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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA  
GÓRECKA

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

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. 

MALWA 
WAWRZYNEK

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

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

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'.

TOMASZ
ORGANEK

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

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

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

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.

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

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

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

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

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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M AG I A  D Z I E L E N I A
UNOWOCZEŚNIŁ POLSKIE PODNIEBIENIA I PRZYPOMNIAŁ O SILE LOKAL-
NOŚCI. SWOIM NAZWISKIEM FIRMUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ. DLA DZIECI JEST 
PEDAGOGIEM I MENTOREM, A W KOMPOZYCJI SMAKÓW KIERUJE SIĘ SZA-
CUNKIEM DLA WSPOMNIEŃ. RESTAURATOR, PEDAGOG I MIŁOŚNIK ŻYCIA, MA-
TEUSZ GESSLER – W PODRÓŻY DO ŹRÓDEŁ SMAKU I RADOŚCI.

TEKST Katarzyna Woźniak    ZDJĘCIA Michał Buddabar

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

A L C H E M I A
S M A K U
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G O T UJ E S Z  Z   M I Ł O Ś C I 
D O  LU DZ I ,  A   S HOW-

B I Z N E S  -  T O  D OB R A 
PL AT F OR M A , 

Ż E BY  S PRÓB OWAĆ 
Z M I E N IĆ  Ś W I AT. 

Co łączy architekturę krajobrazu, showbiznes 
i kulinaria? Oprócz tego, że Mateusz Gessler? 
Miłość do ludzi. Jak projektujesz ogród, najpierw słu-
chasz, czego chce klient, później co kocha, próbujesz to 
zrozumieć. Musisz kierować się otwartością, żeby zro-
zumieć, czego druga osoba pragnie. W gastronomii jest 
podobnie: gotujesz z miłości do ludzi, a show-biznes - to 
dobra platforma, żeby spróbować zmienić świat. 

Idealistyczne podejście. Miłość do ludzi i zmiana 
świata.
Myślę, że to ważne w naszych czasach. Sam nie zmienię 
świata i ludzi, ale mogę próbować. Jeżeli drgnie coś w choć 
jednej osobie i uda mi się nakierować ją na coś innego, no-
wego, będę szczęśliwym człowiekiem.

Na czym ta zmiana ma polegać? Chodzi o rewolucję, 
czy zasadę małych kroków, podejście do wrażenia? 
Jak coś robię w gastronomii, to zawsze tak, żeby być 
z tego dumnym. Próbuję przez jedzenie przekazać mi-
łość do ludzi, do świata. Kocham go odkrywać, kocham 
słuchać ludzi i ich opowieści. Przy okazji uwielbiam cały 
czas czegoś nowego się uczyć i kulinaria pozwalają mi 
to wyrazić. Czasami to trudne: nie każdy słucha, nie 
każdy jest zainteresowany. Jak byłem mały i siadałem 
przy stole rodzinnym to było pięknie, bo jedzenie było 
zawsze pyszne i różnorodne, ale przede wszystkim niwe-
lowało wszelkie napięcia. Jedzenie łączy ludzi – widać to 
podczas podróży. O kulturze danego kraju najwięcej do-
wiesz się przez kulinaria. W pasji do jedzenia znajdziesz 
wspólny język z innymi ludźmi. 

Psychologowie podkreślają, że sam proces jedzenia 
rozluźnia i dostarcza przyjemność.
Przede wszystkim przyjemność. To jest jedna z naszych 
wspólnych cech ludzkich bez względu na narodowość, ko-
lor skóry i wyznanie: wszyscy potrzebujemy jeść, wszyscy 
mamy swoje zdanie i ulubione smaki. To wszystko powoduje, 
że jak usiądziesz przy herbacie i zaczniesz o tym rozmawiać, 
to widzisz, jak wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Nie ma tu 
miejsca na rasizm, nietolerancję. Wspólny posiłek przy stole 
jednoczy i skłania do najpiękniejszej rzeczy na świecie: dzie-
lenia się: doświadczeniami, poglądami, smakami. 

Wychowałeś się we Francji, mieszkałeś przez jakiś 
czas w Kanadzie, Szwajcarii, teraz w Polsce. W tym 
tkwi źródło miłości do ludzi? 

A L C H E M I A  S M A K U . . .

Nie wiem, możesz patrzeć na świat na różne sposoby. Dla 
mnie najlepszym sposobem jest próba jego zrozumienia. 
Kiedy próbujesz zrozumieć, jak świat funkcjonuje, za-
uważasz, że jest piękny, bo tworzą go ludzie. Doświad-
czyłem od nich wiele dobra i ciepła. Postanowiłem, że 
sam je będę odbijał, będę zarażał pasją.

Zacząłeś swoją opowieść od takiego nostalgicznego 
kadru stołu rodzinnego. W Polsce zaczyna powracać 
tradycja celebracji posiłku rodzinnego. Z jakim 
smakiem kojarzy ci się dzieciństwo? Słyszałam 
o legendarnej ogórkowej twojej mamy, ale może jest 
jeszcze jakiś inny? Słodki?
Zawsze byłem bardziej wytrawny – kojarzy mi się to 
z uśmiechem i ciepłem. Nie zawsze smakowało mi to, 
co serwowano. Zauważyłem jednak, że ten moment 
przy stole był niesamowicie ważny. Jak przy stole sie-
dzą trzy generacje, a u mnie w domu tak było, wszyscy 
wchodzili w symbiozę. Każdy zaczynał rozumieć wię-
cej niż się spodziewał. Uważam, że pamięć smakowa jest 
ważna. Przechowuję w niej dania babci, które są najlepsze 
na świecie, dania mojej mamy i te, które sam komponowa-
łem. Miałem szczęście, bo dzięki rodzicom wyznaję filo-
zofię otwartości. Wychowałem się w multikulturowym 
mieście, Paryżu, jako dziesięcio-, dwunastolatek wiedzia-
łem, jak smakuje kumin, jak pachnie kolendra, do czego 
używa się tych przypraw, bo pachniało już na klatce scho-
dowej. Moja mama pracowała przez dłuższy czas w nocy, 
więc korzystałem z uprzejmości sąsiadów, którzy się mną 
opiekowali. Mieszkaliśmy w otwartym domu i pamiętam 
kreolskie dania i ruskie pielmienie. Każde z zapamięta-
nych dań ma jakąś historię i głębię. Historię świata zawsze 
kojarzyłem z historią jedzenia i anegdotami. Obserwowa-
łem człowieka, który przez cały dzień pracował w szklarni 
w Paryżu. Na patio miał swoją pracownię, ale kiedy byłem 
dzieckiem, nie miałem prawa tam wejść. Patrzyłem zafa-
scynowany, bo tam były farby, nowe zapachy, a nad tym 
wszystkim skulony, trochę szalony człowiek. Wieczorem 
wiedziałem, że już nie pracuje, ale z jego domu wydobywają 
się zupełnie inne zapachy: kapusta, mięsa duszone. Wtedy 
mogłem wejść, bo to już nie była przestrzeń jego pracy, a on 
zaczynał opowiadać: że jego babcia gotowała gulasz takim 
sposobem. Na całej klatce pachniało i zaczynali zbierać 
się sąsiedzi. Wchodziłem tam i rozumiałem, że jedzenie 
jest magią, bo wyzwala emocje, dreszcze, nostalgię. Nie 
pożywiamy się tylko dla paliwa, a jeśli tak, to współczuję. 
Jedzenie to magia, którą ty jako alchemik praktykujesz, 
zaczynając przetwarzać produkt. Wracasz do wspomnień 
i wskazówek babci: mówiła, że do tej potrawy trzeba uży-
wać drewnianej łyżki, a do innej metalu. Im jestem starszy, 
tym bardziej doceniam, co dostałem. 

Mówisz jak etnograf. Cuda kulinarne, jak risotto 
z rozmarynem wzięły się z biedy: gospodynie 
domowe starały się jakkolwiek urozmaicić proste 
danie. Do gotowania niezbędna jest wyobraźnia.
Wyobraźnia i miłość do ludzi..

Dlatego brak popycha do poszukiwania, 
kreatywności.
Weźmy taki bigos, do którego chłop kroi sobie wszyst-
ko, wkładał do jednego garnka, szedł do lasu, rąbał 

Zbliż telefon i odczytaj film
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drewno, wracał, mieszał dwa razy i szedł dalej, wy-
korzystując wszystkie resztki. Jest wiele dań, któ-
re uświadamiają ci, przez co przechodziła ludzkość. 
Starsi ludzie nie pozwalają zmarnować nawet okrusz-
ka. Albo potrafią jedno danie przerobić w zupełnie 
inne: żeby inaczej wyglądało i  smakowało. Piękno 
jedzenia tkwi również w jego nieskończoności. Gra-
nice wyobraźni wyznaczają granice gotowania. Każ-
dy region świata ma inny sposób fermentowania, do-
prawienia. Dlaczego w Azji jedzą tak ostro? W Polsce 
myślimy, że dlatego, że lubią ostre, ale to błąd – to był 
sposób konserwacji. Wiele takich szczegółów może 
wywrócić nam świat do góry nogami.

Twoja kuchnia jest zbudowana ze smaków 
i konceptów, emocji i wrażeń. Kuchnia autorska 
Mateusza Gesslera – jaka jest? 
Każdy kucharz jest autorem swoich dań, nawet jak je deli-
katnie zmienia albo jak odtwarza to, czego się nauczył. Czy 
w to wierzysz, czy nie, masz wokół siebie energię i emocje. 
Dotkniesz czegoś - przedmiot nią obdarzysz, tak samo ze 

złym humorem. W mojej autorskiej kuchni chciałem poka-
zać i zbliżyć dwa światy, które są i tak blisko siebie – Francja 
i Polska mają długą wspólną historię. Jedna i druga są do 
siebie podobne, tylko Francuzi lubią brudzić więcej garn-
ków. Chciałem pokazać wspólne piękno w łączeniu dwóch 
sił: polskiego produktu i francuskiej techniki i finezji. Tro-
chę mi tego brakowało, jak przyjechałem do Polski 17 lat 
temu. Wtedy było w modzie serwowanie olbrzymich porcji, 
a mniejsze znaczenie miały jakość i łączenie produktów. 
Chciałem kuchnię skierować na bardziej nowoczesne tory: 
nie pracujemy już tak ciężko fizycznie, nie ma już takich 
zim jak kiedyś, potrzebujemy więc mniej tłuszczu. Chcia-
łem unowocześnić podniebienia. 

Skoro jesteś w Polsce od 17 lat, wiele 
już miałeś okazję zaobserwować. Jakie 
zmiany w obyczajach kulinarnych 
Polaków zauważyłeś?
To, co sama powiedziałaś: wraca tradycja 
niedzielnego stołu. Cieszy mnie to, bo wspól-
ny czas przy stole to wspomniane dzielenie. 
W Polsce zauważyłem niesamowitą rzecz: jak 
jest moda na burgery, to cała Polska otwiera 
burgerownie, jak na spaghetti - to wszędzie 
były pasty, sushi, teraz rameny, za chwilę bę-
dzie azjatycka, a potem połączy się ją z kuch-
nią fusion. Musimy jednak pamiętać, że 

najbliższe naszemu sercu i podniebieniu jest 
jedzenie, na którym się wychowaliśmy: nie na 
zupkach w proszku czy chińskim jedzeniu. 

Mama nie pakowała sajgonek do 
śniadaniówki.
Raczej nie i w trendzie powrotu do wspólnych 
rodzinnych obiadów widzę powrót do pol-
skich tradycji. Warto próbować etnicznego 
jedzenia raz na jakiś czas, ale nie powinniśmy 
się żywić tym na co dzień, szczególnie, że na-
sze układy pokarmowe są nastawione na tra-
wienie zupełnie innych rzeczy. Afrykańczyk 

szybciej strawi lokalne potrawy niż polskie 
buraki i my tak samo. Solidarność i otwar-
cie granic spowodowały, że ludzie się rzucili 
na różne produkty z całego świata – to jest 
świetne, ale smuci mnie czasem, że dziecko 
będzie wiedziało jak wygląda ananas, awoka-
do, ale nie będzie znało naszej polskiej pigwy, 
nie pozna smaku śliwki węgierki, ale będzie 
wiedziało, jak smakuje truskawka w zimie. 
Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, że je-
steśmy częścią natury – nie warto łamać za-
sady jedzenia produktów dostępnych lokal-
nie i w sezonie. 

J E DZ E N I E  T O  M AGI A , 
KT ÓR Ą  T Y  JA KO  A L C H E M I K 

PR A KT Y K UJ E S Z ,  Z AC Z Y N A JĄC 
PR Z E T WA R Z AĆ  PRODU KT. 
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Jesteś tatą Franka. W jakim stopniu na twoją wizję 
gotowania i smaki w domu wpłynęło bycie tatą? 
W żadnym.

A co Franek lubi najbardziej? 
Dzieci biorą przykład z nas. Jesteśmy od tego, żeby je edu-
kować o jedzeniu warzyw, ilości spożywanego cukru i wę-
glowodanów. Uczysz dziecko jeździć na rowerze, chodzić, 
rysować, pisać – tak samo należy dzieci uczyć jeść i budo-
wać w nich świadomość. Nic nie zmieniłem w swoim sty-
lu gotowania, ponieważ  byłem wychowany przez babcię, 
która swojego stylu też nie zmieniała. Nauczyłem swojego 
syna różnych smaków i nie bać się próbować nowych. 

Jedzenie to też struktura. 
Tekstura, smak, konsystencja. Jak mu pokazałem pigwę, 
to zobaczył ją surową, potem przerobioną, a potem w sło-
iku. To proces: dziecko musi pojąć, że kurczak nie wygląda 
jak kostka w panierce, tylko jest żywą istotą, którą trzeba 
szanować. Dziecko ma też prawo powiedzieć: nie smaku-
je mi, ale nie ma prawa powiedzieć: nie spróbuję, bo nie. 
Ciekawość produktu powinna być ponad. Jesteśmy po to, 
żeby dziećmi kierować, a nie je pchać ku czemuś, dlatego 
warto otworzyć się na to, aż dziecko da nam sygnał: jestem 
gotowy na to nowe doświadczenie. 

Za moment startują zdjęcia do nowej edycji 
MasterChefa Juniora. Kim tam jesteś? 
Przewodnikiem? Pedagogiem? Masz świetny przelot 
z dzieciakami.
Sam jestem wielkim dzieckiem. Próbuję być mentorem, 
próbuję pokazać, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, to mo-
żesz to osiągnąć. Moim doświadczeniem i spojrzeniem 
chcę wskazywać kierunek, w którym można pójść w ob-
róbce produktów. Na końcu oczywiście prezentujemy opi-
nię. Ważne jest dla mnie to, żeby zaprezentować prawdzi-
wą, a pamiętać, że istnieją różne sposoby krytykowania. 
Pointa krytyki musi być jednak prawdziwa, bo dziecko 
zawsze wyczuje fałsz. Czasem prawda boli, ale ona zawsze 
będzie mniej bolała niż kłamstwo. Dziecku należy się sza-
cunek – jak dorosłemu.

Czego się uczysz od uczestników tego programu?
Jak gotować! Żartuję – głównie luzu. Myślę, że dzięki 
temu programowi trochę się uspokoiłem, biorę życie 
mniej poważnie. 

Wymiana energetyczna.
Dzieci mogą nas mnóstwo nauczyć. Ale nie wiem, kiedy 
to ma miejsce, kiedy dojrzewamy: robimy się głupi, bo 

przestajemy słuchać ludzi i uważamy, że mamy zawsze ra-
cję. Szczególnie kiedy wygłaszamy krytykę. 

 Moją małą przyjemnością jest jedzenie dopiero co 
kupionych latem truskawek, prosto z łubianki na 
przystanku. Jakie ty masz małe rozkosze?
Myję truskawki wcześniej. Nie jedz ich prosto z łubianki. 
Zakazany owoc smakuje najlepiej. 
Opowiedz mi o darze.
Chcesz usłyszeć o moim sekrecie? Jestem prostym czło-
wiekiem, uwielbiam proste jedzenie: świeży chleb z ma-
słem i odrobiną soli.

Sam wypiekasz? 
Tak, ale też uwielbiam różne chleby, nawet te kupne, do 
tego dobra rzodkiewka i solone masło. Uwielbiam wa-
rzywa, szczególnie sezonowe, jak jest czas na pomidory, 
to je jem na potęgę, jak na winogrona, to je zbieram i też 
ich nie myję. 

Przyganiał kocioł garnkowi. 
Uwielbiam grzyby, oprócz kurek. Ogólnie wszystko lubię, 
ale nigdy się nie zrezygnuję z takiej przyjemności jak żelki, 
choć wiem, że to niezdrowe. Uwielbiam je.

Jest taki krąg piekielny, w którym koczują miłośnicy 
żelek i tam się spotkamy. Co dziś u ciebie będzie na 
kolację w domu?
Dzisiaj kończę próbę teatralną, więc wrócę koło 23. 
Moja lodówka wygląda bardzo  prosto: wino, ser, jogur-
ty i warzywa. Dzisiaj prawdopodobnie przyjadę, wezmę 
bagietkę, zjem kawałek sera, wypiję kieliszek wina 
i pójdę spać. 

Życzę ci, żeby miłość, którą żywisz do ludzi, wracała 
do ciebie jak najszybciej pomnożona.
Myślę, że jak coś dajesz, to otrzymasz to z powrotem. 
Wczoraj na ulicy kobieta się uśmiechnęła do mnie, a ja się 
uśmiechnąłem do niej. Dzisiaj rano powiedziałem sobie, 
że małymi kroczkami można zmieniać świat.  

Wbrew pozorom to łatwe nie jest. 
Zobacz, świat jest tak fajny. Właśnie przez to, że to nieła-
twe, że to wyzwanie.  

Przekażesz Czytelnikom najpiękniejszy uśmiech?  
Nie umiem się uśmiechać. Umiem się śmiać. Zróbmy 
inaczej: życzę Wam, żebyście byli szczęśliwymi ludźmi – 
nieważne, jakie szczęście Wam się przydarzy, ważny jest 
efekt końcowy.  

W  MOJ E J  AU T OR S K I E J  K UC H N I  C HC I A Ł E M 
P OK A Z AĆ  I   Z B L I Ż YĆ  DWA  Ś W I AT Y,  KT ÓR E 
SĄ  I   TA K  B L I S KO  S I E B I E  –  F R A NC JA 
I  P OL S K A  M A JĄ  D ŁUG Ą  WS P ÓL N Ą  H I S T OR I Ę. 

A L C H E M I A  S M A K U . . .
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Gościem Anywhere.pl był antropolog 
kultury, restaurator i miłośnik życia, 
Mateusz Gessler.
O! Miłośnik życia! Uzależniony od jego pozy-
tywnej adrenaliny.  

ENGLISH

THE ALCHEMY OF TASTE, THE MAGIC 
OF SHARING

He has modernised Polish tastes and reminded us 
of the importance of locality. His name is a brand for 

You need to be open to understand their de-
sires. It’s the same in the restaurant indus-
try: you cook with love, and show business is 
a good platform to try and change the world.

What an idealistic approach. Love for 
people and changing the world.
I think it’s important in our times. I won’t 
change the world or people myself but I can al-
ways try. If I trigger any changes in one person 
and manage to show them something differ-
ent and new, I’ll be a happy man.

What is this change about? Is it 
a revolution or the small-step principle, 
making an impression?
If I do something in the field of gastronomy, 
I want to be proud of it. I try to express my 
love for people and the world through food. 
I love exploring the world, listening to people 
and their stories. At the same time, I also love 

learning new things, and cooking allows me to express 
that. It’s sometimes difficult as people don’t always listen 
or are interested. When I was a child, sitting at the fami-
ly table was beautiful – the food was always delicious and 
diverse and, first of all, it would ease all tensions. Food 
brings people together – I’ve observed that during my 
journeys. Cuisine can tell you more about the culture of 
a given country than anything else. You’ll find a common 
language with people in passion for food.

According to psychologists, the process of eating is 
relaxing and pleasant.
Pleasure above all else. It’s one of the common human 
features regardless of nationality, skin colour or reli-
gion: we all need to eat, we all have opinions and favour-
ite tastes. As a result, when you sit down with a cup of 
tea and start to talk about it, you’ll see how similar we all 
are in this regard. There is no room for racism or intoler-
ance. Sharing a meal at the table unites us and makes us 
do the most beautiful thing in the world – share experi-
ences, opinions and tastes.

You grew up in France, then you spent some time in 
Canada, Switzerland, now you live in Poland. Is this 
the source of your love for people? 
I don’t know; you can see the world in a variety of ways. To 
me, the best way is to try to understand it. When you try to 
understand how the world works, you realise it’s beautiful, 
because people make it that way. They’ve shown me a lot 
of kindness and warmth. I decided to reflect it and share 
my passion.

Your cuisine is a composition of flavours and 
concepts, emotions and sensations. The cuisine of 
Mateusz Gessler – what is it like? 
Every chef is the author of his dishes, even when he 
only introduces subtle changes or reproduces what he 
has learnt. Believe it or not, there is energy and emo-
tion around us. When we touch something, we convey 
this energy to that thing; it’s like with a bad mood. My 
goal is to show and bring together two worlds, which 
are close to each other – France and Poland share 
a long common history. Their cuisines are similar, 

top quality. For children, he is a teacher and men-
tor, who creates new taste compositions with respect 
for the past. A restaurant owner, teacher, and lover of 
life, Mateusz Gessler – in his journey to the origins of 
taste and joy.

Anywhere: What do landscape 
architecture, show business and cooking 
have in common? Apart from Mateusz 
Gessler?
Mateusz Gessler: Love for people. When de-
signing a garden, you first listen to your client, 
then try to understand what he or she loves. 

MOJA  L OD ÓW K A  W YGL Ą DA 
BA R DZ O   PRO S T O:  W I NO,  S E R , 

JO GU RT Y  I   WA R Z Y WA .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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with one exception – the French tend to use more pots. 
I wanted to show the beauty in bringing together two 
forces: Polish products and French technique and fi-
nesse. I missed that a little when I came to Poland 17 
years ago. Those days, restaurants would serve large 
food portions and wouldn’t pay much attention to qual-
ity or composition. I wanted to bring it up-to-date – we 
don’t work so hard physically anymore, there are no 
such winters as in the past, so we need less fat. I wanted 
to bring Polish palates up-to-date.

You’ve been living in Poland for 17 years and you’ve 
had a chance to observe a lot during that time. What 
changes in cooking habits of Poles have you noticed?

What you’ve already said – the tradition of Sunday ta-
ble is coming back. I’m glad to hear that because fam-
ily time at the table means sharing. Here, I’ve noticed 
an amazing thing: when there is a fashion for burgers, 
everyone opens a  burger bar, when for spaghetti – 
pasta is everywhere, the same with sushi, now ramen, 
soon it’ll be Asian, next some fusion cuisine. But we 
need to remember that the closest to our heart and 
palate is the food we grew up with: not instant soups 
or Chinese food.

My guilty pleasure is eating summer strawberries 
that I’ve just bought straight from the punnet at 
a stop. What are your indulgences?

I  wash strawberries before I  eat them. 
Don't eat them straight from the punnet.

Forbidden fruit is the sweetest. 
Do you want to know my secret? I’m a sim-
ple man and I love simple food: fresh bread 
with butter and a pinch of salt.

Do you make bread yourself? 
Yes, but I also love various kinds of bread, 
even the shop-bought ones, with delicious 
radish and salty butter. I love vegetables, es-
pecially the seasonal ones; when tomatoes 
are in season, I eat loads of them, when grapes 
– I collect them and don’t wash them either.

Talk about the pot calling the kettle black
I love mushrooms, except for chanterelles. 
I  like everything in general, but I’ll never 

give up such guilty pleasures as, for exam-
ple, gummies even though I know they’re 
unhealthy. I love them.

There is a place in hell for gummies’ 
lovers, and I’ll meet you there. What will 
you have for dinner today?
Today, I’m having a theatre rehearsal, so 
I’ll probably be back at about 23. My fridge 
contents are very simple: wine, cheese, 
yoghurts and vegetables. Today, I’ll prob-
ably take a baguette, have a piece of cheese 
and a glass of wine and go to bed.

I wish you that your love for people will 
come back to you multiplied.
I believe that if you give something, you’ll 
get it in return. Yesterday, on the street, 
a  woman smiled at time, and I  smiled 
back. This morning, I told myself that we 
can change the world in little steps.

Despite appearances, it’s not easy. 
Look, the world is so great. And because it’s 
not easy, it’s a challenge.

Will you give our Readers your best 
smile?  
I  can’t smile. But I  can laugh. Let’s do it 
another way: I wish you all to be happy – no 
matter what good things will come to you, 
what’s important is the effect.

The guest of Anywhere.pl was 
a cultural anthropologist, restaurant 
owner and lover of life, Mateusz 
Gessler.
Oh! The lover of life! Addicted to its positive 
adrenaline.  



ytanie, które uwiera mnie ostatnio to 
– dlaczego człowiek nie robi wszyst-
kiego optymalnie? To pytanie zada-

ją sobie filozofowie, psycholodzy, biolodzy 
i fit-coachowie w interntach. Dlaczego wo-
limy zjeść coś na szybko, co nie jest dla nas 
dobre, niż świetnie przyrządzoną sałatkę 
z jarmużem, co ma kawałki orzechów i awo-
kadów duże? Dlaczego nie możemy ruszyć 
dupska na siłownię, ale będziemy jechać 
godzinę piętnaście do galerii, by spędzić 
w  niej trzy kolejne, wybierając najlepsze 
możliwe spodnie?

Ciężko jest wypowiadać się za innych, 
więc wypowiem się sam za siebie – otóż, 
jest to zasada zachowania energii. Obser-
wując wnikliwie środowisko psa, który żył 
onegdaj w mieszkaniu, w którym ja również 

ŚMIERĆ 
 NADESZŁA

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

znajdziesz na www.anywhere.pl

żyłem, okazuje się, że psy zrobią wszystko, 
żeby się nażreć i wyspać w bezpiecznym 
miejscu. Wnioskując zatem, w  wadliwej 
koncepcji ewolucyjnego determinizmu, do-
szedłem do tego, że wywodzi się to z potrze-
by posiadania jak największej ilości energii 
do mierzenia się z potencjalnymi przeciw-
nościami losu. Kiedy możemy się z  nimi 
mierzyć najlepiej? Otóż – gdy jesteśmy wy-
spani i najedzeni.

U ludzi wygląda to podobnie. Robimy 
wszystko, żeby być przygotowanym na za-
grożenia, a takie kwestie jak zdrowe jedze-
nie, które długofalowo wzbogaca nasz orga-
nizm, nie jest tak przyjemne energetycznie 
jak duża dawka burgerów z sosem i fryta-
mi, co to zapewnia nam nieumieranie na 
najbliższe kilka miesięcy. A że dostęp do 
tego szeroki i powszechny, na wszelki wy-
padek powtarzamy ten rytuał codziennie. 
Co do ruchu natomiast, nie możemy bez-
sensownie marnować możliwości zmęcze-
nia się w sytuacji, w której zagrożenie nie 
występuje przecież. A co jeśli zaraz po tym 
jak zmęczymy się niepotrzebnie zajdzie 
nas od tyłu ryś, z którym już nie będziemy 
mogli walczyć i od którego uciekać? Podob-
nie zresztą ze słodyczami – rzadko dostęp-
ny jest cukier w przyrodzie i, jak to kiedyś 
twierdził film o tym pysznym składniku, 
możemy wypić litr soku pomarańczowego 
z x pomarańczy, ale tak realnie to zjemy ze 
dwie i jesteśmy pełni.

Wynika z tego mego wnioskowania zatem, 
że życie w społeczeństwie polega na imitacji 
życia w naturze. Zamiast walczyć z przeciw-
nościami los, musimy zmusić się, żeby uda-
wać życie w dziczy.  

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

JAKUB
WEJKSZNER
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DEATH CAME LAST WEEK

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

The question that has been eating me re-
cently – why do people not do everything 
optimally? This question is asked by phi-
losophers, psychologists, biologists, and 
fitness coaches on the Internet. Why do we 
prefer a fast and unhealthy meal to a great 
kale salad with large pieces of nuts and av-
ocado? Why cannot we move it and go to 
the gym but we will commute an hour and 
a quarter to a shopping centre to spend 
another three hours there, looking for the 
best trousers available?

It is hard to speak for others, so I will 
speak for myself – this is the principle of 
conservation of energy. Following an in-
depth analysis of the life of a dog living in 
the apartment where I lived as well, I ob-
served that dogs would do everything to 
eat their fill and sleep in a safe place. This 
brought me to the conclusion, in an imper-
fect concept of evolutionary determinism, 
that this results from their need to have 
the greatest possible amount of energy to 
deal with potential adversities. When can 
we deal with them the best way? When we 
are well-rested and full up.

It is the same with people. We do everything 
to be ready for danger, while matters such as 
a healthy diet, which can improve our health 
in the long term, are not so pleasant and en-
ergetic as a large portion of burgers with 
sauce and French fries, which ensures we 
will not die for the next few months. And 
because it is so popular and widely availa-
ble, we go through this ritual every day just 
to be on the safe side. As regards move-
ment, we cannot risk getting tired when 
there is no danger. What if a lynx attacks 
us from behind, and we will not be able to 
fight it or run away from it because we are 
tired? It is the same with sweets – sugar is 
scarce in nature and, as it has been said in 
a  film about this delicious ingredient, we 
can drink a litre of orange juice from x or-
anges, but we can eat two oranges and 
be full up.

To sum up, life in society consists in im-
itating life in nature. Instead of overcom-
ing adversities, we must pretend we live in 
the wilderness. 

W ZESZŁYM TYGODNIU

ŚWINTA, ŚWITNA I PO ŚWINTACH – JAK TO MÓWI KLASYK. ILE 
ZATEM ŚMIERCI STARCZY, ŻEBY ZACZĄĆ MYŚLEĆ O ŻYCIU?
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ędzę jakieś 50km/h w wagonie klasy drugiej.
Mój przedział przypomina mi te z lat 90-tych 
i wczesno-poranne relacje Rybnik-Katowice.

Zimne, bezduszne, skórzane siedzenia, zakończone 
nierdzewką, na suficie migające jeszcze nocą neonówki, 
oraz dwa niedziałające wiatraki, bez których trudno tutaj 
wyobrazić sobie życie w podróży, czy też w każdym domu.

Pierwsze promienie słońca rysują mój kadr, odkrywa-
jąc przede mną nowe kolory oraz ukryte w ciemnościach 
detale mojego pojazdu. Trochę czuję się jak na planie fil-
mowym, całość staje się wyreżyserowana. 

W przejściu dwóch aktorów, mnich palący fajki oraz 
człowiek z bujną fryzurą i dżinsową  stylówką w trampkach.

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L
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Są tez statyści, paru. Ich głowy nie ruszają się i ciągle 
patrzą przed siebie. Moi współtowarzysze podróży przysy-
piają, to była krótka noc.

Wczoraj, nocnym pociągiem, przy bardzo normalnych 
i wszechobecnych tutaj dźwiękach przypominających od-
krztuszanie kończącej się infekcji gardła, dotarliśmy do 
Surat Thani.

W nocnych relacjach Bangkok-reszta świata, konduk-
tor ma więcej obowiązków. W sprawnych pięciu ruchach, 
z Twojego siedzenia składa i ścieli łóżko.

I tak fotel po fotelu, wagon po wagonie.
Budzi mnie jak zwykle słońce z okna, tym razem 

balans kolorów podchodzi pod zieleń, a to za sprawą 

A POCI ĄG JEDZIE JA K BY WOLN IEJ, 
NA K A ŻDEJ STACJI SWOJE PIĘĆ 
MI N U T M A JĄ H A N DLOWCY, 
KU RCZA K I, OWOCE, NA POJE 
NOSZON E NA GŁOWACH, 
W KOSZ Y K ACH, GDZIEKOLW IEK...

M A U E S

egzotycznej roślinności, długich liści któ-
re blendują mroźne poranne strugi świa-
tła w coś ciepłego, egzotycznego.

Po betonowym Bangkoku to wspaniałe 
doznanie i kolejna emocja, nawet powaga 
sytuacji. Tutaj pojawia się prawdziwa, czę-
sto jeszcze nie do końca ruszona, natura.

Surat Thani wita nas innym światem, 
pojazdy jakby z filmów, indianin o twarzy 
człowieka, którego chce się czytać tylko na 
podstawie zmarszczek na twarzy. I ciągnie 
ten swój motocykl w sandałach, i rześkość po-
wietrza, i wolność w głowie.

Znajdujemy hotel o epickiej nazwie Qu-
een, ale nie ma nic wspólnego z księżniczką 
o jakiej myślimy, przenosi nas za to w klimat 
Desperados i spojrzeń tego barmana, który 
sprzedaje siki zamiast piwa. Korytarz, hol, 
migające neonówki oraz odgłos zamka do 
drzwi, który powoduje uczucie bezpieczeń-
stwa, tak bardzo potrzebnemu nam, tury-
stom z Europy.

Krótka noc, wstajemy po trzeciej na po-
ciąg, którym obecnie jadę, pisząc dla Was.

A pociąg jedzie jakby wolniej, na każ-
dej stacji swoje pięć minut mają handlow-
cy, kurczaki, owoce, napoje noszone na 
głowach, w koszykach, gdziekolwiek, aby 
tylko jak najwięcej.

Piękne jest to, że są skuteczniejsi w swo-
ich działaniach niż tanie linie lotnicze, 
które gwałcąc nasz spokój podczas 2h lotu, 
przekształcają go w nachalny, niekończący 
się, głośny i tandetny bazar z wyjątkowymi 
promocjami o każdej porze roku.

Tutaj ludzie kupują te owoce, kurcza-
ki i inne rzeczy. To ma sens, kręci się.

Udajemy się do Khao Sok, można googlo-
wać, szukać informacji o tym miejscu ale, le-
piej złapać Francuza z dwiema pannami i na 
spółkę wsiąść na łódź, która zabiera nas do 
raju na końcu świata.

Nasze kolejne noce spędzimy na rucho-
mych domkach na wodzie, wyposażonych 
w  zużyte materace. Cisza, bo pozostali 
turyści, woleli wykupić objazdy motorów-
kami z gratisowym piwem.

Metafizyczne i zakotwiczone, pewnie na 
zawsze już w każdym z nas przeżycie, pojawia 
się wcześnie rano, budzą nas odgłosy natury 
i otaczającej dżungli. Swój koncert rozpoczy-
nają małpy, ale prawdziwym królem przedsta-
wienia jest słońce. Oświetleniowiec tej sceny 
jest prawdziwym mistrzem, układa światło 
najpierw delikatnie na nieruchomej, niekoń-
czącej się tafli wody, potem delikatnie pod-
nosi swoje lampy, zwiększa kontrast i uderza 
w las, las który szumi i patrzy swoimi oczami 

Długo się nie zastanawiamy i wskaku-
jemy w kajaki, pędzimy przed siebie, bliżej 
lądu, zobaczyć te zwierzęta, ale im bliżej, 



elektryczność tylko 2-3h dziennie, około 
22 nagle gaśnie i to koniec. Ja wracam tam 
na pewno.

Tę podróż odbyłem cztery lata temu, 
wtedy jeszcze nie pisałem ani nie robiłem 
notatek. Piszę z głowy.

Ryszard Kapuściński też nie robił nota-
tek. Twierdził, że zapamiętujemy najważ-
niejsze dla nas rzeczy, reszta jest nieważna 
uwagi, więc dzielę się z Wami tym, co we 
mnie pozostało.  

ENGLISH

SAFE TRAVEL GUIDE: THAILAND 

I am going about 50km/h in a second-class 
carriage.

My compartment looks like the ones on 
early morning trains between Rybnik and 
Katowice in the 90s.

Cold, soulless, leather seats with stainless 
steel finishing, neon lamps flickering at night, 
and two non-functioning fans, without which 
it is hard to imagine travelling or living here.

The first rays of sunshine paint my pic-
ture, revealing new colours and details of 
my journey, which were hidden in the dark-
ness. I feel like on a film set – everything 
around me seems directed.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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In the corridor, there are two actors – 
a monk smoking cigarettes and a man with 
a great head of hair, wearing a jeans outfit 
and sneakers.

There are also a few supernumeraries. 
Their heads are not moving; they are star-
ing straight ahead. My companions are still 
sleeping, because it was a short night.

Yesterday, we got to Surat Thani on a night 
train, with the ever-present sounds of cough-
ing typical of strep throat.

On night trains between Bangkok and 
the rest of the world, the conductor has 
more duties. In five moves, he turns your 
seat into a bed.

He does that seat after seat, carriage af-
ter carriage.

The sunshine wakes me up – this time, the 
colour balance is greeny owing to an exotic 
vegetation and long leaves, which blend frosty 
morning light into something warm and exotic.

After concrete Bangkok, it is a wonderful 
sensation, which brings new kinds of emo-
tions, even gravity of the situation. I encoun-
ter real, often unspoilt nature.

Surat Thani welcomes us with a different 
world. Film-like vehicles, a Native American 
with a face of a man one wants to read only 
based on his wrinkles. He is pulling his mo-
torcycle in sandals, fresh air, freedom.

the morning when we wake up to the sounds 
of nature and the surrounding jungle. Mon-
keys begin their concert, but the real king of 
the day is the sun. The lighting technician of 
the scene is excellent – it lays the light gently 
on the endless, still surface of water, then it 
gently raises its lamps, increasing the con-
trast, and shows the forest – the forest which 
is humming and looking with its own eyes. 

We do not hesitate and hop into kayaks, 
rushing ahead, getting closer to the land 
to see those animals, but the closer we get, 
the quieter the sounds become – someone 
must be on the alert and warn the other mu-
sicians to hide their instruments, because 
an intruder is coming; the spectator got too 
close to the stage. We stay there for a while 
and look in the eyes of majestic and power-
ful nature. 

A floating bar serves us fresh fish with 
vegetables and fruit. There is nothing here – 
only the striking peace and quiet. It is a very 
unnatural place for us, like a rehab, after 
a long time one may have convulsions, there 
is no Internet, electricity is available only 
2–3 hours a day, it goes out about 22 and that 
is it. I am coming back there.

I took that journey four years ago when 
I did not write or take any notes. I am writ-
ing from memory.

Ryszard Kapuściński did not take any 
notes either. He believed he remembered the 
most important things, and the rest is irrele-
vant, so I am telling you what I remember. 

We find a hotel with an epic name ‘Queen’, 
but it has nothing to do with the princess we 
think about; it takes us to the atmosphere of 
Desperados and the look of the bartend-
er who sells piss instead of beer. A corri-
dor, a hall, flickering neon lamps, and the 
sound of door lock that brings the sense of 
safety, which we – tourists from Europe – 
needed so much.

A short night, we get up after 3 a.m. to 
catch the train I am on while writing to you.

The train is going somehow slower; at 
every station, there are plenty of salesmen, 
chickens, fruit, drinks worn on the head, in 
baskets, anywhere, to get as much as possible.

It is beautiful that they are more effective 
than low-cost airlines, which disturb our 
peace during a 2-hour flight, turning it into 
an aggressive, never-ending, loud and tacky 
market with special prices and discounts 
every season of the year.

Here, people buy these chickens, fruit, 
and other stuff. It makes sense.

We go to Khao Sok – you can google it, 
looking for information, but it is better to 
catch a French guy with two girls and get 
a boat together to get to that paradise at the 
end of the world.

We will spend the forthcoming nights in 
floating houses equipped with used mattress-
es. In silence, because other tourists pre-
ferred to buy motorboat rides with free beer.

A metaphysical experience, which will 
be rooted forever in each of us, happens in 
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tym głosy milkną, ktoś czuwa i daje znak 
pozostałym muzykom, aby schowali swe 
instrumenty, bo podpływa intruz, widz 
zbyt blisko podszedł sceny. Pozostajemy 
na chwilę i patrzymy w oczy wielkiej i moc-
nej naturze. 

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



restiżowa Nagroda Księżnej Asturii 
w tym roku znalazła się w rękach Prezy-
dent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. 

Jest to tzw. hiszpański Nobel, od 1981 roku 
przyznawany corocznie przez Fundację 
Księcia Asturii dla osób, organizacji oraz 
jednostek z całego świata za wyjątkowe za-
sługi w takich dziedzinach jak nauki ścisłe, 
humanistyka czy sprawy publiczne. Tra-
dycyjnie, nominacje wyłaniane są przez 
laureatów tej nagrody z lat wcześniejszych. 
Miasto Gdańsk zostało zasugerowane przez 
Donalda Tuska oraz Adama Zagajewskiego, 
który otrzymał statuetkę w kategorii litera-
tura w 2017 roku.

Wyróżnienie zostało przyznane podczas 
ceremonii w Teatrze Campoamor w Oviedo, 
jednym z regionów Asturii. Z rąk króla Hisz-
panii, Filipa VI, statuetkę przyjęła prezydent 
Aleksandra Dulkiewicz. Jak wskazywał 
w swoim przemówieniu monarcha:

- Gdańsk jest dzisiaj, jak napisał laureat 
naszej nagrody Adam Zagajewski, miastem 
sprawiedliwym, gdzie nie karzą obcych, mia-
stem szybkiej pamięci i powolnego zapomina-
nia. Z dumą wręczamy Wam tę nagrodę. Pra-
gniemy, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska 
wiedzieli, że podziwiamy ich energię, postawę 
obywatelską i jedność.

Nagroda to statuetka zaprojektowana 
przez hiszpańskiego rzeźbiarza Joana Miró 
oraz 50 tysięcy euro. Cel, na jaki zostaną prze-
znaczone pieniądze zostanie wyłoniony w gło-
sowaniu przez mieszkańców miasta.

- Concordia to nagroda wypracowana 
przez wszystkich gdańszczan. I tu warto 
przypomnieć, że na Złotej Bramie, wznie-
sionej w 1612 roku, którą w dawnych wie-
kach wjeżdżali do miasta królowie i zacni 
goście, widnieje łaciński napis, który głosi 
Concordia res publicæ parvæ crescunt – 
discordia magnæ concidunt (Zgodą małe 
republiki rosną – niezgodą wielkie upa-
dają). Zgoda oraz poszukiwanie drogi do 
porozumienia i solidarności na stałe wpi-
sują się w ducha naszego miasta – mówiła 
prezydent Dulkiewicz.

Za co jednak nagrodę dostał Gdańsk? 
W werdykcie jury podkreśliło, że jest to mia-
sto otwarte i hojne, wyróżniające się w ostat-
nim 30-leciu ze względu na dynamiczny roz-
wój gospodarczy, otwartość, obywatelskość 
i tolerancję. Miasto dołączyło także tym 
samym do elitarnej grupy laureatów zasłużo-
nych dla kultury i rozwoju cywilizacji, wśród 
których wymienić można m.in. Martina Scor-
sese, Stephena Hawkinga, Zygmunta Bauma-
na czy Margaret Atwood.  

P

NAGRODA KSIĘŻNEJ ASTURII 

PRZYZNANA MIASTU GDAŃSK
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THE 2019 PRINCESS OF ASTURIAS 
AWARD GOES TO THE CITY OF GDAŃSK

This year, the prestigious Princess of As-
turias Award for Concord was collected by 
the Mayor of Gdańsk, Aleksandra Dulk-
iewicz. The award is known as a Spanish 
Noble Prize and is given annually since 
1981 by the Prince of Asturias Foundation 
to individuals, organisations or units from 
all over the world for their achievements 
in such fields as science, humanities or 
social affairs. Traditionally, nominations 
are suggested by the prize-winners from 
the previous years. The City of Gdańsk 
was suggested by Donald Tusk and Adam 
Zagajewski, who received the award for 
literature in 2017.

The award was presented during a cere-
mony in the Campoamor Theatre in Ovie-
do, one of the regions in Asturias. Mayor 
Aleksandra Dulkiewicz collected the stat-
uette from the King of Spain, Philip VI. In 
his speech, the King said,

‘Today, Gdańsk is, as in the verses of 
our admired Adam Zagajewski, “a just city, 
where foreigners aren’t punished, a city 
quick to remember and slow to forget.” 
That is why we are so proud to give you this 
Award. We wish for each and every one of 
your city’s inhabitants to know that we ad-
mire their vitality, their civic-mindedness 
and their unity.’

The award is a  statuette designed by 
Spanish sculptor, Joan Miró, and 50 thou-
sand euros. The city’s inhabitants will be 
able to vote on the purpose of the money.

‘The Award for Concord is the effect of 
work of all Gdańsk inhabitants. It should 
be mentioned that on the Golden Gate, 
built in 1612, through which kings and im-
portant visitors entered the city, there is 
a Latin inscription, which reads “Concor-
dia res publicæ parvæ crescunt – discordia 
magnæ concidunt” (In agreement small 
republics grow, because of disagreement 
great republics fall). Concord and pursuing 
agreement and solidarity are an inherent 
part of our city,’ said Mayor Dulkiewicz.

What are the achievements of Gdańsk? 
In their verdict, the jury stressed it is an 
open and generous city, standing out in 
the last 30 years with its economic de-
velopment, openness, civicmindedness 
and tolerance. Thus, the city joined an 
elite group of prize-winners merited for 
culture and civilisation development, in-
cluding, among others, Martin Scorsese, 
Stephen Hawking, Zygmunt Bauman and 
Margaret Atwood.  

3 0 – 3 1
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11-15 grudnia Gdańsk stanie się 
na chwilę stolicą wyjątkowej 
muzyki, która rozgrzewa serca 

podczas chłodnych zimowych wieczorów. 
Oto bowiem wielkimi krokami nadchodzi 
grudniowa odsłona serii koncertów zorgani-
zowanych w ramach festiwalu Actus Huma-
nus 2019.

Trzy wieczory, aczkolwiek, co trzeba przy-
znać, wyjątkowe wieczory z włoską muzyką 
barokową rozbrzmiewać będą na deskach 
gdańskich scen. Będą to Europa Galante pod 
dyrekcją skrzypka Fabia Biondiego, Il Giar-
dino Armonico prowadzona przez flecistę 
Giovanniego Antoniniego, a także Concer-
to Italiano pod wodzą klawesynisty Rinalda 
Alessandriniego.

Pierwszy z wirtuozów zaprezentuje 11 grud-
nia koncerty Antonia Vivaldiego z cyklu „La 
Stravaganza”. Il Giardion Armonico natomiast 
przedstawi 12 grudnia program świątecznych 
koncertów „Per il Santissimo Natale” autorstwa 
Corellego, Manfrediniego, Vialdiego, Torellego 
oraz Legrenziego. Ostatni z wymienionych mi-
strzów sięgnie natomiast po klawiszowe utwory 
Johanna Sebastiana Bacha, w szczególności 
zaś skupiając się na Wariacjach Goldbergow-
skich przetranskrybowanych przez siebie na 
zespół. Ostatni z koncertów włoskich mistrzów 
odbędzie się 14 grudnia.

To jednak nie wszystko. Dodatkową atrak-
cją będą francuscy mistrzowie muzyki rene-
sansu, Ensemble Clément Janequin i jego szef 
Dominique Visse. Śpiewacy zaprezentują pro-
gram, w którego centrum znajduje się msza 
Giovanniego Pierlugiego da Palstrina Hodie 
Christus natus est. Wielki finał natomiast to 
Paul McCreesh z zespołem Gabrieli Consort 
& Players z protestancką mszą Chrismette.

Dopełnieniem tego międzynarodowego 
połączenia muzycznego będzie seria reci-
tali wykonawców polskich. Tomasz Pokrzy-
wiński, wiolonczelista młodego pokolenia 
wykona 11 grudnia trzy suity na wioloncze-
lę solo BMV 1010-1012 Johanna Sebastiana 
Bacha. Na festiwalowe deski powróci rów-
nież Robert Bachara, skrzypek przywożący 
12 grudnia do Gdańska swoją interpretacją 
dzieła Johanna Josepha Vilsmayra. Warto 
na pewno zwrócić również uwagę na kon-
cert Krzysztofa Firlusa, gambisty oraz kla-
wesynistki Anny Firlus, którzy to 13 grud-
nia zagrają Sonaty na violę da gamba Carla 
Friedericha Abla, odkryte zaledwie trzy 
lata temu! 14 grudnia natomiast usłyszeć 
będzie można koncert carillonowi w wy-
konaniu Małgorzaty Diebig, a 15 grudnia 
Lilianna Stawarz zaprezentuje transkryp-
cję Pièces de Violes Françoisa Couperina 
z 1728 roku oraz dzieła Jacoba van Eycka.  

Od
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ACTUS HUMANUS NATIVITAS 2019

Between 11 and 15 December, Gdańsk will 
become the capital of remarkable music, 
warming hearts on cold, winter evenings. 
The Actus Humanus 2019 Festival with a se-
ries of exceptional concerts is just around 
the corner.

On three evenings in December – truly 
remarkable ones – Gdańsk will reverberate 
with Italian Baroque music. The concerts 
include Europa Galante by violinist Fabio 
Biondi, Il Giardino Armonico by f lutist 
Giovanni Antonini, as well as Concerto Ital-
iano by Rinaldo Alessandrini.

On 11 December, the first virtuoso will 
present selected compositions of Antonio 
Vivaldi from ‘La Stravaganza’. Il Giardion 
Armonico, a concert held on 12 Decem-
ber, will comprise a programme of Christ-
mas concerts ‘Per il Santissimo Natale’ 
by Corelli, Manfredini, Vialdi, Torelli and 
Legrenzi. Rinaldo Alessandrini will pres-
ent piano concertos by Johann Sebastian 
Bach, with particular focus on the Gold-
berg Variations transcribed by him for 
ensemble. The last concert of the festival 
will take place on 14 December.

But there is much more in store for music 
lovers this December. Another attraction 
will be a performance of brilliant French Re-
naissance music artists – Clément Janequin 
Ensemble and its Head, Dominique Visse. 
The main part of the repertoire will be Mass 
‘Hodie Christus natus est’ by Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. The grand finale will 
be given by Paul McCreesh and Gabrieli Con-
sort & Players, who will perform Protestant 
Mass ‘Chrismette’.

This international music gathering will 
be complemented with a series of recitals 
of Polish artists. On 11 December, Tomasz 
Pokrzywiński, a cellist of a young genera-
tion, will perform three cello suites BMV 
1010-1012 by Johann Sebastian Bach. An-
other guest of the festival is Robert Bacha-
ra, a violinist, who will present his inter-
pretation of Johann Joseph Vilsmayron’s 
composition on 12 December. Another 
event that you can’t pass up is a concert 
of Krzysztof Firlus, a gambist, and Anna 
Firlus, a  harpsichordist, who will play 
Carl Friederich Abel’s Sonatas for Viola da 
Gamba discovered only three years ago! 
On 14 December, Małgorzata Diebig will 
give a carillon concert, while on 15 Decem-
ber, Lilianna Stawar will present a tran-
scription of Pièces de Violes by François 
Couperin of 1728 and a composition by Ja-
cob van Eyck.  
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Coraz większą popularnością cieszą się 
także warsztaty dla mam z maluchami do lat 3 
pod nazwą „Muzykalny Maluszek”. W każdy 
wtorek o godz. 13.30 z wyjątkiem świąt ro-
dzice przychodzić mogą skorzystać z oferty 
artystycznej zbudowanej na podstawie mię-
dzynarodowego programu umuzykalniają-
cego Pomelody (Power of Melody – Siła Me-
lodii). Warsztaty prowadzi certyfikowany 
instruktor programu Dorota Pawlus. Warsz-
taty prowadzone są w kameralnych grupach, 
co pozwala zachować bardziej indywidualne 
podejście do uczestników.

Wszelkie informacje o repertuarze do-
stępne są pod filharmonia.gda.pl oraz na fb.
com/Filharmonia.  

ENGLISH

AUTUMN MUSIC VIBES IN THE POLISH 
BALTIC PHILHARMONIC

Late autumn is quite a peculiar time. The shortest 
days in the year are coming, which are only about 
eight hours long. The rain is falling, the time of 
Christmas cleaning and shopping is about to start, 
people are planning to visit their nearest and dear-
est. In these circumstances, however, many of us still 
find time to experience higher culture in the atmos-
pheric Philharmonic in Gdańsk.

This season, the House of Art, as we can 
call the establishment on Ołowianka, is 

offering a comprehensive repertoire where 
everyone will find something to their lik-
ing. On 6 December, the Philharmonic in-
vites all music lovers to a symphonic con-
cert, which is a great idea for Saint Nicholas 
Day outing. The Symphony Orchestra of 
the Polish Baltic Philharmonic will pres-
ent certain compositions of O. Respighi, 
E. Chausson, A. Glazunov and S. Prokofiev. 
The soloist of the evening will be Erzhan 
Kulibaev, a talented violinist from Kazakh-
stan, conducted by a Bulgarian conductor, 
Vladimir Kiradijev. A week later, on 13 De-
cember, the soloists of the last symphon-
ic concert before the New Year’s Eve will 
be The Hornet Quartet, artists playing the 
horns. The ensemble composed of G. Czop-
ka, M. Szczerba, Ł. Łacny and P. Kowalski 
will perform a composition by K. Turner, an 
American composer. In the second part of 
the concert, the famous symphony entitled 
Eroica by L. van Beethoven will be present-
ed. The concert will be conducted by G. 
Tchitchinadze. In the night of 31 Decem-
ber, the Philharmonic holds two concerts 
with the symphony orchestra and soloists. 
We will welcome the first day of the New 
Year with a concert presenting the reper-
toire similar to its Vienna equivalent. The 
soloists of the evening will be S. Komasa 
(baritone) and M. Domżał (soprano). 

All information on the repertoire is avail-
wcom/filharmonia.  

WŚRÓD JESIENNYCH FAL MUZYKI
W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ

epertuar Domu Sztuki jakim moglibyśmy nazwać 
instytucję mieszczącą się na Ołowiance jest nie-
zmiennie wszechstronny. 6 grudnia planowany jest 

koncert symfoniczny będący świetną okazją by wspólnie 
spędzić czas w mikołajki. Orkiestra Symfoniczna Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej wykona repertuar złożony z dzieł 
O. Respighiego, E, Chaussona, A. Głazunowa i S. Proko-
fiewa. Solistą wieczoru będzie Erzhan Kulibaev, uzdol-
niony skrzypek pochodzący z Kazachstanu pod batutą 
bułgarskiego dyrygenta, Vladimira Kiradijeva. Tydzień 
później 13.12 solistami ostatniego przed sylwestrem kon-
certu symfonicznego będzie zespół artystów grających 

Zbliż telefon i odczytaj film
 

COR A Z W IĘKSZĄ POPU LA R NOŚCI Ą 
CIESZĄ SIĘ TA K ŻE WA RSZTAT Y DLA 
M A M Z M A LUCH A MI DO LAT 3 POD 
NA Z WĄ „MUZ Y K A LN Y M A LUSZEK”. 

na rogach Hornet Quartet. Grupa w składzie G. Czopka, 
M. Szczerba, Ł. Łacny, P. Kowalski wykona utwór K. Tur-
nera, kompozytora amerykańskiego. W drugiej części 
wysłuchamy słynnej symfonii Eroica L. van Beethovena. 
Koncertem zadyryguje G. Tchitchinadze. We wspomnia-
ną noc 31.12 czekają nas 2 koncerty z udziałem orkiestry 
symfonicznej i solistek. Pierwszy dzień Nowego Roku 
także przywitamy koncertem w repertuarze zbliżonym 
do jego wiedeńskiego odpowiednika. Solistami wieczoru 
będą baryton S. Komasa oraz sopranistka M. Domżał. 

Ponadto już od pierwszej soboty stycznia w Filharmo-
nii nad Motławą kolejna edycja „Bali Gdańskich”. A tam 

poza czysto koncertową częścią wydarzenia 
zaplanowana jest zabawa taneczna do póź-
nych godzin nocnych. Wśród zaproszonych 
artystów są m.in. Marcin Wyrostek, Grupa 
Mozarta, Chopin Warsaw Big Band i wielu in-
nych artystów. W programie różnorodna mu-
zyka w zależności od balu najczęściej filmowa 
lub rozrywkowa.

Dla dzieci przygotowany jest szczególny 
spektakl z udziałem muzyków i aktorów, któ-
rego motywem przewodnim jest Królewna 
Śnieżka. W niedzielę 8.12 całymi rodzinami 
można wybrać się na ten zbliżony do opery 
spektakl inspirowany motywami tej legen-
darnej baśni. Bilety sprzedają się błyskawicz-
nie. Od strony muzycznej spektakl przygoto-
wał Piotr Staniszewski. W pierwszą sobotę 
stycznia 4.1 odbędzie się natomiast Bal dla 
Dzieci „W krainie bajek Disneya”. W wyda-
rzeniu tym weźmie udział zespół muzycz-
ny, który wykona piosenki z takich prze-
bojów jak Kraina Lodu, Dzwonnik z Notre 
Dame, Coco czy Aladyn. 

R
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więta, święta i…więcej świąt. Jak się 
bowiem okazuje, to nie tylko trzy dni 
w roku, kiedy wcinamy barszcz z usz-

kami oraz pierogi, wyczekując na pierwszą 
gwiazdkę i prezenty. To cały miesiąc pe-
łen wyjątkowych wydarzeń! Cóż, przynaj-
mniej na Pomorzu.

Na pierwszy ogień warto zdecydowanie 
wybrać się na Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Jak i w poprzednich latach, tak i w tym roku 
spodziewać się można klimatu rodem z bajek. 
Do Gdańska wraca bowiem przepiękna, dwu-
poziomowa karuzela, która święciła niesamo-
wite triumfy w podczas jarmarku w zeszłym 
roku. Dodatkowo, otwarta zostanie specjalna 
strefa dla smakoszy, gdzie skosztować będzie-
my mogli najlepsze dania z Hiszpanii, Węgier, 
Grecji, Chin, Niemiec, Belgii, a także polskie 
rodzime przysmaki. Nie ma co jednak się 

TEKST Jakub Wejkszner    ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

ŚWIĘTA NA POMORZU

PRZYJDŹ I ZOBACZ

3 6 – 3 7

Ś

aniołem, diabłem i innymi tradycyjnymi 
postaciami zapraszają na wspólne kolędowa-
nie i zabawy. Warto także zabrać dzieciaki 
na wspólne poszukiwanie Świętego Mikołaja 
po urokliwych alejkach Głównego Miasta. 
Oprócz tego, w weekendy odbywają się Warsz-
taty Świąteczne dla Dzieci – Kreatywnie 
z GAK-iem. Podczas nich, będzie można zosta-
wić pod opieką wykwalifikowanego personelu 
swoje pociechy, by doświadczyć jarmarku już 
w gronie dorosłych. A jest co doświadczać! 
Udać się można w ten czas na spotkanie pt. 
Gdańscy Leśnicy Zapraszają. Jak nazwa 
wskazuje – napotkać wtedy można wszystko, 
co leśne, czyli sprzedaż choinek z pomorskich 
lasów z gwarancją świeżości, mięsa i wyrobów 
z dziczyzny, regionalnych przetworów z darów 
lasu, jednym słowem: Dobre, bo z Lasu.

Nie sposób jednak zapomnieć na koniec 
o…końcu roku 2019. Sylwester w Gdańsku 
od lat jest uznawany za jeden z najlepszych 
w Polsce i to nie bez powodu. Na sześciu sce-
nach zagrzmi gro najlepszych wykonawców 
polskiej sceny muzycznej. Park Oruński roz-
brzmi dźwiękami klasycznej grupy Vox, odpo-
wiedzialnej m.in. za słynny Bananowy song. 
W Jarze Wilanowskim usłyszeć będziemy 
mogli rockowe Happysad. Plaża w Brzeźnie 
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to natomiast koncert Kalwiego&Remiego, 
odpowiedzialnych za hit Explosion. Przy Hali 
Olivia, publiczność rozgrzewać będzie do 
czerwoności, podczas tej zimowej nocy, Noc-
ny Kochanek. Koncert główny odbędzie się 
natomiast na Długich Ogrodach, gdzie raczej 
nie warto wybrać się boso, ale warto wpaść, bo 
zagra dla gdańszczan zespół Zakopower! Do-
datkowo, pierwszy raz w tym roku, odbędzie 
się także sylwester dla dzieci na Targu Węglo-
wym, gdzie zagra ulubienica młodzieży i lau-
reatka Eurowizji Junior – Roksana Węgiel. 

Serdecznie zapraszamy na Pomorze!  
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CHRISTMAS, CHRISTMAS AND… EVEN 
MORE CHRISTMAS!

It turns out that Christmas is much more 
than three days in a year when we eat beet-
root soup with ravioli and dumplings, waiting 
for the first star in the sky and gifts under the 
Christmas tree. It is a whole month of special 
events! Especially in Pomorskie.

The Christmas Market in Gdańsk is ab-
solutely a must. As in previous years, you 
can expect a fairy-tale atmosphere created 

by a beautiful two-storey merry-go-round, 
which was extremely popular last year. An-
other attraction that you can’t pass up is 
a special zone for foodies, where you can 
taste delicious dishes from Spain, Hungary, 
Greece, China, Germany, Belgium, as well 
as traditional Polish cuisine. If you are plan-
ning to be out of town for Christmas, no wor-
ries – the zone will be open until 1 January, 
so that everyone will have a chance to have 
a taste of these Christmas specialities. The 
market will be open at the Coal Market [Targ 
Węglowy] all December.

But there is much more! Throughout 
December, you can take part in several art 
and crafts events for all ages. Most of them 
are held in the Great Armoury [Wielka 
Zbrojownia] and at the Coal Market. For ex-
ample, every day in December, one window in 
an advent calendar is opened. A procession of 
carol singers organised by Gdańsk Archi-
pelago of Culture (GAK) and Feta Theatre, 
with Star, Christmas Mummer, Angel and 
Devil and other traditional figures invite to 
join in the fun and carol singing. Another 
great idea for a family outing is looking for 
Santa Claus together on enchanting streets 
of the Main Town. On weekends, there are 
Christmas Workshops for Children (Cre-
ativity with GAK), during which you can 
leave your children in the care of qualified 
staff and enjoy adult time at the market. And 
there are lots of things to enjoy! You can use 
that time to attend a meeting ‘Gdańsk Forest-
ers Bid You Welcome’. As the name suggests, 
the event involves all kinds of attractions relat-
ed to the forest and stands with fresh Christ-
mas trees from Pomorskie forests, game spe-
cialities, regional preserves from forest fruit 
– in one word: The Best of the Forest. 

Last but not least, don't forget about the 
end of 2019. There is a reason the New Year’s 
Eve in Gdańsk has been regarded as one of the 
best in Poland for years. Plenty of great Polish 
musicians will perform on six stages in differ-
ent parts of the city. Orunia Park will reverber-
ate with the music of well-known Vox, famous 
for such hits as Bananowy song. In Wilanowski 
Ravine, the audience will welcome the New 
Year with rock music and Happysad, while in 
Brzeźno – with Kalwi&Remi, famous for their 
hit Explosion. The atmosphere near the Oliv-
ia Hall will get super-hot thanks to Nocny Ko-
chanek. The main concert will be held on Dłu-
gie Ogrody Street, where the star of the show 
will be Zakopower! Also, for the first time this 
year, there will be a New Year’s Eve Party for 
children at the Coal Market with the most pop-
ular teen star and the winner of the Junior Eu-
rovision – Roksana Węgiel. 

Don’t miss the Christmas fun in Po-
morskie!  

martwić, że przegapimy cokolwiek – stre-
fa otwarta będzie do pierwszego stycznia, 
więc każdy będzie miał okazję spróbować 
czegoś pysznego, nawet jeśli będzie w cza-
sie świąt poza Gdańskiem. Całość będzie-
my mieli okazję oglądać przez cały gru-
dzień na Targu Węglowym.

Ale to nie wszystko! Przez cały grudzień 
uczestniczyć można w wyjątkowych wyda-
rzeniach artystyczno-rzemieślniczych! 
Większość z nich odbywa się w Wielkiej Zbro-
jowni oraz Targu Węglowym, a zabawę przy-
gotowano zarówno dla dorosłych, jak i dla 
tych najmłodszych uczestników jarmarku. 
Dla przykładu, przez cały grudzień codzien-
ne otwierane jest jedno okienko kalendarza 
adwentowego. Podczas niego, zrealizowany 
przez Gdański Archipelag Kultury oraz Teatr 
Feta orszak kolędniczy z gwiazdą, turoniem, 
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PA R A DR ESA Ż LU B I NACZEJ 
PA R AUJEŻDŻEN IE, TO NA JSTA RSZA 
I NA JBA R DZIEJ POPU LA R NA W POLSCE 
FOR M A PA R A JEŹDZIECTWA, 
U PR AW I A NA PR ZEZ OSOBY Z RÓŻ N Y M 
STOPN IEM N IEPEŁNOSPR AW NOŚCI. 

tym roku Sopot po raz pierwszy był 
gospodarzem zawodów w parau-
jeżdżeniu – na początku listopada, 

na największej w Polsce krytej ujeżdżalni 
na terenie sopockiego Hipodromu rozegra-
no Mistrzostwa Polski w Paraujeżdżeniu. 
W tych trzydniowych zawodach wystartowali 
między innymi członkowie kadry narodowej 
w tej dyscyplinie. Sopot reprezentowała 
zawodniczka na co dzień startująca w bar-
wach Sopockiego Klubu Jeździeckiego, 
Aleksandra Wołkowicz – Śliwka.

Paradresaż lub inaczej paraujeżdżenie, to 
najstarsza i najbardziej popularna w Polsce 
forma parajeździectwa, uprawiana przez 
osoby z różnym stopniem niepełnospraw-
ności. Sędziowie oceniają tutaj, tak samo 
jak w „klasycznym” ujeżdżeniu, rytm, posłu-
szeństwo konia, a także umiejętności jeźdźca. 
Zawodnicy podzieleni są na grupy, w zależno-
ści od stopnia niepełnosprawności tak, 
wwniać ich przejazdy.                              

W sopockich mistrzostwach zawodnicy 
podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe 
– seniorów i juniorów. Wszyscy zawodnicy 
startowali w konkursach podzielonych na 
pięć poziomów trudności. 

Wśród seniorów, po trzech dniach zma-
gań, najlepsza okazała się Monika Bartyś, 
zawodniczka Klubu Jeździeckiego Golden 
Dream z  Warszawy. W  Sopocie Monika 
startowała na dwunastoletnim wałachu 
Caspar. Mistrzynią Polski wśród juniorów 
została debiutująca na zawodach tej rangi 
Dominika Pączek reprezentująca klub LKJ 
Lewada Zakrzów, która startowała na trzy-
nastoletniej klaczy o imieniu Quanti.  

Sopockie zawody przyniosły wiele wzru-
szeń – opowiedziano historie zawodników, 
wśród których jest między innymi doskona-
le znany miłośnikom jeździectwa Dominik 
Ast, zawodnik i założyciel firmy produku-
jącej pasze dla koni. Jako dwudziestoletni 
chłopak, w swojej pierwszej w życiu pracy 
w stadninie koni, miał wypadek, po któ-
rym nie dawano mu szans na odzyskanie 
sprawności. Sparaliżowany od pasa w dół, 
nie jednak dawał za wygraną. Jego pasją 
i planem na życie było jeździectwo i mimo 
pesymistycznych prognoz lekarzy, osiągnął 
to, co sobie zamierzył. Dziś Dominik Ast jest 
aktywnym zawodnikiem i trenerem. 

Podczas zawodów rozegrano także 
konkursy dla podopiecznych hipoterapii 
na sopockim Hipodromie. Zadania oparte 
na programie Olimpiad Specjalnych za-
dania wykonywali zarówno starsi uczest-
nicy, jak i ci najmłodsi, dla których był to 
pierwszy taki występ. 

O  tym, jak ważną rolę w  życiu osób 
niepełnosprawnych pełni sport, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Już sam kon-

takt ze zwierzęciem, to bardzo ważny ele-
ment terapii, ale nasi paraujeżdżeniowcy 
pokazali, że sportowa rywalizacja nie 
jest im obca. Ogromny podziw budzi upór, 
twardość charakteru i optymizm, z jakim ci 
zawodnicy prą do przodu. 

Obecnie kadra narodowa przygotowuje 
się do ostatnich startów przed Igrzyskami 
Paraolimpijskimi w  Tokio w  2020 roku. 
Trzymajmy kciuki by mim się udało, a gdy 
już znajdą się w Japonii, obejrzyjmy ich starty 
z dumą i podziwem.  
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PARA-EQUESTRIAN CHAMPIONSHIPS 
IN SOPOT

This year, for the first time, Sopot hosted 
para-equestrian championships – in early 
November, the largest in Poland indoor riding 
arena at the Sopot Hippodrome was the venue 
of the Polish Para-Equestrian Championships. 
The participants of the three-day champion-
ships included some members of our national 

equestrian team. Sopot was represented by 
Aleksandra Wołkowicz-Śliwka, a rider of the 
Sopot Equestrian Club.

Para-dressage is the oldest and most pop-
ular in Poland form of para-equestrianism, 
practised by people with different degrees of 
disability. The elements graded by the jury 
include – just like in ‘traditional’ dressage – 
the rhythm, the horse’s obedience, as well 
as the rider’s skills. The riders are divided 
into groups, depending on their degree of 
disability, so that the jury can fairly grade 
their performance.

In the championships in Sopot, the partic-
ipants were divided into two age groups – sen-
iors and juniors. Individual competitions were 
held at five difficulty levels. 

After three days of competitions, the best 
result in the senior group was achieved by 
Monika Bartyś, a rider of the ‘Golden Dream’ 
Horse Riding Club from Warsaw. In Sopot, 
Monika rode a twelve-year-old gelding named 
Caspar. The winner in the junior group was 
Dominika Pączek, representing the ‘Lewada 
Zakrzów’ Horse Riding Club, who made 
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her debut at such championships with a  thirteen-
year-old mare named Quanti.

The Sopot Championships was a very emotional 
event. Outstanding riders were mentioned, including 
Dominik Ast, a rider and founder of a company pro-
ducing horse food, who is a wellknown figure among 
horse riding buffs. When he was twenty, he had an 
accident in his first job in a horse stud, after which 
doctors claimed he did not stand a chance of full re-
covery. He was paralysed from the waist down but he 
did not give up. His passion and plan for life was horse 
riding, and, despite pessimistic forecasts of doctors, 
he achieved what he had planned. Today, Dominik 
Ast is an active rider and coach. 

During the championships, there were also compe-
titions for hippotherapy patients from Sopot. The tasks 
based on the Special Olympics programme were carried 
out by both elder and younger participants. For the latter, 
it was the first such a performance in life. 

Everyone already knows the importance of sports in 
the life of the disabled. The contact with an animal itself 
is a very important part of therapy, but our para-riders 
proved that sport competition is not alien to them. Their 
diligence, resilience, and optimism in performing their 
tasks were really impressive. 

At present, the national team is preparing for its last 
competition before the Paralympic Games in Tokyo in 
2020. Let’s keep our fingers crossed for them, and when 
they get to Japan, watch their performance with pride 
and admiration.   



ostrzegamy zmieniające się trendy oraz upodo-
bania klientów i staramy się na nie odpowia-
dać. Realizowane przez Euro Styl osiedle Idea 

w Gdańsku jest przykładem inwestycji, w której sztuka 
zdecydowanie wykracza poza elementy dekoracyjne 
i wpisuje się w architekturę budynków – mówi Bartosz 
Podgórczyk, dyrektor marketingu w Euro Styl S.A. 
z Grupy Dom Development.

Na świecie sztuka jest istotnym elementem życia 
społecznego – wpływa na kształtowanie przestrzeni 
miast. Osiedle Idea wpisuje się w ten nurt, czerpiąc 
z potencjału siedmiorga uznanych trójmiejskich arty-
stów, operujących różnymi technikami i stylami. Ich 
dzieła ulokowano w klatkach schodowych i między 
budynkami. W przestrzeni mieszkalnej sztuka musi 
być widoczna, ale na tyle subtelna, by nie przytłaczać 
swoją obecnością. Artyści stają więc przed wyzwaniem 

na osiedlu Idea stara się „przerzucić” war-
tości, którymi kieruje się w życiu na prze-
strzeń, zachęcając do ich interpretacji. 

W  przypadku osiedla sztuka nie 
może być oderwana od ogólnej koncep-
cji architektonicznej, dlatego ważna jest 
współpraca artysty z projektantem. Trze-
ba pamiętać, że to inwestycja nie tylko 
w sztukę, ale również w niepowtarzalny 
charakter miejsca.

– Możliwość współtworzenia wnętrz 
budynków z tyloma ciekawymi osobami 
była inspirującym doświadczeniem. Były 
trudne momenty – w  burzliwych dysku-
sjach ścierały się różne wizje dewelopera, 
artystów i architektów. Udało się je pogo-
dzić i  sprostać wymaganiom terminów, 
budżetu i uwarunkowań wykonawczych – 
podsumowuje Marzena Degutis z Degutis 
Studio Architektury.   

ENGLISH

DESIGN AND ART ON TRICITY 
HOUSING MARKET

Trends change, the aspirations of the society grow, 
and the sensitivity to art grows, too. This trend has 
been noticed by developers, who more and more 
often invite artists to co-create housing designs.
 
‘We notice the changing trends and clients’ 
preferences and we try to meet their expec-
tations. The Idea Housing Estate in Gdańsk 
developed by Euro Styl is an example of an 
investment where art goes beyond decorative 
elements and becomes an integral part of the 

This year, three buildings of the Idea Hous-
ing Estate are commissioned. Their artistic 
partner is OESU, a typographer, painter and 
graphic artist recognised on the fashion and 
design market, Oskar Podolski. 

‘It’s the first time I’ve been invited to par-
ticipate in a housing project on such a scale. 
Given the character of space, I had to take 
a responsible approach to the subject. An 
apartment isn’t a product for a year or even 
five years – there are a lot of variables to 
be taken into account; it must be function-
al, aesthetic, art should correspond with 
architecture,’ says Oskar Podolski, the 
author of decorative and informative ele-
ments in buildings No. 6, 7 and 8 at the Idea 
Housing Estate in Gdańsk. 

Oskar Podolski specialises in typograph-
ic design and creates works based on letter-
ing. In his work at the Idea Housing Estate, 
he tries to convey values he follows in life 
through space and encourage people to their 
interpretation. 

In the case of a housing estate, art cannot 
be detached from the general architectural 
concept; that is why the cooperation between 
artists and designers is so important. One 
should bear in mind that this is an investment 
not only in art but also in the unique charac-
ter of the place.

‘A  possibility of co-creating the interi-
ors with so many interesting people was 
an inspiring experience. There were some 
difficult moments and some heated discus-
sions between the developer, artists and ar-
chitects. But they found a way to reconcile 
their different visions and meet the dead-
lines, budget and development conditions,’ 
says Marzena Degutis from Degutis Archi-
tecture Studio.   

DESIGN I SZTUKA  
NA TRÓJMIEJSKIM RYNKU MIESZKANIOWYM
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pragnąc wyrazić swoje wizje i jednocześnie stworzyć 
niepowtarzalne miejsce do życia. 

W tym roku oddawane są trzy budynki osiedla Idea. 
Ich partnerem artystycznym jest OESU, czyli znany 
na rynku modowym i designerskim typograf, malarz 
i grafik Oskar Podolski. 

– Po raz pierwszy zostałem zaproszony do projektu 
mieszkaniowego o takiej skali. Ze względu na charakter 
przestrzeni musiałem podejść do tematu niezwykle od-
powiedzialnie. Mieszkanie to nie jest produkt na rok czy 
nawet 5 lat – trzeba uwzględnić wiele zmiennych, musi być 
funkcjonalnie, estetycznie, sztuka ma dobrze korespondo-
wać z architekturą – mówi Oskar Podolski, który stworzył 
elementy dekorujące oraz informacyjne w budynkach nr 6, 
7 i 8 osiedla Idea w Gdańsku. 

Oskar Podolski specjalizuje się w projektowaniu ty-
pografii, tworzy dzieła oparte o liternictwo. W pracach 
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ZMIENIAJĄ SIĘ TRENDY, ROSNĄ ASPIRACJE SPOŁECZEŃSTWA, A W ŚLAD ZA NIMI WZRASTA 
WRAŻLIWOŚĆ NA SZTUKĘ. DOSTRZEGA TO RYNEK DEWELOPERSKI I CORAZ CZĘŚCIEJ 
ANGAŻUJE ARTYSTÓW DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH. 

architecture,’ says Bartosz Podgórczyk, Mar-
keting Director at Euro Styl S.A. from Dom 
Development Group.

In the world, art is an important part of 
social life as it shapes urban space. The Idea 
Housing Estate follows this trend, draw-
ing from the potential of seven recognised 
Tricity artists using different techniques 
and styles. Their works have been placed 
in stairwells and among buildings in the es-
tate. In the living space, art must be visible 
but also subtle not to become overwhelm-
ing. Therefore, artists face a challenge to 
express their ideas and, at the same time, 
create a unique place to live. 



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

ożna to podsumować trzema „bez”: bezguście, 
bezmyślność oraz bezczelność. Bezguście w es-
tetyce, bezmyślność przy wydawaniu naszych 

pieniędzy oraz bezczelność pomijania rzetelnych konsul-
tacji społecznych. Było o tym sporo, Filip Springer napi-
sał już właściwie wszystko, co było do napisania na ten 
temat - wystarczy wspomnieć jego Wannę z kolumnadą. 
Reportaże o polskiej przestrzeni czy Księgę Zachwytów. 
Jest tam wszystko. A jednak ciągle za mało. Za mało się 
o tym mówi, a już na pewno za mało się w tej kwestii robi. 
Ciągle nie rozumiemy w jak wysokim stopniu to, co wi-
dzimy za oknem, wpływa na komfort naszego życia i jak 
silnie oddziałuje na wrażliwość i sublimację estetyczną 
dzieci. Estetyka naszych miast i gmin jest elementem 
w dużej części zależnym od przypadkowych urzędni-
ków, szeregowych pracowników spółdzielni mieszkanio-
wych i często malowniczej inicjatywy prywatnej w myśl 
powiedzenia: musi to Rusi, a u nas jak się chce. Tandeta 
małej architektury, kolorystyczny kociokwik, brak ergo-
nomii oraz całkowicie zaburzony ład przestrzenny zdo-
minowany przez bezlitosnych deweloperów - oto z czym 
mamy do czynienia na każdym kroku. I nikomu to nie 
przeszkadza. Samorządom również. 

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

ENGLISH

KOCIOKWIK

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

It can be summarised as follows: bad taste, thoughtless-
ness and impudence. Bad taste in aesthetics, thought-
lessness in spending our money and impudence in not 
holding a proper public consultation. A lot has been 
said about that. Filip Springer has written practically 
everything that was to write about the topic – suffice 
to mention his books Wanna z kolumnadą. Reportaże o 
polskiej przestrzeni or Księga Zachwytów. Everything is 
there. But it is still not enough. Little is said about that 
and little is done to stop it. We still do not understand 
how much the picture behind the window affects the 
comfort of our life, as well as the sensitivity and aesthet-
ic sublimation of our children. The aesthetics of our cit-
ies and municipalities largely depends on some random 
clerks, ordinary workers of housing associations and the 
lovely private initiative ‘we do as we please’. Tacky small 
architecture, terrible colour choices, lack of ergonomics 
and disturbed spatial order dominated by merciless de-
velopers – that is what we face at every turn. And nobody 
cares. Neither local authorities do. 

I know, I see things are better than, for example, in 
the nineties – we are going to clean up after that peri-
od for a long time – but it is still not enough. Prosperity 
measured by our financial status is not enough. 
Prosperity is primarily the level of our involvement in 
the common good.    

KOCIO  KWIK 
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drugim tygodniu listopada z hukiem ruszył 
pierwszy Dom Kawy Pello Caffe w nowym bu-
dynku Akademii Medycznej UCK. Jest to wyjąt-

kowe miejsce, jednocześnie jest to szpital, ale także pełni 
funkcję uczelni. Studenci z całego świata oraz doskonała ka-
dra szpitalna sprawiają, że jest on uznawany za jedne z naj-
bardziej nowoczesnych szpitali w Polsce. I w tym właśnie 
miejscu powstaje jedna z najnowocześniejszych kawiarni 
w tym kraju.

Choć może kawiarnia to zbyt mało powiedziane. 
Będzie to coś w rodzaju lounge, czyli po prostu miejsca 
do przebywania.

- Chcemy być miejscem spędzania czasu, miejscem spo-
tkań, żeby ludzie właśnie tu się umawiali na spotkania to-
warzyskie, czy też biznesowe – opowiada Łukasz Pellowski, 
założyciel marki Pello Caffe. - Pomimo tego, że chcemy być 
dostrzegani jako marka premium, chcemy być również 

Zamontowano tam również piec cukierniczy, 
toteż wszelkie drożdżówki, croissanty oraz 
inne wyroby cukiernicze i piekarnicze będą 
świeże, ciepłe i chrupiące.

Menu zmieniać się będzie kilka razy w cią-
gu jednego dnia. Począwszy od śniadań, po-
przez lunche, brunche i inne posiłki, kończąc 
aż na takie danie, które można zjeść na miejscu 
lub zabrać do siebie do domu lub akademika na 
kolację. Wielka zasługa w tym przedsięwzięciu 
Jarosława Roszaka, znanego trójmiejskiego sze-
fa kuchni, który pomógł przy ustalaniu menu 
już kilka miesięcy przed oficjalnym otwarciem. 
Całość bazować ma na regionalnych produk-
tach, uzależnionych od sezonów, dzięki czemu 
wszystko będzie świeże i zdrowe.
Pytanie tylko – czy jest na tyle ładnie, żeby sie-
dzieć tam przez cały dzień?

- Wnętrze projektował Filip Kozarski, jest to 
znany polski architekt. Specjalizuje się właśnie 

w projektowaniu wnętrz dla gastronomii. – 
opowiada Łukasz Pellowski – Punktem central-
nym w lokalu, który będzie wymuszał wspólne 
rozmowy, spotkania, będzie długa, wspólna 
ława, nawiązanie do sopockiego molo, żeby 
ludzie mieli okazję na jakiś niezobowiązujący 
small-talk czy nawet poważniejsze rozmowy.
Czymś, co zdecydowanie wyróżnia Dom Kawy 
Pello Caffe jest jedyny w kraju, trzygrupowy 
ekspres Sanremo Cafe Racer.

- Jest to ekspres limitowany, edycja pro-
dukowana jednorazowo na Mistrzostwa 
Świata Baristów, które się odbyły w tym roku 
w czerwcu, w Berlinie i właśnie stamtąd po-
chodzi. Wyprodukowano na te mistrzostwa 
kilkanaście i tylko tam można było sobie je 
zarezerwować. Jest to jedyny, który trafił do 
Polski. – wskazuje Łukasz Pellowski – Jest to 
wyjątkowy ekspres nie tylko jeśli chodzi o moż-
liwości, ale także design. Ekspresy w lokalach 

DOM KAWY PELLO CAFFE JUŻ OTWARTY!  

NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ PRZEZ CAŁY DZIEŃ

dostępni. Ceny będą porównywalne do kawiarni, które od-
wiedzamy na co dzień. Chcemy, żeby odwiedzało nas sporo 
gości, nie chcemy na nich czekać. To jest 130 metrów kwa-
dratowych, które będzie taką przestrzenią ogólnodostępną 
plus vip-room dla lekarzy – dodaje autor przedsięwzięcia 
– Będzie tam masa różnych udogodnień dla użytkowni-
ków komputerów, dużo gniazdek, bardzo szybkie wi-fi 
i ładowarki do telefonów. W całym pomieszczeniu będą do-
stępne drewniane półki, na których będą dostępne książki 
wszelkiej maści – od psychologii, medycyny, po naukę ję-
zyków obcych czy bajki dla dzieci. Każdy będzie mógł sobie 
wziąć taką książkę i poczytać.

Oczywiście, skoro to więcej niż kawiarnia, możemy się 
tam spodziewać, cóż, więcej niż w zwykłej kawiarni. Dom 
Kawy Pello Caffe obfitować będzie w różnego rodzaju da-
nia na ciepło oraz zimno. Znajdzie się także miejsce na 
dania lunchowe.

W

CA ŁOŚĆ BA ZOWAĆ M A NA 
R EGIONA LN YCH PRODU KTACH, 
UZA LEŻ N ION YCH OD SEZONÓW, 
DZIĘK I CZEMU WSZ YSTKO 
BĘDZIE ŚW IEŻE I ZDROW E.
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zaczynają pełnić także funkcję estetyczną, 
przestają być tylko urządzeniem do przygo-
towania kawy, stają się, że tak powiem, ek-
skluzywnym żyrandolem. Istotnym elemen-
tem dekoracji wnętrza. 

Ekspres jest również sterowany kompute-
rowo i posiada szereg różnorodnych ustawień, 
dzięki którym korzystanie z niego jest nie tylko 
praktyczne, ale także dużo wykraczające poza 
możliwości zwykłego ekspresu.

Wydaje się zatem, że nie trzeba już nikogo 
przekonywać. Dom Kawy Pello Caffe to gratka 
dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta i miej-
sce, gdzie można nie tylko wypić szybką kawę, 
ale zorganizować spotkania biznesowe, szkole-
nie, czy posiedzieć w gronie znajomych i poroz-
mawiać o materiach wszelakich. Oczywiście, 
w Domu Kawy Pello Caffe podawana będzie 
rzemieślnicza kawa, z której słynie marka. 
Zatem, nie przedłużając, do zobaczenia na ka-
wie w Pello Caffe!    

ENGLISH

PELLO CAFFE COFFEE HOUSE IS NOW 
OPEN! A NEW HANGOUT SPOT OPEN 
ALL DAY

In the second week of November, the first Pello 
Caffe Coffee House was opened in the build-
ing of the Medical University of the University 

Clinical Centre. Its location is a special place 
– a hospital and a university in one. Students 
from all over the world and the outstanding 
hospital staff make it one of the most modern 
hospitals in Poland. Now, it also houses one of 
the most modern cafés in the country.

Well, perhaps the word ‘café’ is an understate-
ment. It will be a kind of lounge, a hangout spot.

‘We want to be a hangout spot, a meeting 
place, where people meet for fun or business,’ 
says Łukasz Pellowski, the founder of Pello 
Caffe. ‘Although we want to be perceived as 
a premium brand, we also want to be accessible. 
Prices will be similar to those in regular cafés. 
We want people to come to us; we don’t want to 
wait for them. The place is 130 square metres of 
generally accessible space and a VIP room for 
doctors,’ adds the owner. ‘There will be plen-
ty of amenities for computer users, lots of 
sockets, super-fast Wi-Fi and phone chargers. 
There will be wooden shelves with books of all 
kinds – from psychology and medicine to learn-
ing foreign languages and children’s books. The 
books will be available to our guests.

Of course, since it is more than a café, we 
can also expect more than in a regular café. 
Pello Caffe Coffee House will serve a variety of 
hot and cold dishes, as well as lunches.

There is also a baking oven there, so all 
buns, croissants and other pastries will be 
fresh, warm and crispy.

cafés,’ says Łukasz Pellowski. ‘The central point in the café, 
which will encourage conversations and meetings, will be 
a long coffee table, referring to the Sopot pier, which will be 
a perfect spot for small-talk or even serious conversations.’

Another attraction of Pello Caffe Coffee House is the only 
one in the country, three-group coffee machine Sanremo 
Cafe Racer.

‘It’s a limited-edition coffee machine, produced one 
time for the Bartender World Championship held in Berlin 
last June. Several coffee machines were produced for the 
event, and it was the only chance to book one. Ours is the 
only one that was sent to Poland,’ says Łukasz Pellowski. 
‘The coffee machine is special not only in terms of its pos-
sibilities but also design. Nowadays, coffee machines are 

no longer devices used for making coffee but also per-
form an aesthetic function; they become an important 
part of the decor, a kind of exclusive chandelier.’

The coffee machine is computer-controlled and has a va-
riety of features, which make it not only practical but also far 
better and more advanced than a regular device.

It seems that there is no need to say more. Pello Caffe 
Coffee House is a real treat for all Tricity inhabitants and 
a place where you can not only have a cup of coffee on 
the go but also hold a business meeting or training or 
just hang out with your friends and have a good talk. Of 
course, Pello Caffe Coffee House will serve craft coffee 
the brand is famous for. So without further ado, see you 
at Pello Caffe!    

The menu will change several times a day 
– starting from breakfast, through lunches, 
brunches and other meals, to suppers to eat on 
the spot or take away. The effect is also a great 
credit to Jarosław Roszak, a well-known chef 
from Tricity, who helped the café create its menu 
a few months before the official opening. The 
menu will be based on regional, seasonal prod-
ucts so that all dishes will be fresh and healthy.

The question is – is it pleasant and attrac-
tive enough to spend there all day?
‘The interior has been designed by Filip 
Kozarski, a well-known Polish architect. He spe-
cialises in interior design for restaurants and 
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olaków w święta najczęściej łączy 
tradycja. Nawet Ci, którzy regu-
larnie starają się odejść od niej lub 

tworzyć nowe zwyczaje, w święta wracają 
do korzeni odwiedzając rodzinę. A to wią-
że się oczywiście z zasiadaniem to obfite-
go stołu, przepełnionego dobrze znanym 
świątecznym menu. Od barszczu, poprzez 
zupę grzybową, pierogi i ryby, czyli to, cze-
go w święta jemy najwięcej. Aby trochę uła-
twić Wam świąteczne gotowanie i odrobinę 
zachęcić do przełamania utartych tradycji, 
mamy dla Was krótki trzydaniowy porad-
nik kulinarny przygotowany wraz z restau-
racją Gdański Bowke.

POLAKÓW W ŚWIĘTA NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZY TRADYCJA. NAWET CI, KTÓRZY REGULARNIE STARAJĄ SIĘ ODEJŚĆ OD NIEJ LUB 
TWORZYĆ NOWE ZWYCZAJE, W ŚWIĘTA WRACAJĄ DO KORZENI ODWIEDZAJĄC RODZINĘ. A TO WIĄŻE SIĘ OCZYWIŚCIE Z ZA-
SIADANIEM TO OBFITEGO STOŁU, PRZEPEŁNIONEGO DOBRZE ZNANYM ŚWIĄTECZNYM MENU. OD BARSZCZU, POPRZEZ ZUPĘ 
GRZYBOWĄ, PIEROGI I RYBY, CZYLI TO, CZEGO W ŚWIĘTA JEMY NAJWIĘCEJ. ABY TROCHĘ UŁATWIĆ WAM ŚWIĄTECZNE GOTO-
WANIE I ODROBINĘ ZACHĘCIĆ DO PRZEŁAMANIA UTARTYCH TRADYCJI, MAMY DLA WAS KRÓTKI TRZYDANIOWY PORADNIK 
KULINARNY PRZYGOTOWANY WRAZ Z RESTAURACJĄ GDAŃSKI BOWKE.

Dziś zacznę od swojego dania. Jest proste, 
a zarazem na moim wigilijnym stole trady-
cyjne. Korzeni tego dania nie odnajdziemy 
w sercu Kaszub, jakby mogło się wydawać, 
lecz w kuchni litewskiej (tak przynajmniej 
twierdziła moja babcia). Będzie to popularna 
również w Rosji, sałatka winegret ze śledziem 
cytrynowym. Można powiedzieć, że danie 
bardzo proste, lecz w jego prostocie tkwi 
wyjątkowy smak. Zaczynam od moczenia 
śledzi w mleku przez noc. Po nocy moczenia, 
kroję je na 3 cm kawałki i układam w słoiku 
warstwami. Najpierw 1/6 łyżeczki skórki z od-
parzonej i wyszczotkowanej cytryny, później 
trochę cebuli pokrojonej w piórka i drobno 
poszatkowanej zielonej pietruszki, liść lau-
rowy i ziele angielskie. Na to kilka kawałków 
śledzia i ponownie, aż do wypełnienia słoicz-

ka. Całość zalewam sokiem z jednej cytryny 
wymieszanym z łyżeczką cukru oraz olejem 
i odstawiam na 2-3 dni do lodówki. Maryno-
wane w cytrynie śledzie można nastawić aż 
do tygodnia wcześniej, dzięki czemu nabiorą 
głębszego smaku. Do przygotowania sałatki 
winegret będą nam potrzebne gotowane bu-
raki i ziemniaki, ogórki kiszone, obgotowana 
biała fasola, parę marynowanych grzybów, 
zeszklona cebulka, sól, pieprz oraz oliwa. 
Wszystko kroimy i mieszamy dzień przed 
podaniem, aby wszystkie składniki dokład-
nie się przegryzły. Metod podania jest wiele, 
jedni podają to klasycznie w misce ze śledzia-
mi ułożonymi u góry, inni na pajdzie chleba. 
Decyzja należy do Was! Być może znaliście 
wcześniej inną wersję sałatki winegret, naj-
częściej różni się składnikami i proporcjami. 

W ŚWIĘTA JESZCZE 

WIĘCEJ SMAKU  
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i śmietaną tworzy idealne zestawienie sma-
ków. Wszystko na emulsji z selera i topinam-
buru z dodatkiem sosu porowego na bazie 
śmietany i wina. Dodatkami będą smażone 
pory oraz marynowany burak. Brzmi smako-
wicie, prawda?

Tych, którzy potrzebują odpoczynku 
i spokoju zapraszam gorąco do restauracji 
Gdański Bowke, gdzie będziecie mogli spró-
bować zarówno zupę grzybową jak i dorsza 
z powyższych przepisów.   

W niektórych wariantach dodaje się jeszcze korniszony 
lub kapustę kiszoną. Przepis, który wam przedstawiłem, 
odziedziczyłem po babci, a sama sałatka jest u mnie obo-
wiązkowym elementem świąt. Idealnie sprawdza się jako 
przystawka do dań zaproponowanych przez szefa kuchni 
Gdański Bowke, Marcina Faliszka. 

Po moim skromnym wstępie przyszedł czas na zupę, 
tradycyjną grzybową. Marcin Faliszek udzielił kliku 
wskazówek co zrobić, aby wyszła idealna. Po pierwsze 
grzyby! Podstawą są tutaj borowiki i podgrzybki. Ważne, 
aby w bulionie znalazło się również dużo świeżego lub-

WA Ż N E, A BY W BU LION IE 
Z NA LA ZŁO SIĘ RÓW N IEŻ 
DUŻO ŚW IEŻEGO LU BCZ Y KU 
OR A Z K LUSECZK I, NA JLEPIEJ 
W ŁASNOR ĘCZ N IE ROBION E, LA N E.

ENGLISH

EVEN MORE TASTE THIS CHRISTMAS

What usually brings Poles together at Christmas 
is tradition. Even those who regularly go against it 
or try to create new customs, go back to the roots 
at Christmas and visit their family. This involves 
sitting at a richly set table with a delightful profu-
sion of well-known Christmas dishes. From beet 
borscht through the mushroom soup to dumplings 

and fish – everything we love to eat at Christmas. 
To make Christmas cooking easier and encourage 
you to break with age-old traditions a little, together 
with Gdański Bowke Restaurant, we have prepared 
a three-dish cooking guide.

Let me begin with my dish. It is simple but tra-
ditional on my Christmas table. The dish does 
not have its origins in the heart of Kaszuby, 
as it might seem, but in Lithuanian cuisine 
(or at least my grandma said so) and it is also 

czyku oraz kluseczki, najlepiej własnoręcznie robione, 
lane. Na sam koniec mamy dla Was sekretny składnik 
szefa kuchni restauracji Gdański Bowke, czyli żołądki 
drobiowe gotowane w niskiej temperaturze. Sprawdzi-
łem ten przepis we własnej kuchni  i wiem, że do jeszcze 
do niego wrócę. 

Na drugie danie    szef kuchni restauracji Gdański 
Bowke zaproponował nam dorsza bałtyckiego. Klasykę 
nad polskim morzem, bo któż przyjeżdżając nad morze czy 
to w lato, czy okresie świątecznym, nie spróbuje tej ryby? 
Podany z ziemniaczkami gratin z tymiankiem, czosnkiem 
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popular in Russia. My dish is vinaigrette sal-
ad with lemon herring. One can say it is very 
simple, but simplicity is the key to its unique 
taste. Soak the herring in milk and set it aside 
for the night. After the night, cut it in 3-centi-
metre pieces and put in a jar in layers. First, 
1/6 teaspoon of scrubbed and scalded lemon 
peel, then some chopped onion and green 
parsley, bay leave and allspice. Then, a few 
pieces of herring. Repeat until the jar is full. 
Pour it with lemon juice from one lemon with 
a teaspoon of sugar and oil and leave for 2–3 
days in the fridge. You can prepare the herring 
marinated in lemon up to one week before the 
Christmas Eve, which will make its flavour 
even more intense. For the vinaigrette salad, 
you will need cooked beets and potatoes, 
pickles, cooked white beans, a few marinated 
mushrooms, sautéed onions, salt, pepper and 
olive oil. Cut the ingredients and mix before 
serving, so that they blend well. You can serve 
the salad in a variety of ways – some serve it 
traditionally in a bowl with herring on the top, 
others on a thick slice of bread. It is up to you. 
Perhaps, you already know another version of 
the vinaigrette salad – they usually differ in 
terms of ingredients and proportions. Some 
variants include gherkins or sour cabbage. 
The recipe I have presented comes from 
my grandmother, and the salad is a must for 
me at Christmas. It is also a perfect appetizer 
for dishes proposed by the chef of Gdański 
Bowke Restaurant, Marcin Faliszek. 

After my humble introduction, it is time 
for traditional mushroom soup. Marcin Fal-
iszek has given us a few tips to make it taste 
perfect. First, mushrooms! Boleti and bay bo-
leti are the best choice. Remember to add lots 
of fresh lovage and small noodles (preferably 
home-made) to the broth. Finally, use a secret 
ingredient of the chef of Gdański Bowke Res-
taurant, that is chicken gizzards cooked in 
low temperature. I have tried the recipe my-
self and I know I will come back to it. 

For the main course, the chef of Gdański 
Bowke Restaurant proposes Baltic cod. It is 
a classic at the Polish seaside – who can resist 
the fish when at the seaside in summer or at 
Christmas? Cod served with potato gratin 
with thyme, garlic and cream make a per-
fect flavour composition. All served on the 
celery and sunroot emulsion with leek sauce 
with cream and wine. You can also add fried 
leek and marinated beets. Sounds delicious, 
doesn’t it?

If you are after peace and relaxation this 
winter, visit Gdański Bowke Restaurant, 
where you can taste both the mushroom soup 
and the cod from the recipes.   
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ENGLISH || CULINARY ROUTE

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

K U C H N I A  /  C U I S I N E

SZLAK KULINARNY TO WYBÓR JEDNYCH Z NAJCIEKAWSZYCH I NAJBARDZIEJ 
KLIMATYCZNYCH MIEJSC W WARSZAWIE. W TEJ EDYCJI POSTARALIŚMY SIĘ 
ZNALEŹĆ WYJĄTKOWE MIEJSCA, KTÓRE NIE TYLKO ZACHWYCAJĄ WYKWINT-
NYM SMAKIEM, ALE TAKŻE SĄ ŚWIETNYM MIEJSCEM DO WIELOGODZINNYCH 
POSIEDZEŃ Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI, A TAKŻE DLA SPOTKAŃ BIZNESO-
WYCH. SERDECZNIE POLECAMY!

K U L I N A R N Y
S Z L A K

  A R S Z A W S K I
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     a r s a w 
c u l i n a r y 
r o u t e

WITH SOPHISTICATED TASTES, BUT ARE 
ALSO A GREAT PLACE TO SPEND MANY 
HOURS WITH FAMILY, FRIENDS AND EVEN 
ON BUSINESS MEETINGS. WE HIGHLY REC-
OMMEND PLACES LISTED BELOW!
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RENA ISSA NCE WA RSAW A IRPORT HOTEL 

R ESTAU R ACJA 
CHALLENGE ’32

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

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

Kuchnia pełna lokalnych, często zapomnia-
nych akcentów, autorskie koktajle i  pokazy 
Bar Ritual. Komfort w stylowym Club Lounge 
z widokiem na odlatujące samoloty. Wyjątko-
wy wystrój zawdzięcza polskim projektantom 
JEMS, płytkom Macieja Zienia oraz ambiento-
wemu oświetleniu. 
ENGLISH  
Cuisine full of local, often forgotten ele-
ments, original cocktails and shows of Bar 
Ritual. Top comfort in stylish Club Lounge, 
overlooking planes departing from the air-
port. Voguish interiors designed by Polish de-
signers from JEMS with Maciej Zień tiles and 
ambient lighting.

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

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

RESTAURACJA CHALLENGE ’32
ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa
tel: 22 164 71 30
www.renaissancewarszawa.pl

SIGNATURE RESTAURANT
ul. Poznańska 15, 00-680 Warszawa
tel: +48 22 55 387 55
www.signaturerestaurant.pl

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E5 9 – 5 9

SIGNATURE 
RESTAURA NT

Wyjątkowe miejsce, w którym warto zwrócić 
uwagę na kolekcję oryginalnych fotografii Milto-
na Greena, np. Marylin Monroe, ręcznie malowa-
ną francuską tapetę oraz sierpy i młoty na zwień-
czeniach kolumn zachowane z czasów gdy była to 
ambasada sowiecka.
ENGLISH  ||  

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

KUCHNIA 
Restauracja jest położona w centrum Warszawy, przy hote-
lu H15 Boutique Hotel. Wyróżniona przez przewodnik Mi-
chelin 2019 i Gault&Millou oraz Forbes. Dzięki projektowi 
Signature Gwiazd, w menu dostępne są dania m.in. Małgosi 
Sochy, Anity Sokołowskiej, Borysa Szyca i Anity Lpinickiej.
ENGLISH  || CUISINE 
The restaurant is located in the heart of Warsaw, in the H15 
Boutique Hotel. It has been recommended by Michelin 2019 
Guide, Gault&Millou and Forbes magazine. The menu con-
tains dishes made to recipes of, among others, Małgosia 
Socha, Anita Sokołowska, Borys Szyc and Anita Lipnicka, 
created as part of the Signature of Stars project.

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

He puts emphasis on healthy and mindful cuisine. 
90% of the products come from eco farms. He com-
bines familiar tastes with fine dining cuisine and re-
lies on original compositions, a perfect example of 
which is famous chopped beef tenderloin casserole 
covered in linseed.
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LA BRASSERIE MODERNE
Królewska 11, 00-065 Warszawa
Telefon: 22 657 83 82S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E6 0 – 6 0

LA 
BR ASSER IE 
MODER N E

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

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

Położona w samym centrum Warszawy, z prze-
pięknym widokiem na plac Piłsudskiego, La 
Brasserie Moderne jest współczesną interpre-
tacją klasycznej francuskiej brasserie, oferu-
jącej bogate menu, oparte na najlepszych se-
zonowych produktach. 
ENGLISH 

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

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

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

ROZBRAT 20
ul. Rozbrat 20, 00-447 Warszawa
Telefon: 22 416 62 66
rozbrat20.com.plS T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E6 1 – 6 1

ROZBR AT 
20

KUCHNIA 
Rok podzielono w Rozbracie 20 na 8 sezonów, 
zgodnie z tym co daje natura, ale również trady-
cja i polskie zwyczaje. Każdy sezon jest inny, tak 
jak dynamiczna jest przyroda, a zwyczaje zako-
rzenione w polskiej tradycji przez lata wpływały 
na naszą tożsamość.
ENGLISH  ||  CUISINE  
In Rozbrat 20, the year is divided into eight seasons 
depending on nature as well as Polish tradition and 
customs. The seasons change dynamically as in na-
ture, while customs rooted in Polish tradition have 
been shaping the restaurant’s identity for years.

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

Rozbrat 20 experiments with tastes and encour-
ages its customers to try combinations which 
may seem non-obvious at first glance. The chef 
is go-getting and uncompromising. The restau-
rant’s motto is courage, craziness and sophisti-
cated taste.

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

Bartosz Szymczak was working in London for a few 
years. He gained experience in, among others, Bleeding 
Heart and The Cow. The next stop in his career was Lee 
Westcott’s Typing Room. In Hong Kong, together with 
James Sharman, he opened a pop-up restaurant and 
initiated the project One Star House Party.
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BRASSERIE WARSZAWSKA
ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa
tel: 22 628 94 23 / www.brasseriewarszawska.pl

BRASSERIE 
WARSZAWSKA

KUCHNIA
Klasyczna kuchnia francuska to doskonałe tech-
niki gotowania, dopracowywane przez setki lat. 
W Brasserie Warszawska dodano do tego polskie 
produkty i osiągnięto klasyczne dania z niepowta-
rzalnym polskim twistem. Polędwica a la Rossini 
łączy polską wołowinę ze smażonym Foie Gras.
ENGLISH  ||  CUISINE

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

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

This is where Polish and French cuisines meet and 
exist in harmony. Brasserie Warszawska offers dish-
es prepared using traditional French cooking tech-
niques and local products as well as gourmet des-
serts. Since 2014, the restaurant has been receiving 
prestigious Michelin Guide – Bib Gourmand Award.

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

Since the beginning of his career, Iwan Sokolyk has 
been into French cuisine. He excels at fine dining and 
takes up ambitious and demanding classics, giving them 
a touch of lightness and distinctive Polish taste. In his 
work, he combines the two directions, which makes his 
dishes flavoursome and light at the same time.
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NOKTO RESTAURANT
Radisson Collection Hotel, Warsaw
Grzybowska 24, 00-132 Warszawa
Tel: 22 321 88 88
Hotel 5-gwiazdkowy *****

NOKTO 
R E STAU R A N T

Nokto Restaurant to idealne miejsce zarówno na 
romantyczną kolację jak i spotkanie z przyjaciół-
mi. Wszechobecne ciemne kolory ścian i tkanin 
nadają tej klasycznej przestrzeni intymną atmos-
ferę. Podawane są tu dania inspirowane współcze-
sną kuchnią polską i warszawską.
ENGLISH  

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

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

Dariusz T. Zahorański has 30 years of experi-
ence in cooking, including 17 years of work in 
Radisson hotels, ranging from following to set-
ting standards. He serves Polish dishes with ele-
ments of classical international cuisine.

NOKTO RESTAURANT
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KUCHNIA
Danie, które wybraliśmy dla Państwa to nowo-
czesna propozycja podania tradycyjnego tatara 
z siekanej ręcznie polędwicy z dodatkiem kremu 
z bałtyckich, wędzonych szprotek, marynowanymi 
borowikami i przepiórczym jajkiem, a wszystko to 
wędzone lekko zimnym dymem z drzewa  jabłoni.
ENGLISH  || CUISINE

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



KIELISZKI NA HOŻEJ
ul. Hoża 41, 00-681 Warszawa
tel: 22 404 21 09
www.kieliszkinahozej.plS T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E6 4 – 6 4

K IELISZK I 
NA HOŻEJ

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

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

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

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

SZEF KUCHNI GRZEGORZ ZIĘBA
Grzegorz Zięba gotuje dzięki mamie. Jego spokój 
i opanowanie nie raz uratowały sytuację w Kielisz-
kach na Hożej. Dzięki swojej ogromnej determinacji 
w eksperymentowaniu ze smakiem, wciąż zaskaku-
je od nowa. Jest wielkim fanem podrobów i  owo-
ców morza.
ENGLISH  ||  CHEF GRZEGORZ ZIĘBA

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

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

K IELISZK I 
NA PRÓŻ N EJ

KUCHNIA 
Polacy kochają polskie ryby, a te poławiane na 
Wielkich Jeziorach Mazurskich są najzdrow-
sze i w dodatku dziko żyjące. Mazurski san-
dacz z puree i młodymi porami idealnie pa-
suje do jednej z ponad 250 propozycji win na 
kieliszki. 
ENGLISH  ||  CUISINE

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

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

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

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

Bartłomiej Trojanowski began his culinary adventure in Am-
ber Room in Warsaw. After three years in Poland, he went to 
Copenhagen – the culinary capital of Europe. When he re-
turned, he started working with one of the most talented chefs 
of the young generation – Bartosz Szymczak. He started work-
ing in Kieliszki na Próżna at the beginning of 2019.
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KONESER GRILL
Ząbkowska 29, 03-736 Warszawa
tel: 798 185 692
www.konesergrill.pl

KONESER 
GRILL 

RESTAURACJA

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

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

To miejsce dla miłośników jedzenia, grilla, najwyż-
szej jakości produktu, dobrego wina. Koneser Grill 
ma otwartą kuchnię, w której pracuje się na ży-
wym ogniu. Goście mogą zobaczyć ogień, poczuć 
jego ciepło, zrozumieć jego nieprzewidywalność. 
ENGLISH 

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

SZEF KUCHNI PIOTR WÓJCIK
Piotr Wójcik po 7 latach pracy w Londynie wraca 
do Warszawy, aby wspólnie z Danielem Pawełkiem 
tworzyć restaurację, której nikt w Polsce jeszcze 
nie zrobił. W Londynie pracował m. in. z Danem 
Barberem przy największym pop-upie "Zero Waste" 
organizowanym przez Waste London.
ENGLISH  ||  CHEF PIOTR WÓJCIK

After seven years in London, Piotr Wójcik returns 
to Warsaw to open a  one-of-a-kind restaurant 
together with Daniel Pawełek. In London, he 
worked with, among others, Dan Barber on the 
largest pop-up project ‘Zero Waste’ organised by 
Waste London.
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ziś zacznę  nietypowo od cytatu 
z XIX-wiecznej książki kucharskiej 
Jana Szyttkera o tytule Kuchnia my-

śliwska czyi na łowach. Zagłębimy się w tra-
dycyjnych przepisach kuchni polskiej w nie-
co odświeżonym wydaniu. Wziąć kilka 
funtów, miarkując po wielkości głowy, sar-
niny lub zajęczego mięsa, słoniny domowej 
nie jełkiej, skroić ją w plastry (…) Następnie 
w moździerzu lub stępce utłukszły należy-
cie wątróbkę, dodać mięso zwierzyny i zno-
wu to razem przetłuc i wymieszać; z kolei 
dodać słoninę i tłuc na nowo, dodawszy 
kilka cebul drobno usiekanych, usmażo-
nych na śle bułki utarte miększą kwartę, 
soli miałkiej w miarę, pieprzu pawiana peł-
ną łyżeczkę, aneliskiego dwie łyżeczki(…) 
Jest to fragment opisujący faszerowanie 

głowy dzika, niegdyś popularnego dania. 
Ja dzisiaj nie będę na tyle kontrowersyjny, 
aby przygotować samą głowę, lecz jeden 
ze smaczniejszych kawałków zwierzęcia, 
a mianowicie szynki.

Podstawą naszego dania będzie maryna-
ta składająca się z octu jabłkowego, goździ-
ków jałowca, tymianku, kolendry, czosnku 
(ale nie obranego), marchwi, pietruszki, 
selera oraz Finlandia. Jej obecność może 
nieco dziwić, lecz nada mięsu charaktery-
stycznego smaku. Warto również pamię-
tać, że im więcej alkoholu w marynacie, 
tym krótszy czas marynowania. Dlatego nie 
można go skrócić za bardzo, gdyż mięso nie 
przejdzie odpowiednio smakami. Tak przy-
gotowaną zalewę, gotujemy studzimy i za-
nurzamy w niej mięso. Wkładamy na 3 dni 

P O D S TAWĄ  N A S Z E G O  DA N I A  B Ę D Z I E 
M A RY N ATA  S K Ł A DA JĄC A  S I Ę  Z  O C T U 
JA B Ł KOW E G O,  G O Ź D Z I KÓW  JA Ł OWC A , 
T Y M I A N K U,  KO L E N D RY,  C Z O S N K U 
(A L E  N I E  O B R A N E G O),  M A RC H W I , 
PI E T RU S Z K I ,  S E L E R A  O R A Z  F I N L A N D I A .

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

TRADYCYJNIE    
ZNACZY SMACZNIE 

D
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I  will not be so controversial to prepare the head but 
will opt for one of the more delicious parts of the animal, 
namely the ham.

The basis of our dish will be marinade from apple vin-
egar, cloves, juniper, thyme, coriander, garlic (unpeeled), 
carrot, parsley, celery and Finlandia vodka. The last 

ingredient may be a bit surprising but it will give the meat 
a distinctive taste. Bear in mind that the more alcohol 
you add to the marinade, the shorter the marinating time 
should be. It cannot be too short, however, because other-
wise, the meat will not soak up the flavour. Boil the mar-
inade, cool it and soak the meat in it. Leave in the fridge 
for two or three days. After three days, cut into the ham. 
Stuff it with hare meat, liver and pork fat. It is important 
that the stuffing is greasy because the boar ham does not 
have much fat itself. Put the marinated vegetables and the 
stuffed ham covered with pork fat into a roasting tin and 
roast for about four hours. Serve the dish with sweet clem-
entine sauce with 30 ml of Finlandia vodka to taste. Cook 
clementine peel for 20 minutes – repeat the process two 
or three times to get rid of the bitter taste. In another pot, 
melt sugar with water and olive in a glass of Finlandia vod-
ka. Blend the clementine peel with the syrup. Serve the 
ham with boiled potatoes grated with butter and grated 
truffle. Instead of the grated truffle, you can add shop-
bought truffle. After the long roasting, the meat is very 
tender and has a unique, distinctive taste.

Another dish that I would like to mention, which also 
pairs well with Finlandia vodka but requires less prepara-
tion, is herring tartare. Finlandia will not only accompany 
the food but will be one of its ingredients. Clean and dry 
the herring, dice it into small pieces and marinade with 
sambal, marinated ginger and lime juice for about two 
hours. In the meantime, chop gherkins, dill and lime peel. 
Mix the ingredients with a glass of Finlandia vodka. Serve 
the dish with a slice of toast. 

do lodówki. Po 3 dniach szynkę nakrajamy 
na środku. Tak przygotowaną szynkę wy-
pełnimy farszem z mięsa królika wątróbki 
oraz słoniny. Dosyć ważne, aby był on tłusty, 
gdyż sama szynka z dzika za dużo tłuszczu 
nie posiada. Do brytfanki przekładamy wa-
rzywa z marynaty, nafaszerowaną szynkę, 
którą z góry obłożymy jeszcze słoniną i roz-
poczynamy proces pieczenia, który będzie 
trwał około czterech godzin. Dodatek towa-
rzyszący temu daniu to sos z klementynek. 

T E C H N O L O G I A  /  T E C H N O L O G I E S7 0 – 7 1 7 1 – 7 1T R A D Y C Y J N I E  Z N A C Z Y  S M A C Z N I E . . .

FINLANDIA VODKA – JAKOŚĆ Z NATURY

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

ENGLISH

Finlandia Vodka is crystal clear vodka boasting a mild, distinctive taste 
and superior, consistent quality. For half a century, it has been made only 
from natural ingredients from ice-cold Finland, which is one of the cleanest 
places in the world, in a small town of Ramajäki. This is where Finnish barley 
grows under the northern sun and where glacial spring water used for the 
production of Finlandia Vodka is drawn. Finlandia Vodka is a synonym of 
excellent quality and high purity obtained in a perfect distillation, which 
crowns its production process.

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

słoiczka dostępną w delikatesach. Mięso po 
długim pieczeniu wychodzi bardzo kruche, 
a jego smak ciężko jest porównać do innego. 

Drugie danie, które chciałbym za-
proponować, także idealnie pasujące do 
Finlandia a  przy tym mniej pracochłonne 
to tatar ze śledzia. Finlandia nie będzie tyl-
ko towarzyszyła przy talerzu, lecz stanie się 
ona jednym ze składników. Śledzie myjemy, 
osuszamy kroimy w kostkę i marynujemy 
wraz z sambalem, marynowanym imbirem 
oraz sokiem z  limonki przez około dwie 
godziny. W międzyczasie kroimy drobno 
korniszony, koperek oraz skórkę z limon-
ki. Całość mieszamy wraz z kieliszkiem 
Finlandia. Podajemy z grzanką z chleba. 

ENGLISH

TRADITIONAL MEANS TASTY - LET'S 
COOK WITH FINLAND

Today, I  will begin with a  quote from 
a 19th-century cooking book by Jan Szyttker 
entitled Game Dishes, or on the Hunt. We 
will delve into more contemporary versions 
of traditional Polish recipes. ‘Take a few 
pounds, depending on the size of the head, 
of venison or hare meat, home-made pork fat 
(not rancid), slice it […] Next, grind liver in 
a mortar, add the meat, mix and grind all the 
ingredients together, add pork fat and grind 
again, add a few finely chopped, butter-friend 
onions, a one-quart pot of breadcrumbs, 
a pinch of fine-grained salt, a teaspoon of 
pepper, two teaspoons of aneliski pepper […]’ 
This is an extract from a recipe for stuffing 
boar’s head, once a popular dish in Poland. 
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życiu szedł zawsze drogą, wyboistą 
jak po kocich łbach, ale ważne, że 
była jego. Już w podstawówce miał 

odmienne zdanie niż to zapisane w kajecie na-
uczycielki. Kończyło się to z reguły oceną 3= , z do-
piskiem - „uczeń formułuje swoje własne wnioski, 
znacznie odbiegające od przyjętych w Zeszytach 
interpretacji dla nauczycieli klas 5-8, wydanie ma-
rzec 1996 r”. Mając 19 lat odkrył swój własny zeszyt 
z tym krwisto-czerwonym dopiskiem nauczyciel-
ki, który oprawił w grubą metalową ramę, którą 
chroniło szkło z wtopionym w jego strukturę sta-
lowym drutem, przypominające trudną do zbicia 
szybę w drzwiach szkolnej stołówki. Sam dopisek 

MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

wyeksponował przezroczystym szkłem, który 
łączył się z tym zbrojonym. Taki oto obrazek 
byłby może jedynie lekko niecodzienny, ale 
zdecydowanie nie w tej ILOŚCI i w TYM domu.

Wyszedł ze swojej kuchni. Korytarzem, 
w którym stała zamocowana rura przypomi-
nająca tę do tańca. Kiedyś kolega jego kumpla 
wyszydził go, rechocząc, że pewnie jako wła-
ściciel tańczy tutaj sobie „pole dance”.

W życiu szedł zawsze drogą, wyboistą jak 
po kocich łbach, ale ważne że była jego. Już 
w podstawówce miał odmienne zdanie, niż 
zapisane w kajecie nauczycielki. Kończyło 
się to z reguły oceną 3= , z dopiskiem - „uczeń 

ROZMOWY W OCZEKIWALNI
100 % TESTOSTERONU „GT”
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formułuje swoje własne wnioski, znacznie 
odbiegające od przyjętych w Zeszytach inter-
pretacji dla nauczycieli klas 5-8 wydanie ma-
rzec 1996 r”. Mając 19 lat odkrył swój własny 
zeszyt z tym krwisto-czerwonym dopiskiem 
nauczycielki, który oprawił w grubą metalo-
wą ramę, którą chroniło szkło z wtopionym 
z jego strukturę stalowym drutem, przypo-
minające trudną do zbicia szybę w drzwiach 
szkolnej stołówki. Sam dopisek wyekspono-
wał przeźroczystym szkłem, który łączył się z 
tym zbrojonym. Taki oto obrazek byłby może 
jedynie lekko niecodzienny, ale zdecydowa-
nie nie w tej ILOŚCI i w TYM domu.

Wyszedł ze swojej kuchni,  koryta-
rzem w którym stała zamocowana rura, 
przypominała tą do tańca. Kiedyś kolega 
jego kumpla, wyszydził go rechocząc, że 

pewnie jako właściciel tańczy tutaj sobie 
„pole dance”.

 Tak – powiedział – pokażę ci – choć zago-
tował się w sobie niczym grzałka z dawnego 
ZSRR jaką używało się w schronisku gór-
skim – Chwyć ją tutaj – powiedział delikat-
nie, a potem zasyczał ostro – JAK TE TWOJE 
KOLEŻANKI Z KLUBU XXX. 

Po czym przestawił z wściekłością wajchę 
przymocowaną do ściany. W ciągu sekundy 
podłoga uległa rozsunięciu, a cwaniaczek, 
którego teksty ostatni raz rozbawiły jaką-
kolwiek imprezę, z  rykiem zawodzenia 
wpadł w szczelinę. Poza szokiem, wyszedł 
z tego bez szwanku. Rura była bowiem 6 me-
trową szybką ścieżką dotarcia do garażu, jak 
ją nazywał sam właściciel. Rurę sprzedał mu 
jakiś złomiarz-inżynier, który najwidocz-
niej wymontował ją z nieczynnej jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej.

Baletowym odbiciem wskoczył na rurę 
i zjechał prostu do garażu. Wylądował w lek-
kim podskoku na antywibracyjnej macie, 
która była leżała na przezroczystej, szklanej 
posadce. W równych odstępach na każdej ze 
ścian zamontowano ramkę z sentencją na-
uczycielki, której, jak twierdził, zawdzięcza 
całe swoje życie. To, kim był i przede wszyst-
kim kim się nie stał. To był niezwykły garaż. 
W formie długiego na kilkadziesiąt metrów 
tunelu, z półokrągłym sufitem – właściwie 
przypominał wykutą w skałach sztolnię, 
gdzie pod koniec II Wojny Światowej w oko-
licach Wałbrzycha, Wehrmacht miał ukryć 
pociąg ze wielką ilością złota. 

Stał na szklanej podłodze, dosłownie na 
dachach samochodów, kolekcji jaką zgroma-
dził jeszcze jego ojciec, a on stale ją powięk-
szał. W garażu–tunelu odpoczywały sobie 
również unikalne modele aut z gwiazdą na 
masce, które on wypożyczał wielu dealerom 
„Benza” w Polsce i Europie. Jego przyjaciel, 
znany gdyński dealer Mercedesa, namó-
wił centralę Mercedes Benz na szczególny 
prezent. Podobno, właściciel koncernu oso-
biście zszedł w kombinezonie technika na 
linię montażową i marketem zaznaczył – o, 
ten Mercedes GT będzie dla tego osobliwego 
Polska. Ten żółty i żaden inny. 

- Dobra, dziś, kurczak, czas właśnie na 
ciebie – przesunął w dół wajchę podobną do 

S TA Ł  N A  S Z K L A N E J  P OD Ł ODZ E , 
D O S Ł OW N I E  N A  DAC H AC H 
SA MO C HOD ÓW,  KOL E KC J I  JA K Ą 
Z GROM A DZ I Ł  J E S Z C Z E  J E G O  OJC I E C , 
A   O N  S TA L E  JĄ  P OW I Ę K S Z A Ł . 
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tej, która uruchamiała zapadnię do rury 
strażackiej. Samochód został wypchnięty 
przez hydrauliczną  windę ponad inne po-
jazdy i bezpiecznie niczym dziecko w nosideł-
ku przetransportowany w specjalną otwiera-
ną szczelinę w szklanej posadzce. 

Nie używał żadnych perfum. Tylko woń 
Mercedesa GT. Wszystkie drogie zapachy za-
stępował mu kontakt z tym pojazdem. To był 
osobliwy mix. Prawdziwa skóra tapicerki, jak-
byś powąchał pasek z przedwojennego zegar-
ka. Gdy otwierał silnik po ostrej jeździe, wy-
czuwał aromat stalowych elementów napędu, 
który mógł znieść naprawdę ostre traktowa-
nie. Inhalował się nim, dosłownie siedział 
przy otwartej masce i wdychał prawdziwie 
męski bukiet zapachów. 100% testosteronu! 

Włożył prawdziwy rajdowy kask, który dla 
efektu pewien mocno emerytowany kaletnik 
obciągnął mu prawdziwą skórą. Wślizgnął 
się do auta przez niewielkie drzwi, zwiększył 
obroty, wyłączając wcześniej wszystkie sys-
temy wspomagające kierowcę. Nie uznawał 
ABS-u i kontroli trakcji. To, czego nie mógł 
wyłączyć fabrycznie, zrobił mu jeden z ha-
kerów, łącząc się zdalnie z jego samochodem 
przez WiFi. Teraz był wolny. Drzwi tunelu 
garażowego z grubej na 5 cm stali otworzyły 
się z hukiem przesuwanych rolek, które były 
kołami z oryginalnych wagonów górniczych 
przedwojennej niemieckiej kopalni na Śląsku. 

Droga prowadząca do jego domu na wzgó-
rzach Gdyni była całkowicie prywatna, z ze-
wnętrznym szlabanem. Mimo tego, przed 
tym, co miał teraz zrobić, zawsze włączał 
systemy alarmowe. Sprawdził na podglądzie 
smartfona czy kamery reagujące na ciepło 
nie wykrywają jakichkolwiek intruzów – 
żadna postać nie czerwieniła się na ekranie, 
niczym w oku Terminatora, w którego rolę 
wcielał się Arnold Schwarzenegger.

Otworzył okna, żeby słyszeć. 557 
KLACZY MECHANICZNYCH ruszyło do ga-
lopu. Tunel rezonował rykiem, niczym naj-
lepszy system głośników stereo. To zawsze 
była próba dla jego umiejętności. Ze strzałką 
prędkościomierza przekraczającą 100 km/h 
wypadł z tunelu, zakręcił kierownicą w od-
powiednim miejscu hamując i przekręcił się 
o 180 stopni tak, że wielkie rybie usta atrapy 
chłodnicy stały w kierunku jazdy. Niecałe 
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4 sekundy – katalog nie kłamie, uśmiechnął 
się delikatnie. 

Teren przed domem był żwirowy, a su-
sza spotęgowała nagłą ulewę w  postaci 
poderwanych, małych kamyczków z nieod-
łączną chmurą pyłu. 

– Kurczaczku – poklepał GT pieszczotli-
wie po kierownicy – Wybacz, prawdziwie mę-
skie auto nie może być zbyt czyste. 

Ruszył znów ostro, by dokładnie po 800 
metrach zatrzymać się, zdjąć kask, włączyć 
wszystkie ABS-y, ASR-y i inne systemy bez-
piecznej jazdy i dołączyć do ruchu spacero-
wym tempem. Miał taką zasadę, że na drodze 
publicznej niestosowanie się do znaków dro-
gowych to jak chodzenie z odbezpieczonym 
pistoletem po butelce rosyjskiej wódki. 

Kokpit GT doskonale otulał jego sylwetkę, 
jak odpowiedni na zimę ciuch kultowego cy-
tatu „Ta Pani przyszła w tym kożuchu i w nim 
wychodzi”. Podjechał ulicą Morską pod daw-
ny budynek Polskich Linii Oceanicznych. 
Ten manifest modernizmu „mniej znaczy 
więcej” w gdyńskiej  architekturze, był rów-
nież jego mottem w wielu obszarach, również 
w tym prywatnym. Tam, na najwyższej kon-
dygnacji mieszkała jego dziewczyna, jak ją 
nazywał – Moderna. Jako jedyna w klubie, 
w którym się poznali, nie miała na swojej 
ślicznej buzi kilograma szpachli i wygładzają-
cego cekolu. Chciał bowiem jadać śniadania, 
biegać po plaży, jeździć na nartach z kobietą, 
która będzie zawsze czarująca. Kiedyś bo-
wiem, w eleganckim barze, sztuczne rzę-
sy nieskazitelnej czarnulki, wylądowały 
w jego drinku. Wyglądały jak kocie kłaki, 
które dachowiec zmienia na zimę. To mógł 
przeżyć. Ale jak przy buziaczku na dobra-
noc została mu w ręce kiść jej sztucznych 
doczepionych włosów, tego już było poza li-
mitem jego wytrzymałości. 

Z  rozmyślań wyrwała go Moderna. – 
Hej, zrób ten show, który wykonałeś, żeby 
mnie sobą zainteresować. Wiesz, pianin-
ko bez warstwy śpiewanej. Patrz, przygo-
towałam ci podkład. 

- Ok, ale to wyłącznie dla CIEBIE – za-
strzegł. W prostocie tego kawałka jest siła 
– pomyślał. 

They say, "Oh my God, I see the way you 
shine"

Take your hands, my dear, and place 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

With a ballet move, he jumped the pole and 
slid straight to the garage. He landed graceful-
ly on an anti-vibration mat on the transparent 
glass floor. On each of the walls, in even rows, 
there were frames with mottos by his teacher 
to whom he owed his life, as he said; who he 
was and who he did not become. It was an 
incredible garage in the form of a several-doz-
en-metre long tunnel with a semi-circular 
ceiling; it looked like a drift carved in rocks, 
where the Wehrmacht was supposed to hide 
a train with plenty of gold near Wałbrzych at 
the end of the Second World War. 

It had a glass floor and was literally built on 
the roofs of cars – the collection amassed by 
his father, which he was constantly expanding. 
In the garage-tunnel, there were also unique 
models of vehicles with a star on the bonnet, 
which he lent to many Benz’s dealers in Poland 
and Europe. His friend, a well-known Mercedes 
dealer, persuaded Mercedes Benz headquar-
ters to give him a special gift. Supposedly, the 
concern owner personally went to the assembly 
line in a technical outwear and marked one of 
GT Mercedes vehicles for this peculiar Pole. 
The yellow one and no other. 

‘Okay, today, chicken, it’s your turn,’ he 
pulled a lever similar to the one which opened 
the trapdoor to the fireman's pole. The car was 
pushed above other vehicles by the hydraulic 
lift and safely transported like a baby in a car-
rier into an opened slot in the glass floor. 

them both in mine
You know you stopped me dead while 

I was passing by
And now I beg to see you dance just one 

more time 
Wszelkie postacie i wydarzenia, które mia-

ły miejsce w opowiadaniu są fikcją literacką.  

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM 
–100% GT TESTOSTERONE 

He has always followed his own path. It might 
have been bumpy but what matters is that 
it was his. Already when he was in primary 
school, he disagreed with his teachers. He 
usually ended up with a D= with a note, ‘the 
student can form his opinions, which are sig-
nificantly different from the ones approved in 
the Notes on the Interpretation for Teachers of 
Years 5–8, published in March 1996.’ When he 
was 19, he found his notebook with this bloody 
red note made by the teacher, which he later 
put in a thick metal frame with glass with an 
embedded steel wire that looked like unbreak-
able glass in the school cafeteria. He made the 
note look even more prominent with a piece of 
transparent glass connected to the wired one. 
Such a picture could be slightly peculiar but 
not in this AMOUNT and THIS house.

He went out of the kitchen. In the corridor, 
there was a pole like the one used for dancing. 
Once, a friend of his friend laughed that as the 
owner, he probably practises pole dance here.

‘Yes, I’ll show you,’ said he, boiling with an-
ger like an immersion heater used in a moun-
tain hostel in the times of the Polish People’s 
Republic. ‘Grab it here,’ he said gently and 
then hissed, ‘LIKE YOUR FRIENDS FROM 
THE XXX CLUB.’ 

Then, he angrily pulled the lever on 
the wall. In a  second, the floor parted, 
and the con man, whose jokes brought 
the house down for the last time, fell into 
a  hole with a  desperate howl. He was in 
shock but came out of it unharmed. 
The pole was a  6-metre fast way to the 
garage, as the owner would call it. He 
bought it from a  junk engineer, who 
probably took it from a closed unit of the 
State Fire Service.

JA KO  J E DY N A  W   K LU B I E ,  W   KT ÓRY M 
S I Ę  P OZ N A L I ,  N I E  M I A Ł A  N A  S WOJ E J 

Ś L IC Z N E J  BUZ I  K I L O GR A M A  S Z PAC H L I 
I   W YG Ł A DZ A JĄC E G O  C E KOLU. 
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He did not wear perfume; only the smell 
of Mercedes GT. The contact with this vehicle 
substituted all expensive fragrances. It was 
an exceptional mixture. The genuine uphol-
stery leather smelled like a strap of a pre-war 
watch. When he opened the boot after a wild 
ride, he could smell the steel elements of the 
drive, which could take harsh treatment. He 
would inhale it; he would sit next to the open 
boot and inhale the true masculine fragrance 
bouquet. 100% testosterone. 

He put on a racing helmet, covered with 
genuine leather for a better effect by some 
retired leatherworker. He slipped into the ve-
hicle through a small door, revved the engine, 
previously turning off all the driver-assistance 
systems. He did not approve of the ABS or the 
traction control system. What he could 
not turn off himself had been deactivated by 
a hacker, who had connected to his vehicle via 
Wi-Fi. Now he was free. The tunnel door, made 
of 5-centimetre thick steel, opened with a thud 
of rolls made of wheels of genuine minecarts 
from a pre-war German mine in Silesia. 

The road to his house on a hill in Gdynia 
was private, with an external gate. Still, he al-
ways turned on the alarm before what he was 
going to do. He checked on his smartphone 
whether the heat-sensitive cameras are not 
detecting any intruders – there was no red fig-
ure on the screen, like in the eye of Terminator 
played by Arnold Schwarzenegger.

He opened the windows to hear. 557 
MECHANICAL MARES started galloping. 
The tunnel was resonating with a roar like the 
best stereo system. Every time was a trial for 
him. At more than 100 km/h on the speed-
ometer, he came out of the tunnel, turned 
the wheel in the right place and pressed the 
brake, doing a 180-degree turn, so that the 
big fish mouth of the radiator grille faced 
forward. Less than 4 seconds – the brochure 
did not lie, he smiled gently. 

The area in front of the house was gravel, 
and the drought triggered a sudden fall of 
small stones with a cloud of dust. 

‘Chicken,’ he patted the GT gently on the 
steering wheel. ‘Forgive me, the car of a real 
man can’t be too clean.’ 

He started the car again and stopped af-
ter 800 metres, took off the helmet, turned 
on all the ABS, ASR, and other driver-as-
sistance systems and merged with traffic 
at a slow pace. He believed that on a public 
road, failure to comply with road signs was 
like running with a discharged gun after 
a bottle of Russian vodka.

The GT cockpit perfectly tucked his 
body, just like a  winter coat from the 
cult phrase, ‘this lady came in this coat 
and she is leaving in it.’ He drove Morska 
Street to the former building of the Polish 
Ocean Lines. This modernism manifesto 
‘less is more’ in Gdynia architecture was 

also his motto in many fields, including 
his private life. On the top floor lived his 
girlfriend, Moderna, as he would call her. 
She was the only girl in the club where 
they met who was not wearing a tonne of 
make-up. He wanted to have breakfasts, 
run on the beach, and ski with a woman 
who would always be lovely. Once, in an el-
egant bar, artificial eyelashes of a perfect 
black-haired girl dropped into his glass. 
They looked like hair shed by cats for win-
ter. He could bear it. But when a bunch of 
her artificial hair was left in his hand when 
he was kissing her goodbye, it was more 
than he could take. 

Moderna shook him out of his thoughts. 
‘Hey, do that thing you did when you want-
ed to catch my interest. You know, the one 
with the piano without singing. See, I made 
you a beat.’ 

‘Okay, but that’s only for YOU,’ he said. The 
simplicity of the song is the key, he thought. 

They say, ‘Oh my God, I  see the way 
you shine’

Take your hands, my dear, and place them 
both in mine

You know you stopped me dead while 
I was passing by

And now I beg to see you dance just one 
more time. 

All characters and events depicted in this 
story are entirely fictitious.  
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

ALEKSANDRA SZARŁAT, „ŻUŁAWSKI.  
SZAMAN”, WYD. AGORA, WARSZAWA 2019

Bądźmy szczerzy: tytuł „Szaman” do biografii Andrzeja 
Żuławskiego - będący nawiązaniem do tytułu jednego 
z jego filmów, skądinąd kiepskiego - ma osłabić wymowę 
samej książki, w której zmarły w 2016 roku reżyser i pi-
sarz jawi się jako słabosilny manipulator. Wszak szaman 
to człowiek nie tylko posiadający moc, ale świadomy od-
powiedzialności za jej używanie, a nade wszystko dzia-
łający z pobudek altruistycznych, dla dobra wspólnoty. 
Tymczasem Żuławski – którego pełne bólu (odczuwanego 
i zadawanego) życie wydaje się znacznie ciekawsze niż 
manieryczna twórczość  - to raczej niezbyt sprawny zakli-
nacz, co ledwie liznął magii, zatem jego transy, ekstazy 
oraz misteria sprawiają wrażenie chaotycznych, niczym 
Harry’ego Pottera pierwsze próby posługiwania się czaro-
dziejską różdżką, jakże nieudolne. 

Proszę mi wierzyć, daleki jestem od złośliwości, 
wszelako biografii Aleksandry Szarłat nie da się od-
czytać inaczej. Nieco się bałem, że autorkę powieje 
w stronę panegiryku, co zdarza się dziennikarkom, 
długo pracującym w prasie kolorowej. Teraz wstydzę 
się owych podejrzeń, albowiem książka pani Szarłat jest 
znakomita, czyta się ją jednym tchem, a jej bohaterowi 
– wrażliwemu potworowi o urodzie półboga i empatii 
kamienia – tyleż razy chce się przywalić za bezwzględ-
ność, egoizm i nielojalność, co go utulić, widząc jak drży 
niczym pisklę wypadłe z gniazda na widok kota, który 
się zbliża, łyskając zębami. 

Niepewność siebie, niepewność jutra, strach przed 
życiem – tak opisuje Andrzeja Żuławskiego jeden 
z jego braci. Skąd to wszystko u człowieka, który dostał 
od losu wiele pięknych darów, oprócz daru przebacza-
nia, także sobie? Wiemy, że przydarza się to wielu ego-
istom; folgują sobie, ile wlezie, ale w głębi serca za tę 
swawolę – bez znaczenia: ciała czy ducha – win sobie 
nigdy nie odpuszczają. 

Fascynujące są te wszystkie uwikłania Żuławskiego, 
poskręcanego niczym korzenie bagiennych drzew, ukryte 
pod powierzchnią w mulistej glątwie i tam walczące ze sobą 
o przestrzeń, tlen i minerały. Ten człowiek z potencjałem 
na wybitność, zdeformowany w dzieciństwie przez rodzi-
ców, z którymi do końca łączyła go więź nienawistno-miło-
sna oraz obwiniający cały świat, że sprzysiągł się przeciwko 
niemu, był w gruncie rzeczy swoim największym wrogiem 
i przez całe życie – kąsając na prawo i lewo niczym zwierzę 
we wnykach – trzymał się w żelaznym nelsonie. Czy zdawał 
sobie sprawę, że każdy silniejszy zacisk, który przybliża go 
do zwycięstwa, równocześnie pozbawia go przytomności? 
Mam wrażenie, że przez wiele lat nie, być może dopiero na 
starość. Prawdopodobnie dlatego ze wszystkich jego prac – 
filmowych i literackich – najbardziej lubię i cenię „Nocnik”, 
fabularyzowany dziennik-skowyt starego mężczyzny, 
który jest w stanie wyznać miłość życiu wyłącznie w wy-
rzygu niekończących się przekleństw i potępień.    

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.pl

WE WŁASNYCH   
       WNYKACH

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA
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urystyka w ostatnich latach zmienia swoje oblicze. 
Już dawno przestała być tylko biernym wypoczyn-
kiem na nadmorskiej plaży pełnej słońca  (tzw. 

model 3S, z jęz. ang. sand, sea, sun). To coraz częściej wy-
poczynek aktywny i poznawczy (tzw. 3E – education, en-
tertainment, excitement), respektujący dziedzictwo kultu-
rowe i naturalne danego miejsca. Coraz częściej model 3E 
rozszerza się do 4E – turystyki etnicznej - zrównoważonej, 
ekologicznej i odpowiedzialnej. 

Obecnie oczekujemy od naszych turystycznych 
wyjazdów nowych wartości - interakcji, inteligencji 
i zaspokojenia naszych potrzeb. Nie jest istotna strefa 
klimatyczna, lecz wiarygodność miejsca, szczerość 
mieszkańców i oferta oparta na wartościowych produk-
tach i usługach. O te cechy stara się zadbać projekt pn. 
„Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku 
– Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja” re-
alizowany w ramach programu Interreg Południowy 
Bałtyk. Ma on na celu nauczyć przedsiębiorców jak 

CZY JESTEŚMY GOTOWI 
NA TURYSTYKĘ WELLBEING?

T
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tworzyć ofertę dla turystów, którzy chcą 
podróżować w duchu wellbeing. Liderem pro-
jektu jest Uniwersytet Karola Linneusza 
ze Szwecji, a partnerują mu organizacje 
samorządowe i pozarządowe, lokalne orga-
nizacje turystyczne i urzędy oraz uczelnie 
wyższe z nadbałtyckich regionów Szwecji, 
Danii, Litwy, Polski i Niemiec. 

Projekt stanowi duże wyzwanie, ponie-
waż wellbeing, a  tym bardziej turystyka 
oparta o wellbeing to w Polsce pojęcia nowe. 
Niewielu restauratorów, właścicieli hoteli 
i miejsc rekreacyjnych wie, na co zwracać 
uwagę projektując usługi zrównoważone, 
o zbawiennym wpływie na człowieka. Co 
więcej, używanie terminu wellbeing jest 
utrudnione, ponieważ brakuje dobrego 
polskiego odpowiednika dla tego terminu. 

Kiedy więc stajemy się turystą podró-
żującym w duchu wellbeing? Wtedy, kiedy 
odwiedzamy miejsca turystyczne, aby za-
dbać o harmonię i równowagę swojego ciała, 
umysłu i duszy, gdy zależy nam na interakcji 
z lokalną społecznością m.in. poprzez posza-
nowanie kultywowanej w danym miejscu tra-
dycji i kultury, jednocześnie dbając o środowi-
sko naturalne. Na bok odchodzą więc masowe 
zakupy w galeriach handlowych, głośna mu-
zyka w barach i kuchnia w stylu „fusion”. To 
czerpanie z dobrodziejstwa danego miejsca, 

świadome eksplorowanie jego dziedzic-
twa i szacunek do lokalności. 

Jak widać więc, turystyka wellbeing 
jak żadna inna wpisuje się w obecne trendy 
społeczne tj. dbanie o środowisko, ale także 
holistyczne spojrzenie na człowieka i jego po-
trzeby. Potrzeby, które są wypadkową funkcjo-
nowania w turbulentnym świecie, gdzie obok 
postępu technologicznego, który ma ułatwiać 
życie i pracę, coraz trudniej radzić sobie ze 
stresem, budować odporność psychiczną, 
odczuwać zadowolenie i radość życia, żyć 
w zgodzie z wartościami i naturą, doceniać 
siebie i być uważnym na relacje, troszczyć się 
o zdrowie i aktywność fizyczną. W obliczu po-
wyższych faktów, projekt SB WELL (więcej na 
ten temat na stronie www.wellbeingtourism.

com; #homesofwellbeing #wellbeingtourism) 
ma wskazać miejsca, produkty i usługi, które 
nam zapewnią osiągnięcie takiej równowagi. 
Co więcej, ma wskazać przedsiębiorcom re-
prezentującym biznes turystyczny jak two-
rzyć ofertę w oparciu o kryteria wellbeing. 

Czy jesteśmy gotowi więc, aby zamiast 
tropikalnego słońca i egzotycznych potraw 
zacząć podróżować w duchu wellbeing? 
Z pewnością tak! Jesteśmy coraz bardziej 
świadomi, wiemy, czego nam na co dzień bra-
kuje, na co nie mamy czasu. Podróżując, za-
trzymajmy się więc, weźmy głęboki oddech, 
pozwólmy sobie na relaks i poznajmy bogac-
two regionów Południowego Bałtyku.   

ENGLISH

ARE WE READY FOR WELLBEING 
TOURISM?

In recent years, tourism has changed a great 
deal. Passive leisure on the sunny beach 
(the socalled 3S Tourism – Sand, Sea, Sun) 
has been replaced by more active and edu-
cational leisure (the so-called 3E Tourism: 
Education, Entertainment, Excitement) 
respecting the cultural and natural herit-
age of a given place. More and more often, 
the 3E turns into the 4E model (ethnic tour-
ism), which is a sustainable, eco-friendly and 
responsible form of tourism. 

Nowadays, we expect our holidays to pro-
vide us with new kinds of experiences, such 
as interaction, intelligence, and satisfying 
our needs. What matters is not the climate 
zone but the reliability of the place, honesty 
of its inhabitants, and offer based on valuable 
products and services. These aspects are at 
the heart of the project ‘Wellbeing Tourism in 
the South Baltic Region - Guidelines for good 
practices & Promotion: SB WELL’ carried out 
as part of Interreg South Baltic. The project 
aims at supporting entrepreneurs in creat-
ing their wellbeing tourist offer. The project 
leader is Linnaeus University from Sweden, 
and other project participants include local 
bodies and non-governmental organisations, 
local tourist organisations and offices as 

JA K  W I DAĆ  W I Ę C ,  T U RYS T Y K A 
W E L L B E I N G  JA K  Ż A D N A  I N N A  W PI S UJ E 
S I Ę  W   OB E C N E  T R E N DY  S P O Ł E C Z N E 
TJ.  DBA N I E  O   Ś ROD OW I S KO,  A L E 
TA K Ż E  HOL I S T YC Z N E  S P OJ R Z E N I E  N A 
C Z Ł OW I E K A  I   J E G O  P O T R Z E BY. 

7 9 – 7 9C Z Y  J E S T E Ś M Y  G O T O W I . . .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



well as universities from the Baltic Sea area 
in Sweden, Denmark, Lithuania, Poland 
and Germany. 

The project poses a considerable challenge 
in Poland since wellbeing, let alone wellbeing 
tourism, is a new concept in our reality. Few 
owners of restaurants, hotels and other recre-
ational facilities know what to focus on while 
developing sustainable services with positive 
effects on our wellbeing and physical health. 
What is more, it is even difficult to refer to the 
concept as there is no Polish term for it. 

So what does wellbeing tourism mean? 
This kind of tourism aims at achieving the 
harmony and balance of body, mind and soul 
and allows us to interact with the local com-
munity through, among others, respecting 
the tradition and culture of a given place as 
well as the environment. There is no room 
for mass shopping in shopping centres, loud 
music in bars or fusion cuisine. It involves 
drawing upon the natural blessings of the 
place, mindful exploration of its heritage and 
respect for the locality. 

As you can see, wellbeing tourism – like 
no other form of travelling – fits current so-
cial trends, such as care for the environment 
as well as the holistic approach to humans 

and their needs. The needs which result 
from functioning in a turbulent world, where 
technological development, supposed to facil-
itate our life and work, makes it harder for us 
to cope with stress, build psychological resil-
ience, feel joy and satisfaction with life, live in 
harmony with nature and values, appreciate 
oneself and relationships with others, care 
about health and physical activity. Given the 
above, the SB WELL project (read more 
at www.wellbeingtourism.com; #home-
sofwellbeing #wellbeingtourism) aims at 

T E C H N O L O G I A 

omiędzy 13 a 15 listopada pomorskie 
firmy wzięły udział w prestiżowych 
targach SIAL InterFOOD w Dżakarcie - 

największych targach dla branży spożywczej 
w Indonezji. Produkt jednej z nich został 
wyróżniony podczas wydarzenia specjal-
ną nagrodą.  

Ponad 50 tysięcy osób z całego świata 
spotyka się corocznie w stolicy Indonezji, 
by poznać najnowsze trendy w rozwoju sek-
tora wytwarzania żywności. Okazało się, że 
jeden z najbardziej innowacyjnych wyrobów 
produkuje firma z Pomorza - Bytów Browar 
Kaszubski. Przedsiębiorstwo zostało uho-
norowane podczas imprezy brązowym 
medalem Bronze SIAL Innovation za swoje 
piwo Bytów Baltic Gose. Jest to wyróżnienie 
tym bardziej imponujące, że zgłoszono do 
konkursu aż 900 różnych wyrobów! 

W tym roku, w 18. edycji targów, udział 
wzięło aż 1300 wystawców z całego świa-
ta. Ponad 80% odwiedzających stoiska to 
osoby na wysokich stanowiskach, którzy 
podejmują strategiczne decyzje w swoich 
firmach. Była to zatem świetna okazja, by 
nawiązać kontakty i rozwinąć sieci swojego 
biznesu w takich krajach jak Malezja, Chiny, 
Singapur, Korea Południowa, Japonia, 
Australia, Tajlandia.

Wyjazd w  ramach projektu Pomorski 
Broker Eksportowy zorganizowała Agencja 
Rozwoju Pomorza. Projekt dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, będzie reali-
zowany do 2023 r. 

POMORSKA FIRMA NAGRODZONA PODCZAS 

TARGÓW W DŻAKARCIE

P

food industry exhibition in Indonesia. A prod-
uct of one of the companies won a special 
award during the event.

Every year, over 50 thousand peo-
ple from all over the world gather in the 
capital of Indonesia to discover the lat-
est trends in the food industry. It turned 
out that one of the most innovative prod-
ucts is offered by one of the Pomeranian 
companies – Bytów Browar Kaszubski. 
During the event, the company received 
a  Bronze SIAL Innovation medal for its 
beer Bytów Baltic Gose. This is all the 
more impressive given the fact that as 
many as 900 different products were sub-
mitted for the competition. 

As many as 1300 companies from all 
over the world took part in the 18th edi-
tion of the exhibition. Over 80% of visi-
tors were high-ranking businessmen who 
make strategic decisions in their compa-
nies. Therefore, it was a wonderful oppor-
tunity to meet potential clients and expand 
the business network in such countries as 
Malaysia, China, Singapore, South Korea, 
Japan, Australia, Thailand.

The participation in the exhibi-
tion as part of the Pomeranian Export 
Broker project was arranged by Agencja 
Rozwoju Pomorza. The project is co-fi-
nanced from EU funds as part of the 
Regional Operational Programme of 
Pomeranian Province for 2014–2020 and 
it will run until 2023. 
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A POMERANIAN COMPANY AWARDED 
DURING THE JAKARTA FAIR

Between 13 and 15 November, Pomeranian com-
panies participated in the prestigious SIAL 
InterFOOD Exhibition in Jakarta – the largest 
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indicating places, products and services 
which help tourists achieve such a balance. 
It also supports entrepreneurs from the 
tourism industry in creating their wellbe-
ing tourism offer. 

Are you ready to pick wellbeing tour-
ism over the tropical sun and exotic dish-
es? Sure you do! We are more and more 
aware of what we miss daily and what we 
do not have time for. Next time you travel, 
stop, take a deep breath, relax and explore 
the South Baltic Region. 

  



od koniec listopada 2019 r. odbyła 
się misja gospodarcza dla pomor-
skich przedsiębiorców działających 

w obszarze inteligentnych rozwiązań Smart 
City. Rynkiem docelowym była Finlandia 
(miasta Turku oraz Tampere). W misji wzię-
ły udział firmy: infuture.institute, code me 
app, Masters, OKE Poland, Norgen, NEON 
Inteligentne Instalacje, Poldukt Projekt.

Program wyjazdu obejmował szereg spo-
tkań biznesowych, mających na celu roz-
szerzenie kontaktów handlowo–gospo-
darczych oraz zdobycie wiedzy na temat 
fińskiego rynku inteligentnych rozwiązań. 
Przedsiębiorcy wzięli udział m.in. w całod-
niowym seminarium w Turku pt. “Revealing 
Poland – Finland business possibilities in the 
Smart Solutions field” z prezentacją działań 
z zakresu Smart City realizowanych przez 
Turku Science Park, Turku Business Region 
oraz przez firmy działające na terenie Turku 
i okolic. Seminarium obejmowało również 
część networkingową i spotkania B2B. 

Podczas misji odbyły się również spotka-
nia na terenie Parku Naukowo – Technolo-
gicznego oraz Uniwersytetu z przedstawi-
cielami Business Tampere oraz Tampere 
University, prezentującymi działania smart 
realizowane przez poszczególne departa-
menty miasta Tampere przy współpracy 
uczelni oraz lokalnych firm. Ponadto przed-
siębiorcy mieli możliwość nawiązania współ-
pracy z Tampere Chamber of Commerce 
– instytucji wspierającej lokalny obszar dzia-
łań biznesowych.

SMART CITIES 
MIASTA PRZYSZŁOŚCI?

P
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Realizacja misji gospodarczej była moż-
liwa dzięki współpracy z przedstawiciela-
mi Turku Science Park, Turku Business 
Region, Tampere University oraz Business 
Tampere. Działania wspierała Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach oraz 
Generalny Konsul Honorowy miasta Turku 
Jari A. Rastas i Konsul honorowy miasta 
Tampere Matti Sommarberg, który pełni 
jednocześnie funkcję Dziekana Wydziału 
Zarządzania i Biznesu Tampere University. 

Wyjazd został zorganizowany przez 
Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. (InvestGDA) w ramach projektu 
Pomorski Broker Eksportowy.  

ENGLISH

SMART CITIES – CITIES OF FUTURE?

At the end of November 2019, Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 
(InvestGDA) organised an economic mission 
as part of the ‘Pomeranian Export Broker’ pro-
ject. The agenda included, among others an 
all-day seminar in Turku entitled ‘Revealing 
Poland – Finland business possibilities in the 
Smart Solutions field’ with a presentation of 
Smart City activities carried out by the Turku 
Science Park, the Turku Business Region and 
other finish cities. The seminar also included 
networking / B2B meetings.

Tampere mission agenda included also 
a visit in the  Business Tampere and Tampere 
University held in the Science and Technology 
Park and at the university.

Economic missions Smart City Finland 
2019 was also a chance to meet with entre-
preneurs working within Smart City in 
Finland and partners interested in cooper-
ation with polish entrepreneurs.

Honorary Consul of Tampere, Matti Som-
marberg, who is also the Dean of the Man-
agement and Business Faculty at Tampere 
University. An important part of the visit 
was participating in AI and Augmented In-
telligence event  “AIMorning”. Pomeranian 
mission participants also visited robotics and 
augmented reality workshops.  

TEKST I ZDJĘCIA PBE
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INTELIGENTNE MIASTO 

Miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne 
w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej 
i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomo-
ści mieszkańców. Miasto może być traktowane jako "inteligentne", gdy 
podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę 
komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i wysokiej jakości życia.

ENGLISH  ||  SMART CITIES

City which uses information and communication technologies to en-
hance the interactivity and effectiveness of the urban infrastructure 
and its components, as well as to increase the awareness of its inhab-
itants. A city can also be regarded as ‘smart’ when it invests in human 
and social capital and transport infrastructure to actively promote 
sustainable development and quality life, including the sustainable 
management of natural resources through civic participation.

ŹRÓDŁO: wikipedia.org 



JESTEM, 
    K IM JESTEM 

LEK.DENT DAGMARA 
KARCZEWSKA-PURZYCKA

Protetyk, współwłaściciel SmileClinic 
Chmielewski&Karczewska AIC w Gdańsku
Członek Aktywny Polskiej Akademii. 
Stomatologii Estetycznej. Absolwentka 
Master program of Esthetic Rehabilitation 
ACE by Mauro Fradeani. Vienna School  
of Interdisciplinary Dentistry Curriculum  
& Continuum.

rzyjaciel zapytał mnie kiedyś „kim je-
steś?”. Prosta odpowiedź, jeśli akurat 
czekam na lotnisku w Hong Kongu - „je-

stem Polką” albo kiedy odbieram dziecko ze 
szkoły –„ jestem mamą Tymka i Leny”. Jednak 
kiedy pytanie to pada w oderwaniu od prze-
strzeni w której akurat przebywam to pierwsza 
myśl to jestem kobietą, jestem dentystą. Druga 
myśl, czy pracownik banku odpowie – „jestem 
pracownikiem banku”?

Jestem kobietą, mamą, mam 45 lat i jestem 
stomatologiem. Na co dzień zajmuję się  tworze-
niem pięknych uśmiechów. W tym celu, prócz 
samej protetyki koordynuję też działania w in-
nych dziedzinach stomatologii, takich jak or-
todoncja, implantologia, endodoncja, czy tech-
nika dentystyczna. Wszystko to, by dostarczyć 
dawkę endorfin. Kolejny pretekst do częstego, 
niczym nieskrępowanego uśmiechu.  

Bycie lekarzem zajmuje od 20 lat olbrzymią 
część mojego życia. Godziny pracy z Pacjentem 
każdego dnia, wieczory zatopione w książkach 
i artykułach, a weekendy często na kongresach 
lub kursach. Jak żyć?

Uwielbiam to. Praca jest moją pasją. Łączę 
w niej pozytywistyczną potrzebę realizowania 

P

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

misji społecznej oraz spełniam się jako niedo-
szła malarka. O swojej pracy myślę, jak o sztu-
ce użytkowej. Estetyka w stomatologii to pra-
ca nad kompozycją, poszukiwanie harmonii. 
Harmonii w samym uśmiechu, relacji zębów 
do ust, do całej twarzy, a całość musi być spójna 
z energią człowieka, jego charakterem.. Często 
nie jest to oczywiste i proste. Mimo, że estetyka 
w stomatologii rządzi się określonymi prawa-
mi, a my dentyści poruszamy się w przestrzeni 
zakreślonej przez parametry, liczby, linie refe-
rencyjne, proporcje i, mimo że stworzono pro-
gramy, które nam w tym komponowaniu poma-
gają, takie jak np. DSD (Digital Smile Design), 
to i tak efekt ostateczny zależy od człowieka 
i jego umiejętności zapanowania nad tą ogrom-
ną ilością detali tworzących spójną harmonię. 
Czy to nie jest pasjonujące?

A pozostaje jeszcze cała biomechanika, 
materiałoznawstwo i wiele innych narzę-
dzi niezbędnych do realizacji leczenia, po-
nieważ to, co tworzymy, musi niezawodnie 
działać latami.

Stomatologia rozwija się bardzo dynamicz-
nie i bez przerwy. Pojawiają się coraz lepsze 
materiały, nowe protokoły lecznicze, a za tym 
poprawia się skuteczność leczenia. Oczywiście, 
nie wszystkie innowacje warte są uwagi, nie 
każdy proponowany przez rynek produkt jest 
tak doskonały jak obiecuje producent. Jednak 
to my lekarze podejmujemy decyzje klinicz-
ne, dobieramy narzędzia terapeutyczne, które 
w konsekwencji stanowią o zdrowiu drugiego 
człowieka. To duża odpowiedzialność.

Tak powstała wizja stworzenia miejsca, 
gdzie zespół specjalistów prowadzi leczenie 
zgodnie z najwyższymi światowymi standarda-
mi. Przestrzeni, w której 2+2=5. Synergia, jaką 
tworzą lekarze, wspaniali ludzie, pasjonaci zaj-
mujący się różnymi, ale uzupełniającymi się 
dziedzinami stomatologii, jest niezwykła.

Z przyjemnością przyjęłam propozycję 
pisania felietonów, które pozwolą mi opo-
wiedzieć o  stomatologii w  wielu różnych 
odsłonach. Postaram się wytłumaczyć, dla-
czego leczenie stomatologiczne jest takie 
ważne, jaką strategię przyjąć w  dbaniu 
o zęby, by mieć je do końca życia, z czym 
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borykamy się my–dentyści w codziennej 
praktyce i czy dentystę można porównać do 
doradcy podatkowego.   

ENGLISH

I AM WHO I AM

A  friend once asked me "who are you?" 
There will be a simple answer, if I wait at the 
airport in Hong Kong - "I'm Polish", or when 
I pick up a child from school - "I'm mother 
of Tymek and Lena". However, when this 
question is asked and it does not refer to 
the place I’m currently in, the first thought 
is I  am a  woman, I  am a  dentist. Second 
thought, would a  bank employee answer 
"I'm a bank employee"?

I  am a  woman, mother. I  am 45 years 
old. I am a dentist. I create beautiful smiles 
every day. For this purpose, apart from 
prosthetics, I also coordinate activities in 
other fields of dentistry, such as orthodon-
tics, implantology, endodontics and dental 
technology. All of this to provide a dose of 
endorphins another excuse for a frequent, 
beautiful smile.

My work is my passion. I combine the 
positive need to carry out a social mission 
and I also fulfill myself as a would-be paint-
er. I  think of my work as an applied art. 
Aesthetics in dentistry is work on compo-
sition, which is always seeking harmony. 
What I mean is a harmony in the smile itself, 
the relation of the teeth to the lips and to 
the whole face, and above all this, it must be 
consistent with the energy of particular per-
son and particular character. It is often not 
obvious and simple. Despite the fact, that 
aesthetics in dentistry is governed by cer-
tain laws and we as a dentists move about pa-
rameters, numbers, reference lines and pro-
portions as well as creation of programs that 
help us, such as DSD (Digital Smile Design), 
the final effect depends on the dentist and 
his ability to control this huge amount of 
details while creating a coherent harmony. 
Isn't that exciting?   
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spółcześnie istnieje kilka hipotez, czym w rze-
czywistości mógł być lub jak mógł wyglądać koń 
trojański. Dla obywateli antycznej Troi był jed-

nak na tyle atrakcyjny i pożądany, że niczego nieświadomi 
przyjęli go od wroga jako podarunek i ustawili wewnątrz 
murów miasta na ofiarę bogom. Pod osłoną nocy z drew-
nianego konia wyszli Grecy, wpuścili resztę wojowników 
w obręb murów miasta i spalili je doszczętnie. Od kiedy 
grecki pieśniarz i poeta Homer tak opisał upadek Troi, ta 
jest symbolem upadku państwa, którego źródła należy 
upatrywać w braku przezorności jego obywateli, a określe-
nie „koń trojański” pozostaje synonimem podstępnego, 
przynoszącego zgubę podarunku.

Z mającego obecnie miejsce w Polsce wzrostu gospo-
darczego cieszą się wszyscy. Zadowolenie i zachwyt wi-
dać z każdej strony. Międzynarodowe instytucje chwalą 
Polskę za utrzymujący się na wysokim poziomie PKB oraz 
przeprowadzane reformy fiskalne. Rząd chwali się najniż-
szym od transformacji ustrojowej poziomem bezrobocia, 
znaczącym ograniczeniem poziomu biedy, a także zmniej-
szającą się dysproporcją w dochodach Polaków dzięki naj-
większym w historii wydatkom społecznym. Obywatele 
korzystając z rosnących wynagrodzeń oraz dostępności 
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kapitału obcego zwiększają popyt wewnętrzny, który na-
pędza polską gospodarkę. Nie jest zatem zaskoczeniem, 
że współczynnik optymizmu wśród Polaków śrubuje kolej-
ne rekordy. Mogą bowiem więcej kupić, nie myśląc o tym, 
czy ich na to stać. 

W atmosferze ogólnonarodowego optymizmu i zado-
wolenia, większość obywateli nie zauważa albo ignoruje 
fakt, że w tym z pozoru idealnie działającym systemie 
od dłuższego już czasu ukryty jest niebezpieczny element, 
który podszywając się pod przydatne dla państwa funkcje, 
dodatkowo wprowadza niepożądane, ukryte przed obywa-
telami konsekwencje. Mowa tu o rosnącej dynamicznie 
konsumpcji „za cudze pieniądze”. Rząd się cieszy, bo kon-
sumpcja napędza wysokie PKB bez względu na źródło 
pochodzenia środków. A Polacy, mimo że zarabiają coraz 
więcej, dalej bardzo chętnie decydują się na pożyczanie 
pieniędzy. Rok 2018 był pod tym względem rekordowy, 
a firmy pożyczkowe odnotowały najwyższą liczbę poży-
czonych pieniędzy w historii. Co jest tego przyczyną? 
Wspomniany wyżej optymizm finansowy. W ocenie czy 
ma on merytoryczne podstawy należy zachować jednak 
daleko idącą ostrożność.

Coraz bowiem więcej Polaków się zadłuża, coraz 
więcej z nich ma problemy z terminową spłatą zobowią-
zań. Systematycznie zwiększa się też średnia kwota za-
dłużenia. Co symptomatyczne, z roku na rok wzrasta 
udział źródeł pozakredytowych w ogólnej kwocie za-
dłużenia. Innymi słowy, coraz więcej z nas nie reguluje 
czynszu, rachunków za media, rat za zakupione towary, 
opłat za towary i usługi. Przedsiębiorcy nie płacą innym 
przedsiębiorcom, powstają zatory płatnicze. Rośnie też 
zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsu-
menckie w obszarze finansów. W przypadku Wspólnot 
Mieszkaniowych inni właściciele lokali płacą za dłużni-
ków. Zwiększa się liczba licytacji komorniczych. 

Według antycznej ustnej tradycji, epickiej zdobycie 
Troi zajęło Grekom dziesięć lat. Choć wciągając, wbrew 
przestrogom Kasandry, konia trojańskiego do miasta jego 
obrońcy wydali na siebie wyrok, ich postępowanie moż-
na tłumaczyć przebiegłością i pomysłowością najeźdźcy. 
Gdyby nie sprytny pomysł Odyseusza, Troja zapewne sku-
tecznie opierałaby się najeźdźcom przez kolejne dekady. 
Jak długo polskie państwo opierać się będzie dramatycz-
nie niskiej moralności płatniczej Polaków – tego nie spo-
sób jest dziś ocenić. Trojanie przyjęli konia trojańskiego 
w prezencie, my budujemy go sami.    

  

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

KONSUMPCJA 
KOŃ TROJAŃSKI NASZYCH CZASÓW

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N



tare czasy dentystyki przyzwyczaiły 
nas do tego, że nic nie da się załatwić 
podczas jednej wizyty. Przychodzimy, 

dentysta ogląda nasze zęby, robi 1/10 tego, 
czego potrzebujemy i mamy wrócić za ty-
dzień. Najgorzej jest w przypadku sytuacji, 
w której musieliśmy usunąć zęba, szczególnie 
zaś, gdy dotyczyło to naszych zębów przed-
nich. Tego rodzaju sytuacje doprowadzały 
często do dyskomfortu pacjentów i obniże-
nia ich samooceny przez fakt widoczne-
go braku w uzębieniu.

Na szczęście są to czasy słusznie minione, 
a współczesna dentystyka zapewnia szereg 

usług, które wykonać możemy jeszcze tego 
samego dnia od wizyty w gabinecie stomato-
loga, a wszystko to komfortowo, bezboleśnie 
i z wyjątkowym efektem końcowym.

Tego rodzaju usługi można uzyskać 
w gdyńskim gabinecie stomatologicznym 
Cadent. W ciągu jednego dnia pozbyć mo-
żemy się uszkodzonego zęba i zaraz po tym 
zostanie nam wstawiony nowy, jakże po-
trzebny implant. Jak zapewniają specjaliści 
z Gdyni – zysków z tego wynikających jest 
jednak znacznie więcej. Zabieg usuwania 
zęba zawsze wiąże się bowiem z narusze-
niem struktury dziąsła, przez co dochodzi do 

krwawienia i uszkodzenia naczyń krwiono-
śnym w miejscu, w którym ząb się znajdował. 
Współczesne metody natomiast pozwalają na 
szybkie i bezbolesne pozbycie się problemu 
i dodatkowe załagodzenie kolejnych poten-
cjalnych negatywnych skutków związanych 
z niekorzystnymi efektami zabiegu. Jest to 
bowiem dużo bezpieczniejsze i zdrowsze, by 
w miejsce usuniętego zęba, zaraz po jego usu-
nięciu, założyć implant. Wówczas, proces go-
jenia jest znaczenie przyspieszony i przebiega 
w dużo bardziej komfortowej formie niż w przy-
padku podzielenia wizyty na kilka osobnych. 
Dodatkowo, nie ma także potrzeby wyłonienia 
implantów, gdyż gojące się dziąsło przyjmuje 
nowy „ząb” jako swój i wokół niego się „zakorze-
nia”, dzięki czemu nasz uśmiech odznacza się 
pięknym i naturalnym efektem.     
 
ENGLISH

IMPLANTS IN ONE DAY? WE DO THE 
IMPOSSIBLE!

We are used to thinking that it is impos-
sible to do anything during one dentist 
appointment. We come, the dentist has 
a look at our teeth, does 1/10 of what we 
need and tells us to come again in a week. 
The worst is when we need to have a tooth 
removed, especially when it is one of the 
front teeth. Such situations, and visible 
missing teeth, often cause discomfort and 
lower selfesteem.

Luckily, these times are gone, and con-
temporary dentistry offers several painless 
procedures that can be carried out on the 
very same day to provide the highest comfort 
of patients and achieve the best effects.

Such services are offered at Cadent 
Dental Clinic in Gdynia. Here, you can have 
a tooth removed and a new implant placed in 
one day. According to the dental profession-
als from Gdynia, apart from the patient’s 
comfort, such a solution provides several oth-
er benefits. Tooth extraction always affects 
the gum tissues, which results in bleeding 
and damaging blood vessels where the tooth 
used to be. Contemporary methods make 
it possible to deal with the problem in a fast 
and painless way, as well as to alleviate other 
potential negatives effects of the procedure. 
It is much safer and healthier to get an im-
plant placed right after the tooth extraction. 
The healing process is much faster and more 
comfortable than in a situation when the pro-
cedure is divided into several appointments. 
What is more, there is no need for uncover-
ing the implant since the healing gum takes 
the new ‘tooth’ as its own and ‘takes roots’ 
around it, which gives our smile a beautiful 
and natural effect.    

IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ? 

NIEMOŻLIWE, A JEDNAK!
ZDJĘCIA Tymoteusz GłuszkoTEKST Jakub Wejkszner

S
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

1. Farys.design | Naszyjnik z bransoletką i kolczykami - 400zł, 2. Bobbi Brown Zestaw pielęgnacyjny 
do twarzy The Breakfast Club Extra - 460 zł, 3. Remington Prostownica do włosów S6606 - 300 zł,  
4. Zestaw fridge, 1.1 face the cream + 4.1 coffee eye "przebudzenie młodości" - 343 zł, | fridge.pl,  
5. Farys.design | Bransoletka Horse - 120zł, 6. Remington Suszarka do włosów D5706 -180 zł  
7. Zegarek Obaku Denmark, V236LXHLML - 760 zł. 

8. La Mer Zestaw prezentowy Coveted Moisture Collection Skincare - 2080 zł, 9. Jo Malone London Dyfuzer zapachowy English Pear & Freesia,- 320 zł, 10. Jo Malone London Woda 
toaletowa Orange Bitters Cologne - 525 zł 11. Jo Malone London Kolekcja świąteczna, Zestaw miniaturowych perfum - 395 zł, 12. Farys.design | Bransoletka Leatherbrownbigbit /  
Leatherblackbigbit - 240 zł. 13. Bobbi Brown Luxe Rozświetlacz Illuminating Powder - 230 zł, 14. Kilian Perfumy Rolling in Love - 815 zł, 15. Bobbi Brown - Pomadka Luxe Jewel Lipstick 
Ruby Slipper - 165 zł, 16. La Mer Zestaw Pielęgnacyjny The Multitudes of Moisture - 335 zł, 17. Farys.design | Naszyjnik z bransoletką Bit&Stirrup - 310 zł. 18. Farys.design | Bransoletka 
Leatherbrownbigbit / Leatherblackbigbit - 240zł, 18. La Mer Zestaw pielęgnacyjny The Gennaisance Xmass Collection - 4 675 zł, 19. Jo Malone London Zapachowa Kolekcja English 
Pear & Freesia - 300 zł, 20. Bobbi Brown Paleta cieni do powiek Love in the Afternoon - 180 zł, 21. Bobbi Brown Cień do powiek Luxe Eye Shadow Rich Metal - 169 zł. 
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13.

14.

15.

1. Farys.design | Men's bit - 200 zł, 2. Finlandia Vodka w zestawie z dwoma kieliszkami, 3. Finlandia Vodka w kartoniku inspirowanym fińskim designem, 4. Golarka Remington 
HF9000 - 290 zł, 5. Finlandia Vodka w zestawie z czterema miniaturkmi, 6. Zegarek Vostok Europe NE57-225A562B - 2100 zł. 7. Farys.design | Men's bit - 200 zł, 8. Zegarek Orient 
Star, RE-AM0002L00B - 8 360 zł. 9. Trymer Remington PG5000 - 240 zł, 10. Zegarek Aviator Swiss Made, V.3.31.0.228.4 - 4 380 zł, 11. Finlandia Vodka z zawieszką, 12. Zegarek Orient 
RA-KV0401L10B - 1040 zł,

13. Zegarek Sturmanskie, NE86-1855017H Miroslaw Hermaszewski,  
14. Finlandia Vodka w oryginalnej tubie, 15. Farys.design | Men's 
bit - 200 zł. 
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PASJA 
JEŹDZIECK A
W  B I Ż U T E RYJ N E J  O D S Ł O N I E

Jewel ler y inspired by equestr ianism
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Nonogram - celem gry jest wypełnienie siatki 
czarnymi kwadratami tak, aby liczby wypełnionych
kolejnych pól pasowały do liczb 
na górze i na lewo.

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 50 zł
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  50 PLN 
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM
BY TRAIN
 
Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Trains in the direction of:  Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl 

Z K M G D Y N I A

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl): 
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport, 
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy ozkład www.ztm.gda.pl): 
(detailed timetable www.ztm.gda.p):

• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RU NKI  LOTÓW

HAMBURG www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM www.munich-airport.de

AARHUS www.aar.dk

BILLUND*       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU         www.finavia.fi

ALICANTE www.barcelona-airport.com

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BREMA www.bremen-airport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

BODO https://avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

HAUGESUND www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP   www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ www.avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

TRONDHEIM www.avinor.no/en/airport/
trondheim

MOLDE https://avinor.no

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.com

LONDYN-LUTON www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE* www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

ODESSA www.odessa.aero/en

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

BERGEN      www.avinor.no/en/airport/bergen

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

KUTAISI kutaisi.aero

GRUZJA/ GEORGIA

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

MEDIOLAN-BERGAMO 

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 
CORK

EDYNBURG

DORTMUND

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND*

ABERDEEN

ALICANTE

REYKJAVIK

NEWCASTLE*

KIJÓW

VÄXJÖ

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

TROMSØ

LWÓW

CHARKÓW

BREMA

KIERUNEK KUTAISI

BODØ

LONDYN-GATWICK

DUSSELDORF

ODESSA

MOLDE



N E W S
20 CZERWCA KOLEJNY SKYWAYRUN 
GDAŃSK AIRPORT
5 tysięcy zawodników pobiegnie w trzecim biegu po drodze startowej 
Portu Lotniczego Gdańsk. Znany jest już termin zawodów. Odbędą się 
20 czerwca 2020 roku.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy powita uczestników Sky-
wayrun w sobotni wieczór. Będzie mnóstwo atrakcji dla zawodników, 
ich rodzin i przyjaciół. Następnie o 1.00 w nocy rozpocznie się bieg na 
dystansie 5 kilometrów. Udział w Skywayrun jest jedyną okazją, aby 
móc pobiec po niedostępnej na co dzień drodze startowej czynnego 
lotniska. W pakiecie dla każdego uczestnika będzie pamiątkowa ko-
szulka techniczna oraz numer startowy z chipem do pomiaru czasu. 
Po ukończonym biegu, na mecie każdy biegacz otrzyma pamiątko-
wy medal. Będzie też mnóstwo bardzo atrakcyjnych nagród.

Wszystkie szczegóły oraz zapisy już wkrótce na stronie www.sky-
wayrun.pl i na www.airport.gdansk.pl  

ZAŁOGA LOTNISKA ZE SZLACHETNĄ 
PACZKĄ DLA RODZINY ZE STRASZYNA
Już po raz trzeci pracownicy Portu Lotniczego Gdańsk angażują się 
w pomoc potrzebującym i gromadzą pieniądze oraz prezenty w ramach 
popularnej akcji charytatywnej. Finał Szlachetnej Paczki 7 i 8 grudnia.

W tym roku postanowiliśmy pomóc rodzinie Pani Katarzyny. Ko-
bieta sama wychowuje 4-letniego Ignacego i 6-letnią Jagodę. Trudną 
sytuację rodziny pogłębiła choroba nowotworowa dziewczynki. Ja-
goda jest po operacji guza mózgu, a teraz przyjmuje prawdopodobnie 
ostatnią dawkę chemioterapii. Ze względu na chorobę córki i trud-
ną sytuację rodziny, Pani Katarzyna musiała zrezygnować z pracy. 
Na szczęście na co dzień może liczyć na pomoc swojej rodziny. Ma 
także nadzieję, że Jagoda pójdzie od września do szkoły, Ignacy będzie 
chodził do przedszkola, a ona sama podejmie pracę. Zanim to nastąpi, 
potrzebuje naszej pomocy.

Pracownicy Portu Lotniczego Gdańsk zorganizowali zbiórki Szla-
chetnych Paczek już dwukrotnie. Pomogliśmy rodzinom Pani Doroty 
i Pani Róży. 

Szlachetna Paczka to rozwijany od 2001 roku ogólnopolski projekt 
społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głów-
nym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji życiowej. Opiera się na pracy kilkunastu 
tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest 
tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który 
ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć 
samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. 

    NEXT SKYWAYRUN GDAŃSK AIRPORT 
TO BE HELD ON 20 JUNE
Five thousand contestants will compete in the third runway run 
at Gdańsk Airport. The next edition of Skywayrun is set for 20 
June 2020.

Gdańsk Lech Wałęsa Airport will welcome Skywayrun partici-
pants on a Saturday evening. There will be plenty of attractions for the 
participants, as well as their family and friends. A 5kilometre run will 
kick off at 1.00 a.m. Skywayrun offers a unique opportunity to run on 
a runway of an active airport, which is normally inaccessible. Each of 
the participants will receive a welcome package with a souvenir T-shirt 
and a start number with a time-measuring chip. After the run, the par-
ticipants will receive souvenir medals. There will also be plenty of other 
attractive prizes.

To read more about the run and sign up for the event, visit www.sky-
wayrun.pl andwww.airport.gdansk.pl  

    
    AIRPORT STAFF PREPARES A NOBLE 
GIFT FOR A FAMILY FROM STRASZYN
This is the third time Gdańsk Airport Staff is participating in the 
popular ‘Noble Gift’ charity action, collecting money and gifts for 
the needy. The Noble Gift finale is on 3 and 8 December.

This year, we decided to help Ms Katarzyna, who is a  sin-
gle mum of two kids, 4-year-old Ignacy and 6-year-old Jagoda. 
The difficult situation of the family got worse when the girl was 
diagnosed with cancer. Jagoda underwent brain surgery, and 
now she is receiving the last chemotherapy treatment. Due to her 
daughter’s disease and a difficult family situation, Ms Katarzyna 
had to give up her job. Fortunately, she can rely on her family’s 
support. She also hopes that Jagoda will go to school in Septem-
ber, Ignacy will go to kindergarten, and she will be able to find 
a job. But before that, she needs our help.

Gdańsk Airport staff have already participated in the Noble 
Gift actions twice. We helped the families of Ms Dorota and 
Ms Róża.  

The Noble Gift is an all-Poland social project initiated in 2001, 
organised by ‘Wiosna’ Association, aimed at providing material 
and mental support for families and people in difficult life situ-
ations. It brings together several thousand volunteers from entire 
Poland. The project follows a principle of the so-called ‘wise aid’ 
– a kind of direct support, which is supposed to provide families 
with tools to make them independent and able to solve their prob-
lems in the future. 
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zięki wyjątkowo wygodnemu połączeniu z Gdańska do Kalamaty 
już w kilka chwil znaleźć się będziemy mogli na pięknych plażach 
słonecznego Peloponezu. Choć, jak podkreślają często tu-

ryści, nie jest to miasto, które posiada nieskończoną liczbę zabytków, 
zdecydowanie należy je odwiedzić ze względu na jego rekreacyjny cha-
rakter, dzięki czemu wyjazd będzie nie tylko relaksem, ale także ak-
tywnym wypoczynkiem. Dlaczego? Otóż Kalamata posiada wyjątko-
wą sieć tras rowerowych, dzięki czemu całe miasto może zwiedzić nie 
martwiąc się o parking. Podczas jednej z tych wycieczek warto zahaczyć 
o przydrożny stragan lub udać się na bazarek, by zakupić jedne z najlep-
szych oliwek. Oliwki Kalamon, bo o nich mowa, są jednymi z najbardziej 
znanych na całym świecie. 

Choć może i nie uświadczymy w mieście nagromadzenia zabytków, 
warto jednak odwiedzić te, które się tam znajdują. Prawdziwą gratką 
dla wyjadaczy historii będzie frankoński zamek Geoffreya Villehardo-
uin’a z XIII wieku zbudowany przez Krzyżowców. W większym natęże-
niu zabytki obejrzeć możemy w Messeńskim Muzeum Archeologicz-
nym oraz Muzeum Militarny, gdzie zobaczyć możemy jak wyglądała 
„moda” wojskowa Greków na przestrzeni lat.

Oczywistości zostawiając na koniec – zawsze możemy po prostu 
odpocząć. Kalamata słynie z niesamowitych plaż, które wzbudzają 
zazdrość nawet najlepiej zachowanych kurortów nadmorskim. Znaj-
dująca się nieopodal przystań pozwoli nam również na doświadczenie 
prawdziwie leniwego popołudnia na jachcie z butelką prosecco i oliwka-
mi do przegryzienia, odpływając w siną dal. 

EN  KALAMATA – A PARADISE CAPITAL 
OF THE PELOPONNESE
KALAMATA IS ONE OF THE LARGEST CITIES AND 
PRACTICALLY THE CENTRE ON THE PELOPONNESE 
PENINSULA. IT IS ONE OF THE OLDEST CITIES IN 
EUROPE AS IT WAS MENTIONED BY HOMER HIMSELF 
IN HIS WRITINGS.

Tekst: Agnieszka Mróz

KALAMATA TO JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH MIAST 
I ZASADNICZO GŁÓWNY OŚRODEK NA PÓŁWYSPIE 
PELOPONESKIM. BYŁO TO RÓWNIEŻ JEDNO 
Z NAJSTARSZYCH POLIS W CAŁEJ EUROPIE, GDYŻ 
WSPOMINAŁ O NIEJ W SWOICH PISMACH SAM HOMER.

Zdjęcie: pixabay.com

D Now, you can get to the beautiful beaches of the sunny Pelo-
ponnese in a  fast and easy way from Gdańsk Airport. Even 
though tourist often say there are not many historical land-
marks in the city, it is still worth visiting because of its recre-
ational character. Here, you can not only relax but also enjoy 
active leisure. How come? Kalamata boasts a  great network 
of cycling paths, and you can move around the whole city by 
bike, without worrying about parking space. During one of 
your trips, make a stop at a street stall or local market and buy 
one of the best olives ever. The Kalamon olives are one of the 
best-known olives in the world. 

Although there are not many historical landmarks in the 
city, there are still some places which are a must. A real treat 
for history buffs is the Franconian castle of Geoffrey Ville-
hardouin built by the Crusaders, dating back to the 13th cen-
tury. Another spot that you can’t pass up is the Archaeologi-
cal Museum of Messenia and the Museum of Military History, 
where you can learn more about the Greek military ‘fashion’ 
over the years.

Of course, you can just relax on one of the wonderful beach-
es in Kalamata, which are the envy of the best seaside resorts 
in the world. You can also enjoy a  lazy afternoon on a  yacht 
with a  bottle of prosecco and olives, sailing into the sunset 
from a nearby marina.  

KALAMATA – RAJSKA STOLICA PELOPONEZU
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AKCJA POSZUKIWANIA 
SZPIKU DLA DZIELNEGO
LUDWIKA ZAKOŃCZONA

SUKCESEM
Tekst i zdjęcia:  Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy

8 sierpnia, rodzicie Ludwika usłyszeli straszliwą wiadomość. 
U ich syna zdiagnozowano białaczkę. Ich życie obróciło się wów-
czas o 180 stopni:

- Nasze życie stanęło na głowie. Pokoje w domu zmieniły się w szpi-
talne sale, a dni pełne zabawy i radości zastąpiły dni wypełnione 
zabiegami, badaniami oraz kolejnymi kroplówkami. Pomimo cięż-
kiej choroby Ludek dzielnie walczy o powrót do zdrowia – opowia-
dali rodzice.

Wówczas w akcję pomocy zaangażowały się władze miasta oraz 
Port Lotniczy Gdańsk, gdzie pracowało oboje rodziców Ludka. Mama 
Ludka, Agata Wojtowicz-Kania jest stewardessą, natomiast ojciec – 
Krzysztof Kania – pracuje w Welcome Airport Services. Chłopiec 
został poddany kilku zabiegom chemioterapii, aczkolwiek bez dawcy 
szpiku lekarze nie wróżyli mu wyzdrowienia. Wielka mobilizacja jaką 
podjęło miasto Gdańsk wspólnie z Portem Lotniczym im. Lecha Wałę-
sy, Grupą Inicjatywa – Rodzina i Przyjaciele Rodziców Ludka oraz Fun-
dacją DKMS sprawiło, że setki osób rejestrowało się, by móc zwiększyć 
szansę Ludwika na znalezienie potencjalnego bliźniaka genetycznego.

Na szczęście – w końcu się udało! Roczny Ludwik znalazł ostatecz-
nie swojego bliźniaka 7 listopada, o czym poinformowała wszystkich 
jego mama na swoim profilu Facebook’owym.

- Dawca znaleziony i zgodny na 100 procent. I to wybrany spo-
śród kilku kandydatów. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w akcję. A my zaczynamy się pakować do Bydgoszczy, bo 
przeszczep w pierwszej połowie grudnia. Trzymajcie kciuki! - napi-
sała mama Ludka.

RO C Z N Y  LU DW I K 
Z N A L A Z Ł  O S TAT E C Z N I E 
S WOJ E G O  B L I Ź N I A K A 
GE N E T YC Z N E G O  7 
L I S T OPA DA ,  O  C Z Y M 
P OI N F OR MOWA Ł A 
J E G O  M A M A  N A 
S WOI M  PROF I LU 
FAC E B O OK’OW Y M.



Oczywiście, to nie koniec walki z cho-
robą, aczkolwiek jest to już pierwszy krok 
w  dobrym kierunku. Pomóc młodemu 
gdańszczaninowi można wpłacając dotację 
na rzecz jego leczenia pod tym linkiem - ht-
tps://zrzutka.pl/ywkeg6

Dzięki akcji miasta i lotniska, zareje-
strowano aż 2087 potencjalnych dawców, 
zwiększając pulę zarejestrowanych w samym 
mieście do ponad 28 tysięcy. Gdańszczanie 
pomogli już dotychczas 140 osobom. 

ENGLISH

BONE MARROW MATCH FOR BRAVE 
LUDWIK FOUND!

On 8 August, Ludwik’s parents heard 
terrible news. Their son was diagnosed with 
leukaemia. Their life turned 180 degrees:

‘Our life turned around. His bedroom 
turned into hospital rooms, and days full of 
joy and happiness were replaced with days 
of treatments, tests and drips. Despite his 
severe disease, Ludek is bravely fighting 
for recovery,’ said his parents.

The local authorities and Gdańsk 
Airport, where Ludek’s parents work, got 
involved in the action. Ludek’s mum, Agata 
Wojtowicz-Kania, is a flight attendant, while 
his father – Krzysztof Kania – works at 
Welcome Airport Services. The boy received 
several chemotherapy treatments, but 
without a marrow donor, the prognosis was 
unfavourable. As a result of the large-scale 
mobilisation of the City of Gdańsk, Gdańsk 
Lech Wałęsa Airport, the Initiative Group 
– Family and Friends of Ludek’s Parents 
and DKMS Foundation, hundreds of people 
registered to increase Ludwik’s chances of 
finding a potential genetic twin.

Luckily – we did it! One-year-old Ludwik 
found his genetic twin on 7 November, which 
his mum announced on her Facebook page.
‘Donor found, 100% compatible. Chosen from 
among several candidates. Once again, thank 
you all for your contribution. We’re starting to 
pack up for Bydgoszcz; the transplant is set for 
early December. Keep your fingers crossed!’ 
wrote Ludek’s mum.

Of course, this is not the end of the boy’s 
battle with the disease, but it is the first step in 
a good direction. If you want to help the little 
boy from Gdańsk, you can donate money for 
his treatment at https://zrzutka.pl/ywkeg6

As a  result of the action of the city 
authorities and the airport, as many as 
2087 potential donors were registered, 
which increased the pool of registered 
donors in the city to 28 thousand. So far, 
Gdańsk inhabitants have already helped 
140 people. 

CH Ł OPI EC ZOSTA Ł 
PODDA N Y K I LKU ZA BI EG OM 

CH EM IOTER A PI I, ACZKOLW I EK 
BEZ DAWC Y SZPI KU 

LEK A R ZE N I E W RÓŻ Y LI 
M U W YZDROW I EN I A. 




