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NASI AUTORZY

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Reżyser, felietonista. Związany z Nowym Teatrem Krzysztofa
Warlikowskiego.

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

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

ENGLISH He has

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).

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A dynamite wom-

ENGLISH A lawyer by train-

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.'

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.

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

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

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MONIKA SZAŁEK, (4), MICHAŁ BUDDABAR (5), MONIKA SZAŁEK(6-9), MAT PRASOWE (10).

ENGLISH A director, screen-
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

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

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

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.

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

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.

MAREK
KACPRZAK

ALEKSANDRA
BUDKA

Dziennikarz i szef wielu
redakcji. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską, gdzie prowadzi
program „Tłit”, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami.
ENGLISH A journalist

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

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

is to become a published
author or convince himself that society wasn't
ready. Editor-in-chief at
Anywhere.pl.

EDYTA
BARTKIEWICZ

MONIKA
SZAŁEK

CEZARY
ŁAZAREWICZ

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

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

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

Lat 52, pochodzi z Darłowa. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, Polityce,
Przekroju. Od dwóch lat
bezrobotny. Zajmuje się
pisaniem reportaży.

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

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

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

ENGLISH A photographer

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

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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ZBIER ACZEM

TAJEMNICZY MACHER, BEZZĘBNY WAMPIR CZY GRUBO CIOSANY „GANGUS” – NA PEWNO
GO ZAPAMIĘTACIE. W KINIE JANUSZ CHABIOR JEST REKORDZISTĄ I MA TO UDOKUMENTOWANE. LUBI ZMIENNOŚĆ ZADAŃ AKTORSKICH. KOMU UFA I CO GO NAPĘDZA?
TEKST Magdalena juszczyk

ZDJĘCIA Paweł Bajew

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

WOLĘ BYĆ ŁOWCĄ...
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Kiedy kilka lat temu miałam okazję rozmawiać
z tobą, mówiłeś, że z upodobaniem oglądasz seriale –
„Homeland” i „Brekaing Bad”. Minęło parę lat i teraz
oglądamy cię w serialu HBO „Ślepnąc od świateł”. To
jakiś przełom w twoim życiu zawodowym?

Właśnie dlatego warto żyć! Kawał pracy, jaki włożyliśmy
w ten serial, przyniósł efekt. Magazyn Variety umieścił go w dziesiątce najlepszych seriali wyprodukowanych na świecie! Niemal rok przygotowywałem się do
zagrania Stryja. Przytyłem 16 kilogramów.
Kto zarządził, że masz tyle przytyć do roli?

Chyba Jakub Żulczyk. W powieści „Ślepnąc od świateł” opisał Stryja jako olbrzymiego, starego, zmęczonego życiem „gangusa”. Krzysztof Skonieczny, reżyser,
powiedział, że będę musiał do tej roli dojrzeć. No i pod
okiem trenera zacząłem rosnąć, zacząłem rozwijać
swoją “kulturę masy mięśniowej”, zacząłem dojrzewać.
Pojawiły się też wiaderka z białkiem. Byłem tuczony
wręcz jak wieprz.
Lub jak gęś.

Straszne rzeczy. Przerażające, jakie katusze przeżywają te zwierzęta po to, żeby jakiś smakosz delektował się
ich wątrobą.
Jesteś wegetarianinem?

Nie. Tak jak moi przodkowie jestem łowcą. Nie przepadam specjalnie za mięsem, ale nie mam problemu, żeby je zjeść. Ludzkość na początku składała się
z dwóch grup: jedni byli łowcami, myśliwymi, a drudzy
- zbieraczami, czyli rolnikami. Potem zaczęli zakochiwać się w sobie nawzajem, płodzić potomków, wymieszali się i stąd może jestem miłośnikiem steka, który
czasami zajada się humusem.
To dobra metafora sposobu życia. Niektórzy z nas są
łowcami, inni – zbieraczami.

Wolę być łowcą niż zbieraczem. Miałem w życiu kilka zainteresowań, które wiązały się ze zbieractwem. Nuda.
Zbierałeś znaczki?

Znaczki zbierał mój ojciec. Gdyby zbierał na przykład monety, byłbym bogatym człowiekiem.
A kolekcje znaczków to nie fortuna? Naoglądałam się
„Dekalogu” Kieślowskiego...

DAW NO, DAW NO T E M U M I A Ł E M
FA J N E Z DJ Ę C I E , NA KT ÓRY M
PR Z Y P OM I NA Ł E M A KT OR A
Z JA K I E G O Ś A M ERY K A Ń S K I E G O
F I L M U I P O S TA NOW I Ł E M J E
U M I E Ś C IĆ W JA K I M Ś W M I A R Ę
P OWA Ż N Y M D OK U M E NC I E .

dla hotelu "H15" ( ul. Poznańska 15, 00-680 Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu.

Kiedyś ludzie pisali listy, a znaczki miały swoją wartość. Teraz w dobie internetu znaczki nikogo nie interesują. Spadek bezwartościowy, więc muszę utrzymywać się na powierzchni życia za pomocą własnych
rąk i głowy. I dobrze. Człowiek powinien ciężko pracować. Zwiększa się wtedy jego szacunek do życia.
Przyjąłbyś propozycję Skoniecznego, gdybyście
wcześniej nie pracowali razem w „Hardkor disko”?
[Nagroda za debiut reżyserski na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni w 2014 r.]

Nie tylko w tym filmie, zrobiliśmy też parę fajnych
teledysków. Nasza znajomość trwa już trochę, mamy
do siebie zaufanie, on wie, czego się po mnie spodziewać, ja wiem, czego się spodziewać po nim. Gdybym
nie znał Krzysztofa Skoniecznego i on by zadzwonił... Jest ciekawie, zaczynam sprawdzać, mówię, że
chcę przeczytać tekst, potem chcę się spotkać, pogadać o tym. Jeżeli wszystkie elementy zagrają, wtedy
się zgadzam.
Utalentowany jest. Ma przedziwne ADHD - jest
operatorem i reżyserem, myśli obrazem i dźwiękiem.

Renesansowy twórca.
Co stoi za sukcesem „Ślepnąc od świateł” – potencjał
Skoniecznego, scenariusz Jakuba Żulczyka, czy może
wyobraźnia ludzi z HBO, którzy im obu zaufali?

Pisarz lub malarz sam odpowiada za to, co robi. Natomiast
film i teatr to praca zespołowa, musi się zgrać parę różnych czynników, żeby coś dobrego powstało.
Jak przyjąłeś to, że w głównej roli obsadzony został
Kamil Nożyński, amator. Miałeś z tym jakiś problem
na poziomie ambicji lub zazdrości? Czy akceptujesz
wszystkie decyzje reżyserskie w imię zespołowości
i wzajemnego zaufania?

Oczywiście, że akceptuję. To reżyser odpowiada za to, jaki
będzie efekt końcowy, on jest na tym statku kapitanem.
...Eksternistycznie zdałeś egzamin aktorski.

Dawno, dawno temu miałem fajne zdjęcie, na którym
przypominałem aktora z jakiegoś amerykańskiego filmu i postanowiłem je umieścić w jakimś w miarę poważnym dokumencie. Zebrała się poważna komisja,
złożona z bardzo poważnych i utytułowanych aktorów
i poważnym tonem oznajmiła, że wita mnie w rodzinie.
Czułem się trochę jakby przyjmowano mnie do sycylijskiej
mafii. Taki dreszczyk. Wracając do Kamila... To jest bardzo fajny chłopak, wspaniały facet. Ciężko pracował, żeby
przygotować się do tej roli. Doceniam to. Dobrze zagrał. Ja
przyjmuję go do rodziny.
Kiedy przyglądam się losom aktorów, zastanawiam się
czasem, ile w filmach jest ich życia.

Moje życie to moje życie, a praca jest pracą.
Oddzielasz to?

W przeciwnym razie bym zwariował. Gdybym tego
wszystkiego nie rozdzielał, byłbym na skraju załamania
nerwowego, grając jednego dnia patologa, drugiego - kochanka, a trzeciego – wampira.

WOLĘ BYĆ ŁOWCĄ...

Zbliż telefon i odczytaj film
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konsekwencją jest to, że spotykamy się
do tej pory przy różnych projektach.
Lubię pracować z Vegą, bo jest bezkompromisowy w pracy. Znalazł swój własny
język filmowy, który przyciąga do kin miliony widzów.
A ile masz obaw przy tak ryzykownych
przedsięwzięciach jak „Botoks”?

Nie jestem zbytnio bojaźliwy. Lubię brać

N I E J E S T E M Z BY T N IO B OJA Ź L I W Y.
LU BI Ę BR AĆ U DZ I A Ł W PROJ EKTAC H
T Z W. P ODW YŻ S Z ON E G O RYZ Y K A .
Do swojego świata chętnie zaprasza cię
Patryk Vega. I to właściwie od początku
– zagrałeś w jego pierwszym ”Pitbullu”,
który jest czymś zupełnie innym niż to,
co on kręci dzisiaj. Na czym zbudowałeś
wtedy zaufanie do Vegi – na jego
bezkompromisowej wizji?

Kiedy pierwszy raz spotkałem Patryka, pracowałem intensywnie w Teatrze Dramatycznym
w Legnicy, siedem dni w tygodniu. Podróż do
Warszawy nie była jeszcze tak prosta jak teraz - wsiadało się o 22 w pociąg i o 7 rano było
się w Warszawie. Człowiek tłukł się dziewięć
godzin. O piętnastej z minutami musiałem

koniecznie już wracać, ponieważ na drugi
dzień pracowałem w teatrze. Przyjechałem
na ten casting, na spotkanie z reżyserem,
który miał mi zaproponować rolę. Po sześciu godzinach, kiedy już nie mogłem
mówić, tak mi zasychało w gardle, zasugerowałem: „Patryk, może już wystarczy
tego castingowania?”. A on na to: „Ale jak
to? Która jest godzina?”. Za 45 minut miałem pociąg z Dworca Centralnego. On był
bardzo zakręcony. Widziałem w nim człowieka, który wie, co chce zrobić. Pitbull
został znakomicie przyjęty przez widzów,
to był sukces. To udana współpraca, a jej

WOLĘ BYĆ ŁOWCĄ...

udział w projektach tzw. podwyższonego ryzyka. Wiadomo
mi było po lekturze scenariusza Botoksu, że w tym filmie
będziemy jechać na sygnale pod prąd w godzinach szczytu. Wiedziałem, że film nie wszystkim się spodoba. Firmy
farmaceutyczne, służba zdrowia, aborcja, zmiana płci.
Gorące tematy. No i dobrze, no i na zdrowie. Zobaczymy
co z tego wyjdzie, pomyślałem. Ciekawość jest twórczym
stanem, a obawa zamyka. Takie tematy to dobry zaczyn do
dyskusji, a film daje pretekst do tego, żeby rozmawiać, żeby
się spierać. Robiliśmy kiedyś „Służby specjalne”...

...I one też były kontrowersyjne.

Wielu ludzi nie wierzy w to, że Andrzej Lepper popełnił samobójstwo. Na etapie scenariusza wszyscy mówili: o, świetnie, film będzie głośny, bo to służby specjalnie
- niewyjaśnione śmierci, wiele różnych znaków zapytania.
I co się okazało? Film wszedł na ekrany i przerażenie ogarnęło wszystkie media. Miały być dyskusje, spotkania w różnych programach i nagle zaczęto je odwoływać. Dlaczego
? Kiedyś na stacji benzynowej tankowałem w nocy samochód. Podszedł do mnie szary, niepozorny człowiek,
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wyciągnął rękę i mocno ściskając moją powiedział: „Panie
Januszu, nie do końca wiecie, co tam się w ogóle wydarzyło,
ale dziękuję bardzo za tę rolę i za ten film”. I odszedł w ciemność. Opinia takiego człowieka jest dla mnie najważniejsza.
Kiedy masz odzew z realnego życia uświadamiasz sobie,
że będąc aktorem, człowiekiem do wynajęcia, możesz
opowiedzieć światu...

Mój świat. Moją wersję sensu istnienia. Ja jestem
demiurgiem, ja stwarzam. Jest to wielka moc i przywilej niewielu. Jestem szczęściarzem, że wykonuję
ten zawód.
We mnie, przyznaję, rodzi się pytanie, dlaczego
angażujesz się w takie filmy jak „Wyklęty” czy „Miłość
i miłosierdzie”...

Niech się rodzi, byle by z tego pytania nie wyrósł potwór.
Jesteśmy już wystarczająco podzieleni na prostych i krzywych, dobrych i złych, prawdziwych i nieprawdziwych. Nie
mam problemu z tym, że zagrałem w tych produkcjach.
Jestem aktorem, wykonuję swój zawód i sam muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy projekt, w którym chcę
wziąć udział, jest projektem dla mnie dobrym czy nie.
Mogę popełnić błąd, ale to jest też ryzyko tego zawodu.
Zechcesz mi powiedzieć, ile takich błędów popełniłeś?
Ile cię kosztowały i czy ich żałujesz?

Każdy ponosi ryzyko, nawet gdy wzywasz hydraulika,
żeby ci naprawił pralkę. Jeżeli ci ją źle naprawi, to zalejesz sąsiada piętro niżej, który akurat pomalował sobie
sufit na różowo, w świnki. Nie unikniesz ryzyka. To jest
wpisane w każdy zawód.

WOLĘ BYĆ ŁOWCĄ...

Owszem, jednak ty jesteś na świeczniku,
jesteś osobą niejako publiczną i każdy cię
może rozliczać z tego ewentualnego błędu czy niepowodzenia zawodowego.

Jeśli kogoś bawi rozliczanie innych, to niech
sobie rozlicza. Niech siedzi, pierdzi w stołek
i niech rozlicza. Rozliczanie jest teraz w modzie. Mało mnie to obchodzi. Zagrałem
w ponad stu filmach i gdzieś zapewne popełniłem błąd. Kto nie popełnił niech pierwszy rzuci kamieniem. C’est la vie.
Tęsknisz za światem sygnowanym przez
jakiegoś konkretnego twórcę? Masz sporo
ciekawych spotkań z filmowcami, które
były jednorazową przygodą. Chyba dobrze
wam się współpracowało z Juliuszem
Machulskim w „Kołysance”?

Być ojcem Więckiewicza - bardzo ciekawe
wyzwanie.

Czy marzysz jeszcze o zagraniu
u Woody’ego Allena w Moskwie z czarnoskórą piękną kobietą w filmie o miłości?

Oczywiście. Dla Moskwy, Woody Allena,
przygody i pieniążków. Kobietę już mam.
ENGLISH

I’D RATHER BE A HUNTER THAN
A GATHERER
A mysterious con man, toothless vampire, or
coarse hatchet man – you’ll surely remember
him. In cinema, Janusz Chabior is a champion
and he has it on paper. He seeks to diversify
his roles. Who does he trust and what
motivates him?

When we met several years ago, you told
me you loved TV shows like ‘Homeland’

Ta wampiryczna historia zdaje się idealnie
rezonować z twoim poczuciem humoru.

Tak. Wampir, który ma kłopoty z zębami to już jest śmieszne... Polskie wampiry na
Mazurach, świetny pomysł. Boleję trochę
nad tym, że mało mam komediowych propozycji w kinie, ale odbijam to sobie w teatrze – w „Pozytywnych”, w „Kolacji pożegnalnej”, czy w „Uchu prezesa”, gdzie gram
pana Antoniego. Lubię się pośmiać. Lubię
podróżować. Ważne są spotkania z ludźmi,
którzy niekoniecznie myślą tak jak ja, ale
są fajni i z dobrą energią. W moich skomplikowanych relacjach damsko–męskich
myślałem, że już wyczerpałem limit, że
zostałem wycięty, usunięty z kolejki oczekujących, że już został tylko dom spokojnej
starości i teraz muszę się wyłącznie wpuścić głęboko w pracę. I nagle, ni z tego ni
z owego, spotkałem kobietę...
Miłość twojego życia?

Coś czuję, że tak. Wszystkie drogi prowadzą do Przemyśla. Dziewczyna pochodzi
z Przemyśla. Z Przemyśla mam psa Batmana,
największego przyjaciela. Przemyśl to widocznie dla mnie miasto szczęśliwe.
Zakładam, że pies nigdy nie zawiedzie.
Miłość dwojga ludzi to jednak projekt
wysokiego ryzyka.

Projektem wysokiego ryzyka jest zimowe
wejście na K2. Jestem w stanie miłosnym,
więc nie myślę o tym teraz. Ogarnął mnie
stan nieważkości. Cieszę się tym, co jest.
Nie martwię się na zapas. Jest wokół mnie
masa dobrej energii. Unoszę się parę centymetrów ponad chodnikami. Jest git. Nie
wybiegam w przyszłość, ona sama do mnie
przyjdzie, ani nie wracam do przeszłości.
Tu i teraz.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

and ‘Breaking Bad’. A few years have gone
by, and now you’ve appeared in HBO show
‘Ślepnąc od świateł’. Is it a breakthrough in
your career?

We live for such moments! We’ve put in a lot
of work on this show, and now we can enjoy
the fruits of our labour. The Variety Magazine
named it as one of top ten TV shows produced in the world! I was preparing for the
role of the Uncle for almost a year. I put on
16 kilograms.
Who told you to put on so much weight
for the ?

Jakub Żulczyk, I suppose. In the novel
‘Ślepnąc od świateł’, he described the Uncle as
a huge, old, grumpy hatchet man. Krzysztof
Skonieczny, the director, told me I’d have to
get bigger for that role. I got a personal trainer
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WOLĘ BYĆ ŁOWCĄ...

and started to prepare, build up my muscles, grow up
for the role. I also got buckets of proteins. I was fattened like a pig.
Or a goose.

It’s horrible what agony animals suffer so that some foodie
may savour their liver.
Are you a vegetarian?

No. I’m a hunter, like my ancestors. I don't like meat very
much, but I eat it if I want to. In the beginning, people were
divided into two groups: hunters and gatherers, that is
farmers. Later, they began to fall in love with one another, they had children, mixed up, and perhaps that’s why
I love steaks and hummus.
It’s a good metaphor for life. Some of us are hunters,
while the others are gatherers.

I’d rather be a hunter than a gatherer. I’ve had a few hobbies that involved collecting. Boring.
Have you ever collected stamps?

My father did. If he had collected coins, for example,
I would be a rich man.
Aren’t stamp collections worth a fortune? Or perhaps
I watched too much ‘The Decalogue’ by Kieślowski…

When people wrote letters, stamps had some value.
Nowadays, in the age of the Internet, nobody cares about
stamps. They’re worthless, so I have to make ends
meet with my own hands and head. And that’s fine. People
should work hard. They learn to respect life that way.
Would you have accepted Skonieczny’s offer if you
hadn’t worked with him in ‘Hardkor disko’? [The
award for Best Directorial Debut at Gdynia Film
Festival in 2014]

Not only in this film; we also shot some videos. I’ve known
him for some time, we trust each other. He knows what he
can expect of me, and I know what to expect of him. If I hadn’t
known Krzysztof Skonieczny and he’d called me… It’s interesting, I’d check it out, say I want to read the text, then I’d
want to meet and discuss it. If everything was fine, I’d agree.
He’s talented. He has a strange ADHD – he’s a cameraman and director, he thinks with images and sounds.

A Renaissance artist.
What contributed to the success of ‘Ślepnąc od świateł’
– was it Skonieczny’s potential, Jakub Żulczyk’s
screenplay, or perhaps the imagination of HBO crew who
trusted them?

Writers and painters are responsible for their work. In film
and theatre, it’s teamwork – the final outcome depends on
several factors.
How did you take it that Kamil Nożyński, an amateur,
got the leading role? Did it hurt your ambition? Did
you feel envious? Or do you accept all decisions of the
director for the sake of the team and mutual trust?

Of course, I do. The director is responsible for the final
outcome; he’s the captain on the ship.

…You took your acting examination without being
enrolled for classes.

A long time ago, I had a nice picture in which I looked like
an actor from an American film and I decided to use it in
quite a serious document. A serious jury composed of very
serious and titled actors gathered and proudly announced
they welcomed me in the family. I felt as if I was joining the
Sicilian Mafia. A thrill. Back to Kamil… He’s a great guy.
He worked very hard to prepare for the role. I appreciate
that. He played well. I accept him in the family.
When I look at actors, I sometimes wonder how much of
their private life they reveal in films.

My private life is my private life, and work is work.
You can separate it?

Otherwise, I’d go crazy. If I didn’t separate that, I’d be on the
verge of a nervous breakdown. One day, I’d play a pathologist, the other day – a lover, and on the next – a vampire.
Patryk Vega warmly invites you to his world. You
appeared in his first ‘Pitbull’, which is completely
different from what he does now. How did he earn your
trust – by his uncompromising vision?

When I met Patryk for the first time, I was working very hard
in the Dramatic Theatre in Legnica, seven days a week.
It wasn’t easy to get to Warsaw those days – one would
get on a train at 22 and arrive in Warsaw at 7 o’clock. The
journey would take nine hours. A quarter after three, I had
to get back, because I had to go to work the next day. I went
for that audition and a meeting with the director, who was
supposed to offer me the role. After six hours, when I was
so thirsty I couldn’t speak, I suggested, ‘Patryk, that’s
enough of auditioning, isn’t it?’ And he was like, ‘How so?
What time is it?’ My train was leaving from the Central
Railway Station in 45 minutes. He was very batty. I saw
him as a man who knew what he wanted to do. ‘Pitbull’
was very well received. It was successful cooperation,
and it resulted in a lot of other projects. I like working
with Vega because he’s uncompromising. He has found
his own language, which appeals to millions of people.
How do you feel about such risky projects as ‘Botox’?

I’m not a timid person. I like to participate in high-risk
projects. When I read the screenplay of ‘Botox’, I knew
right away it would be like putting the sirens on and driving the wrong way in rush hours. I knew not everyone
would like the film. Pharmaceutical companies, healthcare, abortion, sex change. Hot topics. Fine and bon appétit. We’d see what comes out of it, I thought. Curiosity is
an artistic state, while fear restricts your horizons. Such
topics provoke discussion, and a film serves as a pretext
for further discussion and arguments. When we were
making ‘The Secret Service’…
…And it was controversial, too.

A lot of people don't believe that Andrzej Lepper committed suicide. When the screenplay was being written, everyone was like, ‘that’s great, the film will be spoken about because it's the secret service after all – unexplained deaths,
plenty of question marks.’ And how did it end? The film
came out, and the media were paralysed with fear. We
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I’m an actor, I do my job and I must decide whether a project in which I want to take part is for me or not. I may make
a mistake, but it's a hazard of the profession.
Would you tell me how many such mistakes you’ve
made? How much did they cost you and do you
regret them?

Everyone takes risks. Even when you hire a plumber to
fix your washing machine. If he fails, you’ll flood your
neighbour’s apartment, and maybe he has just painted his
ceiling pink, in pigs. You won’t avoid risks.
Every profession has its hazards.

Of course, but you’re in the limelight. You’re a public
person to some extent, and everyone may critically review your mistakes or professional failures.
If they enjoy criticising other people, let it be. Let
them sit, fart around, and criticise. Criticising is in
fashion nowadays. I don't care much about it. I’ve appeared in more than a hundred films and I’ve probably made some mistakes on the way. Whoever hasn’t made
mistakes should cast the first stone. C’est la vie.
Do you miss the world signed by a specific
artistYou’ve worked with a lot of interesting
film-makers. Did you enjoy working with Juliusz
Machulski in ‘Kołysanka’?

To be Więckiewicz’s father – an interesting challenge.
This vampire story seems to be perfectly resonating
with your sense of humour.

expected discussions, meetings in various shows, and
they were all called off. Why? Once, I was tanking up
at night. An ordinary, inconspicuous-looking man approached me, shook my hand, and said, ‘Mr Janusz, you
don’t know for sure what happened, but I’d like to thank
you for that role and that film.’ And he disappeared in the
darkness. His opinion is what matters to me.
When you evoke a response from the audience, you
realise that being an actor, a man for hire, allows you to
tell the world about…

My world. My version of the sense of existence. I’m the
master and the creator. It’s a great power and privilege of
few. I’m lucky to practise this profession.
I admit I’ve been wondering why you take up roles in
such films as ‘Wyklęty’ or ‘Miłość i miłosierdzie’…

Don't think about it too much. We’re divided into straight
and crooked, good and evil, true and false. I have no
problem with the fact that I appeared in these productions.

Yes. A vampire who has problems with teeth – that’s
funny… Polish vampires in Mazury, a great idea. I regret I get few offers for film comedies, but I’m making up for it in theatre – in ‘The Positive’, ‘A Farewell
Dinner’, or in ‘The Chairman’s Ear’, where I play Mr
Antoni. I like to have a good laugh. I like travelling.
I like meeting people who may not see eye to eye with
me but have good energy. In my complicated relationships, I thought I reached the limit, was removed from
the line, that what I had ahead of me was a nursing
home and I had to dedicate myself to work. All of a sudden, I met a woman…
The love of your life?

I feel so. All ways lead to Przemyśl. My girlfriend comes
from Przemyśl. My dog, Batman, my loyal friend is from
Przemyśl. Przemyśl is my lucky city.
I suppose your dog will never let you down. But
relationships are high-risk projects.

Climbing K2 in winter is a high-risk project. I’m in love,
so I don't think about it now. I’m in a zero-gravity state.
I’m enjoying what I have. I don’t worry too much. There’s
plenty of good energy around me. I’m soaring above
pavements. It’s great. I don’t look to the future. What
matters is here and now.
Do you still dream about playing in Woody Allen’s love
story set in Moscow with a beautiful black woman?

Of course. For Moscow, Woody Allen, adventure, and
money. I already have my woman.
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DEBATA
O KTÓREJ NIKT NIE MÓWI

MAREK KACPRZAK
Z wykształcenia menager i humanista,
absolwent studiów Executive MBA oraz
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca,
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych
chwilach uprawia triathlon.

K

ażdy wzywa do dialogu, choć nikt nie
chce rozmawiać. Każdy nawołuje do
debaty, ale chodzi mu tylko o wykrzyczenie swoich racji. A im głośniej ktoś domaga
się, by go wysłuchać, tym bardziej pokazuje,
że sam słuchać innych wcale nie zamierza.
Polityka z pozycji służby, weszła w etap narzucania swojego patrzenia na świat. Co oznacza, że całkowicie zatraciła swoją pierwotną
funkcję. Bo gdy w starożytnej Grecji rodziła
się demokracja, przedstawiciel ludu wsłuchiwał się w jego głos, a potem przedstawiał
plan na to, jak te postulaty może zrealizować.
To pozwalało mu stawać się przedstawicielem
ludu. Dziś ludu nikt nie słucha. Dziś to lud
ma słuchać swoich przedstawicieli i do tego
głosu lud ma dostosowywać swoje potrzeby
i oczekiwania. Wyraźnie to było widać przy
ogłaszaniu pomysłu „Okrągłego stołu polskiej oświaty”. Premier mógł wysłuchać głosu
nauczycieli. Niestety, głos ten był zbyt gorzki,
dlatego zaczął nauczycielom sam mówić, czego mogą od władzy oczekiwać, jednocześnie
zapraszając ich do stołu, który symbolicznie

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

A DEBATE WHERE NOBODY IS
SPEAKING

Everyone is calling for a discussion although
nobody wants to talk. Everyone is pushing for
a debate, but they only care about shouting
out their arguments. The louder they shout,
the more they show they do not intend to listen to anyone else.
Politics once used to be a service. Now,
it is more about imposing your own perspective, which means it completely lost its origWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

inal function. When democracy was born
in ancient Greece, a representative of people listened to those people and later presented a plan for satisfying their demands.
This made him the representative of people.
Nowadays, nobody listens to people. Instead,
people are supposed to listen to their representatives and adapt their needs and expectations to that voice. It was obvious during
‘the Polish Education Round Table Talks’.
The Prime Minister could listen to the voice of
teachers. Unfortunately, the voice was too bitter, and he started to tell teachers what they
could expect of the government, at the same
time inviting them to the round table, which
became rectangular.
In contemporary politics, the voice of
people does not matter. What matters is
people’s ability to tick the right box on the
poll card. Instead of listening, politicians
impose topics; instead of solving problems,
they generate problems themselves; instead
of offering their hand in reconciliation, they
lift it up to shake a threatening finger. In one
of her works, Olga Tokarczuk wrote that it
is best to talk to yourself. At least, there are
no misunderstandings. In a political monologue, which has replaced dialogue, there
are no arguments. Because even if someone
had a change of heart, they will not assess
it critically. The more so that it was not an
opinion on a topic, but only a reminder of
who people should vote for. Therefore, it is
no surprise that politicians stopped thinking about the common good of people. The
only thing that matters is winning votes.
The opposition criticises everything, so
that nobody thinks they support the government. The government discredits the
opposition, so that nobody thinks they are
weak. A Finnish saying goes, ‘You will not
build a bridge with words – you need wood.’
Unfortunately, what we have left is a political promise. An empty one.
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PA
NA
MA
NIEOSZLIFOWANY DIAME NT
CHOĆ PANAMA JEST GŁÓWNYM WĘZŁEM
KOMUNIKACYJNYM OBU AMERYK ZARÓWNO DLA
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PO ROZLEGŁYCH WODACH
WSZECHOCEANU JAK I TYCH, KTÓRE PRZECINAJĄ
NIEBIOSA, JEST STOSUNKOWO MAŁO POZNANA
I BARDZO NIEDOCENIONA. STOLICA KRAJU - CHOĆ
PIĘKNA - MA DWIE, RÓŻNE STRONY MEDALU..
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

28–29

P O D R ÓŻ E / T R AV E L

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

DOTKNĄĆ NIEBA
Wieżowce Panamy są imponujące. Szklana
panorama stanowi najbardziej ekskluzywną część miasta, a jej sercem są dzielnice
Punta Pacifica i Punta Paitilla. To centrum
finansowym Panamy (słynącej z niskich

podatków i braku współpracy prawnej z innymi państwami), a w luksusowych drapaczach
chmur mieszczą się siedziby ponad 100 światowych banków. Wzdłuż Pacyfiku ciągnie
się okazała Avenida Balboa będąca najdłuższą
aleją w mieście. Jej nazwa, podobnie jak nazwa panamskiej waluty (zrównanej obecnie do
dolara), nadana została na cześć Vasco Núñeza
de Balboa - hiszpańskiego odkrywcy i konkwistadora, założyciela pierwszej europejskiej kolonii na kontynencie amerykańskim.
Widok szklanych domów zapiera dech w piersiach, jednak oglądanie ich z poziomu starego miasta może być przygnębiające.

GDY POZORY MYLĄ
Zabytkowym centrum Panamy jest zbudowane
w 1673 roku Casco Viejo. Kusi ono turystów bogatą paletą barw, kolonialnym klimatem, malowniczymi placami i straganami, na których pamiątki sprzedają Indianie z plemion Kuna i Guajami.
Ubrani w charakterystyczne kolorowe stroje, krążą po brukowanych uliczkach przemykając między tysiącami kapeluszy panamskich, których
nazwa błędnie wskazuje region ich pochodzenia. Niewiele osób wie, że kapelusze panamskie
oryginalnie pochodzą z...Ekwadoru! Słomiane
kapelusze przyjęły nazwę panamskich, gdyż to
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NO C Ą W I ĘK S Z O Ś Ć U L IC Z EK
J E S T P OZ BAW IONA Ś W I AT E Ł ,
A Z DROW Y ROZ SĄ DEK S ŁU S Z N I E
P ODP OW I A DA , Ż E N I E
WS Z YS T K I E S EK R E T Y M I A S TA
M U S Z Ą Z O S TAĆ UJAW N ION E .
GŁĘBOKO W PIASKU
Kilkanaście kilometrów od miasta znajduje się z pozoru
niczym nie wyróżniająca się plaża - Venado. Jest tu dużo
muszli, kilka knajpek, ratownik i woda pełna mułu wznoszonego przez statki czekające na przeprawę Kanałem
Panamskim. W 1951 roku pojawił się tu archeolog Samuel Lothrop, który kilka metrów pod powierzchnią ziemi
odkrył 202 szkielety (później odnaleziono kolejne 167).
Szczegółowo opisał on swoje znalezisko, wnioskując po
wyglądzie szczątków, że w prekolumbijskiej Panamie
na szeroką skalę praktykowano kanibalizm, stosowano
przemoc i okaleczanie ciała. Kolejni naukowcy - Nicole
Smith- Guzmán i Richard Cooke przebadali ponownie
wszystkie dostępne dokumenty oraz szkielety (część
z nich znajduje się na Harvardzie) i odkryli, że wiek, płeć
i rodzaj uszkodzeń ciała były całkowicie normalne. Na
plaży Venado okazywano zmarłym szacunek i chowano ich w sposób identyczny jak pozostałych członków
regionu Gran Coclé na wielu pobliskich cmentarzach.
Niestety nie ma tu żadnej tablicy upamiętniającej miejsce

właśnie Panama stała się punktem ich międzynarodowej sprzedaży. Prawdziwą sławę przyniósł im dwudziesty szósty prezydent USA - Theodore Roosevelt, który
odwiedził budowę kanału Panamskiego ze słomianym
kapeluszem na głowie. Dzięki niemu stały się one modne w stanach, a później podbiły Europę i Azję. Casco
Viejo zajmuje ważne miejsce w historii Panamy, gdyż to
właśnie tu, na Plaza de la Independencia, w 1903 roku
ogłoszono niepodległość Panamy od Kolumbii. Niestety, stare miasto długo było zaniedbywane, a przeprowadzona w latach 90 renowacja dodatkowo pogorszyła
sprawę. Wielu mieszkańców, których nie było stać na
życie w nowej, odrestaurowanej dzielnicy, była zmuszona do przeprowadzki. Ci, którzy jakoś wiążą koniec
z końcem, zostali. Barykadują się na noc w rozpadających, neoklasycznych kamienicach, gdzie materac
zastępuje drzwi, a kraty w oknie linkę na pranie. Choć
żyją w ruinach, część ich rzeczy znajduje się na ulicy.
Siedząc w swoich wysłużonych fotelach, obserwują
turystów zachwyconych kolorowymi elewacjami pięknych budynków, do których dostępu co jakiś czas broni policja. Rozległe stare miasto, pełne barwnych straganów, zatłoczonych placów i zjawiskowych kościołów
jest miłym i bezpiecznym miejscem na powolną przechadzkę i odkrywanie tajemnic Panamy. Za dnia. Nocą
większość uliczek jest pozbawiona świateł, a zdrowy
rozsądek słusznie podpowiada, że nie wszystkie sekrety miasta muszą zostać ujawnione.
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TWO OCEANS
Regarded as an engineering wonder and one
of the greatest human achievements of the
20th century, the Panama Canal connects the
waters of the Atlantic with the Pacific Ocean
and is one of the most important waterways in
the world. It is 80 kilometres long and makes
the way from San Francisco to New York
shorter by over 14 000 kilometres! Unfortunately, during ten years of the canal construction, 25 thousand workers lost their lives while
hacking their way through the dense Panama
jungle or due to malaria and yellow fever. The
turbulent history of the canal construction
is presented in the museum housed in the
visitors centre by the Miraflores Lock. From
there, you can observe the operation of huge
engines hauling ships into the lock. When
the gates shut down, the chambers are filled
in with water. Then, the water level evens out,
and the ship may sail in Gatún Lake and continue its cruise. The level difference here is 16
metres, and the chambers are filled in with
100 million litres of water in about 15 minutes.

TO TOUCH THE SKY
Skyscrapers in Panama are impressive.
The glass panorama is the most exclusive part

spoczynku Indian. Złote artefakty odkryte
w grobach znajdują się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i The Art Institute w Chicago.
Na ulicach Panamy można spotkać wiele
twarzy o azjatyckich rysach. Osoby te są potomkami robotników pracujących przy budowie Kanału Panamskiego, którzy zostali
w Ameryce Środkowej szukając szczęścia
w biznesie. Panuje tu idealna równowaga
między imigrantami, Indianami i lokalnymi
mieszkańcami, a ich różnorodność stanowi
nieodłączny element kulturowy kraju. Panama to miasto, w którym spotykają się przeciwieństwa. Bogactwo otacza tu biedę, nowoczesność próbuje przyćmić historię, kolorowe
elewacje odbijają się w szklanych ścianach,
a maleńkie Indiańskie stragany dzielnie opierają się ogromnym centrom handlowym.
Tylko Panama - najnowocześniejsza stolica
Ameryki Łacińskiej – oferuje tak wiele niesamowitych kontrastów.
ENGLISH

PANAMA – A DIAMOND IN THE ROUGH
Although Panama is the main hub for both Americas,
of vessels sailing through vast ocean waters and
aircrafts cutting across the sky, it is relatively
unknown and underrated. The capital of the country
– though beautiful – has two different faces.
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of the city, and its heart beats in the Districts of Punta Pacifica and Punta Paitilla. It is the financial centre of Panama (renowned for low taxes and a lack of legal cooperation
with other states), and the luxury skyscrapers house over
100 seats of international banks. Along the Pacific shore
leads Avenida Balboa – the longest street in the city. Just
like Panama’s currency (replaced with dollar in practice),
it was named after Vasco Núñeza de Balboa – a Spanish explorer and conquistador, the founder of the first European
colony in America. The sight of the glass houses is truly
breath-taking, but watching it from the Old Town may be
a bit depressing.

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

conquered European and Asian markets. Casco Viejo is an important place in the history of Panama, because there, on Plaza de la Independencia, Panama’s
independence from Colombia was announced in 1903.
Unfortunately, the Old Town was neglected for a long
time, and the restoration carried out in the 90's only
made things worse. A lot of inhabitants who could not
afford living in the new restored district had to move
out. Those who managed to make ends meet decided
to stay. Now, they barricade themselves for a night in
derelict neoclassical town houses, where mattresses
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in detail, concluding, on the basis of the
remains, that cannibalism, violence, and
body mutilation were common practices in
pre-Columbian Panama. Other scientists –
Nicole Smith-Guzmán and Richard Cooke
analysed all the documents and skeletons
(some of them were placed in Harvard)
once again and concluded that their age,
sex, and type of body injuries were completely normal. On the Venado Beach, burial ceremonies were held just like at many
cemeteries in other places in the Gran Coclé region. Unfortunately, there is no board
commemorating the burial place of Native
Americans. Gold artefacts discovered in
tombs are displayed in the Metropolitan
Museum of Art in New York and The Art Institute in Chicago.
The streets of Panama are full of people
with Asian features. They are descendants
of workers employed at the construction of
the Panama Canal who stayed in Central
America, trying their hand in business. Immigrants, Native Americans, and the locals
live in perfect harmony, and their diversity is an integral part of the country’s culture. Panama is a city of contrasts, where
wealth surrounds poverty, modernity tries
to eclipse history, colourful elevations reflect in glass walls, and small stalls of Native
Americans bravely resist huge shopping
centres. Only Panama – the most modern
capital of Latin America – offers so many remarkable colours.

serve as doors and window bars as a laundry rope. Although they live in ruins, they
keep some of their belongings on the streets.
Sitting in their old armchairs, they observe tourists amazed by colourful elevations of beautiful buildings guarded by
the police from time to time. The vast
Old Town, full of colourful stalls, crowded
squares, and majestic churches is a pleasant and safe place for walking and exploring Panama’s mysteries. In the daytime. At
night, most streets are dark, and common
sense tells you that not all secrets of the
city need to be revealed.

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

GDAŃSKI TRAMWAJ WODNY
NOWY SEZON, NOWE MOŻLIWOŚCI
TEKST I ZDJĘCIA: Źródło Urząd Miejski w Gdańsku
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maja rozpoczął się kolejny sezon kursowania tramwajów wodnych w Gdańsku,
który trwał będzie do 30 września. Warto już teraz sprawdzić, jak wygląda miasto
z daleka od brzegu.
Linie tramwaju wodnego obsługiwane
będą, podobnie jak w latach poprzednich,
przez dwa statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej: „SONICA” i „SONICA I”. Każdy z nich
może przewieźć nawet do 50 osób i 5 rowerów.
Wszyscy pasażerowie mają zapewnione miejsca siedzące w zabudowanym i przeszklonym
salonie, który chroni przed załamaniem pogody. Ponadto, w okresie wakacji szkolnych,
na linii F6 do Sobieszewa pływać będzie duży
statek „ELŻBIETA” mogący jednorazowo pomieścić aż 140 osób i 10 rowerów.
Linie tramwaju wodnego są interesującą
alternatywą dla autobusów czy pociągów.
Poza możliwością uniknięcia korków, tramwaj wodny jest godną uwagi atrakcją turystyczną w Gdańsku. Możliwość podziwiania
miasta z zupełnie innej perspektywy – od
strony wody – przyciąga z roku na rok coraz
więcej zarówno mieszkańców jak i turystów.
Do wyboru są dwie trasy. Linia F5 kursować będzie nas trasie Żabi Kruk – Brzeźno,
przez Westerplatte. Natomiast F6, będziemy mogli udać się od Targu Rybnego aż
po Sobieszewo, przez Narodowe Centrum
Żeglarstwa. Tramwaje pływać będą w weekendy, święta oraz wyznaczone dni od maja
do czerwca. Łącznie będzie to 12 rejsów

dziennie linią F5 i 6 rejsów F6. We wrześniu
linię będzie obsługiwać jeden statek, po 6
rejsów na każdej trasie.
Nowością w tym roku jest możliwość wykorzystania Gdańskiej Karty Mieszkańca
do darmowego przejazdu. Każdy posiadacz
karty uprawniony będzie do jednego, bezpłatnego rejsu w każdym sezonie. Wystarczy wygenerować bezpłatny bilet i wydrukować go na kartce A4.
Sezon 2018 był najlepszym w historii tramwaju wodnego. Z rejsów skorzystało ponad 65
tysięcy pasażerów. Wpływ na to miała nie tylko piękna, słoneczna pogoda, ale i istotne nowości, wprowadzone właśnie w zeszłym roku.
- Pierwsza z nich to większa liczba rejsów,
wykonywanych większymi statkami, mogącymi zabrać na pokład jednorazowo nawet
140 osób i 10 rowerów (na trasie do Wyspy
Sobieszewskiej) – mówi Sebastian Zomkowski z ZTM Gdańsk - Kolejna to możliwość rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem
systemu sprzedaży, uruchomionego przez
spółkę Żegluga Gdańska. Od zeszłego roku na
pokładach jednostek istnieje możliwość nabycia drobnych, gotowych przekąsek oraz napojów. Przy rejsach trwających ponad godzinę
pasażerowie mogli posilić się oraz ugasić pragnienie, bez potrzeby zabierania na podkład
własnego jedzenia. Z powodu minimalnej liczby pasażerów, zmniejszono dotychczasową
liczbę przystanków na linii F6. Wpłynęło to
pozytywnie na szybkość realizacji rejsów.
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Began on 1 May and will last until 30 September. Check it out for yourself and see
the city from far away from land.
Like in the previous years, the water
tram lines will be operated by two passenger ferries of Żegluga Gdańska: ‘SONICA’
and ‘SONICA I’. Each of them has a passenger capacity of 50 people and 5 bicycles. All
passengers have their own seats in a bodied
glass cabin in case of bad weather. What is
more, during school holidays, cruises on
the F6 line to Sobieszewo will be operated
by a large ferry ‘ELŻBIETA’ with a passenger capacity of 140 people and 10 bicycles.
The water tram is an attractive alternative to buses or trains. Apart from avoiding
traffic jams, it is a tourist attraction in its
own right. A chance to see the city from
a completely different perspective – from
water – is attracting more and more locals
and tourists every year.
Cruises are operated on two routes. The
F5 line goes from Żabi Kruk to Brzeźno
through Westerplatte, while the F6 line
goes from Targ Rybny to Sobieszewo,
through the National Sailing Centre. The
trams will operate at the weekends, on
holidays, and on selected days from May
to June. In total, there will be 12 cruises
a day on the F5 line and 6 cruises on the F6
line. In September, cruises on both lines
will be operated with one boat, 6 cruises
on each line.
This year, holders of the Gdańsk Inhabitant’s Card are entitled to one free
ride in each season. To get the free ride,
generate a free-of-charge ticket and print
it out on an A4 page.
The 2018 season has been the best one
in the history of the water tram. More than
65 thousand passengers used its services. It
was thanks to the beautiful, sunny weather
as well as new options introduced last year.
‘The first one is the increased number
of cruises on larger boats with a passenger capacity of 140 people and 10 bicycles
(to Wyspa Sobieszewska),’ said Sebastian
Zomkowski, ZTM Gdańsk. ‘Next, a possibility of booking and buying a ticket online
through a sales system launched by Żegluga Gdańska.’ Since last year, it has been
possible to buy small snacks and drinks on
board. On cruises longer than an hour, passengers could eat and drink and they didn’t
need to take their own food on board. The
number of stops on the F6 line has been decreased due to a low number of passengers,
which improved the speed of cruises.

ŚWIĘTO W
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ŚWIĘTO WOLNOŚCI
I SOLIDARNOŚCI
W GDAŃSKU
NOWY OKRĄGŁY STÓŁ
PONAD PODZIAŁAMI
TEKST I ZDJĘCIA: Źródło Urząd Miasta Gdańsk
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uż 4 czerwca odbędą się uroczystości
30-lecia wyborów okrągłego stołu. Święto Wolności i Solidarności – gdyż tak
brzmi nazwa obchodów – świętować będzie
rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów z 1989 roku.
Wielki zjazd samorządowców odbędzie się
w Gdańsku, od 1 do 11 czerwca. Celem wydarzenia jest zainicjowanie debaty nad sytuacją
Polski, ponownie – przy okrągłym stole. Obrady samorządowe odbędą się przy Pomniku
Poległych Stoczniowców. w pobliżu pojawi się
również symboliczny stół. Będzie stworzony
z rozkładanych modułów, które wykorzystywane będą w czasie warsztatów. Warto odwiedzić to miejsce podczas wizyty, by zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie i usiąść przy nowoczesnej wersji zabytku. Oprócz tego, podobnie jak w 1989 roku, zostaną zorganizowane
tzw. podstoliki tematyczne, rozproszone po
całym mieście. Dodatkowo, odbędą się także
liczne imprezy rocznicowe, w tym – koncert
na Placu Zebrań Ludowych.
4 czerwca, tysiące przedstawicieli gmin
z całej Polski uczci 30-lecie okrągłego stołu
w Gdańsku. Oddadzą również hołd tragicznie
zmarłemu Pawłowi Adamowiczowi. W samo
południe, w miastach całej Polski, odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego. Samorządowcy podpiszą także wspólnie Deklarację Wolności i Solidarności.
Jak wskazuje prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz:
- Myślę, że Pan Prezydent Adamowicz chyba nawet nie spodziewał się, że odzew będzie
aż tak pozytywny. 4 czerwca spotkamy się
wszyscy w Gdańsku. Spotkamy się po to, by
wspólnie z samorządowcami zastanowić się
nad wyzwaniami dzisiejszej Polski, dzisiejszymi wyzwaniami dla samorządów, od najmniejszych gmin do największych. Wszystko
to w sumie tworzy naszą ojczyznę, jaką jest

Rzeczpospolita. Drugi filar tych obchodów to
odwołanie się do Komitetów Obywatelskich.
To 30 lat temu powstały Komitety Obywatelskie, które spowodowały obywatelskie odrodzenie Polski, poprzez różne organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia - to jest
dzisiaj, poza samorządami, sól naszej ziemi.
W obchody zaangażowały się także liczne
organizacje pozarządowe, by, jak wspominała
prezydent Dulkiewicz, po raz kolejny wpłynąć na to, jak wygląda współczesna Polska.
W celu wyróżnienia ich wypływu powstanie
także specjalna strefa społeczna, w której organizacje pozarządowe będą mogły przedstawić realizowane przez siebie projekty i zaprosić do społecznej współpracy mieszkańców.
Do komitetu honorowego obchodów zaproszono wszystkich żyjących uczestnicków
obrad okrągłego stołu, niezależnie od afiliacji politycznych. Spotkają się zatem wspólnie
– Jarosław Kaczyński, Krystyna Pawłowicz,
Adam Michnik, Aleksander Hall, Władysław
Frasyniuk oraz Lech Wałęsa.
Pomysłodawcą zjazdu przedstawicieli samorządów był prezydent Paweł Adamowicz.
Jego założeniem było uhonorowanie efektów
obrad okrągłego stołu, które zainicjowały
zmiany ustrojowe w Polsce: wybory 4 czerwca 1989, a następnie odrodzenie samorządu
terytorialnego.
ENGLISH

CELEBRATION OF FREEDOM AND
SOLIDARITY IN GDAŃSK. A NEW
ROUND TABLE ABOVE ALL DIVISIONS

On 4 June, Gdańsk is celebrating the 30th anniversary of the first free elections following
the Round Table Talks. The event is called the
Celebration of Freedom and Solidarity and it
commemorates the anniversary of the first
partially free elections held in 1989.
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The convention of representatives of local
governments is held in Gdańsk between 1 and
11 June. The purpose of the event is to spark
off a debate on the situation in Poland by –
again – a round table. The talks will be held by
the Monument to the Fallen Shipyard Workers. There will also be a symbolic table made
of folding modules, which will be used during
workshops. While in Gdańsk, visit the place
to take a souvenir picture and sit by a modern version of the monument. What is more,
like in 1989, the so-called theme sub-tables
will be arranged and scattered across the city.
Numerous anniversary events will be held, including a concert at Plac Zebrań Ludowych.
On 4 June, thousands of representatives
of local governments from all over Poland
will be celebrating the 30th anniversary of
the Round Table Talks in Gdańsk. They will
also commemorate the deceased Mayor of
Gdańsk, Paweł Adamowicz. At high noon,
Mazurek Dąbrowskiego will reverberate in all
Polish cities. The representatives of local governments will also sign A Declaration of Freedom and Solidarity.
Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of Gdańsk,
said: ‘I believe that Mayor Adamowicz didn’t
expect such a positive response. We are meeting in Gdańsk on 4 June. We are meeting to
discuss the challenges of contemporary Poland, contemporary challenges for local governments, from the smallest to the biggest
municipalities. It all forms our country, the
Republic of Poland. The second pillar of the
celebration is dedicated to Citizens’ Committees. The Citizens’ Committees which accomplished the civic rebirth of Poland, through
a variety of non-governmental organisations,
foundations, associations were formed 30
years ago – today, with local governments,
they constitute the salt of the earth.’
Numerous non-governmental organisations are involved in the organisation of the
event to, as Mayor Dulkiewicz said, have an
influence on the shape of contemporary Poland. To showcase their contribution, a special social zone will be arranged, where they
will present their projects and invite Gdańsk
inhabitants to social cooperation.
All the living participants of the Round
Table Talks are invited to an honorary committee of the event, regardless of their political affiliations. Those will include Jarosław
Kaczyński, Krystyna Pawłowicz, Adam Michnik, Aleksander Hall, Władysław Frasyniuk
and Lech Wałęsa.
The originator of the local governments
convention was Mayor Paweł Adamowicz. He
wanted to honour the effects of the Round Table Talks, which initiated systemic changes in
Poland: the elections on 4 June 1989 followed
by the rebirth of the local government.
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CZERWCOWE MUZYKOWANIE

W GDAŃSKIEJ FILHARMONII
DOBIEGA POWOLI KOŃCA SEZON ARTYSTYCZNY POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU. SEZON PEŁEN WZRUSZEŃ, KTÓRYCH
DOSTARCZYŁY NAM KONCERTY WYBITNYCH ARTYSTÓW I ZESPOŁÓW. W CZERWCU CZEKAJĄ NAS JEDNAK JESZCZE 4 KONCERTY
SYMFONICZNE I KILKA WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z DNIEM DZIECKA.
TEKST Mikołaj Dudkiewicz
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czerwca odbędzie się koncert na zakończenie sezonu artystycznego Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej. W programie
znajdzie się V Koncert Fortepianowy L. van
Beethovena i I Symfonia G. Mahlera. Solistką
wieczoru będzie wybitna pianistka z Gruzji
starszej generacji, Elisso Wirsaladze.
W dwie następne niedziele odbędą się 2
koncerty promenadowe, 16.6 i 23.6 o godz.
18.00. Koncerty są o tyle wyjątkowe, że składają się z dwóch części, z których pierwsza
odbywa się na sali koncertowej, a druga na
scenie letniej na parkingu na Ołowiance od
strony kładki. Podczas pierwszego z wieczorów orkiestra symfoniczna Filharmonii wykona głównie muzykę z filmów z lat 1950-80
wyprodukowanych na Kaukazie. W drugiej
części wystąpi zespół IRIAO.
Drugi koncert 23.06 wypełni także muzyka
filmowa, ale dużo bardziej związana z Hollywo-

od z muzyką ze Star Wars i Władcy Pierścieni
na czele. Nie zabraknie też wspomnień muzycznych z polskiego kina. Usłyszymy fragmenty
orkiestrowe z filmu „Noce i Dnie” czy „Szpieg
w masce” (piosenkę „Miłość ci wszystko wybaczy”). Zaśpiewa Katarzyna Jaracz. W drugiej
części zagra zaś zespół „Chłopcy kontra Basia”.
28.6 o godz. 20.00 w Archikatedrze Oliwskiej odbędzie się inauguracja 62. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Oliwie.
Wraz orkiestrą Filharmonii wystąpią soliści,
Hanna Dys – organy i Mirosław Pachowicz –
fagot. Wykonane zostaną utwory S. Moniuszki, A. Panufnika i M. Surzyńskiego. Pierwszy
z nich obchodzi w tym roku 200-lecie swoich
urodzin stąd w wielu miejscach w Polsce celebruje się tą okazję poprzez wykonania różnych jego kompozycji.
Filharmonia przygotowała także program
edukacyjny dla dzieci na samym początku

miesiąca. W nd 2.6 odbędą się ostatnie w tym
roku, niezwykle popularne warsztaty muzyczne dla dzieci z rodzicami. Także 2.6 odbędzie się inny koncert, O-ku-la-la-ry. Usłyszymy muzykę W. Szomańskiego ilustrującą
wiersze J. Tuwima. W dniach 3-4.6 wysłuchamy ostatnich w tym roku koncertów dla szkół
z udziałem śpiewaków, tancerzy i… kwartetu
akordeonowego!
Obecny, 73. sezon Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dopełnią jeszcze letnie cykle koncertów
Chopin nad wodami Motławy, na które składają
się recitale pianistyczne w lipcu w Foyer Filharmonii oraz Muzyka w Zabytkach. Jest to sierpniowy cykl bezpłatnych koncertów w różnych
historycznych budynkach miasta.
Wszystkie bieżące informacje o Filharmonii
można znaleźć na filharmonia.gda.pl oraz na fb
na profilu Filharmonia Bałtycka i Filharmonia
Bałtycka dla dzieci.

CZERWCOWE MUZ YKOWANIE...
SPONSOR STRATEGICZNY PFB

GŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

W DN I AC H 3 - 4.6 W YS ŁUC H A M Y
O S TAT N IC H W T Y M ROK U
KONC ERT ÓW DL A S Z KÓ Ł Z U DZ I A Ł E M
Ś PI EWA KÓW, TA NC ER Z Y I…
K WA RT E T U A KOR DE ONOW E G O!
ENGLISH

THE BEGINNING OF SUMMER IN GDAŃSK
PHILHARMONIC
The artistic season in the Polish Baltic Philharmonic in Gdańsk is
slowly coming to an end. It was full of musical thrills and concerts
of prominent artists and ensembles. For June, the Philharmonic
has planned four symphonic concerts and several events for
Children’s Day.

concerts for schools with singers, dancers, and… an accordion quartet.
This 73rd season in the Polish Baltic Philharmonic also covers a series of summer concerts Chopin by the Motława River,
comprising piano recitals in the Philharmonic Foyer in July,
and Music in Monuments. The latter is a series of free concerts
held in historical buildings in Gdańsk in August.
More information about the Philharmonic is available at
filharmonia.gda.pl and on its Facebook pages – Filharmonia
Bałtycka and Filharmonia Bałtycka dla dzieci.

Zbliż telefon i odczytaj film

On 7 June, the Polish Baltic Philharmonic performs its
final concert of this artistic season. The repertoire includes Piano Concerto No. 5 by L. van Beethoven and
Symphony No. 1 by G. Mahler. The soloist of the evening
is Elisso Wirsaladze, a brilliant Georgian pianist of the
elder generation.
On the two following Sundays, 16 and 23 June, at 18.00,
the Philharmonic puts on promenade concerts. The
concerts are divided into two parts, one of which is held
in a concert hall and the other – on the summer stage arranged at the car park on Ołowianka on the side of the footbridge. The repertoire of the first concert includes scores
from films produced on Caucasus between 1950 and 1980.
Next, IRIAO band performs outdoors.
The concert on 23 June is also dedicated to film scores,
but the ones more related to Hollywood, including Star
Wars and The Lord of the Rings. Some scores from the
Polish cinema will also be presented, including orchestra
parts from ‘Noce i Dnie’ and ‘Szpieg w masce’ (for example, ‘Miłość ci wszystko wybaczy’) sung by Katarzyna Jaracz. During the second part, ‘Chłopcy kontra Basia’ band
performs on the summer stage.
On 28 June at 20.00, in the Archcathedral Basilica in
Oliwa, the inauguration of the 62nd International Organ
Festival is held. The Philharmonic Orchestra performs
with soloists, such as Hanna Dys (organ) and Mirosław
Pachowicz (bassoon). The musicians will play the compositions of S. Moniuszko, A. Panufnik, and M. Surzyński.
This year, we are celebrating the 200th anniversary of
S. Moniuszko’s birthday, and his compositions are performed all over Poland to mark the occasion.
For the beginning of the month, the Philharmonic
has also prepared an educational program for children.
On Sunday, 2 June, the Philharmonic organises popular music workshops for children and their parents for
the last time this year. The concert O-ku-la-la-ry on
2 June is dedicated to W. Szomański’s compositions
illustrating J. Tuwim’s poems. Between 3 and 4 June,
for the last time this year, the Philharmonic holds
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NA BOGATO

I DO SYTA

POMORSKIE TO DOSŁOWNIE KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA. LASY, RZEKI,
CZYSTE JEZIORA I BLISKOŚĆ MORZA WPŁYWAJĄ NA JAKOŚĆ I ILOŚĆ UPRAW,
DOSTARCZAJĄ ŚWIEŻYCH RYB I NIESPOTYKANYCH W INNEJ CZĘŚCI POLSKI
SMAKÓW. BOGACTWO REGIONALNYCH PRODUKTÓW I ZASKAKUJĄCYCH
POŁĄCZEŃ SPRAWIA, ŻE WŁAŚNIE TUTAJ BIJE KULINARNE SERCE POLSKI.
TEKST Katarzyna Woźniak ZDJĘCIA pomorskie.travel/ISIT

Ż

adna polska kraina nie charakteryzuje
się takim produktowym i smakowym
bogactwem jak region Pomorski.
Nawet Polakom kuchnia regionu kojarzy
się głównie z rybami morskimi – a to tylko
wierzchołek kulinarnych jego możliwości. Różnorodne ukształtowanie terenu: od
morza, przez jeziora, po tereny podmokłych
Żuław na pagórkach „kaszubskiej Szwajcarii”
skończywszy – geolokalizacja Pomorskiego
ma najistotniejsze znaczenie dla smaku i jakości wszystkich dostępnych na tym terenie
produktów spożywczych.

Rzadkie gatunki ryb słodko- i słonowodnych, szlachetne mięso z niewielkich hodowli, soczyste i zdrowe uprawy ziemniaków
i zboża, bogactwo leśnych owoców i regionalne unikaty smakowe – to wszystko doceniają
nie tylko rodzimi turyści, ale także zagraniczni poszukiwacze smakowych przygód.

WODNE KRÓLESTWO
Pomorskie to nade wszystko królestwo ryb
morskich – występujących stale i okresowo, jak węgorze i sandacze. Wśród sezonowych unikatów można tu spróbować

kaszubskiego merlina, czyli belonę, który
przypływa na tarło w maju z Morza Północnego. Wśród najczęściej wybieranych
przez konsumentów ryb znajdują się oczywiście dorsze, flądry, typowo kaszubskie
śledzie i szproty – serwowane w regionie
jako chipsy.
Podążając morskim tropem - w restauracji Pieterwas Krew i Woda spróbować warto
śledzia po gdyńsku a'la matjas – jest smażony
i marynowany w domowej zalewie octowej.
Zagryzamy go ziemniakiem z ogniska podanym z majonezem koperkowym ze śmietany
z jabłkiem i ogórkiem kiszonym. Z kolei w restauracji Północ Południe skosztujmy płotki
po kaszubsku (z kaszubskich jezior, marynowanej w zalewie octowej, podawanej na słodkiej cebuli z musem z czarnego bzu).
Pomorskie to również wielka dostępność ryb słodkowodnych – karpie, okonie,
węgorze jeziorne, liny, miętusy, szczupaki, płocie czy leszcze. W maju i w czerwcu
warto spróbować przepysznej i delikatnej
sielawy – występuje w głębokich jeziorach,
a oprócz Kaszub – tylko na Mazurach.
Takie pyszności słodkowodne serwuje
m.in. restauracja Zafishowani: skosztujemy
tu pstrąga z Zielenicy, z dodatkiem smażonych warzyw w ziołach, słodko-ostrych
batatów i kremowym dipem z fety. Gdańska restauracja Majolika ugości nas okoniem rzecznym z puree z groszku, fantazyjną gąbką z buraka, gratinem z ziemniaka
i pietruszki z gremolatą.

N A B O G AT O I D O S Y TA

BORY I KNIEJE
Bliskość Borów Tucholskich to dostępność świeżej
dziczyzny, czyli mięsa saren czy rogaczy. Nie sposób
przejść obojętnie obok owoców lasu, czyli jeżyn, malin, poziomek. Od sierpnia w Pomorskim obserwujemy też wysyp grzybów. W maju i czerwcu można
znaleźć w lasach brzozowych smardze – to najdroższy
polski grzyb. Kurki mają również rzesze amatorów.
Wiele restauracji w Trójmieście i okolicach szczyci się
dostępnością leśnego dobra.
Restauracja Las i Woda Hotelu Notera Spa Bory
Tucholskie oferuje tatar z sarny z karmelizowanym słonecznikiem, ogórkiem kiszonym, marynowanymi grzybami, olejem z lubczyku i trawą żubrową.
Z kolei Czarny Kos w Borkowie zaprasza na kaszotto
z borowikami i boczniakiem. Restauracja Kubicki z Gdańska serwuje aromatyczną zupę borowikową z rozmarynem. Wykwintny i elegancji Pałac Poraj poleca królika
w śmietanie z kurkami zbieranymi w okolicznych lasach.
Pomorskie to również raj dla miłośników ptactwa. To
stąd pochodzi wyśmienita gęsina, mięso kaczek z rodzimych hodowli, a także głuszce i dzikie kaczki. Restauracja Nordowi Mól częstuje tatarem z gęsich polędwiczek
z dodatkiem cebuli, ogórka i pieczarek marynowanych
i bułki. W restauracji 5 piętro w Hotelu IBB Długi Targ
zjemy wykwintną konfitowaną nogę kaczki z pyzami
drożdżowymi z jałowcowym demi glace, musem z czerwonej
kapusty i pieczoną gruszką. Gdańska Gvara zaprasza na pierś
z kaczki w wiśniowym dymie, chrust ze skóry, sos żurawinowo-miętowy, kluski śląskie i sałatkę z grejpfruta z miodem.
Z kolei gdyński Biały Królik w Hotelu Quadrille serwuje gęsie pióro z rokitnikiem. Brzmi zagadkowo,
a to pierś z gęsi uwędzona drzewem wiśniowymoraz
smażone w panko udko gęsie w towarzystwie orzeźwiającego żelu z rokitnika.

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

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

kowitościami, a w nim m.in. wędzona pierś z gęsi, kiełbasa
nordowa, opiekany śledź, czy kaszubski zylc.
Pomorskie to również znakomita oferta serów zagrodowych, miodów i piw rzemieślniczych. W restauracji Corrèze spróbujmy kompozycji smaków: deski
serów zagrodowych od lokalnych dostawców, na której
znajdziemy sękacz, kiszone rydze, owoce, miód, konfiturę i chips chlebowy. Inna propozycja to tzw. kozia chałwa
serwowana z lodami, sękaczem, sezamkiem z siemienia
lnianego z rokitnikiem i wiśnią. 1906 Gourmet Restaurant
w Pałacu Ciekocinko poczęstuje Rabarbarem Hodowanym w Ciemności, czyli twarogiem, sorbetem i marynowanym rabarbarem. Gdańska restauracja Piwna 47 Food
& Wine Bar oferuje żeberka karmelizowane w miodzie
z pieczonymi ziemniakami, sałatą i selekcją sosów.
Poszukiwacze piwnych unikatów będą w Pomorskim
wniebowzięci. Stary Browar Kościerzyna łączy ponad
150-letnią historię i tradycję z nowoczesną technologią.
Obecnie produkuje się tu 8 rodzajów piwa: Lager, Ciemna 10, Red Lager, Pszeniczne, Feelemon, Aipa, Ipa, Pils.
Niebawem pojawi się dziewiąty rodzaj - piwo bezalkoholowe, które będzie świetnym rozwiązaniem dla kierowców
odwiedzających lokal. Gdański Browar czerpie z tradycji
warzenia z XIII wieku. W Browarze PG4 głównym piwowarem jest pochodzący z Niemiec Braumeister Johannes
Herbeg mieszkający obecnie w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w wielu krajach. Stworzył wszystkie piwa:
od lagera, pilsa, stouta, czy pszenicznego, aż po flagowe piwo dolnej fermentacji Starogdańskie, stworzone
według starogdańskiej receptury (to piwo jest w Browarze od początku jego istnienia). W Restauracji Gdański
Bowke skosztujemy też Goldwassera, czyli "złotą wódkę" likier ziołowo-korzenny produkowany w Gdańsku od XVI
wieku. Restauracja nadziewa nim m. in. praliny. Piwoszy
Gdański Bowke zachęca do degustacji trunku z regionalnych browarów, w tym naturalnego, niepasteryzowanego
piwa “Gdański Bowke”, warzonego specjalnie dla
restauracji przez mały, rodzinny browar, z uwzględnieniem wielowiekowych tradycji najlepszych gdańskich piwowarów. W restauracji Tabun z kolei wznie-
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siemy cydrem toast za szybki powrót nad
polskie morze.
Rekomendowane restauracje znajdziesz
na www.pomorskie-prestige.eu

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

WATER KINGDOM

ENGLISH

EAT YOUR FILL AND THEN SOME
Pomorskie is the land of milk and honey. Forests, rivers, clean lakes, and the vicinity of the
sea ensure excellent quality and abundance
of crops, provide us with fresh fish, and offer
unique tastes which you will not find anywhere
else. The wide selection of regional products and
unusual combinations make Pomorskie the culinary heart of Poland.

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

Pomorskie is primarily the kingdom of saltwater fish – all-year and seasonal, such as
eel and zander. The seasonal pearls include
the Kaszuby marlin, that is the garfish,
which swims here from the North Sea in its
spawning season in May. The most popular
fish include cod, flounder, Kaszuby herring,
and sprats served in the region as chips.
Pieterwas Krew i Woda Restaurant serves
herring a'la Matjas in the Gdynia style – fried
and marinated in home-made marinade –
with a campfire-baked potato with dill cream
mayonnaise, apple, and pickled cucumber
on the side. Północ Południe Restaurant recommends roach in the Kaszuby style (from
Kaszuby lakes, marinated, served with sweet
onion and elderflower mousse).
Pomorskie also offers plenty of freshwater fish – carp, perch, eel, tench, burbot,
pike, roach, and common bream. In May
and June, we recommend delicious and
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mild whitefish, which occurs in deep lakes
in Kaszuby and Mazury.
You will find such freshwater delicacies
in Zafishowani Restaurant: trout from Zielenica with fried vegetables in herbs, sweet
and spicy sweet potatoes, and creamy Feta
dip. Majolika Restaurant in Gdańsk recommends river perch with green pea puree,
fanciful beetroot sponge, potato gratin, and
parsley with gremolata.

FORESTS OF KASZUBY
The Tuchola Forest provides the region with
fresh venison, that is meat from roe deer or
deer, as well as forest fruit, such as blackberry, raspberry, and wild strawberry. From
August, Pomorskie forests are full of mushrooms. In May and June, in birch forests,
you will find morels – the most expensive
Polish mushrooms. There are also plenty
of chanterelles. A lot of Tricity restaurants
serve dishes with game, mushrooms, and
forest fruit.
Las i Woda Restaurant in Notera Hotel SPA offers deer tartare with caramelized sunflower seeds, pickled cucumber,
marinated mushrooms, and lovage-bison
grass-infused oil. Czarny Kos Restaurant

in Borkowo recommends kaszotto with
boletus and tree oyster mushroom. Kubicki Restaurant in Gdańsk serves aromatic boletus soup with rosemary. Sophisticated and elegant Poraj Palace Restaurant recommends rabbit with cream
and chanterelles from the nearby forest.
Pomorskie is also a paradise for fowl lovers. The region boasts excellent goose, ducks
from local farms, as well as wood grouse and
wild ducks. Nordowi Mól Restaurant serves
goose loin tartare with onion, cucumber,
marinated mushrooms, and a bread roll. 5.
piętro Restaurant in IBB Długi Targ Hotel
serves exquisite duck leg confit with yeast
dumplings, juniper demi-glace, red cabbage
mousse, and baked pear. Gdańska Gvara
Restaurant recommends duck breast
with cherry smoke, rind, mint and cranberry sauce, Silesian dumplings, grapefruit and honey salad. On the other hand,
White Rabbit from Quadrille Hotel based
in Gdynia serves goose’s feather with sea
buckthorn. It sounds mysterious but in reality it’s a goose breast smoked over cherry
wood and panko fried goose leg with a company of a refreshing sea buckthorn gel.

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

A LEAP INTO TRADITION
Regional restaurants also offer a wide selection of products you can take home as
a souvenir of your trip to Pomorskie. Nordowi Mól Restaurant has its own store with
Kaszuby delicacies, such as smoked goose
breast, nordowa sausage, fried herring,
and Kaszuby zylc.
Pomorskie also boasts a wide selection of
farmstead cheese, honey, and craft beers.
Corrèze Restaurant offers a unique composition of tastes: boards of farmstead cheese
from local suppliers with Polish spit cake,
pickled saffron milk caps, fruit, honey, jam,
and bread chips. Another option is goat
cheese with ice cream, Polish spit cake, linseed sesame with sea buckthorn and cher-

ries. 1906 Gourmet Restaurant in Ciekocinko Palace recommends Rhubarb Grown
in the Dark, that is cottage cheese, sorbet
and marinated rhubarb. Piwna 47 Food &
Wine Bar in Gdańsk serves caramelized ribs
in honey with baked potatoes, salad and a selection of sauces.
Pomorskie is also a paradise for beer lovers. Stary Browar Kościerzyna combines
over 150 years of history and tradition with
modern technologies. At present, it produces
8 kinds of beer: Lager, Dark 10, Red Lager,
Wheat beer, Feelemon, Aipa, Ipa, and Pils.
Soon, it will launch the ninth one – nonalcoholic beer, which will be a perfect solution for
drivers visiting the brewery. Gdański Browar
draws upon brewing traditions dating back
to the 13th century. The main brewer in Browar PG4 is Braumeister Johannes Herberg
from Germany, residing in Gdańsk. He has
gained his experience in a number of countries. He has brewed all beers, from lager,
pils, stout, and wheat beer to the flag bottom
fermentation beer – Starogdańskie, made to
a traditional Gdańsk recipe, which has been
available in PG4 from the start. Gdański
Bowke Restaurant also offers Goldwassera,
that is ‘gold vodka’ – herb and root liqueur
produced in Gdańsk since the 16th century. The restaurant uses it, among others, in
its pralines. Gdański Bowke recommends
beers from regional breweries, including natural, non-pasteurized beer ‘Gdański Bowke’
brewed specially for the restaurant by a small
family brewery to traditional recipes of the
best Gdańsk brewers. In Tabun Restaurant,
you can raise a glass of cider to the quick return to the Polish seaside.
Check out the recommended restaurants at
www.pomorskie-prestige.eu.
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TRAGI-KOMEDIA
W PIĘCIU ZDANIACH

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

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

S

toję zatem w tym korku, rozochocony
niemożebnie tym, ze już przynajmniej
jadę, że pędzę w kierunku słusznym,
a nie tym poprzednim, który słuszny może
i był, ale zdecydowanie nie dla mnie, zdecydowanie dla kogoś, kto chciałby, na ten przykład, zjeść coś, a ja już po jedzeniu jestem,
przed kolejnym jedzeniem, a w międzyczasie tych momentów życiowych coś zrobić
jeszcze muszę.
I stojąc w tym korku, w tym tramwaju, który nie jest moim, choć chrapkę na takie cudo
mam i zastanawiam się czy w ogóle człek jest
w stanie dogadać się z miastem w ten sposób,
żeby sobie kupić tramwaj i popierniczać nim
po mieście, zabierając lub nie podróżnych,
zostawiając go w pół trasy, patrząc jak ludzie
denerwują się, całe miasto stoi i tak sobie myślę, że ile by trzeba było zapłacić za taki zorganizowany chaos.
W każdym razie, spoglądam na tych ludzi, co moimi towarzyszami niedoli są w tym
tramwaju, tego mężczyznę, który, niestety,
nie najlepszej świeżości już jest, nie najświeższej młodości, nie najpiękniejszych czasów
życiowych swych doczekał, gdy to oto właśnie oddał mocz na podłogę tramwaju,
skutecznie tworząc wokół siebie barierę
nieprzenikalną o średnicy dwóch metrów,

której to bariery trochę mu zazdroszczę,
gdyż poskutkowało to ściśnięciem się ludzi
w dalszej części wagonu, wagoniku i wciskaniem mi w twarz i narządy wewnętrzne
interesującej kombinacji parasolek, laptopów oraz łokcia, gdyż nie ma nic ważniejszego w tym momencie ścisku dla jednego
pana w tzw. czapce-wpierdolce, niż obejrzenie skrótu ostatniego meczu Lechii z Legią.
I w tym cały zamieszaniu, z tym człowiekiem w barierze, tą parasolką między żebrami, łokciem na twarzy i akcją Legii przeprowadzoną na bramkę Lechii, skutecznie
zresztą i zgrabnie, pomyślałem sobie, że oto
spotkało mnie życie dorosłe, w całej swojej
pełni niejednoznaczności, z całą paletą doświadczeń, tego zgniecenia wewnętrznego,
ścisku, wiecznych rozpraszaczy i użerania się
z moczem wszechobecnym czy to w postaci
psa, którego w swojej dorosłości postanowiłbym kupić, czy to dziecka, które moczem
tryska na wszystkie strony, nie rozumiejąc
doniosłości aktu wydalania płynów z całą konieczną temu dyskrecją.
Dzięki temu zrozumiałem też, że to dziecko, które mam w sobie, smutne i paskudne,
ale ciekawe świata i do poznawania go chętne, należy pielęgnować bardziej niż historię
kredytową, bardziej niż odpowiednie zabezpieczenie się w sobotni wieczór w produkty
żywnościowe na następne trzy miesiące, bardziej niż odpowiednie dobranie stroju na odpowiedni wieczór, bo gdy to dziecko w sobie
w końcu dorośnie i wyjedzie na studia lub do
pracy to zostanę tylko sam w tym grajdołku
i już w ogóle przestanie być śmiesznie.
ENGLISH

A TRAGICOMEDY IN FIVE SENTENCES

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

Stuck in this traffic jam, on a tram which
is not mine although I fancy such a box of
tricks and I am wondering whether it is
possible to come to an agreement with city
authorities and buy a tram and use it in the
city, taking commuters or not, leaving it
half-way, watching people get furious, the
entire city immobilised, and I am wondering how much I would have to pay for such
organised chaos.
Anyway, I look at those people who are my
companions in misery on this tram, that guy
who, unfortunately, is not garden fresh, is past
his prime, is not having the time of his life,
when he just urinates on the tram floor, effectively creating an impenetrable barrier within
two metres around himself, which I envy him
a bit, as other people crowd to the other part
of the car and start to push me in the face and
the internal organs with an interesting combination of umbrellas, laptops, and elbows,
because for a guy in a so-called whacking
hat, there is nothing more important in such
a crowded place than watching the highlights
of the latest game between Lechia and Legia.
In this chaos, with this man within the
barrier, this umbrella between my ribs, the
elbow on my face, and Legia’s attack on
the Lechia’s goal, nice and neat by the way,
I think that this is my adult life, in its full
ambiguity, with its range of experiences, being crushed in the crowd, everpresent distractions, and dealing with the
urine of dogs, one of which I decided to
buy when I grow up, or children shooting
streams of urine without understanding
the significance of excreting it with the
necessary discretion.
Thus, I have realised that nurturing my
inner child, sad and ugly but also curious
and willing to explore the world, should be
more important than my credit history, than
making supplies for the next three weeks on
a Saturday evening, than choosing an outfit
for an evening out, because when that child
grows up and goes to college or to work,
I will stay all alone in this hole, and it will not
be funny anymore.
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SZYK, ELEGANCJA
I NAJLEPSI JEŹDŹCY
Z CAŁEGO ŚWIATA NA ZAWODACH W SOPOCIE
TEKST Alicja Kocik

ZDJĘCIA Żródło Hipodrom Sopot

P

iękne słońce czerwcowego przedpołudnia,
wśród publiczności sopockiego Hipodromu poruszenie… na parkur wjeżdża pierwszy zawodnik. Grzywa konia jest elegancko zapleciona, sierść
lśni. Strój jeźdźca również robi wrażenie: białe bryczesy,
błyszczące w słońcu oficerki, elegancki frak, rękawiczki.
Gdy ruszają, z gracją, ale i ogromną siłą przeskakując kolejne przeszkody, jasne staje się, że to najlepsi spośród najlepszych, elita światowego jeździectwa.
Koń przebiega tuż obok publiczności, rytm kopyt w galopie, wybijany na trzy takty, potęguje emocje, widzowie

przed każdą przeszkodą zaciskają kciuki, szczególnie gdy
jeździec jest Polakiem i walczy o zwycięstwo z najlepszymi
zawodnikami z całego świata.
Takie wrażenia zapewniają międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO 5* odbywające się
w czerwcu w Sopocie. To prawdziwie święto jeździectwa, na które wiele osób przyjeżdża specjalnie z całej
Europy, po to, aby na żywo oglądać zmagania mistrzów.
CSIO 5* to najważniejsza tego typu impreza
w Polsce i jedna z najważniejszych w Europie. Ranga
5* to najwyższa światowa ranga, która określa wielkość

SZYK, ELEGANCJA...

W zawodach startują również zawodnicy
indywidualni, zapraszani przez organizatorów. Polska, oprócz reprezentacji, może wystawić aż 12 zawodników indywidualnych.
Jest to nie lada gratka dla naszych sportowców, którzy dzięki startom w tak ważnych
i wysoko punktowanych konkursach pną
się na coraz wyższe lokaty w światowym rankingu, prowadzonym przez Międzynarodową
Federację Jeździecką FEI.
Start w CSIO to także szansa na duże wygrane – rok temu w Sopocie Polacy „wyskakali” nagrody finansowe o wartości ponad 500
tysięcy złotych, co stanowiło niemal jedną
czwartą całej puli nagród. W tym roku zawodnicy z całego świata rywalizować będą o nagrody finansowe, których pula wynosi ponad
dwa miliony złotych.
CSIO 5* to wydarzenie skierowane nie
tylko do miłośników jeździectwa. Wytrawni
widzowie doceniają w sopockich zawodach
możliwość oglądania medalistów olimpijskich, mistrzów Europy i świata. Tutaj startują prawdziwie legendy.
Z kolei dla osób, które sportu tego nie
znają, jest to doskonała okazja do bliższego
jego poznania. Niewątpliwie oglądanie
zmagań jeździeckich na żywo jest zupełnie
innym przeżyciem, niż oglądanie tego samego sportu w telewizji. Nic też nie może
się równać z dumą i wzruszeniem, gdy
podczas dekoracji zwycięzców rozlega się
Mazurek Dąbrowskiego, a rundę honorową
prowadzi Polak.

nagród finansowych, jakie są do wygrania,
zaś litera O w nazwie oznacza, że podczas
tych zawodów rozgrywany jest Puchar
Narodów. Od ubiegłego roku sopockie zawody włączone zostały do pierwszej dywizji europejskich rozgrywek Pucharu, co oznacza,
że znalazły się w absolutnej czołówwce, odpowiedniku piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jest
to ogromne wyróżnienie dla organizatorów.
Sopockie CSIO od lat tradycyjnie odbywają się w połowie czerwca, od czwartku do niedzieli. W tym roku termin przypada na 13-16
czerwca. Każdego dnia widzowie mogą oglądać konkursy w ramach różnych rund: Małej,
Średniej i Dużej. Poszczególne konkursy różnią się od siebie wysokością przeszkód oraz
poziomem trudności.
Najważniejszy konkurs zawodów, Grand
Prix, zaplanowany został na piątek, z kolei
w niedzielę odbędzie się Puchar Narodów
(Longines FEI Jumping Nations CupTM),
w którym rywalizować będą drużyny
z Irlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Austrii,
Brazylii, Polski, a także zeszłoroczni zwycięzcy - Belgowie.
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Właśnie dlatego warto wybrać się na

CSIO 5*, tym bardziej, że w czwartek i w pią-

tek wstęp na zawody jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy mają nadzieję zachęcić
w ten sposób publiczność do docenienia
tego sportu, będącego częścią historycznej spuścizny Polski.
Warto bowiem wiedzieć, że tradycja zawodów CSIO w Polsce sięga czasów przedwojennych – wówczas Polacy byli uważani
za jednych z najlepszych w tej dyscyplinie,
a zwycięstwa polskiej drużyny w Pucharze
Narodów nie należały do rzadkości. Dziś,
po latach zapomnienia, przypominamy
sobie o talentach polskich jeźdźców i z tym
większym entuzjazmem im kibicujemy.
ENGLISH

CHIC, ELEGANCE, AND BEST RIDERS
FROM ALL OVER THE WORLD IN SOPOT

It is a beautiful, sunny June morning. There
is a sudden stir among spectators gathered
at the Sopot Hippodrome… The first rider
enters the parkour. The horse’s mane is elegantly braided, its coat is glossy. The rider’s
outfit is impressive, too: white jodhpurs,
officer boots glistening in the sun, an elegant tailcoat, gloves. When they start their
performance and jump over hurdles with
confidence and elegance, it becomes clear
that they are the best of the best, the elite of
global horse-riding.
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The horse gallops near the audience, beating
out the three-bar rhythm, which stirs up excitement. Before each hurdle, the spectators
keep their fingers crossed, especially when the
rider is Polish and is competing with the best
riders from all over the world.
The International Showjumping Competition CSIO 5* in Sopot in June will
give you such a thrill. It is a celebration of
horse-riding attended by people from all
over Europe who want to watch the champions riding live.
CSIO 5* is the most prestigious horse-riding event in Poland and one of the most
important in Europe. 5* means the highest-level international show, which determines the value of prizes, while the letter
‘O’ in its name means that the Nations
Cup is held during the competition.
Since last year, the Sopot competition
has been included in the first division of
the European Nations Cup, which means
it is one of top horse-riding competitions
in Europe, a counterpart of the football
Champions League. It is a great honour
to the organisers.

The CSIO 5* competition in Sopot is traditionally held in the middle of June, from
Thursday to Sunday. This year, it takes place
between 13 and 16 June. On each of the days,
competitions in various rounds are held: Small,
Medium, and Big. Individual competitions vary
in terms of hurdle height and difficulty level.
The most important competition during
the event, Grand Prix, takes place on Friday,
while on Sunday, the Longines FEI Jumping
Nations CupTM is held. The competitors
include teams from Ireland, France, the
Netherlands, Germany, Austria, Brazil,
Poland, and the last year’s winners – Belgium.
The organisers also invite individual riders to participate in the event. Poland, apart
from its national team, may enter as many as
12 individual riders. It is a real treat for our
equestrians, who go up in the global ranking
of the FEI International Equestrian Federation
thanks to participating in such prestigious and
important competitions.
The prizes in CSIO 5* are very attractive –
last year, Poles won over PLN 500 thousand in
total, which was almost one fourth of the prize
pool. This year, riders from all over the world

will compete for financial prizes. The prize
pool is over PLN 2 million.
CSIO 5* is not only for equestrian fans. It
is also a chance to watch Olympic medallists
as well as European and world champions live
and see living legends in person.
For those who do not know the sport well
yet, it is a perfect opportunity to learn more
about it. Watching an equestrian competition live is completely different from watching it on television. Nothing compares to
hearing Mazurek Dąbrowskiego during the
flower ceremony and watching a Pole leading
the honour round.
That is why you cannot pass up CSIO 5*,
all the more so because on Thursday and
Friday, admission to the event is free. The
organisers aim at promoting the discipline,
which is a part of Polish cultural heritage.
Remember that the tradition of CSIO in
Poland dates back to pre-war times, when
Poles were regarded as one of the best equestrians in Europe, and it was not unusual that
the Polish team won the Nations Cup. Today,
over the years, we are reminded of the talent
of Polish riders and cheer for them heartily.
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ZDJĘCIE: MAŁGORZATA OPALA
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ŚWIEŻE ZIOŁA PROSTO Z LASU
ROZMOWA Z JANEM NAWROCKIM, SZEFEM AQUAN
RE STAURAC JI W KOMPLEK SIE APARTHOTEL TERMY UNIE JÓW
TEKST Jakub Wejkszner

APARTHOTEL TERMY UNIEJÓW
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1
99-210 Uniej

Jakiego rodzaju kuchnię macie Państwo w restauracji?

Kierujemy się ideą „Inspired by Tradition” którą przekładamy na dobór i poszukiwanie składników, technik, dostawców, kierunek i rozpoznawalność potraw oraz samą filozofię gotowania. Kuchnia opiera się przede wszystkim
na tradycji regionu oraz wyselekcjonowanych polskich
i lokalnych produktach najwyższej jakości.
Skąd pomysł na tego rodzaju menu?

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

Inspiracją jest sam produkt, a także ludzie. Uwielbiam
charyzmatyczne osoby w kuchni i jej otoczeniu. W dobie dzisiejszych technik możliwości są w zasadzie nieograniczone. Mam tutaj możliwość osobistego doboru
towarów, co daje niesamowitego kopniaka, by być maksymalnie kreatywnym.
Jak przedstawia się aspekt zdrowotny Pańskich potraw?

Do aspektu zdrowotnego przykładamy szczególną wagę,
ze względu na charakter naszego obiektu oraz położenie. Mając powyższe na uwadze, w restauracji klasycznie podawane masło do pieczywa, zastąpiliśmy
lokalnymi olejami tłoczonymi na zimno. Oczywiście
na życzenie gości podajemy masło, natomiast staramy się wskazać alternatywę. W części śniadaniowej
w stałej ofercie posiadamy spektrum dań fit i dietetycznych, a do każdej potrawy załączamy dokładny spis kalorii i skład. Koncepcja powstała z myślą
o osobach ze szczególnymi predyspozycjami żywieniowymi, dzieciach, a także osobach intensywnie
uprawiających sport, ściśle stosujących się do określonych diet. Pracujemy także wykorzystując metody gotowania w niskich temperaturach.
Jakie są zalety umiejscowienia restauracji?

Zaletami lokalizacji jest, od strony biznesowej, umiejscowienie obiektu w centrum kraju. Natomiast z kuchennego punktu widzenia, dostępność lokalnych
i ekologicznych produktów na wyciągnięcie ręki.
Celem każdego kucharza powinno być maksymalne
skrócenie „łańcucha” dostaw. Posiadamy obecnie
ogromny komfort. Jestem w stanie dobierać produkty
osobiście, gdyż gospodarstwa znajdują się kilkanaście

ŚWIEŻE ZIOŁA...

kilometrów od obiektu. Mam też to szczęście, że
świeże zioła jesteśmy w stanie zebrać bezpośrednio
przed kolacją.
Co wyróżnia Pańską restaurację na tle innych?

Lokal wyróżnia na pewno podejście i szacunek do produktu. Staramy się także zaproponować koncepcje, których na lokalnym rynku obecnie nie ma. Stąd proponujemy „Chef’s Table”, stolik bezpośrednio w kuchni,
który osobiście obsługuję, wprowadzając gości w świat
naszej filozofii gotowania. Zdecydowałem też wprowadzić do stałej oferty mięsa sezonowane na sucho.
Tutaj jednak też znajdziemy coś dla smakoszy, gdyż jesteśmy obecnie trzecim lokalem w kraju serwującym
dojrzewającą wieprzowinę. Posiadamy także Menu
Degustacyjne prosperujące równorzędnie z Menu
al’a Carte, będące wizytówką tego miejsca.
ENGLISH

FRESH SEASONINGS FROM THE FOREST –
A CONVERSATION WITH JAN NOWICKI, CHEF
AT THE RESTAURANT AT APARTHOTEL TERMY
UNIEJÓW
What kind of cuisine does your restaurant serve?

We follow the idea of ‘Inspired by Tradition’, which
in our case consists in selecting and exploring ingredients, techniques, suppliers, the direction and recognisability of our dishes as well as our cooking philosophy. Our cuisine is based on regional traditions
and carefully selected traditional Polish and local
products of top quality.
What inspired your menu?

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

My inspirations are products and people. I love to
work with charismatic people. Technological development opens up endless possibilities. We can select
products ourselves, which encourages and stimulates our creativity.
What about the health properties of your dishes?

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

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

minimising the supply chain. Thanks to our convenient
location, I can select ingredients myself, because our suppliers’ farms are located several kilometres from the hotel.
Also, we can gather fresh seasonings just before dinner.
What makes your restaurant special?

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

(NIE TYLKO) POLSKI
LATO W GDYNI UPŁYNIE POD ZNAKIEM ŻEGLARSTWA. 13 LIPCA ROZPOCZNĄ
SIĘ HEMPEL MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŻEGLARSTWIE,
A BEZPOŚREDNIO PO NICH – MIĘDZY 22 LIPCA A 3 SIERPNIA – GDYŃSKĄ
MARINĘ OPANUJĄ UCZESTNICY XX EDYCJI VOLVO GDYNIA SAILING DAYS.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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oprzednia odsłona potwierdziła, że
aspirujące do miana polskiego Kieler
Woche Volvo Gdynia Sailing Days
w kraju nie ma sobie równych. W istocie. To
najbardziej prestiżowy cykl regat w Polsce
i jednocześnie największe żeglarskie wydarzenie w tej części basenu Morza Bałtyckiego.
- Wiele wspólnego z prawdą ma często
powtarzane hasło o Gdyni jako żeglarskiej
stolicy. Jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie w naszym mieście jak w domu czują się
żeglarze z całego świata – mówi Wojciech
Szczurek, prezydent Gdyni.
Ponad 2000 uczestników, którzy zjadą
się do Gdyni z ponad 30 krajów, rywalizować
będą w 19 konkurencjach. Łącznie da nam
to aż 23 dni zmagań. W ramach tegorocznej imprezy rozegrane zostaną chociażby

mistrzostwa Europy w olimpijskich klasach
49er, 49er FX i Nacra 17, a także mistrzostw
świata juniorów do lat 21 w klasie Laser.
Oprócz tego na wodach Zatoki Gdańskiej
będziemy mogli podziwiać rywalizację superszybkich skiffów, małych Opimistów czy
katamaranów. Na zwycięzców czeka worek
medali, pucharów, nagród oraz wyróżnień.
Volvo Gdynia Sailing Days to jednak nie
tylko emocje i zacięte zmagania na wodzie,
ale również atrakcje na lądzie. Jedną z tegorocznych propozycji wartych uwagi, podobnie zresztą jak rok czy dwa lata temu, jest
Festiwal Filmów Żeglarskich. To wyjątkowa
okazja do zapoznania się z kinem mocno zanurzonym w morzu. Ale i to nie wszystko.
- Dostępne będzie miasteczko zawodów,
w którym można porozmawiać z żeglarzami.

Planujemy również strefę zabaw i animacji
dla najmłodszych. Nie zabraknie tam zajęć
ruchowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Zapraszamy również
dorosłych, bo i dla nich nie zabraknie atrakcji
– mówi Rafał Klajnert, dyrektor GCS.

NAJLEPSI MŁODZIEŻOWI
ŻEGLARZE W GDYNI
W przeddzień regat VGSD miłośnicy żagli
będą mieli okazję podziwiać młodych adeptów. Miasto z morza i marzeń otrzymało
bowiem prawa do organizacji największych
młodzieżowych regat w 2019 roku. Są to
2019 Hempel Młodzieżowe Mistrzostwa
Świata, które w Gdyni odbędą się po raz
drugi w historii.
Odbywać się będą według zasad olimpijskich. W każdej klasie kraj może wystawić
tylko jednego reprezentanta lub załogę.
W programie są trzy konkurencje, które
znajdują się również w programie dorosłych
igrzysk: RS:X chłopców i dziewcząt oraz
Laser Radial dziewcząt. Ponadto rywalizacja odbędzie się w klasach: 29er chłopców
i dziewcząt, 420 w dwuosobowych łódkach
chłopców i dziewcząt oraz dwuosobowe załogi mieszane katamaranów Nacra 15. W Gdyni
pojawi się łącznie blisko 410 zawodników
z kilkudziesięciu państw.
– Staramy się patrzeć na życie żeglarskie
w taki sposób, że nie ma trudnych spraw, tylko
wyzwania, którym niewątpliwie jest zorganizowanie tych regat. Mamy już jednak praktykę na tym polu, ponieważ w 2004 roku organizowaliśmy już w Gdyni te zawody. Jednak

G D Y N I A Z E G L A R S K I A5 3S –T5O3L I C A . . .

Hempel Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
w Żeglarstwie wystartują 13 lipca i potrwają
osiem dni.
ENGLISH

GDYNIA – THE SAILING CAPITAL OF
POLAND (AND MORE)
This summer, Gdynia will be all about
sailing. The Hempel Youth Sailing World
Championships begin on 13 July, and
afterwards, between 22 July and 3 August,
Gdynia Marina will be teeming with sailors of
the 20th edition of Volvo Gdynia Sailing Days.

od tamtego czasu impreza znacznie się rozrosła. Już pobiliśmy rekord liczby zawodników
i wielkość regat można niemalże porównać
do żeglarskich zawodów na igrzyskach olimpijskich. Tutaj też każdy kraj może reprezentować tylko jeden zawodnik w danej klasie.
W kwestii organizacyjnej opieramy się na doskonałej, wieloletniej współpracy z miastem
Gdynia. Nasza pozycja w Międzynarodowej
Federacji Żeglarskiej od lat jest bardzo mocna i pozyskiwanie takich imprez jest coraz
łatwiejsze. Chcemy pokazać, że możemy stanowić wzorzec w organizacji takich wydarzeń
– mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego
Związku Żeglarskiego.
Doświadczenie, infrastruktura i dynamiczny rozwój projektów żeglarskich
zadecydowały o przyznaniu Gdyni praw do
organizacji mistrzostw świata juniorów.
Proces aplikacji trwał kilkanaście miesięcy,
a jego zwieńczeniem była prezentacja miasta, która odbyła się 8 lutego w Southampton. Do ostatniego etapu negocjacji wybrano Szanghaj (Chiny), Lelystad (Holandia)
i Gdynię (Polska). Międzynarodowa Federacja Żeglarska ISAF wybrała miasto z morza i marzeń.
- Z tak bogatym doświadczeniem Gdynia
jest doskonale przygotowana do organizacji najważniejszych wydarzeń żeglarskich.
Świetna baza w połączeniu z lokalizacją i warunkami pogodowymi pozwolą stworzyć fantastyczne mistrzostwa świata. Cieszę się na
współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim
i miastem Gdynia – mówi Alistar Dickson, dyrektor World Sailing Events.

The previous edition proved that Volvo
Gdynia Sailing Days, aspiring to be Polish
Kieler Woche, is second to none in Poland.
And it is indeed. It is the most prestigious regatta in Poland and the biggest sailing event
in this part of the Baltic Sea.
‘Not without reason Gdynia is often called
the sailing capital of Poland. We are proud of
the fact that sailors from all over the world
feel at home here,’ says Wojciech Szczurek,
Mayor of Gdynia.
More than 2000 participants from over
30 countries will compete in 19 competitions. There will be 23 days of races in
total! This year, Gdynia holds European
Championships in three Olympic classes –
49er, 49er FX, and Nacra 17 as well as Laser
Under21 World Championships. Other
competitions held in the Gdańsk Bay this
year include races of super-fast skiffs, small
Optimists, and catamarans. A sack of medals, trophies, prizes, and honourable mentions are waiting to be won.
Apart from extreme emotions and rivalry on water, Volvo Gdynia Sailing Days also
offers plenty of attractions on land. One of
this year’s accompanying events, like last
year and two years ago, is the Sailing Films
Festival. It is a great chance to explore films
immersed in the sea. But there is more.
‘There will also be a sailing town, where
sailing enthusiasts will be able to talk with the
sailors. We are also arranging a fun zone with
attractions for children, such as sporting activities run by qualified coaches. There will also
be plenty of attractions for adults,’ says Rafał
Klajnert, CEO of the GSC.

BEST YOUNG SAILORS IN
GDYNIA
The day before VGSD, sailing enthusiasts will have a chance to watch novice
sailors. The city of the sea and dreams
has won hosting rights for the organisation of the biggest youth regatta in 2019.
The 2019 Hempel Youth Sailing World
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Championships will be held in Gdynia for
the second time in history.
The Hempel Youth Sailing World
Championships are organised according
to the rules of the Olympics. Thus, a country may enter only one participant or team
in each class. The event comprises three
competitions, which are also held during
regular championships: RS:X Boys and
Girls and Laser Radial Girls. Sailors will
compete in the following classes: 29er Boys
and Girls, 420 Two Person Dinghy Boys and
Two Person Dinghy Girls, as well as Nacra 15
Catamaran, Mixed. In total, almost 410 participants from several dozen countries will
arrive in Gdynia.
‘Our attitude towards sailing is that
there are no problems but challenges, and
hosting this regatta is undoubtedly a huge
challenge. Yet, we have considerable experience in organising such events, because
we hosted those championships in Gdynia
in 2004. Since then, however, the event
has grown much bigger. We have already
achieved a record number of participants,
and the regatta may almost be compared to
sailing events at the Olympics. Here, each
country may enter only one competitor in
a given class. As regards organisation, we
rely on our longtime close cooperation with
Gdynia. Our position in the International
Sailing Federation has been strong for
years, and it is getting easier for us to win
hosting rights for such events. We want to
show that we can set an example of good
hosts,’ says Tomasz Chamera, CEO of the
Polish Yachting Association.
Gdynia's experience, infrastructure,
and dynamic development of sailing projects helped the city win hosting rights for
the organisation of youth world championships. The application process lasted
several months and ended with a presentation of the city in Southampton on 8
February. Shanghai (China), Lelystad (the
Netherlands), and Gdynia (Poland) qualified for the last stage of negotiations. The
International Sailing Federation ISAF chose
the city of the sea and dreams.
‘With its considerable experience, Gdynia
is well-prepared for organising the most important sailing events. Its extensive infrastructure, as well as handy location and
weather conditions, make it a perfect place
for hosting fantastic world championships.
I am looking forward to the cooperation with
the Polish Yachting Association and the City
of Gdynia,’ says Alistar Dickson, CEO of the
World Sailing Events.
The Hempel Youth Sailing World
Championships begin on 13 July and last
eight days.
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M I S T R Z OW S K A

G DY N I A
O T Y M , Ż E GDY NI A JE S T MI A S T E M SP ORT U, NIKO GO NIE
T R Z E BA JU Ż PRZEKONYWAĆ. ZOSTAŁO TO DOSTRZEŻONE NA ARENIE
MIĘDZYNARODOWEJ, DZIĘKI CZEMU W GDYNI REGULARNIE GOSZCZĄ
NAJLEPSI SPORTOWCY Z C AŁEGO ŚWIATA . MIA STO SPORTU STAŁO
SIĘ MIA STEM MISTRZOST W, CZEGO DOŚWIADCZAĆ BĘDZIEMY
RÓWNIEŻ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH, MIESIĄCACH I LATACH.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

rzyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Półmaratonie, czy tegoroczne
piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA
U -20, Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, Aerobaltic, a także Red Bull Konkurs Lotów
oraz Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB
– wielkich sportowych imprez w Gdyni
nie brakuje.

- Nadmorskie położenie naszego miasta
daje nieograniczone możliwości. Potwierdza to różnorodność imprez organizowanych
w naszym mieście. Mamy wydarzenia związane z wodą, piłkarską murawą, przestrzenią powietrzną i miejską, na której będziemy gościć
triatlonistów i rowerzystów – mówi Wojciech
Szczurek, prezydent Gdyni.

PIŁKARSKIE EMOCJE NA
SKALĘ ŚWIATA
Zaledwie dwa lata po mistrzostwach Europy UEFA EURO U21 Polsce przypadła organizacja kolejnego wielkiego turnieju piłkarskiego – Mistrzostw Świata FIFA U -20.
W gronie miast gospodarzy nie mogło
zabraknąć nowoczesnej i prężnie rozwijającej się Gdyni wraz ze swoim Stadionem
Miejskim, na którym odbędzie się aż dziesięć spotkań.
- Za organizację UEFA EURO U21 otrzymaliśmy najwyższe noty i jestem przekonany, że równie dobrze będzie w przypadku
mistrzostw globu – dodaje Rafał Klajnert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

TRIATHLONIŚCI NA START!

Tradycją powoli stają się natomiast zmagania
triathlonowe. Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
to dzisiaj najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce i jedno z największych w Europie. 4200 uczestników będą mieli do pokonania 1,90 km pływania, 90 km na rowerze,
21 km biegu. Rywalizacja toczyć się będzie
w dniach 9-11 sierpnia.

M I S T R Z O W S5K5 A
– 5G5 D Y N I A

Z Z I E M I PR Z E NO S I M Y S I Ę
W PR Z E S T WOR Z A! W S I ER PN I U
I M PR EZ OW Y K A L E N DA R Z W Y PE Ł N I
GDY N I A A EROBA LT IC 2019.
WYŚCIG PO
NIERÓWNOŚCIACH
Skoro ściganie na płaskim terenie, to musi
być również takie po wybojach. W Gdyni 7
i 8 września zobaczymy Mistrzostwa Polski
w Maratonie MTB. Malownicze, niezwykle
wymagające trasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego towarzyszyć będą uczestnikom
w walce o najwyższe laury.
Rozegrane zostaną wyścigi mistrzowskie
elity, kolarzy do lat 23 (80 km) oraz juniorów
(60 km). A to wszystko pod szyldem 14. edycji
7R CST MTB Gdynia Maraton.
– Każde kolejne wydarzenie stanowi dla
nas niezwykły zastrzyk energii. Jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte przez
ostatnie lata pozwoli nam wznieść tę imprezę
na wyższy szczebel.
– zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent
Gdyni ds. rozwoju.

POWIETRZNE SZTUCZKI
Z ziemi przenosimy się w przestworza!
W sierpniu imprezowy kalendarz wypełni
Gdynia Aerobaltic 2019. To niezwykle efektowne popisy w powietrzu mistrzów w swoim fachu.
Nie zabraknie wieczorno-nocnych pokazów lotniczych, pirotechnicznych, wielogodzinnych pokazów dynamicznych w powietrzu każdego dnia czy ponad 85 samolotów
na wystawie statycznej. Będzie można nawet
spędzić trzy noce na polu namiotowym na lotnisku w Gdyni-Kosakowie! To tam odbędzie
się większość atrakcji. Nie zapominamy też
o najmłodszych, na których czekać będzie bogaty program atrakcji, warsztatów i animacji.
Gdynia Aerobaltic 2019 to dwie lokalizacje: wspomniane lotnisko w Gdyni-Kosakowie (17-18 sierpnia) oraz Plaża Miejska
(16-17 sierpnia).

własnoręcznie wykonanymi maszynami latającymi… lub, do czego dochodzi znacznie
częściej, zaliczają spektakularne lądowania
na wodzie. Zespoły oceniane są za: długość
lotu, kreatywność konstrukcji oraz wrażenie artystyczne.

ŻEGLARSKIE EMOCJE
Między 22 lipca a 3 sierpnia gdyńską marinę
opanują uczestnicy XX. edycji Volvo Gdynia
Sailing Days. To najbardziej prestiżowy cykl
regat w Polsce i jednocześnie największe żeglarskie wydarzenie w tej części basenu Morza Bałtyckiego.
- Wiele wspólnego z prawdą ma często
powtarzane hasło o Gdyni jako żeglarskiej
stolicy. Jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie w naszym mieście jak w domu czują
się żeglarze z całego świata – mówi Wojciech Szczurek.
W przeddzień regat VGSD miłośnicy żagli
będą mieli okazję podziwiać młodych adeptów. Miasto z morza i marzeń otrzymało bowiem prawa do organizacji 2019 Hempel Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie,

RED BULL DODA CI
SKRZYDEŁ!
Z pewnością nieco krócej od poprzedników
latać będą twórcy innych maszyn. 3 i 4 sierpnia na Skwerze Kościuszki zobaczymy Himalaje kreatywności. Oto na specjalnie przygotowanej platformie staną uczestnicy Red
Bull Konkursu Lotów. To zawody dla uzdolnionych konstruktorów i śmiałych pilotów.
Ekipy projektują, budują i szybują w siną dal
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które w Gdyni odbędą się po raz drugi w historii. Start 13 lipca.

MISTRZOWSKI PÓŁMARATON
W marcu 2020 roku Gdynia będzie z kolei
gospodarzem mistrzostw świata w półmaratonie. O organizację wydarzenia ubiegały się
również Kijów i Bogota.
Mistrzostwa świata w półmaratonie to jedna z najważniejszych imprez w lekkoatletycznym kalendarzu organizowana od 1992 roku.
Tę samą trasę, co profesjonaliści, pokonają
również amatorzy. W Gdyni wystartować
może nawet 20 tysięcy zawodników!
- Za dwa lata koniecznie musicie być
z nami. Nie zawiedźcie! – zachęca Sebastian Coe, prezydent IAAF.
Półmaraton organizowany jest w Gdyni od
trzech lat. Bieg bardzo szybko zyskał prestiż,
co potwierdza m.in. certyfikat IAAF Road
Race Bronze Label, który przyznawany jest
imprezom o wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym.
ENGLISH

GDYNIA CALENDAR OF
CHAMPIONSHIPS
Gdynia is renowned as a city of sports, with the
broadly understood physical activity present
both in huge arenas and in urban spaces. The
city of sports has become a city of championships, which we will see in the coming weeks,
months, and years.
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Gdynia calendar for the coming months is full
of big sports events – the next year’s Half Marathon Championships, as well as this year’s
FIFA U-20 World Cup, Enea IRONMAN 70.3
Gdynia, Aerobaltic, Red Bull Flugtug, and
Polish MTB National Championships.
‘Gdynia seaside location opens up ample opportunities. This is confirmed by
a variety of events organised in the city. We
are hosting water sports championships,
football tournaments, air shows, as well as
events in the urban space, including a triathlon and cycling races,’ says Wojciech
Szczurek, Mayor of Gdynia.

FOOTBALL EMOTIONS ON
A GLOBAL SCALE
Only two years after UEFA EURO U21 Championships, Poland is hosting another big
football tournament – FIFA U-20 World Cup.
The city hosts include modern and thriving
Gdynia and its City Stadium. Organising
ten games of the tournament is a great honour for the city.
‘European Under-21 Championship in
Gdynia was a huge success, and I’m sure
we’ll do well with the world championships,
too,’ adds Rafał Klajnert, CEO of Gdynia
Sports Centre. .

TRIATHLETES TO THE
STARTING LINE!

Triathlon competitions are becoming a tradition. Enea IRONMAN 70.3 Gdynia is the most
prestigious triathlon competitions in Poland
and one of the major triathlon events in Europe. This August, between 9 and 11, participants will try to break the triathlon turnout
record in Poland again.

RACING ON THE BUMPS

There will be plenty of evening and night
air shows, pyrotechnic shows, long-hour dynamic shows in the air every day, and over 85
aeroplanes displayed in a static exhibition.
You may even spend three nights at the campsite at Gdynia-Kosakowo Airport, where you
will find most of the attractions. The organisers do not forget about little air show fans,
for whom they have prepared a Game Zone
with game consoles, free workshops ‘Academy of Young Pilot’, and ‘Aeroland’, which is an
attractive program of attractions and animations for children.
Gdynia Aerobaltic 2019 will be held in two
locations: Gdynia-Kosakowo Airport (17–18
August) and the City Beach (16–17 August).

Apart from races on flat terrain, the city is
also organising a race on the bumps. On 7 and
8 September, Gdynia is hosting Polish MTB
National Championships. The competitors
will line up to compete for top prizes in the
surroundings of the picturesque forests in the
Tricity Landscape Park and the fantastic seaside atmosphere.
The 14th edition of 7R CST MTB Gdynia
Marathon includes cross-country Elite Races,
4Races (60 kilometres).
‘Every new event is an energy boost. I’m
sure that the experience we’ve gained over
the last years will help us take this event to
a higher level.’ - says Marek Łucyk, Gdynia
Deputy Mayor for Development

Constructors of these machines will surely fly
much shorter than their predecessors. Come
to Kościuszko Square on 3 and 4 August to see
the Himalaya of creativity. The participants
will line up on a special platform to take off
and fly. Red Bull Flugtug is a contest for talented constructors and brave pilots. The crews
design, construct, and fly selfmade flying
machines… or, what is much more common,
land on water in a spectacular way.
The crews get points for the duration of
the flight, the creativity of the structure, and
artistic effects.

.AEROBATICS IN THE AIR
Now get ready to take off! In the middle of August, Gdynia is hosting Gdynia Aerobaltic 2019
– spectacular shows of top aerobatic pilots.

Between 22 July and 3 August, Gdynia Marina will be teeming with sailors of the 20th
edition of Volvo Gdynia Sailing Days. It is

RED BULL GIVES YOU
WIIINGS!

SAILING EXCITEMENT

the most prestigious regatta in Poland and
the biggest sailing event in this part of the
Baltic Sea.
‘Not without reason Gdynia is often called
the sailing capital of Poland. We are proud of
the fact that sailors from all over the world feel
at home here,’ says Wojciech Szczurek.
The day before VGSD, sailing enthusiasts
will have a chance to watch novice sailors. In
2019, the city of the sea and dreams is hosting a major youth regatta. The 2019 Hempel
Youth Sailing World Championships will be
held in Gdynia for the second time in history.
The event starts on 13 July.

HALF MARATHON
CHAMPIONSHIPS
In March 2020, Gdynia is hosting IAAF (International Amateur Athletic Federation) World
Half Marathon Championships. The city was
bidding for the event against Kyiv and Bogota.
The Half Marathon Championships is
one of the most prestigious events in the
sports calendar, held since 1992. Amateurs
will run the same distance as professionals.
Gdynia expects around 20 thousand runners to enter the race.
‘You must be with us in two years. Don't let
us down!’ encourages Sebastian Coe, President of IAAF.
Gdynia has been hosting the Half Marathon for three years. The event has soon become very prestigious, which is confirmed by,
among others, IAAF Road Race Bronze Label Certificate, awarded to events with high
organisational and sports standards.organizacyjnym i sportowym.
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POLSKA TRADYCJA

ZDJĘCIE: TYMOTEUSZ GŁUSZKO

"DZIK"

TEKST Aleksander Domański

RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk
www.gdanskibowke.com
+48 58 380 11 11

POLSKA TRADYCJA "DZIK"

D ODAT KÓW D O B O C Z K U NA TA L ER Z U
Z AG O S Z C Z Ą PI E C Z ONA PI E T RU S Z K A ,
PU R EE Z Z I E M N I A KÓW, E M U L S JA
Z M A RC H W I OR A Z S O S DE M IGL AC E .

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.

M

ięso z dzika to temat kontrowersyjny,
a zarazem związany z tradycją nie
tylko kuchni Pomorza, ale też dawnej kuchni polskiej. Cały czas jest to mięso
nieodkryte, głównie przez małą dostępność
w sklepie, a jego walory smakowe zadowolą
niejednego smakosza. Dziś, wraz z restauracją
Gdański Bowke, chcemy się pochylić nad tym
mięsem, a konkretnie boczkiem z dzika. Mam
nadzieje, że przygotowane przez nas dania nie
tylko zachęcą was do spróbowania tego mięsa,
ale również, gdy już pojawi się w sklepie, zachęci was to przygotowania na jego podstawie
posiłku. Udajemy się więc nad Motławę do restauracji Bowke, aby zobaczyć co przygotował
dla nas Marcin Faliszek, szef kuchni restauracji Gdański Bowke.

Całość przygotowania boczku zaczynamy od peklowaniu go w 10% zalewie wraz
z liściem laurowym, zielem angielskim
oraz czosnkiem. Po 24 godzinach płuczemy i zaczyna dusić z warzywami korzennymi, takim jak marchew, seler i pietruszka. Po ugotowaniu dzielimy na porcje. Tuż
przed samym podaniem, boczek trafi na
patelnię i zostanie podsmażony na średnim ogniu. Z dodatków do boczku na talerzu zagoszczą pieczona pietruszka, puree
z ziemniaków, emulsja z marchwi oraz sos
demiglace. Zacznijmy więc od przygotowania sosu. Kości z dzika pieczemy wraz z warzywami. Następnie zalewamy je wodą,
winem i redukujemy do ¼ objętości. Tuż
przed podaniem zagęścimy sos schłodzonym masłem. W międzyczasie szykujemy
puree z ziemniaków, pietruszkę pieczemy
pod przykryciem z kminkiem, masłem,
solą oraz pieprzem. Cienkie plasterki marchwi gotujemy w wodzie do całkowitego jej
odparowania, by ją rozgotować. Dodajemy
zimne masło, śmietankę 30% i blendujemy.
Całość, po uprzednim podsmażeniu boczku, układamy na talerzu.

W przygotowaniu dzika przede wszystkim jest potrzebna cierpliwość – jak mówi
Marcin Faliszek. Bez długiej obróbki mięsa będzie ono twarde. Podstawą jest więc peklowanie, następnie dość długie gotowanie
lub pieczenie.
Ja natomiast przygotowanie mięsa zacznę
od peklowania go przez jedną dobę w cukrze,
następnie po dokładnym wypłukaniu i wysuszeniu, kolejne 24 godziny będzie peklował
się w soli z dodatkiem czosnku jałowca oraz
liści laurowych. Po 24 godzinach mięso wycieram ręcznikiem i wkładam do piekarnika,
by je upiec. Przed podaniem, studzę mięso
i podsmażam ponownie na patelni. Dodatkami do tego dania będzie klasyczny placek
ziemniaczany z duża ilością czosnku. Grzyby
uprzednio przesmażam na maśle wraz cebulką. Do tego chipsy z jarmużu oraz sos parmezanowy przygotowany na bazie śmietany
z odrobiną mąki.
Myślę że smak tego mięsa, w połączeniu
z klasycznymi korzennymi warzywami lub z
grzybami leśnymi, nie tylko przypadnie wam
do gustu, ale również będziecie po niego wracać do restauracji Gdański Bowke.

ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKIW

ALEKSANDER
DOMAŃSKI
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POLISH TRADITION – BOAR

Boar dishes are a controversial topic strongly related to
the traditional cuisine of Pomorskie and Poland. Boar remains an undiscovered type of meat, mostly because of
its limited availability in stores, even though its taste
will satisfy even the most discerning foodies. Today, together with Gdański Bowke Restaurant, we would like
to explore this meat, bacon in particular. I hope that our
dishes will not only encourage you to try boar, but also,
when it finally appears in stores, to cook something
with it. Let’s visit Bowke Restaurant near the Motława River to see what Marcin Faliszek has prepared for us.
Begin with pickling the bacon in 10% brine with bay
leaves, allspice, and garlic. Put it aside for 24 hours. Next,
rinse the meat carefully and stew it with root vegetables,
such as carrots, celery, and parsley. Divide it into portions.
Before serving, fry the bacon on medium heat. Serve it
with roasted parsley, potato puree, carrot emulsion, and
demi-glace sauce on the side. Now let’s make the sauce.
Roast boar bones with vegetables. Pour water and wine
over it and reduce volume to ¼. Before serving, thicken
the sauce with cool butter. In the meantime, make potato
puree, roast parsley in a covered dish with caraway, butter, salt, and pepper. Cook thin carrot slices in water until overcooked. Add cold butter, 30% cream, and blend it.
Next, add xanthan gum. Fry the bacon and plate the dish.
‘To prepare boar properly, you need a lot of patience,’
says Marcin Faliszek. ‘The meat needs long cooking so
that it’s not tough. The main thing is pickling, then long
cooking or roasting.’
Begin with pickling the meat in sugar for a day. Then,
rinse it carefully and pat dry it. Next, pickle it in salt with
garlic, juniper, and bay leaves, and put it aside for another
24 hours. After 24 hours, pat dry it with a towel and roast
it in an oven. Cool it down and fry again before serving.
Serve it with a traditional potato pie with a lot of garlic,

mushrooms fried in butter with onions, kale chips, parmesan sauce with cream and a bit of flour.
We hope that you will not only enjoy the taste of boar
with traditional root vegetables or mushrooms, but you
will also come back for it to Gdański Bowke Restaurant.

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

TO

trochę smutne, że ten felieton przeczyta
pewnie promil osób, które zalajkowały dzisiaj najnowszy outfit którejś z popularnych
instagramerek. No cóż… Zamiast słów mieliśmy obrazy,
zamiast obrazów mamy zdjęcia i hasztagi. Co będzie dalej?
Czytanie kojarzy się coraz częściej nie z intelektem,
a z nieudacznictwem. Łatwiej kliknąć kciuk w górę niż
sięgnąć po dłuższą formę, dajmy na to taki esej, nie
mówiąc już o powieści. Oglądanie strojących się influencerów przyniesie nam przecież dużo więcej pożytku
od spędzenia kilkunastu minut nad książką czy gazetą.
Będzie o czym porozmawiać na spotkaniu ze znajomymi, które spędzimy pod patronatem hasztagów: #piątek,
#piąteczek, #piątunio. W dzisiejszych czasach nawet studenci filologii grymaszą, gdy tekst, z którym mają się
zapoznać ma więcej niż kilkanaście stron. Wydawać
by się mogło, że kto jak kto, ale oni powinni pałać miłością do słowa pisanego. Niestety coraz rzadziej… To
smutne, że obecnie do programów śniadaniowych,
a nawet informacyjnych, coraz częściej zaprasza się samozwańczych influencerów, a nie ludzi, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Popyt napędza przecież podaż, ale skoro czytacie Państwo te słowa, skoro
wzięliście do ręki ten magazyn zamiast smartfona, nie
jest z nami aż tak źle. Biblioteki ciągle działają i obsługują tysiące zadowolonych czytelników. Sprzedaż czasopism, choć z roku na rok spada, to jednak daje nadzieję, że w domach części krajan na stoliku kawowym
leży nie tylko ulotka z ofertą dyskontu na najbliższy tydzień. Księgarnie mają się dobrze, a wydawnictwom co

jakiś czas trafia się prawdziwa perełka, która sprzedaje
się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.
Nadal obcujemy ze słowem pisanym, choć z dekady na
dekadę ma ono coraz większą konkurencję - łatwiej jest
obejrzeć serial, szybciej nam też odświeżyć kanał w mediach społecznościowych. Może w ludzkich mózgach
coraz mniej jest miejsca na dłuższe formy? Może przeładowani informacjami możemy przyswajać słowa w ograniczonych ilościach – jedni więcej, inni zdecydowanie mniej
i nic w tym złego? Wierzę w Państwa, wierzę w nas!
ENGLISH

INSTASTORY

It is a pity that this article will reach only a handful of
people who have liked the latest outfit of one of popular
Instagram influencers. Well… We had pictures instead
of words, now we have photos and hashtags instead of
pictures. What’s next?
More and more often, reading is not associated with
intellect but naiveté. It is easier to give a thumbs up than
opt for a longer form of expression, take, for example, an
essay, not to mention novels. Following dressed up influencers will do you more good than spending time on a book
or a magazine. You will have something to talk about when
hanging out with friends, signing it with #friday, #fridaynight, #fridayvibes. Nowadays, even philology students are
reluctant to read texts longer than several pages. It might
seem they should represent the enthusiasts of the written
word. Unfortunately, it is not very common… It is a pity
that self-proclaimed influencers are more often invited
to breakfast TV shows – and even news shows – than people who actually have something to say. After all, demand
drives supply, but if you are reading these words, if you have
opened this magazine instead of switching on your smartphone, it means it is not that bad yet. Libraries still exist
and are visited by thousands of satisfied readers. The sales
of magazines, although coming down year by year, give us
hope that some people read more than special offer brochures for the following week. Bookstores are doing fine,
and publishing houses can find a real pearl from time to
time, which sells in a couple dozen thousand copies.
We still commune with the written word although its
competition is greater decade by decade – it is easier to
watch a TV show or refresh a channel on the social media.
Perhaps there is less room for long forms in the human
brain? Perhaps we are so overloaded with information that
we can assimilate a limited amount of words – some of us
more, some less, and there is nothing wrong with it? I believe in you; I believe in us!
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BLACKBERRY
TO NIE TELEFON.
TO STYL ŻYCIA

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

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

BLACKBERRY TO NIE TELEFON...

P

rzez lata telefon BlackBerry święcił triumfy w świecie biznesu. Jego
interesujący design, ergonomiczność i możliwość korzystania ze skrzynki
pocztowej rozpropagowała go także wśród
celebrytów i polityków.
Zasadniczo, modę na BlackBerry zapoczątkował model z 2002 roku – 5810. Można
było na nim obsługiwać maile, przeglądać sieć
i podłączyć go do tzw. headsetu. Dzięki temu
znalazł się wśród łask wielu prominentnych
gwiazd, ze szczególnym naciskiem na muzyków, którzy wręcz nie mogli się powstrzymać,
by nie wspomnieć w swoich tekstach o słynnym BBM, czyli działającym za zasadzie
czatu komunikatorze dla użytkowników
BB. Jedna z najbardziej znanych interpretacji
należy do Sean’a Kingstona w duecie z raperem – Soulja Boy – i ich sławnego/niesławnego – BBM, BBM, BBM każdego dnia.
To jednak nie jedyny przejaw obecności BlackBerry w muzyce. Tinie Tempah
opowiadała o wprowadzaniu numerów
potencjalnych kochanków do swojego Bold
BB, a Lana Del Rey nagrała niegdyś piosenkę
BBM Baby o…sextingu.
Nie tylko muzycy zafascynowali się urządzeniami BlackBerry. Telefony tej marki
pojawiły się również w niezliczonej ilości produkcji małego i wielkiego ekranu.
Można by chociaż przytoczyć kilka
scen z nominowanego do Oscara „Big
Short”, opowiadającego o kryzysie gospodarczym w Stanach Zjednoczonych w 2008
roku, gdzie grany przez Steve’a Carrela
bankier nieustannie przesiaduje na swoim BlackBerry, sprawdzając nowinki giełdowe i odpisując na dramatyczne maile.
W bardziej ekstremalnych sytuacjach,
BlackBerry znalazło się w rękach Liama
Neesona w filmie „Uprowadzona 3”. To za
pomocą tego właśnie telefonu, główny bohater próbował odszukać gangsterów próbujących wrobić go w morderstwo.
BlackBerry pojawiło się także w wielu
serialach. Wśród tych bardziej popularnych
należałoby wymienić „Orange Is The New
Black”; „Sense8” oraz, z jakiegoś powodu,
absurdalną wręcz ilość produkcji kryminalnych, takich jak „Bones”, „Law and Order”
czy „CSI: Cyber”.
Jak każda przygoda, również i ta
z BlackBerry dobiegła do końca. Gdy widmo wstrzymania produkcji BlackBerry OS
zawisło nad nami, na całym świecie doszło
do niespotykanego zjawiska. Setki tysięcy
użytkowników było kompletnie załamanych niemożliwością zakupienia kolejnej
wersji urządzenia. Jednym z najsłynniejszych tego rodzaju pożegnań był tweet Kim
Kardashian – „Więęęc… moje blackberry
bold umarło. Nie mogę znaleźć żadnych na

ebay’u. Wiedziałam, że ten dzień kiedyś nadejdzie (…)”.
Nie sposób również nie wspomnieć o tym,
jak popularne BlackBerry było wśród…polityków. Wielokrotnie powtarzano cytat Baracka
Obamy, który miał podobno powiedzieć,
podczas obejmowania urzędu prezydenta
Stanów Zjednoczonych, że „jeśli będą chcieli
mi zabrać BlackBerry, będą musieli wyjąć je
łomem z moich sztywnych rąk.”
Innymi słowy – dobrego nigdy za wiele.
Za co aktorzy, muzycy, politycy i biznesmeni kochają BlackBerry? Ich funkcjonalność i bezpieczeństwo już od blisko dwóch
dekad podbija serca użytkowników na całym świecie. Dlatego fani marki na pewno
docenią najnowszą odsłonę BlackBerry
Key 2 w energetyzującym czerwonym kolorze w wersji Dual SIM i 128 GB pamięci.
Połączenie dużego dotykowego ekranu
z kultową fizyczną klawiaturą to propozycja
nie tylko dla Marka Bauma – bohatera wspomnianego filmu „Big Short”, ale wszystkich
tych, który stawiają na ochronę danych
i prywatności oraz niezliczoną ilość użytecznych funkcji w stylowym wydaniu.
ENGLISH

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

In its heyday, BlackBerry accomplished
what other tech companies are still trying to
achieve. The famous keypad phone was not
only a useful gadget, but a lifestyle. It was associated with specific values, social status,
and attitude. Today, BlackBerry is making
a comeback in full force. Let us recollect
how the cult phones have become a part of
pop culture.
For years, BlackBerry phones enjoyed
great success in the business world. Their
interesting design, ergonomics, and a possibility of accessing email made them popular
among celebrities and politicians.
In general, the fashion for BlackBerry began with its model of 2002 – 5810. The phone
could handle emails, browsing the Internet,
and being connected to a headset. Thus, it
gained popularity among prominent celebrities, especially musicians, who could not
resist mentioning in their songs the famous
BBM, a messenger for BB users. One of the

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

best known interpretations has been done
by Sean Kingstone and Soulja Boy – their famous/infamous BBM, BBM, BBM every day.
But that is not the only example of
BlackBerry’s presence in music. Tinie
Tempah sang about putting numbers of potential lovers in their Bold BB, and Lana Del
Rey recorded BBM Baby about… sexting.
Musicians were not the only ones fascinated with BlackBerry devices. The
phones appeared in multiple small and
big screen productions, for example, ‘Big
Short’, an Oscarnominated drama about
the economic crisis in the United States in
2008, in which a banker (Steve Carrel) is
using his BlackBerry all the time, checking Stock Market news and answering dramatic emails. In more extreme situations,
a BlackBerry was used by Liam Neeson
in ‘Taken 3’. The protagonist used his
BlackBerry to locate gangsters trying to
frame him for murder.
BlackBerry phones were also used
in numerous popular TV shows, such as
‘Orange Is The New Black’, ‘Sense8’, and,
for some reason, a huge number of crime
shows, such as ‘Bones’, ‘Law and Order’,
and ‘CSI: Cyber’.
Like every adventure, the one with
BlackBerry came to an end. When the
posibility of ending production of phones
with BlackBerry OS ended, an incredible
thing happened all over the world. Hundreds
of thousands of users were devastated to find
out that it was impossible to buy the next version of the device. One of the most famous
farewells was Kim Kardashian’s tweet – ‘Sooo
my blackberry bold died. I can't find anymore
on ebay. I knew this day would come (…)’
Not to mention the popularity of
BlackBerry among… politicians. When
Barack Obama took the office of the
President of the United States, he said, ‘I’m
still clinging to my BlackBerry. They’re going to pry it out of my hands.’
In other words – there is never too much
of a good thing.
What is it about BlackBerry that actors, musicians, politicians, and businessmen love it so much? For almost two
decades, its functionality and security
have been winning the hearts of its users
all over the world. That is why BlackBerry
fans will surely appreciate the latest version of BlackBerry Key 2 128 GB Dual SIM
in energising red. The blend of a large
touchscreen and a cult keypad is a perfect choice not only for Mark Baum, the
protagonist of ‘Big Short’, but all those
who appreciate the protection of data
and privacy and numerous useful functionalities in a stylish form.
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Ż EBY BY Ł O NOR M A L N I E
ROZMOWA O KUCHNI OD KUCHNI Z MARCINEM MOLIKIEM
MARCIN MOLIK – PRZEZ DWA LATA SZEF KUCHNI W WARSZAWSKIEJ DRUKARNI, PASJONAT ZDROWEGO ŻYWIENIA, PRZYSZŁY
AUTOR KSIĄŻKI KULINARNO-LIFESTYLOWEJ I WIELBICIEL NIECODZIENNYCH SMAKÓW. POROZMAWIALIŚMY O TYM, CO MOŻNA JEŚĆ, CZEGO JEŚĆ SIĘ NIE POWINNO I W JAKI SPOSÓB POWINNO SIĘ PODAWAĆ BYCZE JĄDRA.
TEKST Jakub Wejkszner

ZDJĘCIA Monika Szałek

RUKARNIA NA PRADZE

ZEBY BYLO NORMALNIE...

ul. Mińska 65
03-828 Warszawa
kontakt@oklaskistanislawie.pl

Polecane jest spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym, ze względu na to, że jest mniejsze
prawdopodobieństwo zachorowania np. na cukrzycę
i inne choroby cywilizacyjne. Ta dieta nie wyklucza tego,
że nie możemy jeść raz na jakiś czas kebaba czy burgera.
Możemy to zrobić, ale wtedy trzeba pilnować, żeby ta
dieta była zbilansowana. 20-30% mojej racji żywności
dziennej to mięso, ryby, a reszta to warzywa, miksy sałat.
Czuję się od razu lepiej. Moim zdaniem, ludzie powinni
być świadomi tego co jedzą, patrzeć na kalorie, ile cukru
jest w przetworzonym jedzeniu, ponieważ są to ilości
naprawdę olbrzymie i niezdrowe. Widać to w pierwszych
dniach diety kiedy odstawia się kompletnie cukier, oleje
i tłuszcze. Wszystko jest albo gotowane, albo pieczone,
albo je się na surowo. Przez pierwsze 3-4 dni głowa boli tak,
że jest to nie do zniesienia. Dlatego, że odstawiamy cukier,
od którego organizm jest uzależniony. I tak jest wszędzie.
Batonik z napisem fit, na półce z ekologiczną żywnością,
potrafi mieć w sobie łyżkę stołową cukru. To są ilości
ogromne, warto na to zwrócić uwagę. To też w książce
będę chciał opisać.
Co ciebie interesuje w kuchni?

Ogólnie rzecz biorąc bardzo lubię podroby. Ostatnio
z takich rzeczy dziwniejszych, niespotykanych jadłem
bycze jądra. Okazało się, ze były bardzo smaczne, w jednej z warszawskich restauracji podawane były z wędzoną białą czekoladą i winogronami, bardzo miłe zaskoczenie. Gdyby ktoś nie wiedział co to jest, na pewno by
się nie zorientował. Lubię wszystkie podroby typu nóżki, grasice, serca. Lubię z tym eksperymentować, żeby
się nic nie zmarnowało. Królicza wątróbka jest bardzo
dobra i zdrowa, nie ma metalicznego posmaku, ale trzeba ją bardzo krótko smażyć, bo jest wtedy dosyć gumowata, ale bardzo słodka.
Ludzie jednak jedzą raczej mięśnie, prawda?

Tak, ja wcześniej jadłem dużo mięsa i nie wyobrażałem sobie życia bez niego. Teraz też w zasadzie sobie
nie wyobrażam, aczkolwiek lepiej czuję się to mięso
ograniczając. Wiadomo, że wszystko co jest spożywane
w nadmiarze jest szkodliwe oprócz warzyw.
Co się skłoniło do zainteresowania się kuchnią?

Podobno Twoim konikiem jest ostatnio indeks
glikemiczny. Możesz powiedzieć o tym coś więcej?

Od kiedy, z końcem zeszłego roku, przeszedłem na dietę
doktor Dąbrowskiej, zacząłem zwracać uwagę na ten cały
indeks glikemiczny. Staram się jeść wszystkie warzywa,
które mają indeks poniżej 70. Wiadomo, że nie możemy za
bardzo szaleć z tym. To jest tylko w celach zdrowotnych,
jeżeli chcemy oczyścić organizm. Włącza się wtedy
system odżywiania wewnętrznego w organizmie, kiedy
organizm spala wszystkie złogi, które są niebezpieczne,
groźne dla organizmu. Spalanie tłuszczu jest efektem
ubocznym tej diety. Oczywiście, bardzo pozytywnym.

Kuchnią interesowałem się już od najmłodszych lat.
W klasie trzeciej podstawówki chciałem gotować, oglądałem programy kulinarne, zrobiłem pierwszy obiad
w domu dla siebie i dla rodziców. To zapoczątkowało
wszystko. Idąc do gimnazjum wiedziałem, że będę szedł
technikum. Brak tej szkoły nie wyklucza jednak tej drogi zawodowej, bo mam wielu kolegów, przyjaciół, wspaniałych szefów kuchni, kucharzy, którzy akurat technikum nie skończyli i dopiero później stwierdzili, że chcą
gotować. Jedno drugiego nie wyklucza.
Jakie są główne błędy, jeśli chodzi o odżywanie
Polaków?

Myślę, że błędy popełniane takie same jak wszędzie
– jedzenie nieregularne, jedzenie przetworzonej żywności. Ludzie teraz nie mają czasu albo są zmęczeni,
albo im się nie chce samemu przygotowywać posiłku.
A biznes żywieniowy to biznes żywieniowy, nikt nie
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Tak, z tym, że oni są w stanie wyciągnąć umami z grzybów. Jest restauracja w Warszawie, która serwuje ramen, który jest wege
i są buliony gotowane głównie na grzybach.
Oni to umami wyciągają bez żadnych przypraw i bez żadnych specyfików jak glutaminian sodu. Moim zdaniem, im człowiek się bardziej interesuje, tym bardziej
jest świadomy. Nie da się tego oszukać albo
idziemy na łatwiznę i kupujemy gotową pizzę,
która też będzie miała cztery tygodnie przydatności do spożycia i też nie wiadomo jaką
drogę transportu przeszła, albo staramy się
to zrobić samemu i tu często wchodzi w grę
lenistwo, ale też brak czasu i styl życia.
Czasami koszty.

Koszty też, to prawda. Sam to zauważyłem,
że jak jestem na tej diecie to więcej wydaję
na warzywa niż na mięso. Tłumaczę to sobie
akurat takim okresem jaki jest teraz. Przez to,
że zaczyna być moda na zdrowe odżywianie
to koncerny na tym bazują i wszystko będzie
szło w górę.
Tak, właśnie wydaje mi się, że to jest taki
główny powód. Człowiek sobie myśli, że
lepiej kupi sobie kurczaka za 16 zł/kg, zrobi
go sobie na dwa dni dla rodziny albo bio
kukurydzę za 10 złotych puszkę.

zrobi nam tak dobrze i zdrowo, jak zrobimy sobie sami. Wiemy co do garnka wkładamy, nie używamy różnych specyfików,
które wydłużą datę ważności, ponieważ, nie
oszukujmy się, kanapka na stacji benzynowej, która ma trzy tygodnie terminu przydatności spożycia to coś z nią jest nie tak.
Czyli dlaczego to jest złe? Dlaczego konserwanty są złe?

Nie wszystko jest złe, często konserwantów
się używa w dobrych intencjach, ale to nie
jest kontrolowane. Gdyby było to może moglibyśmy się czuć bardziej bezpiecznie, ale niestety to wszystko jest robione za zasłoną, nie
widzimy tego. To, co jest przetwarzane to tak
naprawdę żywność, której wartości odżywcze są zniszczone. Nie wprowadzamy nic co
jest odżywcze dla organizmu i doprowadza to
m.in. do zakwaszenia.

Tak sobie myślę, jak byliśmy w średniowieczu, soliliśmy mięso, zamrażaliśmy
jedzenie…

To są metody, które działają, też to była
w pewnym stopniu konserwacja. Jeżeli pojawiają się śladowe ilości soli to wszystko
jest ok, gorzej jeżeli wchodzi w grę np. glutaminian sodu i tego typu przyprawy, które próbują zastąpić smak, którego nie ma,
czyli umami. Jeżeli przyprawa jest wybrakowana to ten glutaminian sodu powoduje,
że czujemy, że wszystko jest ok. A to jest
początek. Jest cała tablica Mendelejewa.
Oczywiście, nie wszystko to, co zaczyna się
na E to jest szkodliwe, są specjalne tabele,
którymi trzeba się interesować, ale to jest
jak ze wszystkim.
Chyba Japończycy są tym smakiem umami
zafascynowani.

To prawda, choć akurat tymi wszystkimi produktami bio nie ma co się sugerować. Jakby
nie było to i tak jest zapuszkowane i stoi na
półce. Starajmy się kupować od rolników
lokalnych, na bazarkach, rzadziej w marketach, choć też nie jest powiedziane, że tam
jedzenie nie jest złe. Problem jest taki, że jedzenie jest marnowane. Jeżeli kupimy jednego kurczaka, a są dwie osoby, to ten kurczak
po kilku dniach, jeżeli nie jest dobrze zagospodarowany idzie do wyrzucenia. To jest też
przyczyna tego, że kurczaki są naszprycowane jak po siłowni. To jest kolejny poważny
problem, że jak pójdziemy na bazar, nie kupimy 10 dg wędliny, żeby tę wędlinę dokupić
na dzień jutrzejszy, tylko kupi się ser, pięć innych produktów w markecie, nie wyda się 10
złotych tylko wyda się 300, bo się kupi na cały
tydzień, a później to gdzieś zalega w lodówce
i się wyrzuca. To jest powszechna praktyka,
każdemu jak się powie to mówi, że nie, że je
wszystko, ale każdy, myślę, że przynajmniej
raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, jak robi
research w lodówce to zawsze coś wyrzuci.
Jakie są twoje kuchenne inspiracje?

Bardzo mnie inspiruje kuchnia wschodnia. Jak byłem w Pekinie poznałem trochę
smaków, trochę przypraw. Przekładam
to na kuchnię tutaj. Oczywiście, nie robię podobnego mięsa, tylko podobne gatunki, ale z takimi samymi mieszankami

ZEBY BYLO NORMALNIE...

przypraw, które sam komponuję. Nie mam sztywnej
reguły, zasady co to będzie i jak będzie, tylko po prostu wchodzę i robię.
Słyszałem, że restauracje chińskie w Polsce mocno się
różnią od tych, które są w Chinach. Tam się je żaby,
karaluchy…

To zależy. W Pekinie powoli zaczynają odchodzić od street
foodu, ponieważ władze Pekinu uważają, że to wizerunkowo bardzo słabo wygląda. Jest tam kilka fajnych uliczek
gdzie można zjeść cośtakiego, ale to nie jest to, co się widzi w Wietnamie, w programach kulinarnych, że idzie się
wąską uliczką, a tam ubitą żabę wrzucają prawie na żywca
do frytury. Ogólnie rzecz biorąc w Pekinie jest inny klimat,
podejrzewam, że jakby pojechać na prowincję też się zje
zupełnie co innego, co innego się zobaczy.
To prawda. Jeżeli chodzi o Twoją kuchnię, sądzisz, że
atmosfera jest ważniejsza niż wymaganie od kucharzy
100% cały czas?

W kuchni spędza się bardzo dużo czasu, często to jest
po 12-15 godzin, więc nieraz w miesiącach, które są
bardzo obłożone, spędza się więcej czasu niż w domu.
Mało tego, tą kuchnią też się w domu żyje, kontaktuje
się z kolegami, koleżankami z pracy, więc atmosfera
jest bardzo ważna, ponieważ emocje trafiają na talerz.
Chyba że chcemy zjeść byle jak, byle co, to z góry już

wiemy czego w takiej restauracji się spodziewać. Są
takie restauracje, które głównie jadą na karcie menu,
która nie zmienia się od 3-4 lat, ale często jest tak, że
jeżeli jest dobra kuchnia, jeśli ktoś wkłada serce, a nagle psuje się atmosfera, to też na tym talerzu gość to
odczuje. Atmosfera jest bardzo ważna.
Dziękuję za rozmowę.
ENGLISH

IN THE NORMAL WAY. MARCIN MOLIK ON THE INS
AND OUTS OF COOKING
Marcin Molik – the Chef at Drukarnia Restaurant in Warsaw
for two years, interested in healthy eating, an author-tobe of a cooking and lifestyle book, and a fan of unusual
flavours. We talked about what we should and shouldn’t eat
and how to serve bull’s testicles.

I’ve heard your pet hobby is the glycaemic index. Can
you tell me something more about it?

Since I started Dr Dąbrowska’s diet, that is since the end of
the last year, I’ve begun to pay attention to that glycaemic
index. I try to eat all vegetables with a glycaemic load
of 70 or less. Of course, everything within reason. It’s
for health purposes, if you want to cleanse your body.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

7 0 –7 1

MIEJSCA / PLACES

It sets off the internal nutrition system,
where the body burns all harmful and dangerous deposits. Fat burning is a side effect of that diet. A very positive one, indeed.
It’s recommended to eat products with a low
glycaemic load, which lowers the risk of e.g.
diabetes and other diseases of affluence.
This diet doesn’t exclude occasional kebabs
or burgers. You can eat such food, but you
need to keep the diet balanced. 20–30% of
my daily food ration is meat and fish; the
rest is vegetables and different lettuce mixes.
I feel much better now. In my opinion, people
should know what they eat, pay attention to
calories and the amount of sugar in processed
food, since it’s really huge and unhealthy. You
might feel it in the first days of the diet, when
you cut down on sugar, oil and fats. In this
diet, food is boiled, roasted, or raw. For the
first 3–4 days, you suffer from an unbearable
headache. It results from cutting down on sugar, which we’re addicted to. It’s everywhere.
Fit bars on the shelf with ecological food may
contain a spoonful of sugar. These are really
huge amounts. I’d like to write about it in my
book, too.
What interests you the most about
cooking?

In general, I like offal very much. One
of the most unusual dishes I’ve recently had is bull’s testicles. It turns out

they’re delicious. In one of Warsaw restaurants, they are served with smoked
white chocolate and grapes; a very nice
surprise. If you didn’t know what it
was, you wouldn’t figure it out. I like all
kinds of offal, such as legs, sweetbreads,
and hearts. I like to experiment with it, so
that nothing goes to waste. Rabbit liver is
very tasty and healthy, it doesn’t have
a metallic aftertaste, but it must be fried
for a very short time to be quite sticky
but very sweet.
People rather opt for muscles, don't they?

Yes, I used to eat a lot of meat and I couldn’t
imagine my life without it. Now, I can’t imagine it either, but I've been feeling better
since I cut down on it. Everything in excess is
bad, except for vegetables.
How did you get interested in cooking?

I’ve been interested in cooking since I was
a child. When I was nine, I wanted to cook,
I watched cooking shows, I made dinner for
me and my parents for the first time. That’s
how it all began. When I went to junior high,
I knew I’d go to a technical college. But you
don't need it to become a cook; I know a lot of
people, great chefs and cooks, who didn’t go
to technical college and later decided that’s
what they want to do. One does not preclude
the other.

What are the most common diet mistakes
that Poles make?

I think we make the same mistakes as
other nations – eating irregular meals, eating processed food. People don’t have time
for cooking or are too tired to cook the
meal themselves. And the food industry is
what it is – store-bought food will never be
as good and healthy as a homemade meal,
where we know the ingredients used, we
don't use chemical additives to extent the
best-before date, because, let’s face it, if
you buy a sandwich at a petrol station with
a three-week shelf life, there must be something wrong with it.
Why is it bad? Why preservatives are bad?

Not everything is bad; some preservatives are
used with good intentions, but it’s not controlled. If it was, perhaps we could feel safer,
but unfortunately, all that is done behind
the curtain, and we don’t see it. In processed
food, most nutrients are destroyed. In turn,
the lack of nutrients may lead to, for example,
body acidity.
I’m thinking, in the Middle Ages, we would
add salt to meat, freeze food…

These methods do work, it was preservation
to some extent, too. Small amounts of salt
are fine; the problem is with e.g. monosodium
glutamate and similar additives, which are
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I've heard that Chinese resta
urants in Poland are much different from
those in China. There, people eat frogs,
cockroaches…

It depends. In Beijing, street food is slowly disappearing, since Beijing authorities
believe street vendors create a poor image
of the city. There are a few nice streets
where you can eat something like that,
but it’s not what you can see in Vietnam,
on cooking shows, where one is walking
down a narrow street, and street vendors
are throwing a dead frog straight into frying fat. In general, it’s different in Beijing,
and I think that you’d get completely different food in the provinces.

supposed to replace flavour that isn't there,
that is umami. If seasoning is poor, we still
think it’s fine because of the MSG. And that’s
only the beginning. There is the whole periodic table. Of course, not everything that starts
with an E is bad; as always, there are special
tables you should read.
I guess the Japanese are fascinated by this
umami flavour.

Yes, but they’re able to get umami from
mushrooms. There is a restaurant in Warsaw
that serves ramen, which is vege, and there
are mushroom broths. They get umami
without any seasoning or additives, such
as MSG. I think people get more interested
in the subject when they are more aware of
it. We either take the easy way out and buy
a ready-made pizza with a four-week shelf
life and an unknown history of transportation or we try to make it ourselves, and here,
laziness or the lack of time and busy lifestyle
come into play.
Sometimes also the costs.

Yes, that’s true. I’ve noticed it myself. It seems
to me that on this diet, I spend more on veggies than on meat. I tell myself that it must
be related to current trends. Concerns take
advantage of the healthy eating craze, and
prices go up.
Yes, I think that’s the main reason. You
think that it’s better to buy a chicken for
PLN 16 per kg and make meals for the
whole family for two days or bio corn for
PLN 10 per can.

That’s true, but bio products aren’t so perfect
either. After all, it’s still canned and put on
a shelf. We should buy products from local
farmers, rather at the open-air market than
in supermarkets although I’m not saying that
food is bad. The bigger problem is that food is
wasted. If we buy one chicken for two persons,

after a few days, if the chicken isn’t well managed, it’s thrown away. That’s one of the reasons why chickens are so pumped up. It’s
another serious problem – when go to an openair market, we won’t buy 100 grams of ham to
buy some more on the following day, but we’ll
buy sme cheese and five other products in
the supermarket; we won't spend PLN 10 but
PLN 300, because we’ll do shopping for the
whole week, and later this food goes to waste.
It’s a common practice. Everyone says they eat
everything they buy, but I think that everyone,
at least once in two weeks, once in a month,
throws something away from the fridge.
What are your culinary inspirations?

I’m inspired by eastern cuisine. When I was
in Beijing, I discovered some flavours and seasoning. I use them in my cooking. Of course,
I don’t cook similar meat, but similar types with
the same seasoning mix I make myself. I don’t
have strict rules, I simply go in and do it.

That’s true. As regards your kitchen, do
you believe that the atmosphere is more
important than demanding your cooks to be
100% available?

You spend a lot of time in the kitchen, often
12–15 hours a day. Sometimes, in busy
months, you may spend more time in the
kitchen than at home. You also think about
it at home, too, contact your workmates,
etc., so the atmosphere at work is very important, because emotions are later transferred onto the plate. Unless you don’t care
what you’ll get on your plate – we know
what we can expect in such a restaurant.
There are restaurants that have the same
menu for 3–4 years, but usually if the cooking is good, and someone puts their heart
into it, and the atmosphere gets worse all
of a sudden, guests will notice the difference on their plate. The atmosphere is very
important.
Thank you for the meeting.
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SUMMER BEGINS IN GDYNIA.
CUDAWIANKI 2019
Imagine a beach, the murmur of the sea, and the sunshine gently kissing your tanned skin. Think about
holidays – carefree, exotic, and hot. Now, open your
eyes and realise that you will find it all by the Baltic
Sea at Summer Begins in Gdynia. Cudawianki 2019.

LATO ZACZYNA SIĘ

CUDAWIANKI 2019
#WGDYNI

WYOBRAŹ SOBIE PLAŻĘ, SZUMIĄCE MORZE I PROMIENIE SŁOŃCA DELIKATNIE
OTULAJĄCE CIEPŁEM TWOJĄ OPALONĄ SKÓRĘ. PRZYPOMNIJ SOBIE WAKACJE,
TE NAJBARDZIEJ BEZTROSKIE, EGZOTYCZNE I GORĄCE. A TERAZ OTWÓRZ
OCZY I UWIERZ, ŻE TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NAD BAŁTYKIEM PODCZAS
WYDARZENIA LATO ZACZYNA SIĘ #WGDYNI. CUDAWIANKI 2019.
TEKST Redakcja ZDJĘCIA Mat. Prasowe

C

udawianki to wydarzenie kultowe,
gdzie ciekawe brzmienia łączą się
z edukacją, ekologią i dobrą zabawą. To
cudowny początek lata i cudne atrakcje rozsiane po gdyńskiej topografii. W tym roku
to także wspomnienie z wakacji oprawione
w muzyczną ramkę dobrych chwil.
W pierwszą sobotę lata, 22 czerwca
Gdynia zamieni się w barwny kalejdoskop
doznań i chwil. Każdy znajdzie tutaj coś
dla siebie. Naszą przygodę rozpoczniemy
w samo południe, a zakończymy po północy plażowymi koncertami.
Na plaży zabrzmi świetna muzyka z pogranicza rocka i reggae. Sceną zawładną: nastrojowy Gutek, czarująca głosem i charyzmą
Marika i… nasz główny artysta, który śpiewa
i gra całym sobą, czym podbił nie tylko rodzime misie Koala… O kim mowa przekonamy
się za kilka dni.
Bulwar Nadmorski zamienimy w najprawdziwszy Park Cudów, gdzie zajęcia plastyczne
splotą się w jednym wianku z ekologią, zabawą i sportem. Nie zabraknie tu czegoś dla aktywnych, leniuchów, amatorów słońca i wielbicieli cienia. Będzie muzycznie, kolorowo,

a przede wszystkim wakacyjnie. Nasze niezastąpione Gospodynie z Lubichowa uplotą przepiękne wianki, amatorzy kina będą
mieli okazję poznać miasto od filmowej
strony dzięki Gdyńskiej Szkole Filmowej,
a spragnionych sztuki wyślemy w podróż po
artystycznych zakamarkach miasta. Do tego
nauczymy się, jak skutecznie zaplanować podróż w nieznane i bezpiecznie z niej wrócić
z workiem wspomnień.
LATO ZACZYNA SIĘ #WGDYNI! Także

w tym roku! Cudawianki 2019 już grzeją się
do wakacji!

WWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Cudawianki is a cult event which blends
unique music and education, ecology, and
fun. It is a wonderful beginning of summer
with plenty of attractions scattered around
the city. This year, it is also a holiday memory
framed in good music.
On 22 June, the first Saturday of summer, Gdynia will turn into a colourful kaleidoscope of moments and experiences.
Everyone will find something to their
liking. The big adventure begins at noon
and ends after midnight with rock and
reggae concerts on the beach. The line-up
includes atmospheric Gutek, charming
and charismatic Marika, and… the star of
the evening, who sings and plays with his
heart and soul, which won him the hearts
of koalas as well as audiences all over the
world… His name will be announced in
a couple of days.
The Seaside Boulevard will turn into
a real Wonder Park with art workshops, as
well as ecology, fun, and sports activities.
There will be plenty of attractions for enthusiasts of both active and passive leisure, those who enjoy the sunshine and the
shade. Gdynia will be all about music, colours, and holidays. The Women Farmers
from Lubiechowo will plait beautiful garlands, cinema lovers will have a chance
to see the film side of Gdynia thanks to
Gdynia Film School, and art buffs will discover artistic spots in the city. We will learn
how to plan a journey into the unknown
and return safe and sound with a backpack
full of memories.
SUMMER BEGINS IN GDYNIA! Also this
year! Cudawianki 2019 is getting ready for
the summer.
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SARAMONOWICZA

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".

1.

TOMASZ PIĄTEK, „MORAWIECKI
I JEGO TAJEMNICE”, WYD. ARBITROR,
WARSZAWA 2019
Książka Tomasza Piątka o tajemnicach
Antoniego Macierewicza była w 2017 roku
gigantycznym bestsellerem.Mimo potężnego lęku mediów, by rzetelnie opisać jej
zawartość (a były nią mocno podejrzanie
powiązania potężnego wówczas ministra
obrony narodowej i wiceprezesa rządzącej
partii z ludźmi, którym zarzuca się niejasne
alianse z Kremlem), sprzedało się około
250 tysięcy egzemplarzy. Spodziewano się

przy tym, że demiurgiczny szef MON wytoczy
autorowi proces (co zapowiadał) lub wręcz doprowadzi do jego aresztowania. Tymczasem
stało się zgoła inaczej: procesów nie było,
a sam Macierewicz pożegnał się z posadą
w rządzie. Po dwóch latach Tomasz Piątek bierze się za tajemnice Mateusza Morawieckiego.
I znów – jak w przypadku poprzedniej książki
– przede wszystkim skupia się na ujawnieniu
sieci powiązań premiera, zwłaszcza z czasów
przedrządowych. Jego kwerenda to efekt benedyktyńskiej pracy; Piątek przegrzebał się
przez tysiące stron internetowych, setki dokumentów, zapisów własnościowych spółek itd.
Nie potrafię powiedzieć, czy wszystkie hipotezy, jakie przedstawia, próbując wykazać nieprzejrzystość (najczęściej o charakterze politycznym) powiązań Mateusza Morawieckiego,
są odbiciem rzeczywistości. Piątek zresztą jest
świadomy, że w niektórych kwestiach może
się mylić, wszelako uważa, że intelektualista
ma prawo stawiać ryzykowne pytania, nie ma
zaś prawa gnuśnieć w bezpiecznym „a co mnie
to wszystko obchodzi”. Na mnie w tej książce
największe wrażenie zrobił opis obecnych
powiązań ludzi związanych przed laty z organizacją Solidarność Walcząca (którą założył ojciec premiera – Kornel Morawiecki)
z interesami rosyjskimi i białoruskimi. Piątek
uważa, że wiele nieprzychylnych Europie oraz
antyukraińskich opinii premiera RP i jego
ojca ma źródło w środowisku politycznym,
z którego obaj się wywodzą, a które dziś kłopotliwie ciepło wyraża się o putinowskiej Rosji.
Zaprawdę, kiedy się to wszystko czyta, ciary
przechodzą.
ENGLISH

Tomasz Piątek’s book about the secrets of
Antoni Macierewicz was a huge bestseller
in 2017. Although the media worried about
the reliability of its contents (highly suspicious connections of the influential minister of national defence and deputy president
of the ruling party with people accused
of unclear alliances with the Kremlin), it was
sold in about 250 thousand copies. People expected that the demiurgic head of the Ministry of National Defence would sue the author
of the book (which he planned to do) or have

him arrested. But it did not happen – there
was no lawsuit, and Macierewicz resigned his
position in the government.
Two years later, Tomasz Piątek digs into
Mateusz Morawiecki’s secrets. Again, like in
his previous book, the author concentrates
on revealing the network of the Prime Minister’s connections, primarily from pre-government times. His preliminary research is an effect of painstaking work. Piątek went through
thousands of websites and hundreds of documents, ownerships of companies, etc. I do not
know whether all hypotheses put forward to
prove the fuzziness (mostly of a political character) of Mateusz Morawiecki’s connections
are a reflection of reality. Piątek is aware he
can be wrong when it comes to some cases,
but he believes an intellectual is entitled to
pose risky questions and cannot grow idle in
the safe ‘why should I care?’ I was impressed
the most by a description of the current connections of people once affiliated with the
Fighting Solidarity (founded by the father of
the Prime Minister – Kornel Morawiecki) with
Russian and Belarusian’s interests. Piątek believes that plenty of the Prime Minister and his
father’s unfavourable opinions about Europe
and Ukraine come from the political circle
they both were affiliated with, which supports
Putin’s rule in Russia. It gives you the shivers
when you think of it.

2.

PIOTR GAJDZIŃSKI, JAKUB N.
GAJDZIŃSKI, „DELFIN. MATEUSZ
MORAWIECKI”, WYD. FABUŁA FRAZA,
WARSZAWA 2019
Kolejna pozycja o premierze Morawieckim,
która się właśnie ukazuje, została napisana
przez jego wieloletniego współpracownika.
Jako rzecznik banku Piotr Gajdziński towarzyszył Morawieckiemu przez długich 11
lat. W swojej książce – napisanej wspólnie
z synem – skupia się na obrazie charakterologicznym swojego bohatera, budując go
jednak nie na intelektualnych spekulacjach
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znajdziesz na www.anywhere.pl

o rysie psychologicznym, ale przywołaniu
setek faktów i okoliczności, którym miał okazję się z bliska przyglądać. „Delfin” to opis
człowieka o wielkiej, wręcz chorobliwej ambicji, który ma niezachwiane przekonanie
o swojej wyjątkowości, a być może także misji
dziejowej. „Chcę być prezydentem!” – wyznaje w chwili szczerości prezes banku swojemu
rzecznikowi. Gajdziński nie ukrywa, że były
szef nie budzi w nim szczególnie ciepłych
uczuć, ale też nie stara się go na siłę zohydzić.
Kreśli obraz chłodnego technokraty, który co
prawda interesuje się historią, ale tylko po to,
by usprawiedliwiała jego światopogląd i życiowe wybory. Z opisu wyłania się człowiek
zadufany, choć jednocześnie niepewny siebie,
zamknięty i nieufny wobec ludzi, egoistycznie skupiony, nieempatyczny i gotów iść po
trupach do celu. Czy taki istotnie jest obecny
premier Rzeczpospolitej Polskiej? Trudno
powiedzieć, choć niedawna „afera medialna”
z jego adoptowanymi dziećmi – w której wielu
obserwatorów widziało tzw. ustawkę dziennikarską między Super Expressem a zapleczem
marketingowym Morawieckiego – być może
tego potwierdzeniem. Jakkolwiek jest, warto
tę książkę znać.
ENGLISH

Another book about Prime Minister Morawiecki which has just come out was written
by his long-time associate. As the bank
spokesperson, Piotr Gajdziński accompanied Morawiecki for 11 years. In his book,
which he wrote with his son, he concentrates
on the characterological image of the protagonist, which is not built on intellectual
speculations on the traits of his character but
hundreds of facts and situations witnessed by
the author. ‘Delfin’ is a story about a man with
great or even pathological ambition, convinced of his uniqueness or historical mission. ‘I want to be a president!’ the CEO of the
bank confesses to his spokesperson in a moment of sincerity. Gajdziński admits he does
not exactly have fond memories of his former
employer, but he does not try to disparage
him either. He paints a picture of a cold technocrat, who is interested in history only to
use it to justify his opinions and life choices.
It is a description of a man who is self-righteous but also insecure, selfcontained and
mistrustful of other people, egoistically concentrated, non-empathetic, and ready to aim
for success at any cost. Is this what the Prime
Minister of the Republic of Poland is really
like? Hard to say, although the recent ‘media
scandal’ with his adopted children – which
many observers regarded as a setup between
Super Express and Morawiecki’s marketing
team – may prove the point. Whatever the
case, the book is worth reading.

3.

własną lub więzi w infantylnych mitach. Pisze
Zagajewski: „kuchnia może – i powinna – być
regionalna, ale poszukiwania intelektualne już nie”. Nic dodać, nic ująć.
ENGLISH

ADAM ZAGAJEWSKI „SUBSTANCJA
NIEUPORZĄDKOWANA”, WYD. ZNAK,
KRAKÓW 2019
Składająca się z dwunastu esejów wspaniała
książka wielkiego polskiego poety i wybitnego
humanisty, pełna głębokiego namysłu filozoficznego i napisana przepiękną polszczyzną.
Czego chcieć więcej?
Bez wątpienia jest to rzecz erudycyjna, ale
niech Państwa to nie odstrasza. Zagajewski
potrafi rzeczy nieproste przedstawiać
w klarownej, łatwo pojmowalnej formie.
Przywołuje nazwiska pisarzy, poetów, kompozytorów, filozofów, historyków i przelatuje z lekkością motyla między epokami
i tematami, by zawsze wrócić do naszego tu
i teraz, które dzięki owej umysłowej podróży, w jaką nas autor zabiera, jawi się prostsze do zrozumienia. Kiedy na przykład pisze za starożytnym historykiem Tacytem,
jak to w Rzymie za dyktatorskich rządów
cesarza Tyberiusza pojawił się wśród części
obywateli pęd do służalczości, któremu towarzyszyły niezliczone akty hołdownicze
wobec tyrana, a plebejska brutalność oraz
pochlebstwo zaczęły kształtować stosunki
polityczno-społeczne, widzimy nie - odległą
epokę - ale wprost przeciwnie: naszą zaokienną codzienność.
Wspaniale też Zagajewski mówi o wolności: „żeby żyć w wolności, trzeba żyć w prawdzie. Prawda jest tam, gdzie jest odwaga, odwaga widzenia i wypowiedzi. (…) Żyć w prawdzie,
to być krytycznym wobec samego siebie
i ciekawym innych narodów, innych doświadczeń. Nie zaniedbywać inności.”
Zdaniem autora, polskim nieszczęściem jest prowincjonalizm duchowy i intelektualny, który powoduje naszą drugorzędność kulturalną. Zamiast zajmować się
uniwersalnymi sensami oraz stawiać światu i sobie fundamentalne pytania, kultywujemy własne krzywdy, co rozwija w nas miłość

A remarkable book of a great Polish poet and
prominent specialist in the humanities, comprising twelve essays, full of deep philosophical reflections and written in beautiful Polish.
What more can you want?
Undoubtedly, the book is an erudite read,
but do not be discouraged by that. Zagajewski
can present difficult issues in a clear, accessible way. He refers to writers, poets, composers, philosophers, and historians, switching
easily between periods and topics, to return
to the here and now, which seems easier to
understand after the intellectual journey the
author took us in. For example, when he cites
ancient historian Tacitus and describes how
in Rome, under the reign of Emperor Tiberius,
some citizens displayed excessive servility,
which was accompanied by numerous servile
acts towards the tyrant, and plebeian violence
and flattery began to shape political and social
relations, we do not see the past but, quite the
contrary, the current situation in our country.
Zagajewski describes freedom in a wonderful way; he writes, ‘to live in freedom,
we must live in truth. Truth is where courage is, the courage of perception and speech.
(…) To live in truth is to be critical towards oneself and curious about other nations, other experiences. Not to neglect the otherness.’
According to the author, Poland’s problem
is its spiritual and intellectual provincialism,
which leads to our cultural inferiority. Instead
of concentrating on universal truths and posing fundamental questions to the world and
ourselves, we cultivate our harm, which only
leads to self-love and confines us to infantile
myths. Zagajewski writes, ‘cuisine may – and
it should – be regional, but intellectual exploration should not.’ That is all there is to say.
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ANDRZEJ DRAGAN „KWANTECHIZM,
CZYLI KLATKA NA LUDZI”, WYD.
FABUŁA FRAZA, WARSZAWA 2019
Nie jest łatwo pisać o fizyce w sposób, który nie
przerazi ludzi, których przerażają równania
i wzory. Jako totalny głąb w naukach ścisłych
wiem, co mówię. Ledwie kilka takich książek
w życiu przeczytałem, żadna nie była napisana przez Polaka. Tymczasem Andrzej Dragan
dokonał w moim mniemaniu cudu: przeczytałem i rozumiem to, co wcześniej zdawało
mi się czarną magią. Wszelako nie o samą
fizykę tu idzie; „Kwantechizm” to wspaniały esej o człowieku i myśleniu. Co prawda
autor nie ma najlepszego zdania o naszym gatunku, twierdząc, że nie jesteśmy stworzeniami nazbyt przenikliwymi. Przytacza przy tym
badania brytyjskie o tym, jak często giną zwierzęta rozjechane przez samochody w trakcie przechodzenia przez jezdnię w stosunku
do liczby podjętych prób przejścia. Okazuje
się, że człowiek w tym zestawieniu zajmuje dopiero czwarte miejsce. Znacznie uważniejsza
(inteligentniejsza) jest natomiast świnia, która
tę klasyfikację wygrywa.
Jak zatem udało nam się polecieć na
Księżyc, zbudować komputer i dokonać teleportacji fotonu? Bo – jak mówi Dragan - elita
umysłowa naszego gatunku (czyli mały odsetek ludzkości zaledwie) porzuciła zabobony
oraz wiarę w prawdy objawione i zaczęła poznawać rzeczywistość poprzez nieustanne
wątpienie i dociekliwe sprawdzanie wszystkiego, co się da sprawdzić. „Wątpię, więc myślę,
myślę, więc jestem” – powiedział Kartezjusz.
Powtarzajmy to więc za nim, wszak nie ma innej metody, by przejrzeć w końcu na oczy.
ENGLISH

It is not easy to write about physics in a way that
will not scare off people afraid of equations
and formulas. As a science dummy, I know
what I am talking about. I have read few such
books in my life, none of which was written by
a Pole. Andrzej Dragan did an amazing thing:
I have read his book and now I understand
things I could never grasp. ‘Kwantechizm’ is
not only a book about physics; it is a remarkable essay about man and thinking. The author
does not think much of our species and claims
we are not very acute. He cites British studies on the deaths of animals hit by cars while
crossing the road in relation to the number
of attempts. It turns out that humans placed
fourth in his ranking. The winner was the pig,
which is much more careful (intelligent).
How could we fly to the Moon, devise a computer, and teleport a photon then? According
to Dragan, the intellectual elite of our species
(a small percentage of people) gave up superstitions and revealed truths and started to explore the world through constant doubt and

inquisitive research into everything that can
be checked. ‘I doubt, therefore I think, therefore I am.’ Descartes said. Repeat these words
after him, because there is no other way to
open your eyes.

5.

reading owing to our Polish fixations with
honour as well as its political relevance.
Karol Modzelewski, a recently deceased
prominent historian and intellectual, said, ‘In
the times when the government of Poland is
trying to include the words GOD, COUNTRY,
DUTY in every citizen’s passport, let’s recall
what Adam Michnik wrote about honour in
Polish People’s Republic’. Moreover, it should
be noted that Michnik wrote the book while in
prison after being arrested on a day when the
man who has the most to say about honour in
Poland was sleeping till noon.

6.

ADAM MICHNIK, „Z DZIEJÓW HONORU W POLSCE I INNE SZKICE”, WYD.
AGORA, WARSZAWA 2019
Mówi się, że kultura honoru – związana z archaicznym wyobrażeniem, że tylko krwią
można zmazać obrazę - utrzymuje się głównie
w regionach o niskiej kulturze prawnej: we
Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Iranie,
Turcji, Rosji, krajach arabskich, na południu USA i w środowiskach przestępczych.
Może więc właśnie dlatego, że mamy swoje
polskie fiksacje związane z pojęciem honoru,
warto przeczytać książkę Adama Michnika,
napisaną 30 lat temu. Także ze względu na jej
ciągłą polityczną aktualność.
Powiedział zmarły niedawno wybitny historyk i intelektualista Karol Modzelewski:
„W czasach, kiedy władze Rzeczypospolitej
zamierzają każdemu obywatelowi wpisać do
paszportu słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA,
warto przypomnieć, co Adam Michnik za komuny pisał o honorze”. Nie od parady będzie
przy tym nadmienić, że Michnik pisał ową
rzecz w trakcie wieloletniego więzienia, aresztowany w dniu, w którym człowiek, który
współcześnie chce mieć o honorze najwięcej
w Polsce do powiedzenia, spał do południa.
ENGLISH

It is said that the culture of honour – resulting
from the archaic belief that an insult could
only be wiped out with blood – prevails mostly in the regions of low legal culture, namely
in Italy, Greece, Spain, Poland, Iran, Turkey,
Russia, Arab countries, in the south of the
US, and in criminal circles. Adam Michnik’s
book written 30 years ago might be worth
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MARIUSZ CZUBAJ, „OKOŁO PÓŁNOCY”,
WYD. WAB, WARSZAWA 2019
Czytelnicy kojarzą Czubaja z kryminałami,
lecz „Około północy” nim nie jest, a przynajmniej nie tylko. Akcja dzieje się w 1969 roku
w Warszawie. Tuż po pogrzebie Krzysztofa
Komedy zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Pewien kontrabasista rozpoczyna
prywatne śledztwo, dzięki któremu poznajemy jazzowe środowisko czasów peerelu.
Jest klimatycznie literacko (jak ze „Złego”
Tyrmanda) i klimatycznie muzycznie (jak
z płyt Komedy czy Kurylewicza). Lekkie pióro, dobry smak, kunsztowna zabawa. Warto.
ENGLISH

Readers may associate Czubaj with crime
books, but ‘Około północy’ is not a crime story; or at least not only a crime story. The book
is set in Warsaw in 1969. After the funeral of
Krzysztof Komeda, a young girl is murdered.
Some double bass player begins a private investigation, which gives us an insight into the
jazz circles of Polish People’s Republic. The
atmosphere is remarkable both in terms of
literature (like Tyrmand’s ‘Zły’) and music
(like Komeda or Kurylewicz’s albums). It
is a well-written, insightful, and gripping
read. I highly recommend it.
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www.oklaskistanislawie.pl
kontakt@oklaskistanislawie.pl
+48 574 325 425

ENGLISH

OKLASKI STANISŁAWIE – A MEET-UP
PLACE

OKLASKI STANISŁAWIE

MIEJSCE SPOTK AŃ
TEKST I ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

S

tanisławie to stara, kociewska wieś
położona w pobliżu Tczewa, na drodze do Trójmiasta. Na jej obrzeżach,
w budynku dawnej owczarni tamtejszego
pałacu powstają Oklaski – miejsce spotkań i okazji.
Oklaski witają szpalerem starych dębów i zielenią przyległego parku. Wnętrze
to ponad 450 m2 przestrzeni i taras obiecujący wytchnienie. W tworzeniu projektu biorą udział czołowi projektanci wnętrz
publicznych i restauracyjnych – Rafał Kaletowski i Maciej Ryniewicz.
Pracy nad Oklaskami przyświeca idea połączenia szacunku do historii miejsca z nowoczesnymi i ponadczasowymi rozwiązaniami.
Zrewitalizowana została oryginalna, czerwona cegła z XIX wieku oraz niezwykła drewniana konstrukcja wewnątrz. Z tarasu rozpościera się widok na przepiękny park i pejzaż
okolicznych pól.
„Z ogromną dbałością przygotowujemy Oklaski do realizacji szerokiego wachlarza wydarzeń okolicznościowych, biznesowych i artystycznych” - mówi Monika
Gostkowska, manager. „Dobrze poczują
się tu ci, którzy cenią sobie piękno architektury, krajobrazu i detalu” – dodaje.
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Stanisławie is an old Kociewie village
near Tczew, on the way to Tricity. In its
outskirts, in a former sheepfold of the local palace, Oklaski, an event and meet-up
place, was set up.
Oklaski welcomes its guests with an avenue of oak trees and a green park. The interior covers over 450 square metres and
a terrace that promises relaxation. It is designed by the leading designers of public
and restaurant interiors – Rafał Kaletowski
and Maciej Ryniewicz.
The idea behind Oklaski is to combine
respect for the history of the place with modern and universal solutions. The original red
brick dating back to the 19th century and
remarkable woodwork have been restored.
The terrace gives views of the beautiful park
and the nearby fields.
‘We are carefully preparing Oklaski for
a wide range of special, business, and art
events,’ says Monika Gostkowska, Manager at Oklaski. ‘It is a place for those who
can appreciate the beauty of architecture,
landscape, and detail,’ she adds.
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Maciej Zień "MOJO"

jesień-zima 2019

TEKST Malwina Wawrzynek

ZDJĘCIA Dominika Woźniak

P OL S K A MODA T R A N SP ORTOWA

W

samym środku słonecznego dnia, w Łazienkach
Królewskich, oddychających historią, pięknem sztuki i majestatem osób, które niegdyś
się tu przechadzały, Maciej Zień zorganizował swój kolejny pokaz mody. Była to poniekąd sentymentalna podróż
do przeszłości, bo właśnie tutaj, dwadzieścia lat temu
Zień zorganizował swój pierwszy profesjonalny pokaz.
Dzisiaj, z dwudziestoletnim stażem i nazwiskiem, które znają wszyscy, powrócił w to samo miejsce z nieco
mniejszymi nerwami i kolekcją, która jest kwintesencją jego stylu, estetyki i tego, do czego przyzwyczaił
nas przez całą swoją karierę.
Zapewne nikogo nie zaskoczę, jeśli napiszę, że
w centrum kolekcji stała kobieta. Maciej Zień projektuje dla kobiet i to one zawsze są punktem wyjściowym
i kropką nad „i” w każdej kolejnej kolekcji projektanta. Nie obyło się więc bez sukienek, które zdominowały
wybieg. Obok nich pojawiły się jednak garnitury uszyte z myślą o współczesnej kobiecie biznesu, denimowy
kombinezon, który przełamywał mocno wyjściowy
charakter kolekcji, oraz peleryny, które stanowiły wykończenie poszczególnych stylizacji.
Najmocniejszym punktem kolekcji są z pewnością
tkaniny, które Maciej Zień dobiera jak prawdziwy esteta,
wyczulony na najmniejszy szczegół materiału. To duża
umiejętność, która zapewne przyczyniła się do tego, że
dzisiaj jego suknie cieszą się wielką popularnością. Bogate zdobienia, printy, hafty, brokatowe błyski i aplikacje
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DZ I S I A J, Z DW U DZ I E S T OL E T N I M S TA Ż E M I NA Z W I S K I E M,
KT ÓR E Z NA JĄ WS Z YS C Y, P OW RÓ C I Ł W T O SA MO M I E J S C E
Z N I E C O M N I E J S Z Y M I N ERWA M I I KOL EKC JĄ , KT ÓR A J E S T
K W I N T E S E NC JĄ J E G O S T Y LU, E S T E T Y K I I T E G O, D O C Z E G O
PR Z YZ W YC Z A I Ł NA S PR Z EZ C A Ł Ą S WOJĄ K A R I ER Ę.

to specjalność marki Zień. To one sprawiają, że sukienka
nabiera charakteru i wyróżnia się pośród innych na sali.
Muślin, jedwab, żakard, welur i wysokiej jakości wełna to
tkaniny, z którymi Zień jest za pan brat, rozumie je i wie,
jak uzyskać z nich zamierzony efekt na manekinie.
W jesienno-zimowej kolekcji Zienia widoczny jest
jednak pewien paradoks. Pomiędzy sukniami, które zachwycają nie tylko tkaniną i zdobieniami, ale właśnie też
dużym talentem projektanta do drapowania, konstrukcji
i podkreślania tego, co warte podkreślenia, znajdziemy
również sukienki, które nie olśniewają tak, jak inne. Przypominają projekty, które widujemy w dobrych sklepach
sieciowych, na studniówkowych balach, czy weselnych
uroczystościach. Trochę za mało jak na królewskie pałace. Na szczęście to tylko pojedyncze sylwetki, które z pewnością nikną wśród innych, pięknych i niesztampowych
propozycji Zienia.
Największym atutem projektanta z pewnością pozostaje jego styl, który można rozpoznać bez metki doszytej do
sukni. To duży sukces, ale też przekleństwo, które może
zamienić się w ciągłe powielanie podobnych pomysłów.
Wybór miejsca, godzina, muzyka na żywo i wspaniałe otoczenie pełne sztuki było miłym zaskoczeniem
i powiewem świeżości godnym paryskich pokazów.
Tkaniny i wybrane kroje zachwycają i skutecznie równoważą te mniej wyjątkowe projekty, w których po prostu
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czegoś zabrakło. Być może impulsu, który poderwałby
zebranych gości z krzeseł w euforii zachwytu, nawet
jeśli łazienkowskie otoczenie wymaga powściągliwości
i trzymania emocji na wodzy.
Tytuł kolekcji to „MOJO”, który oznacza amulet, talizman i talent. Tego ostatniego nie można odmówić Maciejowi Zieniowi, który już dwadzieścia lat udowadnia, że jego
miejsce z pewnością znajduje się na wybiegu. Trzymam
jednak kciuki, aby ten talizman przyniósł mu również
nową energię i chęć do małej rewolucji, która pozytywnie
zaskoczy nas podczas kolejnego, z pewnością równie pięknego pokazu.
ENGLISH

MACIEJ ZIEŃ’S MOJO FOR AUTUMN AND
WINTER 2019
In the middle of a sunny day, in Łazienki Królewskie,
a place full of history, the beauty of art, and the majesty
of people who once strolled down those paths, Maciej Zień
held a fashion show. It was a kind of sentimental journey
to the past, because twenty years ago, Zień organised
his first professional show at the very same venue.
Today, he returned there, a little less stressed, with
twenty years of experience and a recognisable name, to
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for royal palaces. Luckily, these are only individual cases, inconspicuous among other beautiful
and one-of-a-kind models.
The greatest asset of the designer is his
style, which can be recognised right away
without a label. It is a huge success but also
a curse, which can lead to rehashing old ideas.
The venue, time, live music, and beautiful surroundings full of art were a nice surprise and
a breath of fresh air worthy of Paris shows. The
fabrics and the designs enraptured the crowd
and offset those inconspicuous models in
which something was missing. Perhaps it was
a factor which would make the crowd go into
raptures although the venue required self-restraint and composure.
The collection is entitled ‘MOJO’, which
means amulet, talisman, and talent. The
latter cannot be denied as Maciej Zień has
proved for twenty years that he is cut out for
the catwalk. Hopefully, this talisman will
give him new energy and spur him to a revolution, which will surprise us at his next equally
beautiful show.

present a collection which is the essence of
his style, aesthetics, and everything he had
created throughout his career.
It is no surprise that the collection
revolved around women. Maciej Zień designs for women, who are the start and the
end of each of his collections. The catwalk
was dominated by dresses. Other outfits
included suits for contemporary businesswomen, a denim jumpsuit, which
was a departure from the official character of the collection, and capes to finish off
the outfits.
The strongest point of the collection are
fabrics, carefully selected by the designer
with attention to every little detail. It is
a great skill, which has probably contributed to the tremendous success of his dresses.
Rich ornamentation, prints, embroidery, glitter, and appliqué designs are Zień’s speciality.
They add character to his dresses and make
them stand out in the crowd. Muslin, silk, jacquard, velour, and quality wool are Zień’s favourite fabrics; the designer perfectly knows
how to use them to achieve the desired effect.
However, Zień’s autumn and winter collection poses something of a paradox. Among
the dresses with quality fabrics and unique
ornamentation, which show the designer’s
talent for draping, structuring, and highlighting what should be highlighted, there are also
some more ordinary models. These are more
like designs that can be found in good chain
stores, at proms, or at weddings. Not enough
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODEL /MODEL:

Wojciech Jachyra

Max Barczak | | Malva Models
www.malvamodels.com

RETUSZ / RETOUCH

STYLIZACJA I MAKIJAŻ/FASHION
STYLIST AND MAKE UP:

Anastazja Burak

Dorota Piełudź

UBRANIA / CLOTHES:

MALE-ME / www.male-me.pl,
Reseved, Cropp, House
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INTERWENCJA

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

I

kiedy już myślisz, że wszystko widziałeś, że nic cię nie zaskoczy, kiedy myślisz, że to, czym się zajmujesz jest przewidywalne i zbyt proste, że niczego się już
nie dowiesz i to wszystko dzieje się tylko
dla pieniędzy. I kiedy już myślisz, że nie
warto czekać na wielkie rzeczy, na dreszcze i na emocje…
Kiedy to wszystko się dzieje i tracisz wiarę, nagle doświadczasz rzeczy, których zaplanować się nie dało; rzeczy, które burzą myśli
wdzierające się w głowę. Jakby jakiś bóg czy
anioł pilnował, byś nie stracił wiary.
No dobrze, taka metafora może się źle
kojarzyć. Ale naprawdę tak to wyglądało.
Znudzenie rywalizacją nawet na najwyższym poziomie; przekonanie, że nic ciekawego już się nie może wydarzyć, przyzwyczajenie do rzutów wolnych Messiego (choć
trudno przyzwyczaić się do takiego piękna) i do bicia głową w mur najbogatszych,
przepełnionych gwiazdami, klubów. Do tego
uszy więdnące od ciągle powtarzających się
słów w ustach aktorów widowiska.
I wtedy ów bóg jakiś zsyła półfinały Ligi
Mistrzów. Choć nazwać je jedynie słowem
„półfinały” to tak jak powiedzieć o Machu
Picchu, że to po prostu zabytek.

B O GA

Trochę się na to zanosiło kiedy Ajax bił
Real, a Liverpool wyrzucił Bayern. A już na
pewno kiedy Tottenham powiedział STOP
Manchesterowi City. Tyle, że nawet wtedy
padały stwierdzenia: i tak zaraz odpadną
– Juventus po drodze, Barcelona czeka.
I tak, oczywiście faworyci, nawet ci murowani, czasem odpadają. Prawie nigdy jednak
w takich okolicznościach. A już z pewnością
takie wydarzenia nie „chodzą parami”, jak
w parę dobrała się wygrana 4:0 Liverpoolu
z triumfem 3:2 Tottenhamu.
I ten bóg czy anioł uświadamia ci, że nie
wszystko jeszcze widziałeś. Bo nie widziałeś
jak Barcelona pada na kolana, jak rzut rożny wykonuje Trent Alexander-Arnold. Nie
widziałeś jak młodziaki z Ajaxu kopią Real
i Juventus. I nie widziałeś jak wstaje z kolan
Tottenham. Nie wiedziałeś tego wszystkiego
w tak krótkim czasie.
I nie słyszałeś trenera, który, mimo swojej
głębokiej wiary w zespół, nie wierzy w to co
zobaczył, a do tego mówi o tym inaczej niż
wszyscy trenerzy świata.
I sam ze zdziwieniem stwierdzasz, że
oglądałeś to z wypiekami na twarzy i gęsią skórką na ciele. A sądziłeś, że to już nie
będzie wracać. I stwierdzasz, że nadal nie
wiesz nic. You Know Nothing, John Snow
lub Wojtek Zawioła.
ENGLISH

GOD’S INTERVENTION
When you think you have seen it all, and nothing will surprise you; when you think that
what you do is predictable and too easy, that
you will never learn anything new, and it is all
only for money; and when you think that big
things, thrills, and emotions are not worth
waiting for…
When it happens, and you lose faith in
it all, you suddenly experience improbable
things; things that storm your brain. As if
a god or an angel was looking after you.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Fine, this metaphor may trigger negative
associations. But this is what it looked like.
The boredom of competition, even if at the
highest level; a belief that nothing exciting
will ever happen; being used to Messi’s free
kicks (although one can’t get enough of such
beauty), and hitting the wall of the richest
clubs full of football stars. On top of that,
actors of the show repeating the same words
over and over again.
And then, some god sends the Champions
League semi-finals. Although calling it ‘semifinals’ is like saying that Machu Picchu is just
a monument.
It had been coming for some time when
Ajax defeated Real and Liverpool kicked
Bayern out. For certain, when Tottenham
said STOP to Manchester City. But even
then people would be like, they will be eliminated anyway – with Juventus on their way,
Barcelona awaiting them. Of course, favourites – even the firm ones – sometimes lose.
But seldom in such circumstances. For certain, such events do not go hand in hand like
in the case of Liverpool’s victory of 4:0 and
Tottenham’s triumph of 3:2.
That god or angel makes you realise that
you have not seen it all. Because you have
not seen Barcelona on their knees or Trent
Alexander-Arnold taking a corner kick. You
have not seen youngsters from Ajax kicking
Real and Juventus’ butts. And you have not
seen Tottenham getting off their knees. You
have not seen it all in such a short time.
And you have not heard a coach, who
– despite his faith in his team – can’t believe in what he sees and describes it in
a different way than all other coaches in
the world.
In the end, you will notice you were watching the game with flushed cheeks and goose
pimples all over. And you thought it would
never happen again. You realise you still
know nothing. You Know Nothing, Jon Snow
or Wojtek Zawioła.

Odnajdź i zaznacz wszystkie stolice
krajów w Europie do których możesz
doleciec z naszego lotniska

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

05.
2019

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY
FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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.
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

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.

P1
P3

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

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
do 10 min
/ to 10 min

4,00 PLN

2,00 PLN

12,00 PLN

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

REKLAMA

USŁUGI
PREMIUM

PREMIUM SERVICES
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***

. 40 zł + VAT
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

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.

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN

. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive"
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR
EVERYONE***

.
.

40 PLN + VAT
check-in without queues

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
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DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

1

221

MINIBUSEM

SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-LęborkPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKSPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS

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

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT
www.bytnertransport.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

LOTRANS
www.lotrans.pl

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

MAJBUS
www.majbus.eu

TAXI

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

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

Z K M GDYNIA

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

POCIĄGIEM
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

BY TRAIN

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

KI E R U N KI LOTÓW
F L I G H T D E S T I N AT I O N S
NORWEGIA / NORWAY
AUSTRIA / AUSTRIA
WIEDEŃ

www.viennaairport.com

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND*

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
HELSINKI

www.finavia.fi

TURKU

www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

www.aia.gr

GRUZJA / GEORGIA
KUTAISI

www.avinor.no

BERGEN

www.avinor.no/en/airport/bergen

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

SZWAJCARIA / SWITZERLAND
ZURYCH

GRECJA / GREECE
ATENY*

ALESUND

kutaisi.aero

HISZPANIA / SPAIN

SZWECJA / SWEDEN
GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda
www.skavsta.se
www.smalandairport.se

ALICANTE

www.barcelona-airport.com

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BARCELONA*

www.aena.es

VÄXJÖ

BARCELONA - REUS*

www.alicante-airport.net

HOLANDIA / NETHERLANDS

www.zurich-airport.com

UKRAINA / UKRAINE
CHARKÓW

hrk.aero

AMSTERDAM

www.schiphol.nl

KIJÓW

airport.kiev.ua

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

LWÓW

lwo.aero

ODESSA

http://www.odessa.aero/en

IRLANDIA / IRELAND
CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

www.kefairport.is

IZRAEL / ISRAEL
EJLAT

*

TEL AVIV

www.aberdeenairport.com

BELFAST

www.belfastairport.com

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

www.telaviv-airport.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

www.riga-airport.com

MALTA / MALTA
MALTA

ABERDEEN

www.iaa.gov.il

ŁOTWA / LATVIA
RYGA

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY
BERLIN-TEGEL

www.berlin-airport.de

BREMA

www.bremen-airport.com

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF

https://www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

POLSKA / POLAND

HAMBURG

www.fhl-web.de

KRAKÓW

www.krakowairport.pl

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

MONACHIUM

www.munich-airport.de

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

WŁOCHY / ITALY
MEDIOLAN-BERGAMO

www.orioaeroporto.it

PIZA

www.pisa-airport.com

* Połączenia sezonowe / seasonal connections
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GLASGOW

CORK
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* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule
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NEWS
GDAŃSKIE LOTNISKO PIĄTE NA
ŚWIECIE!

GDAŃSK AIRPORT PLACES
FIFTH IN THE WORLD!

POWIEDZIAŁA TAK! NIETYPOWE
ZARĘCZYNY NA GDAŃSKIM
LOTNISKU

POSHE SAID YES! UNUSUAL
ENGAGEMENT AT GDAŃSK
AIRPORT

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy znalazł się w dziesiątce najlepszych lotnisk na świecie w ocenie pasażerów. W rankingu pojawiły się
także lotniska w Katarze, Japonii, Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Singapurze, Indiach i Rosji.
Ranking satysfakcji podróżujących i korzystających w lotnisk
powstał na bazie 40 tysięcy ankiet. Przeprowadzono je w 2018
roku wśród pasażerów w 40 krajach. Oceniali oni punktualność,
jakość usług oraz możliwość dokonywania zakupów. Port Lotniczy
w Gdańsku zajął w tym badaniu wysokie, piąte miejsce. „To dla nas
wyjątkowe wyróżnienie, bo dokonane na podstawie opinii naszych
pasażerów. Jesteśmy zadowoleni, że tak wysoko ocenili jakość
usług świadczonych na gdańskim lotnisku. To dla nas także duże
wyzwanie na przyszłość” – powiedział Tomasz Kloskowski Prezes
Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.
Ranking lotnisk wykonała firma Airhelp, zajmująca się prawami
pasażerów. W ocenie jej specjalistów, którzy badali zadowolenie pasażerów, największym problemem stojącym obecnie przed lotniskami
jest ich przeciążenie. Przemysł lotniczy przeżywa gwałtowny wzrost turystyki. Światowe szacunki wskazują, że międzynarodowe przyjazdy
turystów na całym świecie wzrosły o 6%, do 1,4 mld w 2018 roku.
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy planuje w 2019 roku
obsłużyć ponad 5 mln pasażerów i zrealizować prawie 49 tys. operacji lotniczych.

Terminal pasażerski to miejsce, w którym nie tylko oczekuje się na
lot samolotem, robi zakupy i je lunch. To jednak także miejsce na
przeżywanie ważnych chwil. Na przykład – zaręczyn.
Ula i Andrzej zaręczyli się na gdańskim lotnisku. Na tak ważne
i romantyczne wydarzenie wybrali właśnie terminal w Porcie
Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Pomysł był oczywiście Andrzeja.
Chciał poprosić Ulę o rękę na lotnisku, bo, jak mówi, cały ich
związek opiera się na podróżach. Ula była bardzo zaskoczona
i wzruszona. I, oczywiście, powiedziała Andrzejowi TAK.
Para planuje ślub w przyszłym roku. Życzymy im dużo szczęścia
i bardzo wielu podróży. Mamy nadzieję, że będą częstymi gośćmi
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

EN

Gdańsk Lech Wałęsa Airport has been ranked as one of top ten
best airports in the world according to passengers. Other airports included in the ranking are Qatar, Japan, Brazil, Greece,
Spain, Singapore, Indie, and Russia.
The ranking of passengers and airport users satisfaction was
compiled on the basis of 40 thousand surveys conducted among
passengers in 40 countries in 2018. The respondents evaluated timeliness, quality of services, and shopping offer. Gdańsk
Airport placed fifth in the ranking. ‘It is a great honour for us,
because our result is based on the opinion of our passengers.
We are glad that the quality of services at Gdańsk Airport is so
positively evaluated. It is also a big challenge for the future,’ said
Tomasz Kloskowski, CEO at Gdańsk Lech Wałęsa Airport.
The ranking was prepared by Airhelp, a company dealing
with the rights of passengers. According to its specialists who
evaluated the satisfaction of passengers, the biggest problem
faced by airports today is overloading. The aviation industry is
experiencing a sudden rise in tourism. It is estimated that international tourism in the world has increased by 6% and amounted to 1.4 billion in 2018.
In 2019, Gdańsk Lech Wałęsa Airport is planning to serve
more than 5 million passengers and carry out almost 49 thousand aviation operations.
EN

The passenger terminal is a place where you wait for your flight,
do shopping, and have lunch. But it is also a place where important
things happen. For example, an engagement.
Ula and Andrzej got engaged at Gdańsk Airport. For such an
important and romantic event, they chose the passenger terminal
at Gdańsk Lech Wałęsa Airport. It was Andrzej’s idea, of course.
He wanted to ask Ula to marry him at the airport, because, as
he says, their relationship is based on travelling. Ula was very
surprised and moved. And, of course, she said YES.
The couple is getting married in 2020. We wish them happiness
and many travels. We hope they will be regular visitors of Gdańsk
Lech Wałęsa Airport.

DUSSELDORF
KWIAT CYWILIZACJI
Tekst: Piotr Stefanowski

Zdjęcie: Pixabay.com

GDZIE TO JEST?

Stolica kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfaila należy do
aglomeracji Rhein-Ruhr i znajduje się w południowo-zachodnich Niemczech, na południowy Zachód od Zagłębia Ruhry.

CIEKAWOSTKI

Nazwa Düsseldorf wzięła się od połączenia dwóch wyrazów - Düssel,
czyli nazwy dopływu Renu, mającego swoje ujście w tym miejscu oraz
wyrazu Dorf, oznaczającego wieś. Ta 'wieś' jest jednak nieco myląca,
bo miasto liczy sobie niemal 600 tysięcy mieszkańców. Jest to drugie
po Kolonii największe miasto kraju związkowego NRW - Nadrenii-Północnej Westfalii, a zarazem stolica tego landu.

WARTO ZOBACZYĆ

Miasto urzeka swoim zadbanym centrum, z wieloma starymi kamienicami oraz piękną, długą promenadą nad Renem, zakończoną budynkiem parlamentu kraju związkowego oraz wielką wieżą telewizyjną,
z której roztacza się widok na całą okolicę. W pogodne dni można z niej
nawet dostrzec katedrę w oddalonej o blisko 40 km Kolonii. W Düsseldorfie jest też dużo futurystycznych, strzelistych wieżowców, różne budynki biurowe, a w dzielnicy portowej Medienhafen natkniemy się na
charakterystyczne, powyginane budynki autorstwa Franka Gehrego,
znanego m.in. z tego, że zajmuje się projektowaniem Muzeum Żydów
w Warszawie. Warto również zobaczyć pozostałość zamku nad Renem, którą stanowi obecnie jedna wieża, położona przy głównym placu
koło promenady. Tuż za nią znajduje się trzynastowieczny kościół pod
wezwaniem św. Lamberta. Co ciekawe jest w nim pochowany biskup
diecezjalny Gdańska - Carl Maria Splett, zaś na jego nagrobku możemy dostrzec katedrę oliwską, herb biskupstwa gdańskiego i panoramę
gdańskiej starówki z Żurawiem. W okolicy jest też zabytkowy ratusz,
a przed nim posąg Johanna Wilhelma II – XVIII-wiecznego władcy landu. W przypadku dalszych wojaży, warto się przejechać do dzielnicy
Benrath, gdzie koło przystanku tramwajowego o nazwie "Schöne Aussicht" - czyli po prostu "Ładny widok" znajduje się malowniczy pałacyk
noszący nazwę Schloss Benrath.
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DÜSSELDORF – THE FLOWER OF CIVILISATION

WHERE IS IT?

The capital of the federal state of North Rhine-Westphalia is a part
of the Rhein-Ruhr agglomeration and is located in south-western
Germany, south-west of the Ruhr.

INTERESTING FACTS

The name Düsseldorf is a blend of two words – Düssel, which is
a tributary of the River Rhine whose mouth is in Düsseldorf, and
Dorf, which means a village. The word ‘village’ may be misleading, as the city has almost 600 thousand inhabitants. It is the
second largest city of NRW (North Rhine-Westphalia) and the
capital of this state.

MUST-SEE

The attractive city centre boasts plenty of old townhouses and
a beautiful long promenade along the River Rhine with the Parliament Building and a huge television tower, which gives views of
the area. In fine weather conditions, you may even spot the cathedral in Cologne in the distance of 40 kilometres. In Düsseldorf,
there are also a lot of high futuristic skyscrapers, office buildings,
and, in the port district of Medienhafe, characteristic bending
buildings designed by Frank Gehry, renowned for, among others,
his participation in the talks on designing the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Another landmark that you cannot pass up is the remains of the castle by the River Rhine, which
consists of one tower located by the main square near the promenade. Behind the tower, there is St. Lambertus Church, dating
back to the 13th century. What is interesting, a diocesan bishop
of Gdańsk, Carl Maria Splett, was buried in that church, and on his
tomb, there is the archcathedral in Oliwa, the coat of arms of the
Diocese of Gdańsk, and a panorama of the Gdańsk Old Town with
the Crane. In the vicinity, there is also a historical town hall and
a statue to Johann Wilhelm II, who ruled the state in the 18th century. If you are after exploring the region, visit the district of Benrath,
where near the tram stop ‘Schöne Aussicht’, which simply means
‘A Nice View’, you will find a lovely palace Schloss Benrath.

SKYWAYRUN GDAŃSK AIRPORT

JUŻ 9 CZERWCA
W NOCY Z 8 NA 9 CZERWCA ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA NOCNEGO BIEGU PO PASIE
STARTOWYM PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK.
Tekst i zdjęcia: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

niska i w miejscach, gdzie tylko przez krótki czas nie przylatują
i odlatują samoloty. Ale podobnie jak w ubiegłym roku możemy
liczyć na wsparcie naszych partnerów
Dla każdego z uczestników do odbioru będzie tzw. pakiet startowy. Zawiera on koszulkę techniczną numer startowy z wklejonym chipem do pomiaru czasu imienny Boarding Pass oraz bilet
parkingowy.
Ze względu na specyfikę biegu, a w szczególności fakt, że odbywa się on na lotnisku w strefie „za bramkami”, warto zapoznać
się z regulaminem przed wybraniem się na bieg. Dostępny jest
on na stronie lotniska oraz Skywayrun. Serdecznie zapraszamy
wszystkich pozytywnie zakręconych!

J

est to dość nietypowy bieg, różniący się zasadniczo od biegów ulicznych. Nwiewątpliwie, możliwość przebiegnięcia
pięciu kilometrów w otoczeniu potężnych maszyn lotniska
i samolotów jest zdecydowanie czymś, co warto wpisać na listę
rzeczy do zrobienia. To także wyjątkowa koncepcja, by promować
aktywność fizyczną i integrować środowisko biegaczy w niecodzienny sposób.
Na starcie stanie w tym roku aż cztery tysiące zawodników!
Liczba ta pokazuje jaką popularnością cieszy się ów bieg, gdyż,
w stosunku do poprzedniego roku, liczba uczestników wzrosła
dwukrotnie. Nie da się bowiem ukryć, że jest to największy w historii Polski bieg po pasie startowym lotniska.
Jak wskazuje Tomasz Klosowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk:
- To dla nas także duże i ambitne wyzwanie, aby zorganizować imprezę dla kilku tysięcy osób na terenie działającego lot-
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GET READY FOR SKYWAYRUN GDAŃSK AIRPORT
ON 9 JUNE!
IN THE NIGHT OF 8 TO 9 JUNE, GDAŃSK AIRPORT
IS HOLDING ANOTHER EDITION OF THE NIGHT
RUNWAY RUN.

It is an unusual event, which considerably differs from regular runs. A chance to run five kilometres in the surroundings
of huge airport machines and aircrafts is one of top bucket list
items. It is also an exceptional way to promote physical activity
and bring runners together.
This year, as many as four thousand runners have signed up
for the event. This shows the huge popularity of the run, since

the number of participants has doubled as compared
with the last year’s edition. The fact is that it is the biggest airport runway run ever held in Poland.
Tomasz Klosowski, CEO at Gdańsk Airport, said:
‘For us, it is a big and ambitious challenge to organise
an event for several thousand people at the airport, where
planes are not arriving or departing for the time of the
run. But, just like last year, we can count on the support
of our partners.’
Each of the runners will receive a so-called welcome
package, with a technical T-shirt, a start number with
a time-measuring chip, a personal Boarding Pass, and
a parking pass.
Due to the specificity of the event, in particular the fact that
it is held at the airport, behind the gates, read the regulations
carefully before the run. The regulations are available on the
website of the airport and Skywayrun. All positively crazy people are warmly invited!

