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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'.
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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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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
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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

PA N A M A N I E O S Z L I F O WA N Y. . .

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.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

PA N A M A N I E O S Z L I F O WA N Y. . .

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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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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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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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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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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LEKTURY
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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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.
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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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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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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
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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

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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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
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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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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

ENGLISH

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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KRÓTKA KŁÓTNIA O TYM,
CZY PODPISYWAĆ ZDJĘCIA
TEKST Jakub Wejkszner

ZDJĘCIE Bartosz Maciejweski

Bartosz Maciejewski: „Moraliści domagają się od zdjęcia,

by zrobiło coś, czego nie jest w stanie zrobić – by przemówiło. Podpis to brakujący głos, spodziewamy się, że powie
prawdę. Jednak nawet najbardziej odpowiedni podpis jest
tylko pewną interpretacją, z konieczności zawężającą wymowę zdjęcia, pod którym został umieszczony.” Susan
Sontag. „O fotografii”.
Jakub Wejkszner: Sontag jak coś powie…
B.M. Pogadajmy o tym.
To jest atak na sztukę konceptualną w czasach, kiedy
fotografia nie była jeszcze tak rozpowszechnioną
dziedziną sztuki jak teraz. Czy podpis psuje? Nie, podpis
może kontekstualizować. Ten ruch anty-logocentryczny ma pewne uzasadnienie w tym, że słowa, które
definiują rzeczywistość są zatrute, ale żeby rezygnować z nich w ogóle w imię jakiegoś efemerycznego
nie-wiadomo-co, jest czymś, co właśnie Susan Sontag
mogłaby napisać. A obrazy podpisywać można?

Ja wolę numerację prac, jeśli w ogóle jakkolwiek mam je
stygmatyzować.
Ale to w ramach jakiejś kolekcji, gdzie konteksty
się uzupełniają. Wyobraź sobie, że masz jakiś zbiór
zdjęć, wszystkie inne i mówisz odbiorcy - interpretuj jak chcesz. Tu masz ludzi, tam jest ulica,
połącz to sobie jakoś. Też nie jestem wielkim
fanem sztuki konceptualnej, na zasadzie - ktoś
zrobił kreskę na płótnie i teraz jest cała książka
do przeczytania, żeby to zinterpretować, ale są
wartościowe dzieła, które zyskują na interpretacji
poprzez kontekst myśli autora.

To jest jak z zapisem filmowym naszych wrażeń z jakiegoś miejsca. Dopóki ich nie sfilmujesz, twoje wspomnienia mkną swobodnie i są wolne. Samodzielne elektrony.
Uwieczniasz je i bach! - obraz się zawęża, pamięć wyrzuca
resztę poza to, co zostało nagrane, uwiecznione. Trochę
podobnie jest z podpisami pod zdjęciami, tylko tu wszystko dzieje się natychmiast. Podchodzisz, spoglądasz na

KRÓTKA KŁÓTNIA O TYM...

podpis i już - autor mówi co masz sobie pomyśleć. Więc to co mówi Sontag się zgadza. Nie
kierunkujmy.
Dobrze, ale nie każdy kierunek jest
zły. Jeśli na przykład masz coś, co jest
mało transparentne lub ambiwalentne
w odbiorze, czyli, powiedzmy, jakiegoś
rodzaju dziełu sztuki o naturze tragiczno-historycznej, to warto by przynajmniej przedstawić sposób patrzenia na
to przez autora, który może pomóc w
zrozumieniu dlaczego wybrał akurat
ten fragment rzeczywistości. Ja bym
był zawsze przeciwny takiemu myśleniu holistycznemu, że wszystko jest
wszystkim, wszystko można interpretować jak się chce i wtedy będziemy
wolni czy cokolwiek takiego. Ile razy
w historii wielkie dzieła powstawały
pod presją cenzury, bólu czy mecenatu?
To zresztą jest zupełnie niezgodne z
tym, jak wygląda życie, bo nieustannie
przypisujemy znaczenia do elementów
rzeczywistości i rezygnowanie z tego,
bo mielibyśmy uzyskać jakąś wyidealizowaną wersję czystego odbioru, jest,
z całym szacunkiem, śmieszne w moim

mniemaniu. Nie ma czystego odbioru.
Nie ma sztuki, która po prostu jest.
Wszystko istnieje, czy tego chcemy czy
nie, w kontekście historycznym, politycznym, czy nawet samego naszego
genotypu lub doświadczeń życiowych.
Nie każde ukierunkowanie jest złe, nie
każde zło jest ukierunkowane.

Być może. Jednak Sontag mówi dalej, że podpisy znaczą dla ludzi więcej niż świadectwo
oczu i dodaje, że żaden podpis nie jest w stanie na trwałe ograniczyć ani zagwarantować
sensu zdjęcia. Mówimy o wyłączaniu percepcji, włączaniu definicji z góry narzuconych.
Mówimy o ego artysty, twórcy, który na siłę
stara się ustalić sens i ideologię, stara się sformatować nasze myślenie i widzenie, bo tak
mu podpowiada jego ambicja. Więc może jednak nie chodzi o lepsze zrozumienie dzieła,
ale o czystą projekcję swojego ego. Powtórzę
za Sontag, sensu nie da się zagwarantować.
Sens sam się budzi (albo nie) kiedy go szukamy. Droga nie cel.
Jakoś mnie to nie przekonuje. Nadal
twierdzę, że nie żyjemy w próżni. Nadal
twierdzę, że nie ma wyidealizowanego
"prawdziwego" sensu pisanego wielką
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literą. Nadal twierdzę, że uważając tak,
tylko bardziej zagłębiamy się w tzw.
metafizykę obecności, czyli coś, co, zdawałoby się, właśnie ktoś taki jak Susan
Sontag powinien zwalczać. Nadal twierdzę, że tytuł nie jest aż tak potężnym
narzędziem, że właściwie determinuje
wartości dzieła. Czy to, że Ludzie bezdomni nazywają się ludźmi bezdomnymi
zmienia jakoś odbiór tego, co przeczytaliśmy? Czy Stańczyk zmienia całkowicie
swoje znaczenie tylko przez to, że jest
nazwany Stańczykiem? Nie łudźmy się,
że rezygnując z nazw zwyciężymy w
jakiejś wojnie o prawdę. Problem leży
gdzie indziej, a tego nie chce nam się
rozgrzebać, bo to zbyt trudne.

Dobra, kto zechce niech podpisuje zdjęcia, kto zechce niech te podpisy czyta.

Ważne, żeby widz potrafił wykraczać poza
osobiste wrażenia twórcy. Żeby fotografia wyzwalała, uwalniała, a nie krygowała. Żeby nie można jej było dotknąć, ani
bezpośrednio zobaczyć, a już na pewno
nazwać.
ENGLISH

SHORT QUARELL ABOUT WHETHER OR
NOT ANYONE SHOULD SIGN PICTURES
Bartosz Maciejewski: „Moralists wants from

the picture to do something that it cannot –
to talk. Signature is a missing voice, we expect it to tell the truth. However, even the
most accurate signature is just one of the
interpretations, that has to limit the significance of that picture that is written below”.
Susan Sontag “On photography”.

Jakub Wejkszner: She always says something like this.

B.M.: Let’s talk about it.
It’s an attack on contemporary art
in times, when photography was not
as widespread as it is today. Does
signature spoil anything? No, the
signature can only contextualize. This
anti-logocentric movement has it’s
merit when it says that word which
define our reality are poisoned, but
to resign from them altogether in the
name of some ephemeral nonsense is
something what Susan Sontag could
say. Can you put a signature on a
painting?

I prefer to number them, if I want to stigmatize them at all.

K R Ó T K A K Ł Ó T N5I 7A– 5O 7 T Y M . . .

what is on the film, stays. It’s similar to signatures, but here it all happens at once. You
come, look at a signature and bang, author
tells you what to think. So, Sontag makes
sense. Don’t direct the viewer.
Sure, but not every direction is bad. If
you, for example, have a piece that is
confusing, ambivalent or a piece with
tragic or historical backstory, it’s rather
useful to show why the author chose that
part of reality. I would be always against
this holistic way o thinking, that everything is everything, you can interpret everything as you wish, because then we’ll
be truly free or something. How many
times in history, great pieces were made
under pressure from censorship, pain or
sponsorship? It’s just not how life works.
We do it all the time – put some kind of
meaning to everything and giving it up
is some kind of idealized version of pure
reception, which is, with all due respect,
just silly in my opinion. There is no pure
reception. There is no art that just is.
Everything exists in socio-political-historical-economical context and even such
things as our genotype and experience
is something worth taking into consideration. Not every directing is wrong and
not every wrong is directed.

Perhaps it’s true. But Sontag says further
down the line, that signatures are meaning
more to people than what they experience
with their eye, and she adds, that there is
no signature that can truly limit or guarantee the meaning of the picture. We talk
about turning off perception, and turning on

But it’s within the ramifications of one
collection, where contexts complement
each other. Imagine, that you have a collection of pictures, all different, and you
tell to the consumer – do with ii what
you want. Here are some people, there
is a street – connect the dots somehow.
I am not a great fan of conceptual art
as well, especially something like – it’s
a teared painting, here’s the book why
does it matter, but there are valuable
works that can gain meaning when
helped by a right signature.

It’s like a movie version of our impressions
of a place. Until you film it, your memories
run freely. Free as an electron. Then, you
film and I crashes, the view tightens, memory throws everything else away, and only

definitions that are put upon us. We talk
about an artist’s ego, creator, who tries to
determine meaning and ideology, tries to
format our thinking and seeing because that
is what his ambition tells him to do. So maybe
it’s not about better understanding the piece,
but about the projection of one’s ego. I will repeat what Sontag said, you cannot guarantee
the meaning. It “is” in the piece (or not) when
we look for it. The path is not the goal.
I am not convinced. I still think that we
do not live in the void. I still thing that
there is no idealized “true” meaning with
a capital T. I sill think that claiming that
there is such a thing, only makes us more
and more intertwined with metaphysics
of presence, which, as I presume, Sontag
would try to fight. I still think that signature is not as powerful tool to determine
the value of the piece. Does “Homeless
people” by Żeromski changes it’s meaning because it is call homeless people?
Does Matejko’s “Stańczyk” completely
differs it’s meaning because it’s called
Stańczyk? We shouldn’t fool ourselves
that by getting rid of signatures we’ll win
in some crazy war on truth. The problem
is somewhere else and no one seems to
dig into that, because it’s just too hard.

All right, so who wants to put a signature –
let them, who wants to read them will read
them. It’s important to let to viewer go beyond the artists idea. Photography should
be a liberating experience rather than education. You should not be able to touch it
or see directly, and definitely – you should
not be able to name it.
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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

fot. Marcin Bryja

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

facebook.com/PortLotniczyLodz

Twitter: @Lodz_Airport

www.lotnisko.lodz.pl
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TO MIAŁ BYĆ TEKST O POZORACH
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POZNAJ UROK

TURCJI
W ŻADNYM INNYM KRAJU NIE MOŻEMY ODBYĆ TAK FASCYNUJĄCEJ
PODRÓŻY W CZASIE JAK WŁAŚNIE TU. POZOSTAŁOŚCI GRECKICH
AMFITEATRÓW I RZYMSKICH FORTYFIKACJI, BIZANTYJSKIE ŚWIĄTYNIE,
SELDŻUCKIE WAROWNIE ORAZ OSMAŃSKIE PAŁACE – TRUDNO WYRAZIĆ
ZACHWYT TOWARZYSZĄCY WYPADOM NIE TYLKO WZDŁUŻ WYBRZEŻA, ALE
RÓWNIEŻ W GŁĄB KONTYNENTALNEJ TURCJI. TU HISTORII SIĘ PO PROSTU
DOTYKA, TU CZUĆ JĄ W PODMUCHACH WIATRU.
TEKST: RED. ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

POZNAJ UROK TURCJI

pozycją na liście każdego turysty chcącego
poznać orientalne oblicze tego kraju. Specjalnością jest „kese”, czyli peeling szorstką
rękawicą, po którym następuje masaż w
mydlanej pianie.
AKTYWNY WYPOCZYNEK
Dla tych, którzy najlepiej odpoczywają
aktywnie, Turcja ma wiele propozycji.
Od popularnych dyscyplin jak tenis,
golf, gry zespołowe, jazda konna przez
pływanie, nurkowanie, żeglowanie,
surfing, skutery wodne, po aktywności ekstremalne – trekking w górach,
rafting, wspinaczka. Tu możliwości
jest niezliczona ilość, a wszystko tylko
zależy od chęci i otwartości zainteresowanego.
Zapraszamy do skorzystania z usług czarterowych, by poznać uroki tego już-nie-tak-egzotycznego miejsca!

NATURALNE SKARBY
Nic tak nie pozwala odciąć się od codziennych trosk jak właśnie natura. I dla
niej warto też tu przyjechać. Zobaczyć
legendarny Ararat, księżycową Kapadocję,
wapienne tarasy Pamukkale, Dolinę Motyli, wodospady Düden i Kursunlu, słone
jezioro Van lub spłynąć rzeką Dalyan, by
podziwiać żółwie. Miłośnicy natury mogą
tu odkrywać wszystkie odcienie zieleni, ale
też zatopić się w obserwowaniu surowych,
skalistych wybrzeży oraz turkusowych wód
w zacisznych zatokach.
POZWÓL SOBIE NA RELAKS
Tureckie łaźnie cieszą się dużą popularnością! Pójście do hamamu powinno być

IN ENGLISH —

EXPLORE THE TURKISH CHARM!
NO OTHER COUNTRY IN THE WORLD WILL
TAKE YOU ON SUCH A FASCINATING JOURNEY IN TIME OVER THE REMAINS OF GREEK
AMPHITHEATRES AND ROMAN FORTIFICATIONS, BYZANTINE TEMPLES, SELJUK
CASTLES AND OTTOMAN PALACES – IT’S
IMPOSSIBLE TO DESCRIBE THE PLETHORA OF
MONUMENTS SCATTERED NOT ONLY ALONG
THE COAST, BUT ALSO INLAND. HERE, YOU
CAN ALMOST TOUCH AND FEEL HISTORY
BLOWING IN THE WIND.

NATURAL TREASURES
Nothing will let you relax and forget your
daily troubles like nature, which is strikingly beautiful here – you must see legendary
Mount Ararat, lunar Cappadocia, limestone Pamukkale Water Terraces, Butterfly
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Valley, Düden and Kursunlu waterfalls,
saline Lake Van, and look out for tortoise
in the Dalyan River. Here, lovers of nature
can explore all shades of green as well as
observe bare, rocky coasts and turquoise
waters of peaceful bays.
INDULGE YOURSELF
Turkish baths are incredibly popular.
Visiting hammam is a must for every
tourist who wants to explore the Oriental side of the country. Their specialty
is ‘kese’, that is rough mitt scrub and a
massage in soap foam.
ACTIVE RELAXATION
Turkey has a lot in store for those who prefer
active leisure, ranging from popular sports
like tennis, golf, team sports, horse-riding,
through swimming, diving, sailing, surfing,
water scooters, to extreme sports – mountain trekking, rafting, climbing. There are
plenty of things to do, and the choice is
entirely up to you.
We invite you to use our charter services to get to know this not-so-exotic-anymore place!
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R OZ K Ł A D LO T Ó W
L AT O 2 01 9
PR Z Y LOT Y
NUMER
LOTU

T YP
SAMOLOTU

FLIGHT NUMBER

AIRCRAFT TYPE

DNI

OKRES

ODLOT

PRZYLOT

DAYS

DATA

DEPARTURE

ARRIVAL

PRZEWOŹNIK

..3....

28.03-27.10

07:40

11:30

FR1978

B738

RYANAIR

…..6.

28.03-27.10

06:15

10:05

FR1978

B738

RYANAIR

.2...6.

28.03-27.10

CARRIER

D U B LI N (D U B) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)

E A S T M I D L A N DS (E M A ) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
18:35

21:50

FR1624

B738

RYANAIR

LO N DY N S TA N S T E D (S T N) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56.

28.03-27.10

11:55

15:10

FR2468

B738

RYANAIR

..3....

28.03-27.10

07:05

10:20

FR2468

B738

RYANAIR

……7

28.03-27.10

13:25

16:40

FR2468

B738

RYANAIR

B738

RYANAIR

AT E N Y ( AT H) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6.

28.03-27.10

18:50

20:25

FR4811

1......

03.05-27.10

10:45

12:05

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

..3....

03.05-27.10

10:50

12:10

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

....5..

03.05-27.10

10:15

11:35

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

......7

03.05-27.10

11:05

12:25

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) – M O N AC H I U M (M U C)

A N TA LYA ( AY T ) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) (C Z A R T E R)
..3....

12.06-25.09

13:30

15:30

RR3012

B738

RYANAIR SUN

..3....

19.06-16.10

16:30

18:30

PC6101

A320

PEGASUS AIRLINE

B U R G A S (B OJ) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) (C Z A R T E R)
....5..

14.06-13.09

03:40

04:40

FB6435

A320

BULGARIAN AIR

....5..

14.06-20.09

09:50

10:50

ENT1092

A320

ENTER AIR

....5..

31.05-27.09

Z A K Y N T H OS (Z T H) - ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) (C Z A R T E R)
09:55

11:30

ENT1038

A320

ENTER AIR

F L I G H T S CHED UL E
SUMMER 2 01 9
O D LOT Y
DNI

OKRES

ODLOT

PRZ YLOT

NUMER LOTU

T YP SAMOLOTU

PRZEWOŹNIK

DAYS

DATA

DEPARTURE

ARRIVAL

FLIGHT NUMBER

AIRCRAFT TYPE

CARRIER

..3....

28.03-27.10

11:55

13:45

FR1979

B738

RYANAIR

.....6.

28.03-27.10

10:0

12:20

FR1979

B738

RYANAIR

.2...6.

28.03-27.10

123.56.

28.03-27.10

15:35

16:55

FR2469

B738

RYANAIR

..3....

28.03-27.10

10:45

12:10

FR2469

B738

RYANAIR

……7

28.03-27.10

13:00

14:20

FR2469

B738

RYANAIR

…..6.

28.03-27.10

B738

RYANAIR

1......

03.05-27.10

12:40

14:00

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

..3....

03.05-27.10

12:45

14:05

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

....5..

03.05-27.10

12:10

13:30

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

......7

03.05-27.10

13:00

14:20

LH1629

CRJ9

LUFTHANSA

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) – DU B LI N (DU B)
ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) – E A S T M I D L A N DS (E M A )
21:15

22:45

FR1625

B738

RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) – LO N DY N S TA NS TE D (S TN)

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J) - AT E N Y ( AT H)
20:50

00:30

FR4812

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) – M O N AC H I U M (M UC)

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) – A NTA LYA ( AY T )
..3....

12.06-13.09

16:20

20:20

RR3011

B738

RYANAIR SUN

..3....

09.06-16.10

19:10

23:00

PC6102

A320

PEGASUS
AIRLINE

ŁÓ DŹ / LO DZ (LC J) - B U R G A S (B O J)
....5..

14.06-13.09

05:30

08:40

FB6202

A320

BULGARIAN AIR

....5..

14.06-20.09

11:45

14:45

ENT1091

A320

ENTER AIR

ŁÓ DŹ / L O DZ (LC J) - Z A K Y N T H O S (Z T H)
....5..

31.05-21.06

15:25

19:00

ENT1037

A320

ENTER AIR

....5..

28.06-27.09

14:20

17:55

ENT1037

A320

ENTER AIR

