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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA  
GÓRECKA

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MALWA 
WAWRZYNEK

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

TOMASZ
ORGANEK

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

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

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

PIOTR 
SOBIK

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

PLATFORMA MEDIALNA
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Zacznę od najprostszego, dziecięcego 
pytania, który samochód jest najszybszy 
na świecie? 
To nie jest wcale najprostsze pytanie. Na naj-
prostsze pytania czasami najtrudniej odpo-
wiedzieć. Co rozumiesz przez najszybszy? 
Czy chodzi Ci prędkość maksymalną, czy 
czasy wykręcane np. na wyścigu 24-godzin-
nym Le Mans, gdzie samochód ma przeje-
chać jak najwięcej kilometrów w ciągu 24 
godzin, czy może wyścigi na ¼ mili, kiedy 
auta rozpędzają się od zera przez 402,5 
m. Kategorii „najszybszy” jest mnóstwo, 
a wbrew pozorom za każdym razem będzie 
to samochodów zupełnie inny, bo jeżeli weź-
miemy pod uwagę jednego z największych 
króli prędkości, np. Bugatti, to samo Bugat-
ti na torze Nurburgring, na zielonym piekle, 
nie będzie tak szybkie, jak samochody, które 
teoretycznie nie mają takiej prędkości, ale 
zupełnie inaczej się zachowują w zakrętach, 
zupełnie inaczej dohamowują, są znacznie 
lżejsze itp. Potem bierzesz ten samochód, 
który teoretycznie jest najszybszy, to przy-
kładowe Bugatti, stawiasz na ¼ mili i nagle 
się okazuje, że przegrywa z Oplem Calibrą. 
Pamiętasz takie auto? 

Trudno go zestawić z Bugatti na jednym 
torze.
W pewnym czasie był najtańszym samocho-
dem sportowym dostępnym na rynku i nieste-
ty ponosił za to konsekwencje.

Koledzy dziennikarze motoryzacyjni czasem 
odpowiadają na to pytanie, że czerwony, 
a czerwony z czarnym paskiem jest już na 
pewno najszybszy. 
Wiadomo, że czerwone są najszybsze. 

Nie mamy już wiz do Stanów, każdy 
może pojechać, ale nie każdy może 
pojechać w Stanach czymś takim, czym 
ty mogłeś pojechać, jako pierwszy 
dziennikarz spoza Ameryki. 
W Stanach Zjednoczonych odbywa się Best 
Drivers Car, impreza organizowana przez 
Motor Trend. Jest to jeden z  najbardziej 

znaczących konkursów motoryzacyjnych. Za-
wsze robili to w bardzo zamkniętym gronie, 
wyselekcjonowani kierowcy z jakimś tytułem 
mistrza. Totalny top of the top. Po raz pierw-
szy w tym roku stwierdzili, że zaproszą kogoś 
z zewnątrz i miałem szczęście być jednym z za-
proszonych. Motor Trend wchodzi na rynek 
polski, więc chcieli w fajny sposób to uhonoro-
wać. I zostałem zaproszony, ale nie tylko pod 
kątem patrzenia na samochody, sprawdzania 
ich bagażników i tego z jakich materiałów są 
wykonane. Wziąłem udział w najbardziej wido-
wiskowym wydarzeniu, czyli wyścigu razem 
z tymi wszystkimi mistrzami! Dwanaście naj-
lepszych sportowych samochodów świata na 
torze Laguna Seca.

I musisz wykręcić korkociąg? 
I jesteś reprezentantem Polski! Wygrałeś?
Nie mogę Ci powiedzieć co było, bo to zoba-
czysz. Program ruszy od 24 października. 

To jest długi tor?
Ponad 4 km.

Zapamiętasz?
Zapamiętasz. Moim nauczycielem był Roc-
ket, starszy gość, Randy Pobst, jest on jednym 
z najsłynniejszych kierowców wyścigowych 
w Stanach Zjednoczonych, który wygrał 
wszystko co można było wygrać, włącznie 
z Le Mans, Nascarem. On wiedział jak jechać, 
bo 8000 razy przejechał Laguna Seca. 

To była twoja jazda życia? 
Nie wiem, ale na pewno jedna z najważniej-
szych. Nikt mnie tam nie znał. A ja tych mi-
strzów doskonale znam z prasy, z telewizji. 
Patrzyli na mnie i myśleli ok, przyjechał jakiś 
dziennikarz z Polski, spróbujemy pojechać 
tak, żeby przede wszystkim było bezpiecznie. 
Na linii startowej stało kilkanaście milionów 
dolarów, ale tam nie ma miękkiej gry, nikt 
się nie patyczkuje, jeśli jest wyścig to jedziesz 
na 100 proc. Z każdym kierowcą wyścigowym 
tak jest, że nawet jak ma jechać pokazowo to 
kierowca wyjściowy to kierowca wyścigowy, 
nigdy nie odpuszcza.

K AT E G OR I I  „ NA J S Z Y B S Z Y ” 
J E S T  M NÓ S T WO,  A   W B R EW 

P OZOROM Z A K A Ż DY M R A Z E M 
B Ę DZ I E  T O  SA MO C HOD ÓW 

Z U PE Ł N I E  I N N Y...

J A Z D A  Ż Y C I A
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To jest papierowy magazyn, dzieci tego nie 
przeczytają. 
Jak zacząłem się ścigać, zrobiłem licencję wyścigową 
i zacząłem się ścigać, kiedyś przez zupełny przypadek 
wsiadłem do formuły. Pierwsze okrążenie, które zrobi-
łem było na torze Poznań, było strasznie zimno, pamię-
tam, przejechałem te pierwsze 4 kilometry formułą i wie-
działem, że nie ma nic piękniejszego i lepszego od tego. 
Możesz mieć każdy najlepszy samochód sportowy świa-
ta, możesz mieć Pagani, Ferrari, wszystkie inne marki, 
ale to są samochody, które są seryjnymi samochodami, 
dostosowanymi do wyścigów, budujesz je w innym celu, 
a formuła jest pojazdem, którym nie pojedziesz po bułki, 
nie zaparkujesz przed kawiarnią, jest wyłącznie zbudo-
wana do tego, żeby mieć swoje osiągi na torze i to taka 
moja miłość. Ja to zrozumiałem dopiero, kiedy się prze-
jechałem, kiedy zrozumiałem jak to wygląda gdy jest 
12 000 obrotów masz 20 centymetrów za twoją głową 
i siedzisz pomiędzy kołami. Coś niewiarygodnego.

Czy możemy mieć jeszcze polski brand, czy już nie 
możemy?
Jeśli przyjmiemy licencję tak jak Seat, Skoda, czy Dacia. To 
jest zresztą mistrzostwo świata, własna marka, własny desi-
gn, patrzysz na Dacię Duster i myślisz wow, ten samochód 
naprawdę dobrze wygląda, jest świetnie zaprojektowany, 
ma proporcje matchboxa i nie udaje samochodu premium. 
Jest taka, ile kosztuje, genialna w tym. Absolutnie szanu-
ję ten samochód pod każdym kątem i jeżeli wpuścimy tego 
typu rozwiązanie to tak, ale jeżeli mielibyśmy tak jak wy-
obrażamy sobie, że teraz zaprojektujemy samochód, który 
będzie nową polską Syrenką czy nową polską Warszawą 
i zaczniemy go produkować wielkoseryjnie to nie. Z proste-
go powodu, kojarzysz Fiata 500? Pamiętam jak byłem na 
premierze Fiata 500C, po dwóch latach 500 wyszedł 500C, 
czyli taki Fiat, który miał po prostu dziurę w dachu, gdzie 
się otwiera na guzik i ta szmata schodzi na dół, całe elemen-
ty konstrukcyjnego tego samochodu zostają, wzmacnia-
ni, boki, etc., zgadnij ile kosztowało Fiata dostosowanie 
czy wyprodukowanie Fiata 500C z modelu 500?

Nie mam pojęcia. 
67 milionów euro. Zrobienie dziury w dachu, rozumiesz? 

Tak kosztowne są procedury?
Homologacje, konstruowanie, badania, serwisy, procesy 
produkcyjne itd.

Zbliż telefon i odczytaj film
 

Nikt nie zaryzykuje takich pieniędzy.
To było możliwe 30 lat temu, kiedy to nie były tak potęż-
ne budżety. 

Zanim karty na rynku nie były rozdane. 
Stworzenie płyty podłogowej, która jest płytą podłogową 
nowoczesną i będzie funkcjonowała przez kolejne lata to 
są miliardy euro, dlatego płyty podłogowe rozdzielane są 
na dziesiątki modeli. Płyta Volkswagena jest w Skodzie, 
Porsche, Audi, Seacie, wielu markach różnych segmen-
tów. Tylko wtedy zaczyna się to opłacać. Mamy za to wiel-
ką szansę na produkowanie samochodów niskoseryj-
nych. I mamy niesamowite możliwości, niesamowitych 
designerów, świetnych inżynierów. Zobacz co się dzieje 
na świecie, Polacy są w każdym największym koncernie 
motoryzacyjnym na świecie i nie są tam tylko po to, żeby 
otwierać i zamykać drzwi wszystkim gościom.

Musimy czekać na moment kiedy będą kolejne 
innowacje.
Żyjemy w takich czasach dla motoryzacji, że ostatnia 
tak duża rewolucja była 120-130 lat temu, kiedy samo-
chód powstawał, bo kiedy pierwszy Mercedes pokazał, 
że wszystkie fotele są skierowane w kierunku jazdy, 
jest kierownica i to przypomina samochód. I żyjemy 
dokładnie w tych samych czasach. Podobnej rewolucji 
motoryzacyjnej, kiedy stworzyliśmy samochody, któ-
re nie będą miały żadnych zasad, bo dziś stworzenie 
samochodu elektrycznego pozwala popuścić wodze 
fantazji tak, że nie musisz mieć silnika, nie musisz 
mieć skrzyni biegów, wału, wszystkich chłodnic, itp. 
Wyobraź sobie, że silnik ładujesz w  koła, jedynym 
ograniczaniem są akumulatory, które rozkładasz sobie 
miejscu, jak chcesz. Za chwilę te samochody nie będą 
musiały mieć foteli w kierunku jazdy, bo będą porusza-
ły się autonomicznie.

Myślisz, że coś zyskujemy czy coś tracimy?
Czytałem, że kiedy Stanisław Grodzki wyjechał pierw-
szym automobilem w Warszawie, Peugeotem, to Prus pi-
sał, że to się nie przyjmie, że to jest coś co jest kompletnie 
bez sensu i te pojazdy automobilowe są czymś wymyślo-
nym, bo koń to koń. Na pewno nie chcę dziś należeć do 
grona ludzi, które będzie negowało nowe trendy. 

Miałeś jakieś traumatyczne przygody na drodze? 
Każdy ma. Szczególnie kiedy robisz tyle kilometrów, ile 
my robimy w Automaniaku, cały czas jedziesz na plan, 
robisz setki, tysiące kilometrów co odcinek. Ale dorosłem 
do tego, że nie zawsze trzeba pajacować za kierownicą.

W Automaniaku już się wyżyłeś maksymalnie. 
Jeździłeś na najtrudniejszych torach, samochodami, 
które widziałeś pierwszy raz w życiu, dociskałeś je, to 
musiały być sytuacje, w których jesteś na granicy.
Nie myślisz o tym, co się wydarzy, bo jeżeli myślisz 
o tym i ma to stanowić twoją traumę to nie wejdziesz 
nigdy do samochodu.

A pamiętasz swój pierwszy samochód w życiu?
Jasne! Miałem Citroena 2CV, kupiłem go za moje pierw-
sze zarobione pieniądze, jeździłem wtedy mając 15 lat, 

...T O  TA K A  MOJA 
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śnieg zalepiał wszystkie dziury, ale jak była 
odwilż to miałeś mokre nogawki, ogrzewanie 
oczywiście nigdy nie działało, przeciągi, któ-
re panowały w tym samochodzie były tech-
nologiczne, ale cudownie wspominam ten 
samochód, mam go do dziś.

Jak dostałeś pracę jako kaskader? 
Okazało się, że część aktorów zupełnie nie 
poradziła sobie ze sprzętami, które pojawia-
ły się na planie filmowym. Kiedy miałeś do 

trochę na nielegalu, jako kaskader i dubler 
w polskim serialu, który nazywał się Wszyst-
kie pieniądze świata. Jeździłem tam cięża-
rówkami, motocyklami, różne inne rzeczy, 
dublowałem Ewę Wiśniewską, byłem w peru-
ce blond, to był debiut Maćka Stuhra wtedy 
i za pierwszą zarobioną kasę kupiłem Citro-
ena. Nie miałem wtedy jeszcze prawa jazdy, 
a moja 2CV była zajechanym trupem, który 
miał dziury w podłodze, bo nie stać mnie było 
na nic więcej. Jak była zima to było fajnie, bo 

dyspozycji potężną ciężarówkę, która kręci 
się do 1800 obrotów, a nie jak dzisiejsze sa-
mochody osobowe, to trudno ruszyć. Ewa 
Wiśniewska przekręciła silnik i korbowód 
bokiem wyszedł, bo chciała ruszyć jak nor-
malnym samochodem. 

Jak to możliwe, że ty potrafiłeś?
Ja się wychowałem przy tym i to są takie rze-
czy, bez których ja nie wiem jak jest. To było 
dla mnie absolutnie naturalne.

Wychodziłeś na podwórko, wsiadałeś do 
takiej ciężarówki.
Tak. Nauczyłem się nawet jeździć czołgiem 
T34 po serialu Czterej pancerni, mieliśmy 
te czołgi, które stały u nas w muzeum, czołgi 
z Łódzkiej Wytwórni, dokładnie te, które bra-
ły udział w nakręceniu czterech pancernych, 
ale nikt z nas w życiu nie wiedział jak się jeździ 
czołgiem, bo jak go obsługiwać? Pamiętam, 
katowałem na VHS wszystkie odcinki Czterej 
pancerni i pies, znam je już na pamięć i oni 
mieli tam genialnych konsultantów z wojska 
dotyczących obsługi tego czołga. Po tych 

... Z A  PI E RW S Z Ą  Z A RO B I O N Ą 
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wszystkich odcinkach doskonale wiedziałem gdzie wcho-
dzisz, jak się podpinać, tu ciśnienie oleju najpierw, tu do-
pompowanie ciśnienia oleju do paliwa itd. Jak robiliśmy 
parę lat temu jakieś nagranie, że jeździłem czołgiem 
T34 nawiązując do czterech  pancernych, gdzie trzeba 
było wbić gwóźdź w drzewo, to nie wiem jak to się sta-
ło, ale zrobiłem to za jednym strzałem. Potem dopiero 
przeczytałem, że w filmie oszukiwali.

Dziękuję za rozmowę. 

ENGLISH 

A DRIVE OF A LIFETIME

I’ll begin with a simple question – what car is the 
fastest in the world? 
The question isn’t as easy as it may seem. The simplest 
questions are often the most difficult to answer. What 
do you mean by ‘the fastest’? Do you mean the maxi-
mum speed or the result achieved in, for example, Le 
Mans 24-hour race, where cars cover the maximum 
number of kilometres within 24 hours or races over 1 ⁄4 
mi, where cars gather speed from zero over 402.5 me-
tres? There are plenty of such categories, and – despite 
appearances – in each of them, a different car will be 
the fastest. For example, take one of the kings of speed, 
Bugatti. If you try Bugatti on the Nurburgring Track, on 
the Green Hell, it won’t be as fast as other cars which 
don’t reach such speed but behave differently on turns, 
stop differently, are much lighter, etc. Then, you take 
the car which is theoretically the fastest, this Bugatti, 
put it in a race over ¼ mi, and it turns out it loses to Opel 
Calibra. Do you remember such a vehicle? 

It’s hard to imagine putting it with a Bugatti on 
one track.
At some point, it was the cheapest sports car on the 
market and, unfortunately, it paid the price for it.

My fellow automotive journalists sometimes say 
that the red one, and the red one with a black strap 
in particular, is surely the fastest. 
Of course, the red ones are always the fastest. 

We don’t need a visa to go to the US anymore, and 
everyone can go, but not everyone can drive such a car 
you did as the first journalist from outside America.
Best Drivers Car, an event organised by Motor Trend, 
is one of the most prestigious and important automo-
tive competitions in the US. It was always carried out 
in a closed circle, among selected drivers with cham-
pion titles. The total top of the top. This year, for the 
first time, they decided to invite someone from out-
side the circle, and I was lucky to be one of the guests. 
Motor Trend is entering the Polish market, so they 
wanted to celebrate it in some way. And so they invited 
me; but not only to look at the vehicles or check out 
their boots and the materials they were made of. I took 
part in the most spectacular event (the race) with all 
those champions. Twelve best sports cars in the world 
on the Laguna Seca Track.

Did you go into a spin? You’re the representative of 
Poland! Did you win?
I can’t tell you because you’ll see it for yourself. The 
programme is starting on 24 October.

Is it a long track?
It’s over 4 kilometres long.

Will you remember it?
I will. My teacher was Rocket, Randy Pobst, an older 
guy, one of the most famous racing drivers in the Unit-
ed States, who has won everything that was there to 
win, including Le Mans, Nascar. He knew what to do 
because he had covered Laguna Seca 8000 times.

Was it the drive of your lifetime? 
I  don’t know, but it was one of the most important 
drives in my life for sure. Nobody knew me there. And 
I  perfectly knew those champions from the press, 
television. They were looking at me, thinking, ‘okay, 
there’s some journalist from Poland, let’s try and drive 
safely.’ At the start line, there were several million dol-
lars, but nobody gets special treatment there – if there 
is a race, you give one hundred per cent. Even if it’s all 
a show, every racing driver stays a racing driver and 
goes hard.

It’s a paper magazine; children won't read that. 
When I  started to race, I  got a  racing licence and 
started to race, I once happened to get into a formu-
la. I did my first lap on the Poznań Track – I remem-
ber it was freezing, I covered the first four kilome-
tres in the formula and I knew that there is nothing 
more beautiful and better than that. You can have 
the best sports car in the world, you can have a Pa-
gani, a Ferrari or any other make, but these are serial 
cars, adapted to racing, built for a different purpose, 
while the formula is a vehicle which you won’t drive 
to get bread rolls or park in front of a café; it’s built 
solely for the track, and I absolutely love it. I under-
stood that only after I drove it; when I saw how it feels 
when the engine hits 12 000 rpm, you have 20 centi-
metres behind your head, and you’re sitting between 
the wheels. It’s incredible.

Do you remember your first car?
Of course! I had a Citroen 2CV; I bought it with my 
first paycheck. I drove it when I was 15, it was a bit il-
legal, as a stuntman and stand-in in a Polish TV show, 
Wszystkie pieniądze świata [All Money in the World]. 
I  drove lorries and motorcycles, did plenty of other 
things, stood in for Ewa Wiśniewska, in a blond wig, it 
was Maciek Stuhr’s debut, and with my first paycheck, 
I bought that Citroen. I didn’t even have a driving li-
cence then, and my 2CV was a clunker with holes in 
the floor, because I couldn’t afford a better one. In win-
ter, it was great, because snow covered all the holes, 
but when the thaw came, I had wet trouser legs; the 
heating was out of order, of course, the draught was 
technological, but I remember that vehicle fondly and 
I still have it. 
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ędzę jakieś 50km/h w wagonie klasy drugiej.
Mój przedział przypomina mi te z lat 90-tych 
i wczesno-poranne relacje Rybnik-Katowice.

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

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

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

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

P

2 0 – 2 1

Są tez statyści, paru. Ich głowy nie ruszają się i ciągle 
patrzą przed siebie. Moi współtowarzysze podróży przysy-
piają, to była krótka noc.

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

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

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

balans kolorów podchodzi pod zieleń, a to za sprawą 

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

M A U E S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

ENGLISH

SAFE TRAVEL GUIDE: THAILAND 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruchomy bar serwuje nam świeże ryby 
z warzywami i owocami. Tutaj nic nie ma, 
jest tylko uderzający spokój, wyciszenie, 
bardzo nienaturalne miejsce dla nas, tro-
chę jak na odwyku, po dłuższym czasie 
można dostać drgawek, nie ma internetu, 
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darza się to w moim życiu dość często, choć kie-
dyś miało to miejsce nawet co miesiąc, co dwa. 
Plan zwykle jest następujący: kupić tanie bilety 

pół roku wcześniej, sześć miesięcy później spakować 
walizkę i ruszyć w nieznane. Wyrwać się na chwilę od 
codzienności, co szczególnie zimą pozwala naładować 
się na kolejne tygodnie spędzane w polskich ciemno-
ściach. Wystarczą trzy dni, żeby wrócić z przewietrzoną 
głową, z nowymi pomysłami, z inspiracjami. Hiszpania, 
Portugalia, Malta, Włochy, a w bardziej sprzyjających 
miesiącach Węgry, Niemcy, Czechy, Holandia, Dania 
albo polskie morze, góry, lasy. Nieważne dokąd, liczy 
się projekt „zmiana”. Zdecydowanie bardziej wolę kilka 
razy po swojemu, niż raz, ale na bogato. All inclusive to 
opcja zdecydowanie nie dla mnie. Zamiast hotelu wy-
bieram mieszkanie w centrum, żeby choć przez chwilę 
poczuć się jak tubylec. Do tego małe, klimatyczne knajp-
ki, niewielkie kawiarnie i tak oto pojawia się szczęście. 
Wyjazd zwykle spędzam więc na spacerach, a nie na pa-
ranoicznym zwiedzaniu z przewodnikiem w ręku. Nie 
należę do osób, które muszą wejść do każdego zamku, 
pałacu, kościoła. Raczej kawa z widokiem, szwendanie 
się po ulicach miast i miasteczek, dobre jedzenie i mile 
spędzony czas.

OD D ECH

Z
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Uwielbiam zapachy, smaki i kolory krajów połu-
dniowych. Elewacje z jasnego piaskowca, orientalne 
przyprawy, no i słońce, którego w Polsce od listopa-
da do marca próżno szukać na niebie. Klimat zmienił 
się diametralnie i zimą mamy porę deszczową, w ostat-
nich latach nawet coś na kształt nocy polarnej. 

Ludzie relaksują się na różne sposoby – sport, mu-
zyka, taniec, bijatyki na stadionach, demolka cen-
trów miast, kompulsywne zakupy, wspinaczka wyso-
kogórska… Dla mnie sposobem na stres jest zmiana 
strefy klimatycznej, lokalne jedzenie oraz dobre 
wino. Trzy/czte-ry dni wystarczą, żeby skutecznie 
zresetować mózg. Kilkanaście kilometrów na pie-
chotę w promieniach słońca i mogę wracać do pracy 
z nową energią. Czasem tylko nachodzi mnie myśl, że 
jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia, a tak mało 
czasu, żeby je wszystkie odwiedzić. Taki ot problem 
pierwszego świata.    
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A BREATH 

It happens to me quite often now although it used to 
be even every month or two months. The plan is usu-
ally as follows: to buy cheap plane tickets half a year 
in advance and six months later, pack up and set off 
to the unknown. To escape the daily routine, which 
allows us – especially in winter – to recharge our bat-
teries for the next few weeks in Polish darkness. Three 
days are enough to return with a fresh head, new ide-
as, inspirations. Spain, Portugal, Malta, Italy, and – in 
more favourable months – Hungary, Germany, Czech 
Republic, the Netherlands, Denmark or the Polish sea-
side, mountains, forests. No matter where; what mat-
ters is the project ‘change’. I much prefer a few times in 
my own way than once and big. All-inclusive is definite-
ly not for me. Instead of a hotel, I opt for an apartment 
in the city centre to feel like a local for a while. Add to 
that small, cosy restaurants and cafés, and you get my 
definition of happiness. I usually spend my time walk-
ing instead of paranoiac sightseeing with a guidebook. 
I am not one of those people who have to tick off every 
castle, palace, or church. I much rather prefer coffee 
with a view, wandering around towns and cities, good 
food, and a nice time.

I love the smells, tastes, and colours of southern coun-
tries. Light sandstone elevations, oriental spices, and 
the sunshine, which is very hard to find in Poland from 
November to March. The climate has changed radically, 
and we have the rainy season or – in recent years – even 
something like a polar night in winter. 

People like to relax in a variety of ways – sport, mu-
sic, dance, fighting at stadiums, riots in city centres, 
compulsive shopping, mountain climbing… My way to 
cope with stress is changing the climate zone, eating 
local food and drinking good wine. Three/four days 
are enough to reboot myself. After covering several kilo-
metres on foot in the sun, I can come back to work with 
new energy. Only sometimes I think that there are so 
many interesting places to visit and so little time to see 
them all. Just a first world problem.    

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.



G D A Ń S K

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

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

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

TEKST Jakub Wejkszner    ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

ŚWIĘTA NA POMORZU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ale to nie wszystko! Przez cały grudzień 
uczestniczyć można w wyjątkowych wyda-
rzeniach artystyczno-rzemieślniczych! 
Większość z nich odbywa się w Wielkiej Zbro-
jowni oraz Targu Węglowym, a zabawę przy-
gotowano zarówno dla dorosłych, jak i dla 
tych najmłodszych uczestników jarmarku. 
Dla przykładu, przez cały grudzień codzien-
ne otwierane jest jedno okienko kalendarza 
adwentowego. Podczas niego, zrealizowany 
przez Gdański Archipelag Kultury oraz Teatr 
Feta orszak kolędniczy z gwiazdą, turoniem, 



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

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

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

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

ENGLISH

KOCIOKWIK

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

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

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

KOCIO  KWIK 
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JEŻDZĘ PO POLSCE I SIĘ WKURZAM. TAK, WIEM - NIC W TYM DZIWNEGO, WSZYSCY PRZEŻYWAMY TO NA CO DZIEŃ I BEZ 
JEŻDŻENIA. ALE JA JEŻDŻĘ. TAKA MOJA PRACA. I MUSZĘ PATRZEĆ NA CORAZ TO NOWE WYKWITY KRAJOWEJ WRAŻLIWOŚCI. 
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ziś zacznę  nietypowo od cytatu 
z XIX-wiecznej książki kucharskiej 
Jana Szyttkera o tytule Kuchnia my-

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

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

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

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

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

TRADYCYJNIE    
ZNACZY SMACZNIE 
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TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański
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I  will not be so controversial to prepare the head but 
will opt for one of the more delicious parts of the animal, 
namely the ham.

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

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

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

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

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

ENGLISH

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

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

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

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

ENGLISH

TRADITIONAL MEANS TASTY - LET'S 
COOK WITH FINLAND

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



ENGLISH || CULINARY ROUTE

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

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

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

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

  A R S Z A W S K I

3 4 – 3 5 K O M P L E T N E  Z A S K O C Z E N I E . . .

     a r s a w 
c u l i n a r y 
r o u t e

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

W

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



RENA ISSA NCE WA RSAW A IRPORT HOTEL 

R ESTAU R ACJA 
CHALLENGE ’32

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

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

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

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

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

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

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

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E3 7 – 3 7

SIGNATURE 
RESTAURA NT

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

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

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

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

He puts emphasis on healthy and mindful cuisine. 
90% of the products come from eco farms. He com-
bines familiar tastes with fine dining cuisine and re-
lies on original compositions, a  perfect example of 
which is famous chopped beef tenderloin casserole 
covered in linseed.
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LA BRASSERIE MODERNE
Królewska 11, 00-065 Warszawa
Telefon: 22 657 83 82S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E3 8 – 3 8

LA 
BR A SSER IE 
MODER N E

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

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

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

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

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

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

ROZBRAT 20
ul. Rozbrat 20, 00-447 Warszawa
Telefon: 22 416 62 66
rozbrat20.com.plS T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E3 9 – 3 9

ROZBR AT 
20

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

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

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

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

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

BRASSERIE 
WARSZAWSKA

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

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

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

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

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

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

NOKTO 
R E STAU R A N T

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

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

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

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

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

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



KIELISZKI NA HOŻEJ
ul. Hoża 41, 00-681 Warszawa
tel: 22 404 21 09
www.kieliszkinahozej.plS T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E4 2 – 4 2

K IELISZK I 
NA HOŻEJ

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

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

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

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

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

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

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

K IELISZK I 
NA PRÓŻ N EJ

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

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

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

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

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

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

KONESER 
GRILL 

RESTAURACJA

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

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

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

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

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

After seven years in London, Piotr Wójcik returns 
to Warsaw to open a  one-of-a-kind restaurant 
together with Daniel Pawełek. In London, he 
worked with, among others, Dan Barber on the 
largest pop-up project ‘Zero Waste’ organised by 
Waste London.
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F E L I E T O N  /  C O L U M NF E L I E T O N  /  C O L U M N

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

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

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

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

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

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.pl

WE WŁASNYCH   
       WNYKACH

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

4 6 – 4 7

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

K O N S U M P C J A . . .WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.pl

spółcześnie istnieje kilka hipotez, czym w rze-
czywistości mógł być lub jak mógł wyglądać koń 
trojański. Dla obywateli antycznej Troi był jed-

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

Z mającego obecnie miejsce w Polsce wzrostu gospo-
darczego cieszą się wszyscy. Zadowolenie i zachwyt wi-
dać z każdej strony. Międzynarodowe instytucje chwalą 
Polskę za utrzymujący się na wysokim poziomie PKB oraz 
przeprowadzane reformy fiskalne. Rząd chwali się najniż-
szym od transformacji ustrojowej poziomem bezrobocia, 
znaczącym ograniczeniem poziomu biedy, a także zmniej-
szającą się dysproporcją w dochodach Polaków dzięki naj-
większym w historii wydatkom społecznym. Obywatele 
korzystając z rosnących wynagrodzeń oraz dostępności 

W

kapitału obcego zwiększają popyt wewnętrzny, który na-
pędza polską gospodarkę. Nie jest zatem zaskoczeniem, 
że współczynnik optymizmu wśród Polaków śrubuje kolej-
ne rekordy. Mogą bowiem więcej kupić, nie myśląc o tym, 
czy ich na to stać. 

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

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

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

  

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

KONSUMPCJA 
KOŃ TROJAŃSKI NASZYCH CZASÓW
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2.

3.

4.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
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13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

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

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

13.

14.

15.

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

13. Zegarek Sturmanskie, NE86-1855017H Miroslaw Hermaszewski,  
14. Finlandia Vodka w oryginalnej tubie, 15. Farys.design | Men's 
bit - 200 zł. 
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M O D A  /  F A S H I O N5 4 – 5 5 FA R Y S . D E S I G N

PASJA 
JEŹDZIECK A
W  B I Ż U T E RYJ N E J  O D S Ł O N I E

Jewel ler y inspired by equestr ianism
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M I D
N I G H T
g a r d e n



M O D A  /  F A S H I O N6 0 – 6 1 M I D N I G H T  G A R D E N

olekcja Midnight Garden pro-
jektantki Angeliki Józefczyk 
jest utrzymana w glamrocko-

wym klimacie. Odwołuje się do ele-
mentów charakterystycznych dla lat 
‘70, czasów koncertów, wolności gło-
szenia swoich poglądów i królowania 
Davida Bowie. W kolekcji pojawiają 
się rozmaite faktury tkanin. Głów-
nymi kolorami w kolekcji są bor-
do i butelkowa zieleń. Mat łączy się 
z błyskiem, frędzle przeplatają z me-
talowymi zdobieniami, printy tworzą 
oryginalny patchwork. Poszczególne 
sylwetki z kolekcji są nośnikami ha-
seł o możliwości wolnego wygłasza-
nia swojej opinii oraz indywidualno-
ści - FREEDOM IS GOLD, KINDNESS, 
CULTURE NOT VIOLENCE, KISS THE 
DREAMER WHO CREATE THE FU-
TURE. Mocnym akcentem są bogato 
zdobione obszerne kurtki oraz asy-
metryczny garnitur w kolorze fuksji. 
Projektantka chce zwrócić uwagę na 
fakt że moda jest narzędziem które 
pozwala wrócić do przeszłości w no-
woczesnej wersji, wygłaszać swoje 
poglądy oraz bawić się nią w glamroc-
kowym kobiecym stylu. 

ENGLISH

MIDNIGHT GARDEN

The Midnight Garden collection by 
Angelika Józefczyk is glam rock in 
style. It refers to the characteristic 
features of the 70s, the times of con-
certs, freedom of speech, and David 
Bowie's peak of popularity. The col-
lection features a variety of fabric 
textures. The dominant colours are 
claret and bottle-green. It is a blend 
of matt and gloss, fringes and metal 
decorations, and prints creating an 
original patchwork. The individual 
elements promote the idea of free-
dom of speech and individuality 
– FREEDOM IS GOLD, KINDNESS, 
CULTURE NOT VIOLENCE, KISS 
THE DREAMER WHO CREATE THE 
FUTURE. Richly decorated oversize 
coats and an asymmetric fuchsia 
suit are a strong accent to the collec-
tion. The designer wished to high-
light the fact that fashion is a tool 
which allows us to bring back the fu-
ture in a modern style, express your 
opinions, and play with it in a glam 
rock feminine style. 

K



M O D A  /  F A S H I O N6 2 – 6 3

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Aleksandra Ikaniewicz

MODELKA / MODEL:  
Klaudia Winiarska

PROJEKTANT I STYLIZACJE /
DESIGNER AND STYLIST :  
Angelika Józefczyk

WŁOSY / HAIR :  
Z.One.Concept

MAKIJŻ / MAKE UP :  
Ingrid

M I D N I G H T  G A R D E N



6 5 – 6 5

6 5 – 6 5

6 5 – 6 5

6 5 – 6 5

STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

M O D A  /  F A S H I O N6 4 – 6 5



6 6 – 6 7 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

Święta to wyjątkowy czas wypełniony pięknymi chwilami 
oraz niezapomnianymi prezentami. To także czas inten-
sywnych przygotowań do wigilijnej wieczerzy i poszuka-

nia prezentów. Ale przede wszystkim to czas spotkań z rodziną, 
przyjaciółmi w niesamowitej atmosferze, pełnej szczęścia 
i życzliwości. Już po raz czwarty będziemy mieli okazję spotkać 
się na Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, na którym 
nie zabraknie świątecznej atmosfery, domowych pierniczków, 
szklanych bombek oraz serdecznych uścisków i pozdrowień od 
znajomych wystawców.

Bożonarodzeniowa aura opanuje centrum miasta już od 6 
grudnia. Na 17 dni zmienimy nie tylko Aleję Kwiatową, Plac Żoł-
nierza, Plac Adamowicza i Plac Lotników w świąteczną krainę, ale 
zadbamy również o to, aby całe miasto poczuło magię nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia. Na czterech placach w samym 
centrum Szczecina będziemy mogli zrobić świąteczne zakupy, 
spotkać się z przyjaciółmi, napić się grzanego wina, wspólnie 
pośpiewać kolędy, znaleźć wyjątkowe prezenty oraz wziąć udział 
w darmowych animacjach i zajęciach. Wszystko po to, aby umilić 
sobie czas oczekiwań na najpiękniejsze święta w roku.

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 6 do 22 
grudnia. Tradycyjnie w drewnianych domkach będziemy mogli 
zakupić domowe przysmaki, miody, ciasta, sery, pyszne wędliny, 
ale także wyszukane ręcznie robione upominki i świąteczne 
ozdoby. Na łasuchów będą czekać kołacze i pachnące pierniczki, 
a na zmarzluchów grzane wino i gorąca czekolada. Oczywi-
ście nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin. Na naszym 
jarmarku znajdą się te stałe punkty, jak chociażby karuzela św. 
Mikołaja, ale także weekendowe animacje i warsztaty. 
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PYSZNIE I Z KLIMATEM
Przed nami czwarty Jarmark Bożona-
rodzeniowy. W tym roku przygotowania 
do świąt rozpoczniemy już 6 grudnia, 
czyli w Mikołajki. Na trzech placach: Alei 
Kwiatowej, placu Adamowicza i placu 
Lotników pojawią się drewniane domki, 
w których będzie można zrobić świątecz-
ne zakupy, skosztować smacznych, regio-
nalnych produktów, znaleźć wymarzony 
podarek pod choinkę czy napić się ciepłej 
czekolady i grzanego wina. Oprócz tego na 
Jarmarku Bożonarodzeniowym będzie 
można skorzystać z bogatej oferty food 
trucków i innych mobilnych wystawców.

O wyjątkowy klimat podczas naszego 
Jarmarku zadbają piękne ozdoby bożo-
narodzeniowe. Na placu Lotników stanie 
wielka choinka, nie zabraknie także 
gigantycznej bombki, której odwiedzają-
cy Jarmark uwielbiają robić zdjęcia. To 
wszystko będzie okraszone świątecznymi 
kolędami i piosenkami, które będą wy-
brzmiewać z naszego radiowęzła.

ŚWIĄTECZNE KINO, 
KONCERTY I WSPÓLNE 
GOTOWANIE
Święta Bożego Narodzenia najlepiej jest 
spędzać w gronie przyjaciół i rodziny. 

Po raz kolejny organizatorzy Jarmarku 
zadbają o to, aby umilić mieszkańcom 
i turystom także czas oczekiwania na 
nie. Każdy weekend Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego będzie obfitował w rodzinne 
atrakcje. Na placu Lotników pojawi się 
hala namiotowa, w której będą przepro-
wadzane warsztaty, a wieczorami będzie 
się zmieniała w salę kinową. W sąsiedz-
twie zostanie ustawiona scena, na której 
wystąpią zespoły ze Szczecina i regionu, 
podopieczni szkół i organizacji pozarzą-
dowych oraz instytucji kulturalnych.

W naszej kulturze Boże Narodzenie to 
też czas wspólnego gotowania, wypie-
kania bożonarodzeniowych pierników 
i dekoracji świątecznych ozdób. Podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie 
mnóstwo okazji do tego, aby spróbować 
swoich sił nie tylko w świątecznej kuchni, 
ale także rękodzielnictwie. Przed nami 
wielkie wspólne gotowanie.

DLA KAŻDEGO COŚ 
DOBREGO
Czymże byłby Jarmark Bożonarodze-
niowy bez karuzeli weneckiej, choinek, 
grzanego wina i świętego Mikołaja? Te 
wszystkie świąteczne symbole pojawią 
się także w centrum Szczecina. Pod-
czas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
będzie można nie tylko kupić sobie 
świąteczne drzewko do domu, ale także 
zainspirować się, jak w sposób ekolo-
giczny i ekonomiczny udekorować swoje 
mieszkanie. Na najmłodszych czekać 
będzie karuzela wraz z loterią fantową, 
a na pełnoletnich oczywiście grza-
ne wino serwowane w wyjątkowych, 
szczecińskich kubeczkach. Kto kupił 
taki w ubiegłym roku, teraz będzie miał 
okazję uzupełnić swoją kolekcję.

 Już dzisiaj zapiszcie sobie datę nasze-
go Jarmarku! 

JARMARK KRAKOWSKI 
Konkurować z ośnieżonymi trasami 
jest trudno, ale nielicznym się to udaje. 
Tak jest właśnie w przypadku Krakowa. 
Turystyczna stolica Polski tętni życiem 
nie tylko w sezonie letnim. Owszem, ob-
łożenie w hotelach jest o wiele niższe niż 
latem, ale Kraków zimą ma nawet więcej 
atutów, by przyciągać turystów z całego 
świata. Choćby Rynek Główny wygląda 
o niebo lepiej, przede wszystkim z powo-
du targów bożonarodzeniowych, które 
trwają do 26 grudnia. 

Targi, zwane dawniej jarmarkami, 
odbywały się na Rynku od stuleci. Targi 
Bożonarodzeniowe na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez Rynku krakowskie-

go, to tradycja, która w dużej mierze ma 
wpływ na rozwój kulturalny i gospodar-
czy Krakowa.

Ich nastrój wprowadza nas w klimat 
świąt i czyni płytę Rynku Głównego bar-
dziej niż zwykle kolorową i gwarną.

Kupcy oferują szeroką gamę świą-
tecznych produktów, takich jak bańki 
ręcznie malowane, ozdoby choinkowe, 
artykuły dekoracyjne, stroiki świąteczne, 
wyroby ceramiczne, wyroby z drewna, 
wełny, sukna, szkło artystyczne, biżuteria, 
pamiątki, pocztówki, kalendarze. Można 
skosztować wyśmienitych potraw z grilla, 
tradycyjnego oscypka prażonego na 
grillu z żurawiną oraz napić się grzańca 
galicyjskiego. Na miłośników małego co 
nieco czekać będą też prażone orzechy, 
pieczone kasztany oraz świąteczne cia-
steczka i pierniki.

AROMATYCZNIE 
Można na nich nabyć galicyjskie specjały, 
folklorystyczne rękodzieła i wyroby 
lokalnego rzemiosła. Zimowa oferta kuli-
narna krakowskiego rynku bije na głowę 
tę letnią, w której jedynym znaczącym 
elementem jest legendarny obwarzanek. 
Za to na *Targu Bożonarodzeniowym 

*stragany kuszą odwiedzających prażo-
nymi orzechami w karmelu, ciastami, 
piernikami, miodami, wyrobami z cze-
kolady i marcepanu, czy regionalnymi 
wędlinami, pierogami i mięsami z grilla. 
Dostępne są także słowackie sery i placki 
węgierskie, bo na kiermaszu wystawia-
ją się nie tylko polscy, ale i zagraniczni 
kupcy. Największą furorę robią jednak 
drewniane beczki grzańca. To właśnie 
przy nich tłoczą się zziębnięci spacero-
wicze pragnący dodać sobie animuszu 
grzanym winem. 

ODEGRAĆ NIEZŁĄ SZOPKĘ
Najbarwniejszą atrakcją Targów Bożona-
rodzeniowych jest konkurs szopek, trady-
cją sięgający 1937 roku. O główną nagrodę 
może starać się każdy, bo organizatorzy 
nie narzucają żadnych ograniczeń, przez 
co za każdym razem u stóp pomnika Ada-
ma Mickiewicza wystawiane są dziesiątki 
kolorowych szopek. Trafiają one potem 
do Muzeum Historycznego Miasta Krako-
wa. Szopki bożonarodzeniowe to również 
stały element tradycji chrześcijańskiej, 
niezmiennie aktualny w krakowskich 
kościołach. Parafie prześcigają się w wy-
myślaniu coraz to ciekawszych aranżacji 

*Szopki Betlejemskiej * - rokrocznie mają 
one inny wygląd, co zwabia do kościołów 
wszystkich pragnących poczuć magię 
świąt, w tym także turystów. Najlepszą 

  tekst i zdjęcia: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW



6 8 – 6 9 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

frekwencję notują z pewnością fran-
ciszkanie, którzy prezentują żywą szop-
kę z udziałem Marii i Józefa z małym 
Jezusem, pastuchami i zwierzętami. 
Krakowscy duchowni, którzy przy ul. 
Franciszkańskiej z powodzeniem reali-
zują pomysł żywej szopki zapożyczony 
z Włoch, dostarczają unikalnej atrakcji 
odwiedzającym z całego świata. 

COŚ DLA OKA
Rynek Główny i jego okolice wyróżnia-
ją się także dzięki specjalnym, świą-
tecznym iluminacjom. Feerie świateł 
ozdabiają latarnie, gałęzie drzew czy 
fasady budynków, tworząc niesamowi-
ty efekt. Warto wybrać się choćby na 
ul. Piłsudskiego, która na całej swojej 
długości pieczołowicie dekorowana jest 
podświetlanymi ozdobami. Korowód 
kolędniczy, wyruszający na początku 
grudnia spod Barbakanu, to kolejny 
powód, by odwiedzić Kraków *zimową 
porą. Bierze w nim udział kilkanaście 
amatorskich, folklorystycznych grup 
wokalnych, które śpiewają kolędy 
idąc ulicą Floriańską i wokół Rynku 
Głównego.

Z kolei osobom chcącym aktywnie 
spędzić czas Kraków oferuje *licz-
ne lodowiska (kryte oraz pod gołym 
niebem). Na szczególną uwagę za-
sługuje ślizgawka na krakowskich 
błoniach, która jest największym tego 
typu obiektem w Polsce. To idealne 
miejsce na spotkanie towarzyskie czy 
spędzenie wolnego czasu z rodziną, bo 
przebojowe oświetlenie w połączeniu 
z muzyką tworzy rozrywkowy klimat. 
Po skończonej jeździe warto odwiedzić 

pobliskie restauracje serwujące gorące 
przekąski i rozgrzewające napoje, czy 
też udać się do barwnie przyozdobio-
nych krakowskich galerii handlowych, 
w których można złapać okazję na 
sezonowych wyprzedażach. W Zatorze, 
niedaleko Krakowa, znajduje się Park 
św. Mikołaja z licznymi atrakcjami dla 
najmłodszych. Znajduje się tam m.in. 
kino 4D. Podczas seansu zaawansowa-
ne technologie umożliwiają odczuwa-
nie zapachów i warunków klimatycz-
nych, np. opadów śniegu. Inną atrakcją 
jest przejazd Ciuchcią z Parku Bajek do 
Domu postawionego do góry nogami, 
na dachu. Meble, krzesła i dekoracje 
unoszą się w nim ponad głowami od-
wiedzających. Najmłodsi mogą uczest-
niczyć w warsztatach artystycznych 
czy wziąć udział w niezwykłej podróży 
bajkową krainą, podczas której można 
odwiedzić bohaterów z kilkunastu 
bajek. 

Do Krakowa można polecieć  linią 
Ryanair we wtorki, czwartki i soboty.   
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CHRISTMAS MARKET

Christmas is a wonderful time full 
of magical moments and unforgetta-
ble gifts. It is also a time of extensive 
preparations for the Christmas Eve 
supper and buying gifts for the nearest 
and dearest. But, above all, it is a time 
of meeting your family and friends in 
a congenial and warm atmosphere, full 
of happiness and kindness. This De-
cember, for the fourth time, Szczecin is 

three squares in the city – Kwiatowa 
Street, the Adamowicz Square and the 
Pilots Square – there are wooden stalls, 
where you can do Christmas shopping, 
tastes delicious, regional products, find 
unique Christmas gifts and have some 
hot chocolate or mulled wine. In the 
Christmas Market, there are also lots of 
food trucks and other mobile stalls.

The magical atmosphere is created 
by beautiful Christmas decorations, 
such as a huge Christmas tree in the 
Pilots Square and a giant bauble which 
will look great in the pictures, as well 
as popular Christmas songs and carols 
played on the regional radio.

CHRISTMAS CINEMA, 
CONCERTS AND COOKING
The best way to spend Christmas is with 
your nearest and dearest. Once again, the 
market organisers are doing their best to 
make this time special for Szczecin in-
habitants and tourists. On every weekend 
in December, families can enjoy plenty 
of attractions, such as workshops and 
evening screenings held in a tent hall in 
Pilots Square. There will also be several 
concerts of bands from Szczecin and the 
region, as well as groups from schools, 
non-governmental organisations and 
cultural establishments.

In Poland, Christmas is also a time 
of cooking, baking gingerbread cookies 
and making Christmas decorations. 
The Christmas Market will offer plenty 
of opportunities to try your hand at 
cooking and crafts. So get ready for big 
Christmas cooking!

SOMETHING FOR 
EVERYONE
What would the Christmas Market 
be without a merry-go-round, trees, 
mulled wine and Santa Claus? You 
will find all these Christmas symbols 
in the centre of Szczecin. During the 
Christmas Market, you can not only buy 
a Christmas tree but also find inspira-
tion on how to decorate your home in 
an eco-friendly and economical way. 
Children will surely enjoy the merry-
go-round and a raffle, while for adults, 
there is mulled wine served in special 
cups from Szczecin. If you bought one 
last year, you will have a chance to add 
one more to your collection.

Put the date in your calendar!

CHRISTMAS MARKET IN 
KRAKÓW
It is hard to compete with snow-covered 

ski runs but some cities are doing quite 
well. One of them is Cracow – a tourist 
capital of Poland, which is teeming with 
life not only in summer. Indeed, the 
hotel occupancy is much lower than 
in the summer season, but in winter, 
Cracow has even more attractions for 
tourists from all over the world. One of 
them is the Main Square, which looks 
far better thanks to the Christmas 
Market running until 26 December. 

Christmas markets, also known 
as fairs, have been held on the Main 
Square for centuries. They have be-
come a vital part of Christmas celebra-
tion in Cracow and affected the cultural 
and economic development of the city.

Their atmosphere helps us get into 
the festive spirit and turns the square 
into a colourful and bustling place.

Vendors offer a wide array of Christ-
mas products, such as hand-painted 
baubles, Christmas decorations and 
ornaments, ceramic and wooden goods, 
woollen and cloth articles as well as 
artistic glass, jewellery, souvenirs, 
postcards and calendars. You can also 
taste delicious grilled dishes, tradi-
tional grilled cheese from the Tatra 
Mountains with cranberry and drink 
Galician mulled wine. Foodies will 
surely enjoy roasted nuts and chest-
nuts as well as Christmas cookies and 
gingerbread.

APPETIZING AROMAS
In the Christmas Market, you can buy 
Galician specialities, as well as folk and 
regional crafts. The winter food offer in 
the Main Square is far richer than the 
summer one when the main option is 
the legendary bagel. In the Christmas 
Market, the stalls offer such delicacies 
as caramel-roasted nuts, cakes, gin-
gerbread cookies, honey, chocolate and 
marzipan goods, as well as regional 
hams, dumplings and grilled meat. It 
is a chance to taste Polish as well as 
foreign dishes, such as Slovak cheese 
and Hungarian pancakes. Wooden bar-
rels of mulled wine are all the rage and 
attract crowds of strollers who want to 
warm themselves up with mulled wine. 

MAKE A SCENE
The most colourful attraction of the 
Christmas Market is the Nativity Scene 
Contest, which dates back to 1937. There 
are no restrictions, and everyone can 
sign up so that there are several dozen 
colourful nativity scenes at the foot of 
Adam Mickiewicz Monument every 
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organising a Christmas Market, where 
you can get in the festive spirit with 
homemade gingerbread cookies, glass 
baubles and warm hugs and Christmas 
greetings from familiar vendors. 

The festive atmosphere will prevail 
in the city centre from 6 December. For 
17 days, Kwiatowa Street, the Polish 
Soldiers Square [Plac Żołnierza], the 
Adamowicz Square [Plac Adamowicza] 
and the Pilots Square [Plac Lotników] 
will turn into a Christmas town, and 
the whole city will feel the Christmas 
magic. In these four squares in the city 
centre, you can do Christmas shop-
ping, hang out with friends, have some 
mulled wine, sing carols together, find 
unique gifts for family and friends 
and take part in free animations and 
workshops while waiting for the most 
wonderful time in the year. 

This year’s Christmas Market will 
run between 6 and 22 December. Tra-
ditionally, at wooden stalls, you can buy 
homemade specialities, honey, cakes, 
cheese, delicious ham, as well as hand-
made gifts and Christmas decorations. 
Foodies will surely enjoy kolach and 
aromatic gingerbread cookies, as well 
as mulled wine and hot chocolate. 
There are plenty of attractions for fami-
lies, such as the Santa Claus Merry-Go-
Round as well as weekend animations 
and workshops.

FESTIVE AND DELICIOUS
The fourth edition of the Christmas 
Market has just kicked off. This year, 
Christmas preparations started on 6 
December, on Saint Nicholas Day. In 

year. They are later exhibited in the 
Historical Museum of the City of Cra-
cow. Nativity scenes are an important 
part of the Christian tradition, still very 
popular in churches in the city. Parish-
es try to outdo each other in creating 
unusual arrangements of the Nativity 
Scene, which attract plenty of Cracow 
inhabitants and tourists to churches. 
One of the most popular scenes is ex-
hibited by the Franciscans, who present 
a live scene with Mary and Joseph, little 
Jesus, shepherds and animals. The live 
nativity scene arranged by the Fran-
ciscans, inspired by Italian churches, 
is a real hit and a unique attraction for 
tourists from all over the world. 

PLEASING TO THE EYE 
In winter, the Main Square and its sur-
roundings are decorated with special 
Christmas illuminations. Feasts of lights 
on the lamp posts, tree branches and 
building façades create a wonderful sight. 
When in Cracow, take a walk along Pił-
sudskiego Street decorated with Christ-
mas lights and ornaments. Another 
winter attraction that you can’t pass up is 
a procession of carol singers, which sets 
off from the Barbican. It involves several 
amateur folk ensembles marching down 
Floriańska Street and around the Main 
Square and singing carols.

Those who are after active leisure 
will enjoy several ice rinks (indoor and 
outdoor) in the city. The one in Błonia 
Park is the largest ice rink in Poland. It 
is a perfect place for a gettogether with 
friends or a family outing, with the 
remarkable lighting and music creating 
a magical atmosphere. After ice skating, 
go to a nearby restaurant and warm 
yourself up with hot appetizers and 
beverages or visit one of the richly-dec-
orated shopping centres and check out 
winter sales. Zator near Cracow boasts 
Santa Claus Park with plenty of attrac-
tions for children and a 4D cinema. 
During the screening, you can experi-
ence the weather conditions, such as 
snow and smells. Another attraction 
is a train ride from the Fairy-Tale 
Park to the Upside Down House, where 
furniture, chairs and other decorations 
are over the heads of visitors. Children 
can take part in artistic workshops 
or a journey across a fairy-tale land, 
during which they will meet the most 
beloved fairy-tale characters.

You can fly to Krakow with the Ry-
anair line on Tuesdays, Thursdays and 
Saturdays.  

 



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

         DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
             Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET
www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 91 481 7400
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 9 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 11 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

3 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 77 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

40 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from 
a bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

L O T N I S K O  /  A I R P O R T7 0 – 7 1



SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KRAKÓW

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 18:15 18:40 FR2466/7 737

 -2----- 21:45 22:10 FR2466/7 737

 --3---- 21:40 22:00 FR2466/7 737

----5-- 10:35 11:00 FR2466/7 737

------7 17:00 17:25 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2----- 17:10 17:35 FR5322/3 737

-----6- 20:20 20:45 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 10:20 10:40 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:00 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2345-7 11:50 12:20 LO3937/8 Q400

123456- 09:00 09:30 LO3931/2 Q400

1234567 14:30 15:00 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 22:05 22:30 FR9507/8 B737

---4--- 21:50 22:15 FR9507/8 B737

-----6- 22:05 22:30 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:55 11:25 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 21:00 21:25 FR7111/2 737

------7 20:05 20:30 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

KOPENHAGA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 09:50 SK2757/8 ATR

----5-- 16:05 16:30 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS

*** DODATKOWE REJSY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM – Z APR A SZ AMY NA NA SZ Ą STRONĘ W W W. AIRPORT.COM.PL 

*** addit ional f lights during the holiday season - please visit our website www.airpor t .com.pl

Wyjątkowy
prezent na Święta

A special
Christmas gift

W ofercie świątecznej polecamy przepiękne zestawy
perfumeryjne w cenie pojedynczych zapachów oraz
przepyszne słodkości idealne na święta.

In the Christmas offer we recommend beautiful
sets of perfume for the price of single fragrances
and delicious sweets perfect for the holidays.

Sklepy
na lotniskach

Wyjątkowa
obsługa

Szeroki
asortyment



Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Wesołych   
  Świąt Port l

otniczy

Szczecin Goleniów

im. N
SZZ Solidarność

I SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU

Feliz Navidad  
y Prospero  
Ano Nuevo

Merry Christmas  
& Happy New Year

Prejeme Vam Vesele  
Vanoce a Stastny 

novy rok

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Frohliche 
Weihnachten  

und ein gluckliches 
Neues Jahr!

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Winshuyu sa 
Svyatkami  

i z Novym godam!

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Boas Festas  
e um feliz  
Ano Novo

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Chestita Koleda 
i Shtastliva Nova 

Godina

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Kala Christougenna 
Ki'eftihismenos  

O Kenourios 
Chronos

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Joyeux Noel et 
Bonne Annee!  

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Veseloho Vam Rizdva  
i Shchastlyvoho 
Novoho Roku!  

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Zbliż telefon i odczytaj film
 



Zbliż telefon i odczytaj film
 


