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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.

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

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. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

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.

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 .



1 0 – 1 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



P O D R Ó Ż  D O  Ź R Ó D E Ł

GDY POJAWIA SIĘ NA SCENIE, CZAS ZATRZYMUJE SWÓJ BIEG. CHOĆ NIE STRO-
NI OD EKSPERYMENTÓW, OD POCZĄTKU KARIERY WYZNAJE ŻELAZNĄ DE-
WIZĘ – RÓB, TO W CZYM JESTEŚ NAJLEPSZY, A DROGOWSKAZY POKIERUJĄ 
CIĘ DO CELU. DZIŚ JEST NIM KOLEJNA W WIELKIEJ KARIERZE PŁYTA “ŻYĆ SIĘ 
CHCE”. BO JAK GŁOSI PIERWSZY UTWÓR NA KRĄŻKU, ALICJA MAJEWSKA 
“APETYT WCIĄŻ NA ŻYCIE MA”!
TEKST Anna Kostrzewska ZDJĘCIE Zosia Zija i Jacek Pioro
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NA ANYWHERE.PL

PODRÓŻ 
DO ŹRÓDEŁ



Naszym gościem jest dzisiaj pani Alicja Majewska, 
jesteśmy w hotelu Renaissance na lotnisku, co 
prawda nigdzie nie odlatujemy, ale pani w ciągłej 
podróży. Ostatnia płyta została nagrana na wyspie 
i to słychać nie tylko w dźwiękach, ale i w wietrze, 
który jest dookoła. Czy to Grecja czy Malta?
To nie płyta, a teledysk. Malta, lecieliśmy tam w lutym, 
bo teledysk musiał być gotowy na marzec. Tylko dlate-
go polecieliśmy na Maltę, że gwarantowana była pogo-
da, słońce i błękit nieba, ale los płatał figle i zastaliśmy 
sztorm jakiego nie było na Malcie 40 lat. W związku z tym 
żywioły tam szaleją w teledysku, a ja zamiast ubrać się 
w powiewne, jedwabne ciuszki, których całą walizkę za-
brałam ze sobą, jestem w dżinsach i kurtce dżinsowej. 
Nawet w jednej scenie wystąpiłam w czapce zimowej 
Włodzimierza Korcza, bo było bardzo zimno, ale przez to 
może jest ciekawiej. 

Mówi się o Pani jako o piosenkarkce, jednak przy-
znam, że nie odpowiada mi to określenie.
A jakie byłoby bardziej trafne?

Artystka, wokalistka?
Wygląda na to, że hasło ”piosenkarka” budzi w Pani nie-
najlepsze skojarzenia. Może kojarzy się Pani z banałem 
i powierzchownością? Trochę poważniej brzmi „woka-
listka”, bo to trochę pachnie muzyką jazzową, no ale ja 
nie śpiewam jazzu. Z „artystką” też są kłopoty, bo dzisiaj 
artystą nazywany jest każdy, kto wydaje jakiekolwiek 
dźwięki przez mikrofon, więc kto odważy się dokonać 
odpowiedzialnego podziału na tych, którzy na pewno są 
artystami i na tych, którzy jeszcze chyba nie są? Ja bym 
takiego ryzyka nie umiała podjąć. Wydaje mi się, że naj-
bezpieczniej byłoby mówić o mnie jako o piosenkarce, 
ale takiej, która bardzo dba o dobór repertuaru i przez 
czterdzieści-kilka lat przekonana jest, że jeszcze wiele 
może się nauczyć.

Rozpoczynała Pani karierę w latach siedemdziesią-
tych, kiedy pojęcie „muzyka popularna” było czymś 
zupełnie innym niż jest dzisiaj. Jak by Pani określiła 
materiał, który został nagrany na najnowszej pły-
cie” Żyć się chce”? Czy to jest muzyka popularna?
W ostatnich dwudziestu – trzydziestu latach pojawiło się 
kilka nowych trendów muzycznych, które stały się zde-
cydowanie bardziej popularne od poprzednich form pio-

senkowania. Mimo wszystko, sporo ludzi pamięta jeszcze 
czasy, kiedy autorami tekstów piosenek bywali poeci i mi-
strzowie słowa, począwszy od Gałczyńskiego, Tuwima, 
poprzez Przyborę i Osiecką aż do Młynarskiego i wielu 
jeszcze innych, którzy zanim zaczęli pisać,  przedtem 
wiele czytali, a muzykę tworzyli kompozytorzy, któ-
rych melodie przetrwały do dzisiaj. Ci właśnie świadko-
wie czasów świetności literatury i melodyjności piosenko-
wej zjawiają się tłumnie na koncertach, przyprowadzając 
dzieci i wnuki, a one potem w prezencie urodzinowym 
kupują im bilety na następne koncerty, sami przy oka-
zji wracając do nowoodkrytych piosenek. W ten sposób 
sprawiają, że w dalszym ciągu mogę uważać się za wy-
konawczynię muzyki popularnej.

Czy w związku z tym może się pani nazywać 
szczęściarą?
Tak, mam szczęście. Na początku drogi zawodowej móc 
śpiewać piosenki Młynarskiego i Korcza, które były gwa-
rantem zaistnienia na scenie festiwalowej, to jakby Pana 
Boga złapać za nogi. Ale jak mawiała moja nieodżałowana 
profesor śpiewu – Olga Łada, nie wystarczy talent i szczę-
ście, jeśli nie dołoży się do tego ciężkiej pracy. Wiele lat 
pobierałam u niej lekcje emisji, czego profity zbieram 
do dziś. Niezwykle ważną, choć trudną szkołą jest praca 
z Włodzimierzem Korczem – wyłowi każdy fałsz, nie tyl-
ko intonacyjny, ale i wyrazowy, po czym boleśnie punktu-
je delikwentowi wszelkie uchybienia aż do osiągnięcia za-
mierzonego rezultatu. Na szczęście, jakoś to wytrzymuję, 
a jemu szczęśliwie wystarcza cierpliwości do moich nie-
subordynacji. Szczęściem też było dla mnie to, że, dzięki 
różnym przedsięwzięciom telewizyjno–estradowym, sty-
kałam się z wieloma najwspanialszymi artystami estra-
dy, teatru i z niektórymi z nich łączyły mnie wieloletnie 
zawodowe przyjaźnie. Wiele z nich trwa do dziś, ale cechą 
szczęścia jest to, że nie trwa wiecznie, więc czasami trze-
ba pogodzić się z utratą tych najbliższych sercu i najbar-
dziej podziwianych – myślę tu o przyjaciołach z Krakowa 
– Andrzeju Zausze i Zbyszku Wodeckim.

Na obecnej płycie teksty nie są już pisane przez 
Młynarskiego, muzyka natomiast bardzo nawią-
zuje do przeszłości. Jest pani taką artystką, która 
lubi kontynuować? 
Mimo tego, że nie ma już z nami Wojtka Młynarskiego, na 
najnowszej płycie jest jego tekst – „Panom rozsądku nie 
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przybywa”, który przeleżał się w szufladzie 
kilkanaście lat. Jest w nim sporo ironii w sto-
sunku do panów i początkowo miałam z tym 
problemy, bo nie  wiedziałam, czy wypada mi 
tak bezceremonialnie kpić z ludzkich słabo-
stek, ale po tych kilkunastu latach uznałam 
się już za wystarczająco dorosłą, żeby móc 
sobie pozwolić na takie uszczypliwości. Na 

obydwu moich ostatnich płytach autorami 
tekstów są również Andrzej Sikorowski, 
Artur Andrus, Magda Czapińska i Monika 
Partyk, co jest ewidentnym dowodem na to, 
że rzeczywiście jestem zwolenniczką kon-
tynuowania tego, co się sprawdziło. Od pięt-
nastu lat kostiumy sceniczne projektuje mi 
Maciej Zień, od czterdziestu wierna jestem 

temu samemu gabinetowi kosmetycznemu 
i od czterdziestu czterech lat kompozytor – 
Włodzimierz Korcz. Mam z tego same zyski, 
bo oprócz nagród, które zdobywałam na fe-
stiwalach za piosenki przez niego skompono-
wane, jestem, jak sądzę, jedyną piosenkarką, 
która może cały recital zaśpiewać z orkiestrą 
symfoniczną, z big bandem, z orkiestrą dętą, 
z kwartetem smyczkowym, a nawet z czte-
rogłosowym chórem mieszanym. Gdzie ja 
bym znalazła takiego pasjonata, któremu 
chciałoby się podejmować najbardziej szalo-
ne wyzwania kompozytorskie i aranżacyjne 
niezależnie od terminu i stopnia zajętości? 
Na dwie ostatnie płyty napisał dwadzieścia 
cztery piosenki, przy czym niektóre w kilku 
wersjach, bo nie mogłam się zdecydować, czy 
na pewno mi się podobają. Czasami twierdzi, 
że to, co mu prześwieca na czubku głowy, to 
nie łysina, a aureola, która mu sama wyrosła 

...C Z Y  W Y PA DA  M I  TA K 
B E Z C E R E M O N I A L N I E  K PI Ć 

Z   L U D Z K I C H  S Ł A B O S T E K , 
A L E  P O  T YC H  K I L K U N A S T U 

L ATAC H  U Z N A Ł A M  S I Ę  J U Ż  Z A 
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ALICJA MAJEWSKA 
„Żyć się chce"

C H C I A Ł A BY M ,  A BY 
M Ó J  S T Y L  N O S Z E N I A 
S I Ę  P O S T R Z E G A N O 
JA KO  K L A S YC Z N Y,  A L E 
Z   JA K I M Ś  PA Z U R K I E M .

fragmentach bardzo głośna piosenka. Jeśli 
chodzi o wpływ mojej działalności wokal-
nej na młode pokolenie, to kiedyś znajo-
mi przekazali mi prośbę o płytę z dedy-
kacją dla chłopca 8–letniego, który cierpi 
na chorobę lokomocyjną i podobno  tylko 
słuchając moich piosenek nie wymiotu-
je w samochodzie. Chyba powinnam być 
dumna. Ale spotykają mnie też niezwy-
kle wzruszające sytuacje. Po koncercie, 
na którym śpiewałam tytułową piosenkę 
z ostatniej płyty – „Żyć się chce”,  pode-
szła do mnie jakaś elegancka starsza pani 
i wyszeptała na ucho: „jestem bardzo cho-
ra, ale kiedy słucham pani piosenek, to 
chce mi się żyć”.

Na jednej z okładek wygląda Pani jak 
postać z filmu „Thelma i Louis”, tylko 
nie mogę się zdecydować, czy jest Pani 
Geeną Davis, czy Susan Sarandon. 
Wrodzony talent liryczny połączyłabym 
jednak z rockową duszą.
Chciałabym, aby mój styl noszenia się po-
strzegano jako klasyczny, ale z jakimś pa-
zurkiem. Stąd bierze się współpraca z pro-
jektantem, a nie z wieszakiem w butiku. 
Ważne jest, żeby wiedzieć, czego na pewno 
nie założyć mimo obowiązujących trendów. 
Obserwuję z satysfakcją, że wyprzedziłam 
jeden z aktualnych trendów, mianowicie 
modę na szerokie, za długie spodnie. Ja 
takie za długie, szargające się po podłodze, 
kryjące oczywiście bardzo wysoki obcas, 
noszę od zawsze. Całe lata myślałam, że 
to moja maniera, a tymczasem okazało się, 
że to była prorocza wizja!

I wybiera Pani prostotę? Ma Pani 
niezwykły talent w podejmowaniu 
wyborów w takim razie.
O  nie, broń Boże! Ja jestem zodiakalny 
Bliźniak i  w  związku z  tym strasznie cier-

w konsekwencji wieloletniej pracy ze mną. 
Oczywiście, oficjalnie gorąco protestuję 
przeciwko takim pomówieniom, ale po cichu 
zaczęłam się zastanawiać, że może – kto wie, 
jakaś część tego światła to odblaski gorącej 
atmosfery naszych niektórych prób.

W mediach społecznościowych natknę-
łam się na wpis młodej matki, która 
twierdzi, że tylko przy Pani nagraniach 
jest w stanie uśpić swoje dziecko.
Mam nadzieję, że nie chodzi o „Jeszcze 
się tam żagiel bieli”, bo to w końcowych 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Renaissance Warsaw Airport za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu.
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pię. Choćby ta okładka poprzedniej płyty. Grafik, 
pan Hubert miał ciężki orzech do zgryzienia. To były 
parogodzinne wybory i decyzje, potem jeszcze wątpli-
wości i zmiany. Panie Hubercie, jestem pełna podziwu 
dla pana taktownej wyrozumiałości. Ale już wiele lat 
temu przeżywałam prawdziwe życiowe dramaty, stojąc 
przed gablotą ze słodyczami: co mam kupić – eklerkę, 
czy napoleonkę?

Włodek Korcz najlepiej wie, jaką cierpliwość musi 
mieć w restauracji kelner, który próbuje zmusić mnie 
do podjęcia decyzji co tak naprawdę chciałabym za-
mówić. To jest naprawdę niezwykle trudne. Z drugiej 
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strony, są dziedziny, w których podejmuję decyzję bły-
skawicznie. Na przykład, od czterdziestu lat używam 
tych samych perfum, więc wchodzę do sklepu, nie 
wącham, płacę i wychodzę. Gorzej jest przed każdym 
opolskim festiwalem, bo przecież trzeba się zdecydo-
wać, jaki fason sukni będzie najodpowiedniejszy, a to 
jest dopiero katusza. 

Dotknijmy jeszcze tematu kobiecości. „Być kobie-
tą”, co to właściwie dla Pani znaczy?
Tekst tej piosenki jest niezwykle przewrotny i raczej 
nie należałoby z niego wyciągać poważnych wniosków. 
Autorka, Magda Czapińska zabawiła się, przedstawia-
jąc punkt widzenia kury domowej, który wiodąc życie 
polegające na praniu mężowi koszul i smażenia nale-
śników marzy o niezwykłych przeżyciach bohaterek 
romansów, które są „występne i zdradzieckie”. A tak 
na prawdę bycie kobietą rozumiem jako poznawanie 
świata, poszukiwanie własnych dróg rozwoju, zajmo-
wania ważnych stanowisk, zgodnych z naszymi aspi-
racjami i umiejętnościami, a przy tym być podziwianą 
nie tylko za walory umysłu, ale i za to, że po prostu je-
steśmy kobietami.

Na końcu przepis dla współczesnych artystów. Jak 
pozostać autentycznym? Jak podejmować takie 
decyzje, żeby, mimo presji, która jest, być sobą, 
pozostać sobą?
Najpierw należałoby się samego siebie zapytać, kim się 
chce być, następnie próbować nim zostać, a potem trwać 
przy swoim i nie dawać się wrabiać w jakiekolwiek powie-
lanie. Wiem, że to wcale nie proste, ale są tacy, którym 
się to udało i źle na tym nie wyszli.  

ENGLISH 

A JOURNEY TO THE ORIGINS

When she goes on stage, time stops. Although she is not 
afraid of experiments, she has an ironclad rule – do what 
you are best at, and signs will guide you to your destina-
tion. Today, this destination is the next album in her suc-
cessful career, ‘Żyć się chce’. Like she sings in the first song 
on the album, Alicja Majewska still has an appetite for life!

Our today’s guest is Ms Alicja Majewska. We’re at 
the Renaissance Hotel at the airport – we aren’t 
going anywhere, but you’re constantly on the go. 
Your last album was recorded on an island, and 
it shows not only in the sounds, but also in the 
surrounding wind. Was it Greece or Malta?
Not the whole album, just one of the videos. It was on 
Malta – we went there in February, because the video 
had to be ready by March. We chose Malta, because the 
good weather, the sunshine, and the blue sky were guar-
anteed, but by a strange twist of fate, we were caught by 
the fiercest storm on the island in 40 years. Thus, with 
the raging storm outside, I couldn’t wear the floaty silk 
clothes I’d taken with me, but jeans and a denim jack-
et. In one of the scenes, I’m even wearing Włodzimierz 
Korcz’s winter hat, because it was freezing cold – but 
perhaps it’s even better this way. ZD
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Although Wojtek Młynarski is no longer 
here with us, there is a song with his lyrics 
on this album – ‘Panom rozsądku nie przy-
bywa’ – which remained hidden in my 
drawer for several years. It’s very iron-
ic in relation to men, and it bothered me 
at first, because I  didn’t know whether 
I should make fun of human weakness-
es so unceremoniously, but after all those 
years, I decided that I was old enough to 
indulge in such biting remarks. On both 
of my last two albums, the lyrics were writ-
ten by Andrzej Sikorowski, Artur Andrus, 
Magda Czapińska, and Monika Partyk, which 
shows that I prefer to keep up with proven 
solutions. For fifteen years, my stage out-
fits have been designed by Maciej Zień; 
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it, and he puts up with my insubordination 
in return. Thanks to numerous television 
and stage projects, I also had a chance to 
meet brilliant vocal and theatre artists, 
many of whom became my lifelong profes-
sional friends. I am still in touch with some 
of them, but the thing about luck is that it 
doesn’t last forever, so we sometimes need 
to accept the loss of the dearest and the 
most admired friends – I’m talking here 
about my friends from Cracow, Andrzej 
Zaucha and Zbyszek Wodecki.

On this album, the lyrics aren't written 
by Młynarski, while the songs contain 
a lot of references to the past. Do you 
like continuation? 

You’re regarded as a singer, but I must 
admit that I’m not entirely satisfied with it.
What would be more accurate?

An artist, a vocalist?
It seems that you have some negative asso-
ciations with the word ‘singer’. Perhaps it 
makes you think of cliché and superficiali-
ty? ‘Vocalist’ sounds more serious indeed, 
because it makes you think of jazz, but 
I don’t sing jazz. There are problems with 
‘artist’, too, because nowadays, everyone 
who makes any sounds to the microphone 
is called an artist – how to divide these 
people into those who are artists and those 
who aren’t yet? I wouldn’t risk that. I think 
that it’s the safest to call me a singer, but 
a singer who carefully selects her reper-
toire and thinks she can still learn a lot 
after forty years on stage.

You started out on your career in the 
70s when the term ‘popular music’ had 
a completely different meaning than 
today. How would you classify the 
material recorded on your latest album, 
‘Żyć się chce’? Is it popular music?
Within the last twenty, thirty years, sev-
eral new music trends have emerged and 
become much more popular than the pre-
vious forms. Still, a lot of people remem-
ber when song lyrics were written by poets 
and masters of words, from Gałczyński, 
Tuwim, Przybora, and Osiecka to Młynarski 
and many more, who read a lot before writ-
ing, while music was made by composers, 
whose pieces have survived till today. Those 
witnesses of the glory days of literature 
and melodiousness flock to my concerts, 
bringing their children and grandchildren 
with them, who buy them tickets to oth-
er concerts for their birthday and later lis-
ten to newly-discovered songs themselves. 
Thus, I can still regard myself as a popular 
music singer.

Do you consider yourself lucky?
Yes, I’m lucky. I  had a  chance to sing 
Młynarski and Korcz’s songs at the begin-
ning of my career, which made me fa-
mous on the festival stage. But, as my late 
vocal professor, Olga Łada, used to say, 
talent and luck are not enough when you 
don’t work hard for it. I had emission les-
sons with her for many years, which I still 
benefit from. Working with Włodzimierz 
Korcz is a difficult but incredibly import-
ant lesson – he hears the slightest false 
note, not only in terms of intonation, but 
also lyrics, and points out all mistakes un-
til the goal is reached. Luckily, I can bear ZD
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for forty years, I’ve been going to the same beauty 
salon; and I’ve had the same composer for forty years 
– Włodzimierz Korcz. This brings me real benefits, be-
cause apart from the awards I’ve won at festivals for 
the songs he composed, I believe I’m the only singer 
who can sing a recital with a symphony orchestra, 
a big band, a brass band, a string quartet, and even 
with a four voices mixed choir. Where would I find 
such a fanatic, who would take up the craziest com-
posing and arrangement challenges regardless of the 
deadline and workload? He wrote twenty-four songs 
for my last two albums, and some of them had sever-
al versions, because I couldn’t decide whether I liked 
them or not. He sometimes says that the bright circle 
on the top of his head is not baldness but a halo, which 
he got after working with me for years. Of course, 
I firmly deny it in public, but I’ve been thinking to my-

self whether, perhaps, some part of this light might 
be the reflection of the hot atmosphere during some 
of our rehearsals.

Recently, in social media, I’ve seen a post of 
a young mother, who says that the only way to 
lull her child to sleep is to play your songs.
I hope she doesn’t mean ‘Jeszcze się tam żagiel bieli’, 
because the end of the song is quite loud. As regards the 
influence of my work on the young generation, once, 
my friends asked me for my album with a dedication 
to an 8-year-old boy, who suffers from travel-sickness 
and doesn’t vomit in the car only when he’s listening to 
my songs. I think I should be proud. But a lot of touch-
ing situations happen to me, too. Once, after a concert 
where I sang the title song from my last album – ‘Żyć się 
chce’ – I was approached by an elegant elderly lady, who 
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I sing about it, but the lyrics are very per-
verse and lead to no serious conclusion. 
Their author, Magda Czapińska, amused 
herself and presented the perspective of 
a housewife dreaming of incredible adven-
tures of immoral and treacherous love story 
heroines while washing her husband’s shirts 
and making pancakes. In fact, for me, to be 
a woman means to explore the world, look 
for your own ways of development, take 
important positions, in line with your aspi-
rations and skills, and be admired not only 
for your mind but simply for being a woman.

In the end, I’d like to ask you for a recipe 
for contemporary artists. How to remain 
authentic? How to make good decisions 
to remain yourself despite pressure?
First, you should ask yourself who you want 
to be and then try to become such a per-
son. Next, hold on to it and don’t follow 
mainstream patterns. I know it’s not that 
simple, but there are people who did it and 
achieved success. 
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whispered in my year, ‘I’m very ill, but when 
I’m listening to your songs, I want to live.’

In one of your covers, you look like a hero-
ine from ‘Thelma and Louis’, but I can't de-
cide whether you’re more like Geena Davis 
or Susan Sarandon. But I’d rather see your 
innate lyrical talent with a rock soul.
I’d like my image to be perceived as classic 
wear with a sparkle. Therefore, I work with 
a designer instead of buying ready-made 
clothes in a boutique. It’s important to know 
what not to wear despite current fashion. 
I observe with satisfaction that I was ahead 
of one of the current trends, namely wide, 
long trousers. I have been wearing such long, 
floor-sweeping trousers with high heels since 
forever. For years, I thought it’s my style, but 
it turns out it was a prophetic vision.

You opt for simplicity? You have an in-
credible talent for making good choices.
Oh no, heaven forbid! I’m a Gemini and 
I suffer terribly when I have to make a de-

cision. Take, for example, the cover of my 
last album. It was a hard nut to crack for 
the graphic designer, Mr Hubert – hours 
of choices and decisions, then doubts and 
changes. Mr Hubert, I’m full of admiration 
for your understanding. Years ago, I went 
through real life tragedies while standing 
in front of a sweets display counter and 
thinking what I should buy – an éclair or 
a cream pie.

Włodek Korcz knows best how patient 
a waiter in a restaurant has to be while try-
ing to make me decide what I would like to 
order. I find it incredibly difficult. On the 
other hand, in some fields, I can decide 
right away. For example, I’ve been using the 
same perfume for forty years, so I enter the 
store, don’t smell, pay, and leave. Things get 
worse before the Opole Festival, because 
I have to decide on the cut of my dress, and 
that’s real agony.

Let’s talk about femininity. What does 
it mean for you to be a woman? ZD
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

GOD’S INTERVENTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEOSZLIFOWANY DIAMENT 



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

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

GDY POZORY MYLĄ
Zabytkowym centrum Panamy jest zbudowane 
w 1673 roku Casco Viejo. Kusi ono turystów boga-
tą paletą barw, kolonialnym klimatem, malowni-
czymi placami i straganami, na których pamiąt-
ki sprzedają Indianie z plemion Kuna i Guajami. 
Ubrani w charakterystyczne kolorowe stroje, krą-
żą po brukowanych uliczkach przemykając mię-
dzy tysiącami kapeluszy panamskich, których 
nazwa błędnie wskazuje region ich pochodze-
nia. Niewiele osób wie, że kapelusze panamskie 
oryginalnie pochodzą z...Ekwadoru! Słomiane 
kapelusze przyjęły nazwę panamskich, gdyż to 

2 8 – 2 9



P A N A M A  N I E O S Z L I F O W A N Y . . .

właśnie Panama stała się punktem ich międzynarodo-
wej sprzedaży. Prawdziwą sławę przyniósł im dwudzie-
sty szósty prezydent USA - Theodore Roosevelt, który 
odwiedził budowę kanału Panamskiego ze słomianym 
kapeluszem na głowie. Dzięki niemu stały się one mod-
ne w stanach, a później podbiły Europę i Azję. Casco 
Viejo zajmuje ważne miejsce w historii Panamy, gdyż to 
właśnie tu, na Plaza de la Independencia, w 1903 roku 
ogłoszono niepodległość Panamy od Kolumbii. Nieste-
ty, stare miasto długo było zaniedbywane, a przepro-
wadzona w latach 90 renowacja dodatkowo pogorszyła 
sprawę. Wielu mieszkańców, których nie było stać na 
życie w nowej, odrestaurowanej dzielnicy, była zmu-
szona do przeprowadzki. Ci, którzy jakoś wiążą koniec 
z końcem, zostali. Barykadują się na noc w rozpada-
jących, neoklasycznych kamienicach, gdzie materac 
zastępuje drzwi, a kraty w oknie linkę na pranie. Choć 
żyją w ruinach, część ich rzeczy znajduje się na ulicy. 
Siedząc w swoich wysłużonych fotelach, obserwują 
turystów zachwyconych kolorowymi elewacjami pięk-
nych budynków, do których dostępu co jakiś czas bro-
ni policja. Rozległe stare miasto, pełne barwnych stra-
ganów, zatłoczonych placów i zjawiskowych kościołów 
jest miłym i bezpiecznym miejscem na powolną prze-
chadzkę i odkrywanie tajemnic Panamy. Za dnia. Nocą 
większość uliczek jest pozbawiona świateł, a zdrowy 
rozsądek słusznie podpowiada, że nie wszystkie sekre-
ty miasta muszą zostać ujawnione. 

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

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

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

ENGLISH

PANAMA – A DIAMOND IN THE ROUGH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekomendowane restauracje znajdziesz 
na www.pomorskie-prestige.eu

ENGLISH

EAT YOUR FILL AND THEN SOME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Check out the recommended restaurants at 
www.pomorskie-prestige.eu. 
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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".

him arrested. But it did not happen – there 
was no lawsuit, and Macierewicz resigned his 
position in the government.

Two years later, Tomasz Piątek digs into 
Mateusz Morawiecki’s secrets. Again, like in 
his previous book, the author concentrates 
on revealing the network of the Prime Minis-
ter’s connections, primarily from pre-govern-
ment times. His preliminary research is an ef-
fect of painstaking work. Piątek went through 
thousands of websites and hundreds of docu-
ments, ownerships of companies, etc. I do not 
know whether all hypotheses put forward to 
prove the fuzziness (mostly of a political char-
acter) of Mateusz Morawiecki’s connections 
are a reflection of reality. Piątek is aware he 
can be wrong when it comes to some cases, 
but he believes an intellectual is entitled to 
pose risky questions and cannot grow idle in 
the safe ‘why should I care?’ I was impressed 
the most by a description of the current con-
nections of people once affiliated with the 
Fighting Solidarity (founded by the father of 
the Prime Minister – Kornel Morawiecki) with 
Russian and Belarusian’s interests. Piątek be-
lieves that plenty of the Prime Minister and his 
father’s unfavourable opinions about Europe 
and Ukraine come from the political circle 
they both were affiliated with, which supports 
Putin’s rule in Russia. It gives you the shivers 
when you think of it.  

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

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

ENGLISH

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

1. 2.

PIOTR GAJDZIŃSKI, JAKUB N. 
GAJDZIŃSKI, „DELFIN. MATEUSZ 
MORAWIECKI”, WYD. FABUŁA FRAZA, 
WARSZAWA 2019
Kolejna pozycja o premierze Morawieckim, 
która się właśnie ukazuje, została napisana 
przez jego wieloletniego współpracownika. 
Jako rzecznik banku Piotr Gajdziński to-
warzyszył Morawieckiemu przez długich 11 
lat. W swojej książce – napisanej wspólnie 
z synem – skupia się na obrazie charakte-
rologicznym swojego bohatera, budując go 
jednak nie na intelektualnych spekulacjach 
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3.o  rysie psychologicznym, ale przywołaniu 
setek faktów i okoliczności, którym miał oka-
zję się z bliska przyglądać. „Delfin” to opis 
człowieka o wielkiej, wręcz chorobliwej am-
bicji, który ma niezachwiane przekonanie 
o swojej wyjątkowości, a być może także misji 
dziejowej. „Chcę być prezydentem!” – wyzna-
je w chwili szczerości prezes banku swojemu 
rzecznikowi. Gajdziński nie ukrywa, że były 
szef nie budzi w nim szczególnie ciepłych 
uczuć, ale też nie stara się go na siłę zohydzić. 
Kreśli obraz chłodnego technokraty, który co 
prawda interesuje się historią, ale tylko po to, 
by usprawiedliwiała jego światopogląd i ży-
ciowe wybory. Z opisu wyłania się człowiek 
zadufany, choć jednocześnie niepewny siebie, 
zamknięty i nieufny wobec ludzi, egoistycz-
nie skupiony, nieempatyczny i gotów iść po 
trupach do celu. Czy taki istotnie jest obecny 
premier Rzeczpospolitej Polskiej? Trudno 
powiedzieć, choć niedawna „afera medialna” 
z jego adoptowanymi dziećmi – w której wielu 
obserwatorów widziało tzw. ustawkę dzienni-
karską między Super Expressem a zapleczem 
marketingowym Morawieckiego – być może 
tego potwierdzeniem. Jakkolwiek jest, warto 
tę książkę znać.  

ENGLISH

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

ADAM ZAGAJEWSKI „SUBSTANCJA 
NIEUPORZĄDKOWANA”, WYD. ZNAK, 
KRAKÓW 2019
Składająca się z dwunastu esejów wspaniała 
książka wielkiego polskiego poety i wybitnego 
humanisty, pełna głębokiego namysłu filozo-
ficznego i napisana przepiękną polszczyzną. 
Czego chcieć więcej? 

Bez wątpienia jest to rzecz erudycyjna, ale 
niech Państwa to nie odstrasza. Zagajewski 
potrafi rzeczy nieproste przedstawiać 
w klarownej, łatwo pojmowalnej formie. 
Przywołuje nazwiska pisarzy, poetów, kom-
pozytorów, filozofów, historyków i przela-
tuje z lekkością motyla między epokami 
i tematami, by zawsze wrócić do naszego tu 
i teraz, które dzięki owej umysłowej podró-
ży, w jaką nas autor zabiera, jawi się prost-
sze do zrozumienia. Kiedy na przykład pi-
sze za starożytnym historykiem Tacytem, 
jak to w Rzymie za dyktatorskich rządów 
cesarza Tyberiusza pojawił się wśród części 
obywateli pęd do służalczości, któremu to-
warzyszyły niezliczone akty hołdownicze 
wobec tyrana, a plebejska brutalność oraz 
pochlebstwo zaczęły kształtować stosunki 
polityczno-społeczne, widzimy nie - odległą 
epokę - ale wprost przeciwnie: naszą zaokien-
ną codzienność. 

Wspaniale też Zagajewski mówi o wolno-
ści: „żeby żyć w wolności, trzeba żyć w praw-
dzie. Prawda jest tam, gdzie jest odwaga, odwa-
ga widzenia i wypowiedzi. (…) Żyć w prawdzie, 
to być krytycznym wobec samego siebie 
i ciekawym innych narodów, innych doświad-
czeń. Nie zaniedbywać inności.”

Zdaniem autora, polskim nieszczę-
ściem jest prowincjonalizm duchowy i in-
telektualny, który powoduje naszą drugo-
rzędność kulturalną. Zamiast zajmować się 
uniwersalnymi sensami oraz stawiać świa-
tu i sobie fundamentalne pytania, kultywuje-
my własne krzywdy, co rozwija w nas miłość 

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

ENGLISH

A remarkable book of a great Polish poet and 
prominent specialist in the humanities, com-
prising twelve essays, full of deep philosophi-
cal reflections and written in beautiful Polish. 
What more can you want? 

Undoubtedly, the book is an erudite read, 
but do not be discouraged by that. Zagajewski 
can present difficult issues in a clear, accessi-
ble way. He refers to writers, poets, compos-
ers, philosophers, and historians, switching 
easily between periods and topics, to return 
to the here and now, which seems easier to 
understand after the intellectual journey the 
author took us in. For example, when he cites 
ancient historian Tacitus and describes how 
in Rome, under the reign of Emperor Tiberius, 
some citizens displayed excessive servility, 
which was accompanied by numerous servile 
acts towards the tyrant, and plebeian violence 
and flattery began to shape political and social 
relations, we do not see the past but, quite the 
contrary, the current situation in our country.

Zagajewski describes freedom in a won-
derful way; he writes, ‘to live in freedom, 
we must live in truth. Truth is where cour-
age is, the courage of perception and speech. 
(…) To live in truth is to be critical towards one-
self and curious about other nations, other ex-
periences. Not to neglect the otherness.’

According to the author, Poland’s problem 
is its spiritual and intellectual provincialism, 
which leads to our cultural inferiority. Instead 
of concentrating on universal truths and pos-
ing fundamental questions to the world and 
ourselves, we cultivate our harm, which only 
leads to self-love and confines us to infantile 
myths. Zagajewski writes, ‘cuisine may – and 
it should – be regional, but intellectual explo-
ration should not.’ That is all there is to say.  

4.
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ANDRZEJ DRAGAN „KWANTECHIZM, 
CZYLI KLATKA NA LUDZI”, WYD. 
FABUŁA FRAZA, WARSZAWA 2019 
Nie jest łatwo pisać o fizyce w sposób, który nie 
przerazi ludzi, których przerażają równania 
i wzory. Jako totalny głąb w naukach ścisłych 
wiem, co mówię. Ledwie kilka takich książek 
w życiu przeczytałem, żadna nie była napisa-
na przez Polaka. Tymczasem Andrzej Dragan 
dokonał w moim mniemaniu cudu: przeczy-
tałem i rozumiem to, co wcześniej zdawało 
mi się czarną magią. Wszelako nie o samą 
fizykę tu idzie; „Kwantechizm” to wspania-
ły esej o człowieku i myśleniu. Co prawda 
autor nie ma najlepszego zdania o naszym ga-
tunku, twierdząc, że nie jesteśmy stworzenia-
mi nazbyt przenikliwymi. Przytacza przy tym 
badania brytyjskie o tym, jak często giną zwie-
rzęta rozjechane przez samochody w trak-
cie przechodzenia przez jezdnię w stosunku 
do liczby podjętych prób przejścia. Okazuje 
się, że człowiek w tym zestawieniu zajmuje do-
piero czwarte miejsce. Znacznie uważniejsza 
(inteligentniejsza) jest natomiast świnia, która 
tę klasyfikację wygrywa.  

Jak zatem udało nam się polecieć na 
Księżyc, zbudować komputer i dokonać tele-
portacji fotonu? Bo – jak mówi Dragan - elita 
umysłowa naszego gatunku (czyli mały odse-
tek ludzkości zaledwie) porzuciła zabobony 
oraz wiarę w prawdy objawione i zaczęła po-
znawać rzeczywistość poprzez nieustanne 
wątpienie i dociekliwe sprawdzanie wszystkie-
go, co się da sprawdzić. „Wątpię, więc myślę, 
myślę, więc jestem” – powiedział Kartezjusz. 
Powtarzajmy to więc za nim, wszak nie ma in-
nej metody, by przejrzeć w końcu na oczy.  

ENGLISH

It is not easy to write about physics in a way that 
will not scare off people afraid of equations 
and formulas. As a science dummy, I know 
what I am talking about. I have read few such 
books in my life, none of which was written by 
a Pole. Andrzej Dragan did an amazing thing: 
I have read his book and now I understand 
things I could never grasp. ‘Kwantechizm’ is 
not only a book about physics; it is a remarka-
ble essay about man and thinking. The author 
does not think much of our species and claims 
we are not very acute. He cites British stud-
ies on the deaths of animals hit by cars while 
crossing the road in relation to the number 
of attempts. It turns out that humans placed 
fourth in his ranking. The winner was the pig, 
which is much more careful (intelligent).

How could we fly to the Moon, devise a com-
puter, and teleport a photon then? According 
to Dragan, the intellectual elite of our species 
(a small percentage of people) gave up super-
stitions and revealed truths and started to ex-
plore the world through constant doubt and 

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

ADAM MICHNIK, „Z DZIEJÓW HONO-
RU W POLSCE I INNE SZKICE”, WYD. 
AGORA, WARSZAWA 2019
Mówi się, że kultura honoru – związana z ar-
chaicznym wyobrażeniem, że tylko krwią 
można zmazać obrazę - utrzymuje się głównie 
w regionach o niskiej kulturze prawnej: we 
Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Iranie, 
Turcji, Rosji, krajach arabskich, na połu-
dniu USA i w środowiskach przestępczych. 
Może więc właśnie dlatego, że mamy swoje 
polskie fiksacje związane z pojęciem honoru, 
warto przeczytać książkę Adama Michnika, 
napisaną 30 lat temu. Także ze względu na jej 
ciągłą polityczną aktualność. 

Powiedział zmarły niedawno wybitny hi-
storyk i intelektualista Karol Modzelewski: 
„W czasach, kiedy władze Rzeczypospolitej 
zamierzają każdemu obywatelowi wpisać do 
paszportu słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA, 
warto przypomnieć, co Adam Michnik za ko-
muny pisał o honorze”. Nie od parady będzie 
przy tym nadmienić, że Michnik pisał ową 
rzecz w trakcie wieloletniego więzienia, aresz-
towany w dniu, w którym człowiek, który 
współcześnie chce mieć o honorze najwięcej 
w Polsce do powiedzenia, spał do południa.  

ENGLISH

 It is said that the culture of honour – resulting 
from the archaic belief that an insult could 
only be wiped out with blood – prevails most-
ly in the regions of low legal culture, namely 
in Italy, Greece, Spain, Poland, Iran, Turkey, 
Russia, Arab countries, in the south of the 
US, and in criminal circles. Adam Michnik’s 
book written 30 years ago might be worth 

reading owing to our Polish fixations with 
honour as well as its political relevance.

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

MARIUSZ CZUBAJ, „OKOŁO PÓŁNOCY”, 
WYD. WAB, WARSZAWA 2019
Czytelnicy kojarzą Czubaja z kryminałami, 
lecz „Około północy” nim nie jest, a przynaj-
mniej nie tylko. Akcja dzieje się w 1969 roku 
w Warszawie. Tuż po pogrzebie Krzysztofa 
Komedy zostaje zamordowana młoda dziew-
czyna. Pewien kontrabasista rozpoczyna 
prywatne śledztwo, dzięki któremu pozna-
jemy jazzowe środowisko czasów peerelu. 
Jest klimatycznie literacko (jak ze „Złego” 
Tyrmanda) i klimatycznie muzycznie (jak 
z płyt Komedy czy Kurylewicza). Lekkie pió-
ro, dobry smak, kunsztowna zabawa. Warto. 

ENGLISH

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

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

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner
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rzez lata telefon BlackBerry świę-
cił triumfy w świecie biznesu. Jego 
interesujący design, ergonomicz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

BLACKBERRY IS NOT JUST A PHONE. 
IT IS A LIFESTYLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P

B L A C K B E R R Y  T O  N I E  T E L E F O N . . .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

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

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

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

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

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

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

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

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

samym środku słonecznego dnia, w Łazienkach 
Królewskich, oddychających historią, pięk-
nem sztuki i majestatem osób, które niegdyś 

się tu przechadzały, Maciej Zień zorganizował swój kolej-
ny pokaz mody. Była to poniekąd sentymentalna podróż 
do przeszłości, bo właśnie tutaj, dwadzieścia lat temu 
Zień zorganizował swój pierwszy profesjonalny pokaz. 
Dzisiaj, z dwudziestoletnim stażem i nazwiskiem, któ-
re znają wszyscy, powrócił w to samo miejsce z nieco 
mniejszymi nerwami i kolekcją, która jest kwintesen-
cją jego stylu, estetyki i tego, do czego przyzwyczaił 
nas przez całą swoją karierę. 

Zapewne nikogo nie zaskoczę, jeśli napiszę, że 
w centrum kolekcji stała kobieta. Maciej Zień projektu-
je dla kobiet i to one zawsze są punktem wyjściowym 
i kropką nad „i” w każdej kolejnej kolekcji projektan-
ta. Nie obyło się więc bez sukienek, które zdominowały 
wybieg. Obok nich pojawiły się jednak garnitury uszy-
te z myślą o współczesnej kobiecie biznesu, denimowy 
kombinezon, który przełamywał mocno wyjściowy 
charakter kolekcji, oraz peleryny, które stanowiły wy-
kończenie poszczególnych stylizacji. 

Najmocniejszym punktem kolekcji są z pewnością 
tkaniny, które Maciej Zień dobiera jak prawdziwy esteta, 
wyczulony na najmniejszy szczegół materiału. To duża 
umiejętność, która zapewne przyczyniła się do tego, że 
dzisiaj jego suknie cieszą się wielką popularnością. Boga-
te zdobienia, printy, hafty, brokatowe błyski i aplikacje 

W
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czegoś zabrakło. Być może impulsu, który poderwałby 
zebranych gości z krzeseł w euforii zachwytu, nawet 
jeśli łazienkowskie otoczenie wymaga powściągliwości 
i trzymania emocji na wodzy. 

Tytuł kolekcji to „MOJO”, który oznacza amulet, tali-
zman i talent. Tego ostatniego nie można odmówić Macie-
jowi Zieniowi, który już dwadzieścia lat udowadnia, że jego 
miejsce z pewnością znajduje się na wybiegu. Trzymam 
jednak kciuki, aby ten talizman przyniósł mu również 
nową energię i chęć do małej rewolucji, która pozytywnie 
zaskoczy nas podczas kolejnego, z pewnością równie pięk-
nego pokazu.    

ENGLISH

MACIEJ ZIEŃ’S MOJO FOR AUTUMN AND 
WINTER 2019

In the middle of a sunny day, in Łazienki Królewskie, 
a place full of history, the beauty of art, and the majesty 
of people who once strolled down those paths, Maciej Zień 
held a fashion show. It was a kind of sentimental journey 
to the past, because twenty years ago, Zień organised 
his first professional show at the very same venue. 
Today, he returned there, a little less stressed, with 
twenty years of experience and a recognisable name, to 

to specjalność marki Zień. To one sprawiają, że sukienka 
nabiera charakteru i wyróżnia się pośród innych na sali. 
Muślin, jedwab, żakard, welur i wysokiej jakości wełna to 
tkaniny, z którymi Zień jest za pan brat, rozumie je i wie, 
jak uzyskać z nich zamierzony efekt na manekinie. 

W jesienno-zimowej kolekcji Zienia widoczny jest 
jednak pewien paradoks. Pomiędzy sukniami, które za-
chwycają nie tylko tkaniną i zdobieniami, ale właśnie też 
dużym talentem projektanta do drapowania, konstrukcji 
i podkreślania tego, co warte podkreślenia, znajdziemy 
również sukienki, które nie olśniewają tak, jak inne. Przy-
pominają projekty, które widujemy w dobrych sklepach 
sieciowych, na studniówkowych balach, czy weselnych 
uroczystościach. Trochę za mało jak na królewskie pała-
ce. Na szczęście to tylko pojedyncze sylwetki, które z pew-
nością nikną wśród innych, pięknych i niesztampowych 
propozycji Zienia. 

Największym atutem projektanta z pewnością pozosta-
je jego styl, który można rozpoznać bez metki doszytej do 
sukni. To duży sukces, ale też przekleństwo, które może 
zamienić się w ciągłe powielanie podobnych pomysłów. 
Wybór miejsca, godzina, muzyka na żywo i wspania-
łe otoczenie pełne sztuki było miłym zaskoczeniem 
i powiewem świeżości godnym paryskich pokazów. 
Tkaniny i wybrane kroje zachwycają i skutecznie rów-
noważą te mniej wyjątkowe projekty, w których po prostu 
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present a collection which is the essence of 
his style, aesthetics, and everything he had 
created throughout his career.

It is no surprise that the collection 
revolved around women. Maciej Zień de-
signs for women, who are the start and the 
end of each of his collections. The catwalk 
was dominated by dresses. Other outfits 
included suits for contemporary busi-
nesswomen, a  denim jumpsuit, which 
was a departure from the official charac-
ter of the collection, and capes to finish off 
the outfits. 

The strongest point of the collection are 
fabrics, carefully selected by the designer 
with attention to every little detail. It is 
a great skill, which has probably contribut-
ed to the tremendous success of his dresses. 
Rich ornamentation, prints, embroidery, glit-
ter, and appliqué designs are Zień’s speciality. 
They add character to his dresses and make 
them stand out in the crowd. Muslin, silk, jac-
quard, velour, and quality wool are Zień’s fa-
vourite fabrics; the designer perfectly knows 
how to use them to achieve the desired effect.

However, Zień’s autumn and winter col-
lection poses something of a paradox. Among 
the dresses with quality fabrics and unique 
ornamentation, which show the designer’s 
talent for draping, structuring, and highlight-
ing what should be highlighted, there are also 
some more ordinary models. These are more 
like designs that can be found in good chain 
stores, at proms, or at weddings. Not enough 

for royal palaces. Luckily, these are only individ-
ual cases, inconspicuous among other beautiful 
and one-of-a-kind models.

The greatest asset of the designer is his 
style, which can be recognised right away 
without a label. It is a huge success but also 
a curse, which can lead to rehashing old ideas. 
The venue, time, live music, and beautiful sur-
roundings full of art were a nice surprise and 
a breath of fresh air worthy of Paris shows. The 
fabrics and the designs enraptured the crowd 
and offset those inconspicuous models in 
which something was missing. Perhaps it was 
a factor which would make the crowd go into 
raptures although the venue required self-re-
straint and composure. 

The collection is entitled ‘MOJO’, which 
means amulet, talisman, and talent. The 
latter cannot be denied as Maciej Zień has 
proved for twenty years that he is cut out for 
the catwalk. Hopefully, this talisman will 
give him new energy and spur him to a revolu-
tion, which will surprise us at his next equally 
beautiful show.   
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TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIE Bartosz Maciejweski

jesz, twoje wspomnienia mkną swobodnie i są 
wolne. Samodzielne elektrony. Uwieczniasz 
je i bach! - obraz się zawęża, pamięć wyrzuca 
resztę poza to, co zostało nagrane, uwiecz-
nione. Trochę podobnie jest z podpisami pod 
zdjęciami, tylko tu wszystko dzieje się natych-
miast. Podchodzisz, spoglądasz na podpis i już 
- autor mówi co masz sobie pomyśleć. Więc to 
co mówi Sontag się zgadza. Nie kierunkujmy.

Dobrze, ale nie każdy kierunek jest zły. 
Jeśli na przykład masz coś, co jest mało 
transparentne lub ambiwalentne w od-
biorze, czyli, powiedzmy, jakiegoś ro-
dzaju dziełu sztuki o naturze tragiczno-
-historycznej, to warto by przynajmniej 
przedstawić sposób patrzenia na to przez 
autora, który może pomóc w zrozumieniu 
dlaczego wybrał akurat ten fragment 
rzeczywistości. Ja bym był zawsze prze-

żeby rezygnować z nich w ogóle w imię ja-
kiegoś efemerycznego nie-wiadomo-co, jest 
czymś, co właśnie Susan Sontag mogłaby 
napisać. A obrazy podpisywać można? 
Ja wolę numerację prac, jeśli w ogóle jakkol-
wiek mam je stygmatyzować. 

Ale to w ramach jakiejś kolekcji, gdzie kon-
teksty się uzupełniają. Wyobraź sobie, że 
masz jakiś zbiór zdjęć, wszystkie inne i mó-
wisz odbiorcy - interpretuj jak chcesz. Tu 
masz ludzi, tam jest ulica, połącz to sobie 
jakoś. Też nie jestem wielkim fanem sztuki 
konceptualnej, na zasadzie - ktoś zrobił 
kreskę na płótnie i teraz jest cała książka 
do przeczytania, żeby to zinterpretować, 
ale są wartościowe dzieła, które zyskują na 
interpretacji poprzez kontekst myśli autora.
To jest jak z zapisem filmowym naszych wra-
żeń z jakiegoś miejsca. Dopóki ich nie sfilmu-

KRÓTKA KŁÓTNIA O TYM, 
CZY PODPISYWAĆ ZDJĘCIA

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

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

To jest atak na sztukę konceptualną w cza-
sach, kiedy fotografia nie była jeszcze tak 
rozpowszechnioną dziedziną sztuki jak teraz. 
Czy podpis psuje? Nie, podpis może kontek-
stualizować. Ten ruch anty-logocentryczny 
ma pewne uzasadnienie w tym, że słowa, 
które definiują rzeczywistość są zatrute, ale 
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ciwny takiemu myśleniu holistycznemu, 
że wszystko jest wszystkim, wszyst-
ko można interpretować jak się chce 
i wtedy będziemy wolni czy cokolwiek 
takiego. Ile razy w historii wielkie dzieła 
powstawały pod presją cenzury, bólu 
czy mecenatu? To zresztą jest zupełnie 
niezgodne z tym, jak wygląda życie, bo 
nieustannie przypisujemy znaczenia do 
elementów rzeczywistości i rezygnowa-
nie z tego, bo mielibyśmy uzyskać jakąś 
wyidealizowaną wersję czystego odbioru, 
jest, z całym szacunkiem, śmieszne 
w moim mniemaniu. Nie ma czystego 
odbioru. Nie ma sztuki, która po prostu 
jest. Wszystko istnieje, czy tego chcemy 
czy nie, w kontekście historycznym, 
politycznym, czy nawet samego naszego 
genotypu lub doświadczeń życiowych. 
Nie każde ukierunkowanie jest złe, nie 
każde zło jest ukierunkowane.
Być może. Jednak Sontag mówi dalej, że pod-
pisy znaczą dla ludzi więcej niż świadectwo 
oczu i dodaje, że żaden podpis nie jest w sta-
nie na trwałe ograniczyć ani zagwarantować 
sensu zdjęcia. Mówimy o wyłączaniu percep-
cji, włączaniu definicji z góry narzuconych. 
Mówimy o ego artysty, twórcy, który na siłę 

stara się ustalić sens i ideologię, stara się sfor-
matować nasze myślenie i widzenie, bo tak 
mu podpowiada jego ambicja. Więc może jed-
nak nie chodzi o lepsze zrozumienie dzieła, 
ale o czystą projekcję swojego ego. Powtórzę 
za Sontag, sensu nie da się zagwarantować. 
Sens sam się budzi (albo nie) kiedy go szu-
kamy. Droga nie cel.

Jakoś mnie to nie przekonuje. Nadal 
twierdzę, że nie żyjemy w próżni. Nadal 
twierdzę, że nie ma wyidealizowanego 
"prawdziwego" sensu pisanego wielką 
literą. Nadal twierdzę, że uważając tak, 
tylko bardziej zagłębiamy się w tzw. 
metafizykę obecności, czyli coś, co, zda-
wałoby się, właśnie ktoś taki jak Susan 
Sontag powinien zwalczać. Nadal twier-
dzę, że tytuł nie jest aż tak potężnym 
narzędziem, że właściwie determinuje 
wartości dzieła. Czy to, że Ludzie bez-
domni nazywają się ludźmi bezdomnymi 
zmienia jakoś odbiór tego, co przeczyta-
liśmy? Czy Stańczyk zmienia całkowicie 
swoje znaczenie tylko przez to, że jest 
nazwany Stańczykiem? Nie łudźmy 
się, że rezygnując z nazw zwyciężymy 
w jakiejś wojnie o prawdę. Problem leży 
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holistic way o thinking, that everything is 
everything, you can interpret everything as 
you wish, because then we’ll be truly free 
or something. How many times in history, 
great pieces were made under pressure 
from censorship, pain or sponsorship? 
It’s just not how life works. We do it all 
the time – put some kind of meaning to 
everything and giving it up is some kind of 
idealized version of pure reception, which 
is, with all due respect, just silly in my 
opinion. There is no pure reception. There 
is no art that just is. Everything exists in 
socio-political-historical-economical con-
text and even such things as our genotype 
and experience is something worth taking 
into consideration. Not every directing is 
wrong and not every wrong is directed.
Perhaps it’s true. But Sontag says further 
down the line, that signatures are meaning 
more to people than what they experience 
with their eye, and she adds, that there is no 
signature that can truly limit or guarantee 
the meaning of the picture. We talk about 
turning off perception, and turning on defi-
nitions that are put upon us. We talk about 
an artist’s ego, creator, who tries to deter-
mine meaning and ideology, tries to format 
our thinking and seeing because that is what 
his ambition tells him to do. So maybe it’s 
not about better understanding the piece, 
but about the projection of one’s ego. I will 
repeat what Sontag said, you cannot guaran-
tee the meaning. It “is” in the piece (or not) 
when we look for it. The path is not the goal.

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

gdzie indziej, a tego nie chce nam się 
rozgrzebać, bo to zbyt trudne.
Dobra, kto zechce niech podpisuje zdjęcia, 
kto zechce niech te podpisy czyta. Ważne, 
żeby widz potrafił wykraczać poza osobiste 
wrażenia twórcy. Żeby fotografia wyzwalała, 
uwalniała, a nie krygowała. Żeby nie można 
jej było dotknąć, ani bezpośrednio zobaczyć, 
a już na pewno nazwać. 

ENGLISH 

SHORT QUARELL ABOUT WHETHER OR 
NOT ANYONE SHOULD SIGN PICTURES

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

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

It’s an attack on contemporary art in 
times, when photography was not as 
widespread as it is today. Does signature 
spoil anything? No, the signature can only 
contextualize. This anti-logocentric move-
ment has it’s merit when it says that word 
which define our reality are poisoned, 
but to resign from them altogether in the 

name of some ephemeral nonsense is 
something what Susan Sontag could say. 
Can you put a signature on a painting?
I prefer to number them, if I want to stigma-
tize them at all.

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

Sure, but not every direction is bad. If you, 
for example, have a piece that is confus-
ing, ambivalent or a piece with tragic or 
historical backstory, it’s rather useful to 
show why the author chose that part of 
reality. I would be always against this 
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nspiracją do stworzenia sesji był sentyment 
do stylu retro oraz mody futurystycznej. Po-
mimo wielu kontrastów, tworzą oryginalny 

duet łączący ze sobą przeszłość i przyszłość. 
To próba zastanowienia się i uchwycenia tego, 
jak będzie wyglądała moda za kilkadziesiąt 
lat. Praca w ogrodzie, wspólne spędzanie cza-
su przed telewizorem, czy spacer z psem, to 
scenki z życia, w których została uchwycona 
para młodych ludzi, pochodzących z  przy-
szłości. Widać tutaj wyraźne zamiłowanie 
erą disco oraz stylem lat 80. i 90. Wszystko 
to przeplata się z plastikową i holograficzną 
nowoczesną modą. 

ENGLISH

MOON WALK

What has inspired this photo shoot was senti-
ment to the retro style and futuristic fashion. 
Despite many contrasts, it creates an original 
duo that combines past and future. It is an at-
tempt to consider and capture what is fashion 
about to look like in a few decades. Working in 
the garden, spending time together in front of 
the TV or walking the dog are real life scenes in 
which a couple of young people from the future 
has been captured. You can see here a clear pas-
sion for disco and the style of the 80s and 90s. 
All this is intertwined with plastic and holo-
graphic modern fashion. 

I

MOON 
WALK





M O O N  W A L K

BLUZK/BLOUSE:  MONIKA GAŁAJ 

SZORTY: RESERVED 

BUTY/SHOES: RAID / ZALANDO.PL 

KOLCZYKI/EYERING: GALERIA RZECZY PIĘKNYCH JAR / 

TOMASZ STANKIEWICZ 



T-SHIRT: ZARA 

SPODNIE/ PANTS:  MALE-ME 

BUTY/SHOES: ZARA 

SASZETKA/SACHET: NUFF / PAKAMERA.PL



ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Michał Konwnacki

MODELKA /MODEL:  
Klaudia Wierzbicka | Grzegorz Kłębek

STYLIZACJA I SCENOGRAFIA / 
FASHION STYLIST & SET DESIGNER:                                            
Make Your Day | Paulina Wasążnik

WIZAŻ/MAKE UP:  
Salma Kois Beauty Creator | Katarzyna Kois 

FRYZURY I STYLIZACJA WŁOSÓW/ HAIR STYLIST: 
Niemarkowy Fryzjer | Karol Wojciechowski
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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



K R A KÓW 
JEŻELI PLANUJESZ ZWIEDZIĆ KRAKÓW BEZ OBCIĄŻENIA 
PORTFELA, MAMY DLA CIEBIE KILKA WSKAZÓWEK. MIASTO 
ARTYSTÓW, TURYSTÓW I STUDENTÓW. TAK W SKRÓCIE 
MOŻNA OKREŚLIĆ KRAKÓW. STOLICA MAŁOPOLSKI JEST 
ŚWIETNYM POMYSŁEM NA KRÓTKI URLOP.

  tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM
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wych wyrobów – od biżuterii (za-
równo w formach współczesnych, jak 
i w stylizowanych na dawne) poprzez 
przedmioty użytku codziennego, na 
prawdziwych dziełach sztuki kończąc 
( można w nim oglądać również rzeźby 
z bursztynu). Gabloty zostały ustawio-
ne tak, że zaraz obok kawałka surowe-
go bursztynu zobaczyć możemy coś, co 
z tego bursztynu zostało wykonane.

PAN Muzeum Ziemi z Warsza-
wy wzbogaciło Muzeum Bursztynu 
o ekspozycję stałą pt. „Bursztyn – jego 

piękno i dzieje”. W Muzeum Burszty-
nu przedstawiane są także wystawy 
czasowe, regularnie odbywają się też 
lekcje muzealne dla uczniów szkół.

Szczególną atrakcję tego miejsca 
stanowi Laboratorium Bursztynu. 
Można w nim – za pomocą urzą-
dzenia zwanego spektrometrem – 
sprawdzić, czy bursztyny stanowiące 
element naszych kolczyków, pierście-
ni, naszyjników itd. są prawdziwe. 
Żadna inna placówka krakowska 
spektrometru nie posiada, w całej 
Polsce zaś oprócz spektrometru Mu-
zeum Bursztynu znaleźć można tylko 
dwa takie przyrządy.

KATEDRA WAWELSKA
Katedra na Wawelu to nie tylko niezwy-
kle ważne miejsce w historii Polski (to tu 
koronowano wielu z dawnych władców, 
jest też miejscem pochówku wybitnych 
Polaków), ale również obiekt niezwykle 
ciekawy z architektonicznego punktu 
widzenia. Oryginalna, gotycka katedra 
ulegała na przestrzeni wieków licz-
nym przebudowom i przemianom, co 
zaowocowało niezwykłym bogactwem 
różnorodnych stylów na relatywnie 
niewielkiej przestrzeni. Na uwagę za-
sługuje także bogactwo zdobień i licznie 
zgromadzonych dzieł sztuki.

Od czego zacząć? Naj-
szybciej, najwygodniej 
i najtaniej – samolotem 

z Lotniska Szczecin linią Ryanair (loty 
we wtorki, czwartki i soboty). Bezpo-
średnim lotem na lotnisku w Balicach 
znajdziemy się w 1h 15min. Ceny pro-
mocyjne zaczynają się zdecydowanie 
taniej niż transport lądowy.

MUZEUM BURSZTYNU
Muzeum Bursztynu daje nam okazję 
podziwiania przeróżnych bursztyno-



pismo „MOCAK Forum”, którego treść 
związana jest ze sztuką zarówno na 
poziomie teoretycznym, jak i praktycz-
nym. W Muzeum przeprowadzane są 
także projekty badawcze, organizuje 
się tam też działania edukacyjne takie 
jak wykłady, pokazy filmów, dyskusje 
z ciekawymi ludźmi itp.

CRACOW FREE WALKING 
TOUR – WYCIECZKI 
(PRAWIE) ZA DARMO
Dzięki temu przedsięwzięciu turyści 
nie mogą już narzekać, że na dokładne 
poznanie wszystkich zabytków i cie-
kawych miejsc Krakowa zabrakło im 
czasu. Po uliczkach Krakowa oprowa-
dzi ich wykwalifikowany przewodnik, 
który zapozna zwiedzających z histo-
rią  i kulturą zwiedzanych miejsc. Prze-
wodnik mówi po angielsku, w związku 
z czym wycieczka jest idealnym pomy-
słem dla osób z zagranicy, natomiast 
dla Polaków może stanowić okazję do 
pogłębienia znajomości tego języka.

Dokąd możemy się wybrać w ra-
mach Cracow Walking Tours? Propo-
zycji wycieczek jest wiele: na przykład 
w okolice Podgórza; można też przejść 
się po Starym Mieście.

Przewodnicy proponują także 
wycieczki tematyczne, np. do miejsc, 
w których można skosztować tradycyj-
nych polskich potraw, śladem Krakow-
skich Żydów czy "szlakiem makabry". 
Można wreszcie udać się w miejsca, 
w których uprawia się Street Art, czyli 
sztukę uliczną.

Aby wziąć udział w wyprawie, mu-
sisz po prostu dołączyć do grupy, która 

zbiera się na placu przy Kościele Ma-
riackim. Nie musisz mieć biletu wstępu, 
nie jest też wymagana wcześniejsza 
rezerwacja wycieczki. Po wycieczce 
trzeba jedynie zapłacić przewodniko-
wi… tyle, ile uznasz za stosowne (nie 
ma żadnych obowiązujących stawek). 
O wysokości napiwku decydują Twoje 
możliwości finansowe i Twój poziom 
zadowolenia z wyprawy. Warto pa-
miętać, że z wycieczką mogą łączyć się 
jeszcze inne drobne koszty – na przy-
kład opłata za bilet w jakimkolwiek 
środku komunikacji miejskiej.

PODZIEMIA RYNKU
Ulokowane 4 metry pod ziemią muzeum 
przybliża ponad 1000 lat historii Kra-
kowa – od pierwszego grodu Wiślan aż 
po współczesność. Godne odnotowania 
jest to, że wyposażone jest w najnowsze 
zdobycze technologii: 27 projektorów 
multimedialnych, 98 głośników i 37 
monitorów dotykowych. Na ekranach 
plazmowych wyświetlany jest poczet 
królów polskich. Do środka przechodzi 
się przez kurtynę parową, co pozwala 
choć trochę poczuć się jak w mieście 
średniowiecznym.

Do najcenniejszych skarbów mu-
zeum należą belki ze śladami strzał po 
najeździe tatarskim w XIII w. czy orygi-
nalny fragment drogi z czasów Wła-
dysława Łokietka. Można też zobaczyć 
podziemną część starych Sukiennic. 
Dla dzieci niewątpliwą atrakcją jest sala 
multimedialna, z której ściany wyłania 
się łeb Smoka Wawelskiego i w której 
można posłuchać krakowskich legend 
opowiadanych przez… białego kruka.

Wejście do krakowskiej Katedry 
jest całkowicie bezpłatne, natomiast 
w zwiedzaniu bardzo pomaga płatny 
przewodnik audio (koszt 5/7 zł). Lektor 
opowiada w nim nie tylko o historii, 
ale także o kolekcjach Muzeum Kate-
dralnego i o najciekawszych zakąt-
kach Katedry. Oprowadzanie po samej 
Katedrze Wawelskiej trwa nieco mniej 
niż pół godziny. Grupy zorganizowane 
z przewodnikiem mogą wypożyczyć 
radiowy system zwiedzania grupowe-
go (2 zł od osoby). Pozwala on grupie 
złożonej z ponad 30 osób odebrać 
wyraźny przekaz z odległości kilku-
dziesięciu metrów. Warto również 
rozważyć zwiedzenie Dzwonu Zyg-
munta, Grobów Królewskich i Muzeum 
Katedralnego (koszt 7/12 zł).

MOCAK-MUZEUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ
Otwarte w roku 2011 muzeum (którego 
nazwa pochodzi od angielskiej nazwy 
Museum of Contemporary Art in Kra-
kow) prezentuje dzieła sztuki schyłku 
XX w. i początku XXI w.

Jego działalność ma charakter nie 
tylko wystawienniczy. Funkcjonuje 
w nim również biblioteka, księgarnia, 
kawiarnia oraz archiwum. Instytucja 
od 12 maja 2011 roku wydaje czaso-
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fortable way to get to Cracow is to 
fly there with Ryanair from Szczecin 
Airport (flights on Tuesday, Thursday 
and Saturday). A direct flight to the 
airport in Balice takes about 1 hour 
and 15 minutes. Plane ticket prices 
are sometimes much lower than the 
cost of land transport

AMBER MUSEUM
The Amber Museum boasts a variety of 
amber goods, ranging from jewellery 
(both contemporary and stylised), thro-
ugh everyday objects, to real master-
pieces (including amber sculptures). 
Display cases are arranged in a way to 
present a piece of raw amber along with 
an amber item made of it.

The Museum of Earth of the Polish 
Academy of Sciences expanded the 
Amber Museum by a permanent exhi-
bition entitled ‘Amber – its beauty and 
history’. The Amber Museum also holds 
temporary exhibitions and regular 
museum lessons for students. Its hi-
ghlights the Amber Lab, where you can 
check – using a device called a spectro-
meter – whether amber pieces in your 
earrings, rings, charms etc. are genuine. 
The museum is the only establishment 
in Cracow and one of three places in 
Poland equipped with the spectrometer.

WAWEL CATHEDRAL
The Wawel Cathedral is not only an 
important place in the history of Po-
land (it is the site of coronation of many 
Polish rulers and the burial site of 
eminent Poles), but also an interesting 
piece of architecture. The original 
Gothic cathedral was reconstructed 
and transformed many times over 
centuries, which resulted in gathering 
a plethora of styles in a relatively small 
space. Its highlights include rich orna-
mentation and a lot of artworks.

The admission to the Wawel Cathe-
dral is free, but you can buy a small 
audio guidebook (PLN 5/7), which will 
make your visit more informative. The 
reader speaks about the history and the 
collections of the Cathedral Museum as 
well as the most interesting spots inside 
the temple. The guided tour around the 
Wawel Cathedral takes less than 30 mi-
nutes. Guided groups can rent a group 
tour radio system (PLN 2 per person), 
which allows for transmitting messa-
ges for several dozen metres in groups 
composed of over 30 people. Other 
highlights of the cathedral include the 

GALERIA SZTUKI 
W SUKIENKACH
Wystawa jest największą ekspozycją 
stałą przedstawiającą dzieła polskich 
malarzy i rzeźbiarzy XIX w. Zajmuje 
cztery sale Muzeum, każdą podporząd-
kowano innej tematyce dzieł. W Sali 
Piotra Michałowskiego, zgromadzono 
bardzo wiele dzieł tego jednego z najwy-
bitniejszych malarzy romantyzmu, który 
malował m. in. postacie Żydów i chłopów.

Znajduje się tam też jednak sporo 
dzieł innych twórców – by wspomnieć 
jedynie o Pożegnaniu i Powitaniu, 
obrazie Artura Grottgera. Sala Oświe-
cenia jest, z kolei,  pełna malowanych 
w drugiej połowie XVIII w. portretów, 
scen rodzajowych oraz historycznych; 
autorami dzieł byli zarówno Polacy (np. 
Aleksander Orłowski), jak i artyści spro-
wadzani z innych krajów (np. Marcello 
Bacciarelli). Natomiast Sala Józefa Cheł-
mońskiego poświęcona jest malarstwu 
pejzażowemu. Oprócz dzieł Chełmoń-
skiego można tam zobaczyć także obrazy 
m. in. Aleksandra Kotsisa czy Jana 
Nepomucena Głowackiego. Ostatnia, Sala 
Wokół Akademii przedstawia obrazy 
o tematyce historycznej – na przykład 
obraz Kościuszko pod Racławicami Jana 
Matejki czy Pochodnie Nerona Henryka 
Siemiradzkiego.

CIEKAWOSTKI
Wszechobecne gołębie, które stanowią 
dodatkową atrakcję dla turystów, są 
swoistą zmorą mieszkańców Krakowa. 
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DZIEŃ SZCZECIN - KRAKÓW

WT. 22:20 - 23:35

CZW. 09:00 - 10:15

SOB. 14:05 - 15:20

DZIEŃ KRAKÓW - SZCZECIN

WT. 20:40 - 21:55

CZW. 07:20 - 08:35

SOB. 12:25 - 13:40

Radni miasta od dawna postulują 
wprowadzenie zakazu dokarmiania 
tych ptaków. Jak na razie bez skutku.

WARTO ZE SOBĄ ZABRAĆ
Wygodne buty – niezależnie od tego, czy 
pójdziemy bogatym szlakiem gastrono-
micznym, czy muzealnym, ilość miejsc 
do zatrzymania się w Krakowie jest 
ogromna. Pomimo komunikacji miejskiej 
przygotujmy się na długie spacery.  

  IN ENGLISH

CRACOW 

If you are visiting Cracow on a bud-
get, have a look at our pick of top 
attractions and things to do. Cracow 
is a city of artists, tourists and 
students. But the capital of Les-
ser Poland is also a great spot for 
a short vacation. Where to begin? 
The fastest, cheapest and most com-
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a number of works of other artists, 
including Artur Grottger's Farewell and 
Greeting. The Enlightenment Room is 
full of portraits as well as generic and 
historical scenes painted in the second 
half of the 18th century; the authors of 
the works are Poles (e.g. Aleksander 
Orłowski) and foreign painters (e.g. 
Marcello Bacciarelli). Józef Chełmoński 
Room is devoted to landscape pain-
ting. Apart from Chełmoński's works, 
paintings of artists like Aleksander 
Kotsis and Jan Nepomucen Głowacki are 
displayed there. Last but not least, the 
Room around Academy houses histo-
rical paintings, including Kościuszko 
at Racławice by Jan Matejko and Nero's 
Torches by Henryk Siemiradzki.

INTERESTING FACTS
Ever-present pigeons, which are an 
additional attraction for tourists, are 
a menace to the locals. City autho-
rities have been proposing a ban 
on feeding the birds for a long time. 
Without effect, though.

DO NOT FORGET
Comfortable shoes – regardless 
whether you follow an attractive food or 
museum trail, there are plenty of spots 
to visit in Cracow. Get ready for long 
walks despite using public transport..  

a ticket or book a tour in advance. After 
the tour, tip the guide… as much as you 
want (the rates are not specified), depen-
ding on your financial means and level 
of satisfaction with the tour. Remember 
that the tour may involve some minor 
additional costs, such as the cost of 
public transport.

MAIN SQUARE 
UNDERGROUND
Located four metres below ground level, 
the museum presents over 1000 years of 
Cracow history – from the first town of 
the Vistulans to the contemporary times. 
It uses modern technology devices: 27 
multimedia projectors, 98 loudspeakers 
and 37 touchscreens. The portraits of 
Polish kings are displayed on plasma 
screens. To enter the museum, you need 
to go through a vapour curtain, which 
makes you feel like in a Medieval town.

The most precious exhibits include 
wooden beams with marks made by 
arrows during a Tatar raid in the 13th 
century and an original fragment of 
a road from the times of Władysław 
Łokietek. You can also see the under-
ground part of the old Cloth Hall there. 
A huge attraction for kids is a multi-
media room with a wall out of which 
emerges the head of the Wawel Dragon 
and where they can listen to Cracow 
legends told by… a white raven.

ART GALLERY IN CLOTH 
HALL
It’s the largest permanent exhibition 
displaying works of Polish painters and 
sculptors of the 19th century. It covers 
four museum rooms, each devoted to 
another theme. Piotr Michałowski Room 
houses an exhibition of works created by 
the one of the most prominent painters 
of the Romanticism, devoted to, among 
others, Jews and peasants as well as 
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Sigismund Bell, the Royal Tombs and 
the Cathedral Museum (PLN 7/12).

MOCAK – MUSEUM OF 
CONTEMPORARY ART
Set up in 2011, the museum was named 
after the English Museum of Contem-
porary Art and it presents artworks da-
ting back to the end of the 20th century 
and the beginning of the 21st century.

Apart from exhibitions, the museum 
also houses a library, a bookstore, 
a café and archives. Since 12 May 
2011, it has been releasing a ‘MOCAK 
Forum’ magazine devoted to the theory 
and practice of art. The museum is 
also engaged in research projects and 
organises educational events, such as 
lectures, screenings, meetings with 
interesting people, and so on.

CRACOW FREE WALKING 
TOUR – (ALMOST) FREE 
TOURS
This project allows tourists to visit all 
the landmarks in Cracow with a qu-
alified guide, who will provide them 
with information about the history and 
culture of the city. The guide speaks 
English, so the tour is a perfect outing 
for foreign tourists and it may be a good 
opportunity for Poles to brush up on 
their language skills.

Cracow Walking Tours offer plenty 
of destinations, for example, the surro-
undings of Podgórze or a walk around 
the Old Town.

Guides also offer theme tours, for 
example, to places where you can taste 
traditional Polish cuisine, following 
the steps of Cracow Jews or along ‘the 
trail of horror’. You can also visit pro-
minent Street Art spots.

To take part in a tour, simply join the 
group gathering on the square near Saint 
Mary's Church. You do not need to buy 

DZIEŃ SZCZECIN - KRAKÓW

WT. 22:20 - 23:35

CZW. 09:00 - 10:15

SOB. 14:05 - 15:20

DZIEŃ KRAKÓW - SZCZECIN

WT. 20:40 - 21:55

CZW. 07:20 - 08:35

SOB. 12:25 - 13:40
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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

1-34-6- 21:55 22:20 FR2466/7 737

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

----5-- 21:05 21:30 FR2466/7 737

------7 22:15 22:40 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 21:35 22:00 FR5322/3 737

----5-- 22:25 22:50 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2-4-6- 10:15 10:45 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

123456- 08:55 09:25 LO3933/2 Q400

1234567 14:15 14:55 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----- 21:55 22:20 FR9507/8 B737

---4--- 08:35 09:00 FR9507/8 B737

-----6- 13:40 14:05 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  ( OD 02.04.2019 )

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--- 09:25 09:50 FR7111/2 737

------7 09:50 10:15 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

W okresie świątecznym linie lotnicze zwiększyły ilość połączeń. Zapraszamy na stronę przewoźników oraz www.airport.com.pl

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-- 12:00 12:25 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  TURCJA

     

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM



         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.: +48 481 74 00
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 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 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.

DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM 
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHAR-
TER FLIGHT.

PRZYKŁADOWE CENY PO RABACIE: / EXAMPLE FEES WITH DISCOUNT:
POSTÓJ 7 DNI / 7 DAYS PARKING – 72 PLN
POSTÓJ 14 DNI / 14 DAYS PARKING – 100 PLN

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.






