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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia. 

In English 
A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. 
A winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with us 
recommending one picture worth 
seeing every month.

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. 

In English 
An actress, dramatist and 
director. She finished the PWST 
National Academy of Theatre 
Arts in Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Krakow and 
joined the team of TR Warszawa. 

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, 
twarzami, pozami, życiem 
ale zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową 
i od kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotografowaniu.

In English 
A photographer and artist 
fascinated with people, faces, 
poses and life – always with 
man in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School and for several years has 
been devoted to photography.

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

In 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, tomato soup 
and convertibles.

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze.

In English 
The chief editor. He writes 
mainly about music and 
tourism, also on the blog 140db.
pl in the case of the former. One 
day he will become a rock star, 
but for the time being he sings 
in a choir.

Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie 
powieści. Na co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter wiadomości 
w TVN i TVN24. 

In English 
He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24.

Człowiek pracy, gdańszczanin z wy-
boru. Choć większość zna go jako 
żeglarza i Mistrza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej. 

In English 
A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of us 
know him as a sailor and an Olym-
pic Champion, but he has several 
more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI
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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.

In 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.

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się kulturą 
wysoką, średnią i niską, bo jest 
prawdziwą (post)humanistką. 
Od dobrej książki woli tylko 
teledysk MC Hammera.

In English 
She talks, writes and edits. She 
is interested in high, middle-
brow and low culture because 
she is a true (post)humanist. 
She claims there is nothing bet-
ter than a good book except for 
MC Hammer’s video clips.

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych ak-
torów polskiego teatru w XXI w. 

In English 
Says that he is “exclusively a the-
atre actor”, for many years now 
working with the National The-
atre in Warsaw. He is at the very 
top of the critics’ ranks of 21st 
century Polish theatre actors. 

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, 
międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności.

In English 
A sociologist by profession and 
passion. An experienced scien-
tist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

Gdyby nie było muzyki, jej 
życie nie miałoby sensu. Pas-
jonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów 
i torebek. Od wielu lat związa-
na z radiową Trójką. O muzyce 
i radiu pisze także na blogu.

In English 
Without music her life would be 
completely meaningless. A radio 
and retro style aficionado. Collects 
music albums, sunglasses and 
purses. For years has been related to 
Polish Radio Programme 3. Writes 
on music and radio on her blog.

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumen-
ti. Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Acade-
my. He went through all stages of 
the food industry. Co-author of 
the book “Gastrobanda. Wszyst-
ko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbosprężarka. 
Pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła. Autorka bloga 
„Panie wiozą Panów”.

In English 
She has a weakness for cars 
instilled in her head, because she 
does not have a heart but a tur-
bocharger instead. Everything 
with four wheels attracts her. 
The author of a blog entitled 
Panie wiozą Panów. 

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marzenia 
i kieruje się dewizą‚ liczy się 
jakość, a nie ilość’. 

In English 
She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 



Karaiby większości osób kojarzą się z aksamitnym piaskiem, 
lazurowym odcieniem wody i palmami, które osłaniają turystów przed 
upalnym słońcem. To tylko wierzchołek góry lodowej tego, co oferuje 

nam Dominikana, nie bez powodu nazywana rajem na ziemi.

tekst i zdjęcia: Edyta Bartkiewicz

WSZYSTKIE 
ODCIENIE 
ZIELENI
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Trafiłam tam zupełnym przypad-
kiem. Szybko i nierozważnie pod-
jęta decyzja o kupieniu wycieczki 

last minute sprawiła, że doświadczyłam 
kontaktu z przyrodą, którego nie zapo-
mnę do końca życia. Gdy tylko wysia-
dłam z samolotu, do moich uszu dotarł 
śpiew ptaków, pod ciężarem których 
uginały się drzewa. Samo lotnisko nie 
przypominało lotniska, raczej ogromną 
wiatę bez drzwi przykrytą palmowymi 
liśćmi, choć posadzka była wyłożona 
prawdopodobnie najlepszymi kafelkami 
na całej wyspie. Podróż do chatki surfera 
– miejsca, w którym się zatrzymałam 
– trwała długo. Po drodze mijałam 
jedynie hotele, ale nagle, jak gdyby nigdy 
nic, pojawił się skrawek ziemi w pełni 
opanowany przez Matkę Naturę. Piękne 
rozlewisko, które co wieczór zamienia się 
w najlepszy film przyrodniczy, jaki oglą-
dałam w ostatnim czasie, z tą przewagą, 
że wszystko dzieje się na moich oczach. 
Białe czaple, Garza, po polowaniu ukła-

dają się w gęstych zaroślach do snu. Nie było ich kilka sztuk, 
ale dziesiątki, tak jak innych gatunków ptaków, które znalazły 
swój dom w Bavaro, miejscowości całkowicie przystosowanej 
do turystycznego życia.

Leniuchowanie to jedno, ale spędzić w samolocie 10 godzin, 
żeby zobaczyć jedynie piękne plaże, to marnotrawstwo czasu 
i pieniędzy. Najlepszym sposobem na zobaczenie Dominikany 
jest wynajęcie samochodu, więc bez zastanowienia wynajęłam 
małe, lecz dzielne autko i wyjechałam, najpierw na południe, 
żeby później przez środek wschodniej części wyspy wrócić na 
północ. Po wyjechaniu z Bavaro okazało się, że kolor zielony 
ma więcej odcieni niż mogłabym sobie wyobrazić. Ba, jest ich 
nawet więcej, niż pokazuje to Google. Łąki z trawą sięgają-
cą do brzucha rozciągają się po horyzont, kokosy leżą przy 
drogach, kwiaty sypią się z drzew na maskę samochodu, ludzie 
uśmiechają się do mnie całkowicie bez powodu, a niesamo-
wity zapach dzikiej roślinności sprawia, że nawet podróż 
samochodem jest już nie lada przeżyciem. Na Dominikanie 
nie da się prześlizgnąć niezauważonym przez ulicę. Zawsze 
ktoś serdecznie cię zaczepi, powie „hola!” lub „buenos días”. 
Serdeczność tych ludzi, razem z pogodą ducha, bez wątpie-
nia zostały ukształtowane przez różnorodność i bogactwo 
przyrody, z którą potrafią żyć za pan brat. Po kilku godzinach 
jazdy docieram do Parque Nacional del Este, który jest domem 
dla 539 gatunków drzew, 112 gatunków ptaków i 250 gatunków 
owadów. Będąc tam, można poczuć, że natura w niczym nas 
nie potrzebuje, świetnie radzi sobie sama. Choć moje auto nie 
jest autem terenowym, podołało podróży w głąb parku tak 



 CHOĆ MOJE AUTO NIE JEST AUTEM 
TERENOWYM, PODOŁAŁO PODRÓŻY W GŁĄB 
PARKU TAK SAMO DOBRZE, JAK W PODRÓŻY 
DO PRZYPADKOWO ODKRYTEJ JASKINI, 
CZY NAD RZEKĘ RIO YUMA. TAM Z KOLEI 
MIAŁAM OKAZJĘ ZOBACZYĆ POLUJĄCEGO 
PELIKANA I PAJĄKA WIELKOŚCI MOJEGO 
WSKAZUJĄCEGO PALCA, KTÓREGO WCALE 
NIE MIAŁAM OCHOTY ZOBACZYĆ.

PODRÓŻE
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samo dobrze, jak w podróży do przy-
padkowo odkrytej jaskini, czy nad rzekę 
Rio Yuma. Tam z kolei miałam okazję 
zobaczyć polującego pelikana i pająka 
wielkości mojego wskazującego palca, 
którego wcale nie miałam ochoty zobaczyć 
(zwłaszcza, że był w licznym towarzystwie 
swoich braci i sióstr). Południe zaliczone, 
wracam na północ. Mijając rozległe pola 
trzciny cukrowej – podstawowego surowca 
do produkcji słynnego rumu – zbliżam 
się do Kordylierów, których przekroczenie 
zajmuje mi strasznie dużo czasu. Nie można 
po prostu jechać, mając przed sobą takie 
widoki, przystanek na zdjęcia co 5 minut nie 
jest czymś zaskakującym. Moim ostatnim 
celem jest Monumento Natural las Dunas 
i Laguna del Limon. Po znacznych kłopo-
tach z przeprawą przez błoto docieram do 
ogromnego jeziora, które zachwyca swym 
spokojem. Zdążyłam na zachód słońca, 
zobaczyłam wszystko, co mogłam.

Po zobaczeniu tej wspaniałej roślinno-
ści, przyrody która codziennie budzi się 
do życia i której każdy element ze sobą 
współgra, jestem już pewna, że w pierw-
szej kolejności chcę zobaczyć taki świat, 
pełen zieleni i zwierząt, w każdym zakąt-
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ku planety, do którego uda mi się dotrzeć. 
Najpiękniejsze miasta nie są w stanie 
przyćmić magii, którą tworzy Matka 
Natura. Dlatego troska o nią powinna być 
priorytetem dla każdego z nas. 

In English 

THE DOMINICAN 
REPUBLIC: EVERY SHADE 
OF GREEN
Most of us associate the Caribbean with 
velvety sand, sky-blue water and palm 
trees that shield tourists from the scorching 
sun. It’s only the tip of the iceberg when it 
comes to what the Dominican Republic has 
to offer – suffice it to say that not without 
a reason is it called a paradise on earth. 

I went there by accident. Thanks to 
a quick and reckless decision to buy a last 
minute trip, I experienced commuting 
with nature that I will never forget. As 
soon as I got off the plane, I heard chirp-
ing birds – there were so many of them 
that trees seemed to bend under their 
weight. The airport itself didn’t resemble 
an airport as such, it looked more like an 
enormous shed without doors and with 
palm leaves instead of a roof, although the 
floors were covered probably with the best 
tiles on the whole island.

The trip to the surfer’s cottage – the 
place where I was staying – took awhile. 
On the way, the only buildings I passed 
were hotels, but suddenly, out of the blue, 
a patch of land appeared, totally con-
trolled by the Mother Nature. A beautiful 
backwater that each night transformed 
into the best wildlife film I had ever seen, 
with the added advantage of the plot 
unfolding right before my eyes. White 
herons, having returned from a hunt, go 
to sleep in thick undergrowth. There wer-
en’t several of them – there were dozens 
of them, as well as other species of birds 
that found their home in Bavaro, a place 
entirely adjusted to touristic life.

Idling your time away is one thing, but 
spending 10 hours on the plane to see only 
beautiful beaches is a waste of time and 
money. The best way to enjoy the sights of 
the Dominican Republic is to rent a car, 
so without a second thought I rented 
a small but brave car and set off – first to 
the south, then through the middle-east-
ern part of the island, and then to the 
north. When I left Bavaro, it turned out 
that green had more shades than I could 
have ever imagined. What is more, there 
were more of them that Google tells us. 

Meadows with grass so tall that it 
reaches our waist stretch towards the ho-
rizon, coconuts are scattered by the roads, 

PO ZOBACZENIU TEJ WSPANIAŁEJ 
ROŚLINNOŚCI, PRZYRODY KTÓRA 
CODZIENNIE BUDZI SIĘ DO ŻYCIA I KTÓREJ 
KAŻDY ELEMENT ZE SOBĄ WSPÓŁGRA, JESTEM 
JUŻ PEWNA, ŻE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 
CHCĘ ZOBACZYĆ TAKI ŚWIAT, PEŁEN ZIELENI 
I ZWIERZĄT, W KAŻDYM ZAKĄTKU PLANETY,  
DO KTÓREGO UDA MI SIĘ DOTRZEĆ.



flowers fall from trees on the bonnet, people smile at me with 
no reason whatsoever, and the overwhelming fragrance of wild 
plants transforms the drive into unforgettable experience. You 
simply can’t go unnoticed there – there is always someone who’ll 
accost you, who’ll greet you with a cheerful “hola!” or “Buenos 
dias”. The cordiality of those people, along with the weather, 
have come to life thanks to the diversity and richness of nature 
with which they are as thick as thieves.

After driving for several hours, I reach Parque Nacional del 
Este which is home for 539 species of trees, 112 species of birds 
and 250 species of insects. Just being there makes you feel that 
nature doesn’t need us for anything, it fends for itself well 
enough. Although my car was not a terrain car, it managed 
to travel deep into the park, as well as to a cave (found by 
accident) or to the Rio Yuma River. There, on the other hand, 
I had the opportunity to see a hunting pelican and a spider 
which was as big as my index finger, and which I didn’t really 
want to see (especially that it was accompanied by its many 
brothers and sisters). With the south checked off, I headed 
back towards the north.

Having passed vast fields of sugar canes – staple resource 
for the production of the famous rum – I reach the Corde-
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liers; crossing them takes a lot of time. 
You can’t just drive having those views 
in front of your eyes, so a stopover every 
5 minutes or so isn’t something unusual. 
My last goal is Monumento Natural las 
Dunas and Laguna del Limon. After 
much trouble with trudging through 
the mud, I reached the enormous lake 
which astonished with its calmness. 
I made it in time for the sunset, I saw 
everything I could.

After seeing this fascinating flora and 
nature that comes to life every day and 
ensures that each of its elements is in 
perfect harmony with the others, I’m sure 
that I want to see such worlds – verdant 
and full of animals – in every corner of 
the globe that I’ll mange to visit. Even the 
most beautiful cities can’t overshadow the 
magic of Mother Nature’s creations. That’s 
why caring for our environment should be 
a priority for all of us. 
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PIĘKNA 
TRAGEDIA

Nikt już nawet nie śmie twierdzić, że Wenecję czeka jeszcze świetlana 
przyszłość. Wenecja bowiem jest systematycznie mordowana zarówno 

przez naturę, jak i przez turystów. I to na własne życzenie.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjecia: pixabay.com

Masochizm – inaczej stosunku Wenecji do turystów 
nazwać nie można. Z naturą można się jakoś do-
gadać. Można próbować jakoś zabezpieczyć miasto 

przed coraz wyższymi przypływami, które systematycznie 
zalewają nawet te miejsca w mieście, jakie nigdy wcześniej pod 
wodą nie były. Z turystami pewnie też dałoby się porozumieć. 
Włodarze miasta w mediach rzucali różne pomysły na ogra-
niczenie ruchu turystycznego w mieście, ale ten tylko rośnie. 
A to dlatego, że Włosi mówią, ale nie robią, bo zrobienie cze-
gokolwiek mogłoby skutkować odcięciem ich od naprawdę du-
żych pieniędzy. Władze Wenecji muszą zatem zdecydować: czy 
miasto ma stać się turystyczną wydmuszką, swoistą dekoracją 
wybudowaną na potrzeby zdjęć wrzucanych na Facebooka 
i ślubnych sesji, pozbawioną mieszkańców, prawdziwego życia, 
duszy, czy może lepiej uszczelnić miasto, zamknąć je dla coraz 
bardziej niechcianych przybyszy i patrzeć, jak malejące zasoby 
gotówki w miejskich kasach pozwalają naturze zabierać miasto 
centymetr po centymetrze?

Turyści chciani i niechciani
Wenecja ma problem. Jeśli się ten problem źle ubierze w słowa, 
to znaczy stwierdzi się, że do miasta przybywa zbyt dużo tury-
stów, to inne miejsca z całego świata zakrzykną: „też chciałyby-
śmy mieć taki problem”. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana 
niż tylko przepełnione parkingi, tramwaje wodne i problem ze 
znalezieniem miejsca w restauracji. Ilość przyjezdnych w Wene-
cji przekroczyła bowiem wszelkie granice. Miasto wciąż można 
zwiedzać, ale już praktycznie nie da się w nim żyć.

Dużo włoskich miast o podobnej wielkości się wyludnia. 
Żadne poza Wenecją nie odczuwa jednak tak dużych różnic 

między ilością mieszkańców, a tury-
stów. Na terenie historycznego centrum 
miasta mieszka niecałe 60 tys. ludzi. 
W administracyjnych granicach Wene-
cji – 260 tys. Tymczasem każdego roku 
do miasta zwala się około 20 milionów 
turystów, a od 2014 roku liczba ta prze-
kracza ponoć 25 milionów. Tym samym 
Wenecja siłą rzeczy zamienia się w tury-
styczną wydmuszkę. Ceny lokali miesz-
kalnych w mieście są tak wysokie, że 
Wenecjanie masowo przeprowadzają się 
do innych miast. Duża część budynków 
w historycznym centrum wynajmowana 
jest turystom, często za krocie. Sklepy 
i punkty usługowe, z których korzystali 
mieszkańcy (często przez całe poko-
lenia) musiały zakończyć działalność 
lub przenieść się w inne miejsca, np. na 
obrzeża miasta, ze względu na horren-
dalne wysokości czynszów. Coraz mniej 
mieszkańców w sercu miasta sprawia 
także, że charakterystyczne włoskie 
ryneczki, na których codziennie można 
kupić świeże warzywa i owoce od 
lokalnych producentów, zamieniają się 
w głośne i pstrokate bazary z pamiąt-
kami produkowanymi w Chinach, za 
które turyści i tak przepłacają (jak za 
wszystko w Wenecji). Ceny absolutnie 
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wszystkiego są tak wysokie, że nawet gondolierzy, którzy 
zarabiają całkiem przyzwoite kwoty, nie mogą sobie pozwolić 
na przeciętnej wielkości mieszkanie i w miarę sensowne życie. 
Coraz częściej zatem przyjeżdżają, by pływać gondolą po 
weneckich kanałach... z innych miast. 

Sęk w tym, że miasto potrzebuje pieniędzy, a to turystyka gene-
ruje największe przychody. Jak zatem zjeść ciastko i mieć ciastko? 
Jak pozbyć się turystów, ale nie pozbywać się zostawianych przez 
nich pieniędzy? Coraz częściej przebąkuje się o selekcji. Obecny 
burmistrz miasta, Luigi Brugnaro, podobnie jak jego poprzedni-
cy rozważa wprowadzenie konieczności doboru turystów. Mile 
widziani będą ci, którzy w Wenecji będą chcieli zabawić dłużej. 

– Turystyka polegająca na tym, że wpada się tylko na chwilę, nie 
przynosi miastu wielkich korzyści, a powoduje koszty i dlatego 
trzeba to uregulować – mówił Brugnaro. Choć turyści przyjeżdża-
jący do Wenecji i tak muszą liczyć się z doliczeniem do hotelowego 
rachunku specjalnego podatku turystycznego w wysokości kilku 
euro, to burmistrz chce, by musieli zapłacić jeszcze jeden dodatek. 
Jego wysokość różniłaby się w zależności od długości pobytu 
w mieście – im krótszy pobyt, tym większa opłata. W ten sposób 

Wenecja mogłaby pozbyć się tych, którzy 
wpadają tu na kilka godzin, na przykład 
na pokładzie wielkich statków wyciecz-
kowych, wypijają kawę, robią kilka zdjęć 
smartfonem, a następnie odpływają w dal-
szą podróż. Preferowani będą ci, którzy 
dadzą gwarancję przychodu miastu.

Niektórzy Wenecjanie dostrzegają 
problem, ale do pomysłu podcho-
dzą z charakterystycznym dla nich 
cynizmem. Wydaje im się niestosowne, 
żeby tak otwarcie mówić o tym, że 
miasto nie chce turystów, tylko ich 
pieniędzy. W mediach społeczno-
ściowych co jakiś czas powraca temat 
idealnego weneckiego przyjezdnego: 
najczęściej jest ze Stanów, ale także 
Bliskiego Wschodu i Chin, wykupuje 
na kilka dni drogi apartament, szasta 
pieniędzmi. Nie interesują go plastiko-
we modele gondoli produkcji chińskiej, 
bo może sobie pozwolić na znacznie 
więcej. Backpackerzy i przyjezdni na 

SĘK W TYM, ŻE MIASTO POTRZEBUJE 
PIENIĘDZY, A TO TURYSTYKA GENERUJE 
NAJWIĘKSZE PRZYCHODY. JAK ZATEM ZJEŚĆ 
CIASTKO I MIEĆ CIASTKO? JAK POZBYĆ 
SIĘ TURYSTÓW, ALE NIE POZBYWAĆ SIĘ 
ZOSTAWIANYCH PRZEZ NICH PIENIĘDZY?



31PODRÓŻE
travel

a w końcu także próby zabezpieczenia 
miasta przed acqua alta, czyli powodzi 
powodowanych przypływami – niczego 
nie da się zrobić za darmo.

Już nawet Wikipedia odnotowała, że 
acqua alta w Wenecji są wyjątkowo 
spektakularne. 1 grudnia 2008 przypływ 
podniósł poziom wody o 156 centyme-
trów. Spowodowało to, że grubo ponad 
60% miasta znalazło się pod wodą. 
Podniesienie poziomu o 200 centyme-
trów zalałoby Wenecję w całości. Około 
50 razy w roku jakaś część miasta jest 
zalewana, bo wystarczy do tego zaledwie 
80 dodatkowych centymetrów wody. 
Mieszkańcy są już przyzwyczajeni – po 
prostu zakładają kalosze. 

Nie oznacza to jednak, że władze igno-
rują problem. Systematyczne podmywanie 
placów i budynków generuje większe kosz-
ta ich konserwacji i utrzymania. W 2003 
roku wystartowała inwestycja o nazwie 
MOSE. Skonstruowano i zainstalowano 

przykład z Europy Środkowej i Wschodniej są już mniej 
mile widziani, bo mają mniej do wydania. Inni mieszkań-
cy zauważają, że wprowadzenie dodatkowej opłaty sprawi, 
że Wenecja zamieni się w Disneyland, otwierany o 6 rano 
i zamykany o 22. Tak czy inaczej, wszelkie pomysły i kolejne 
medialne doniesienia o Wenecji powodują jedynie, że ruch 
turystyczny... rośnie. Jedni decydują się na przyjazd póki 
jeszcze nie ma opłat, drudzy – póki jeszcze Wenecja jest 
w miarę na powierzchni.

Pieniądze na przeżycie
Gdyby Wenecja nie potrzebowała naprawdę wielkich pie-
niędzy, mogłaby po prostu radykalnie ograniczyć napływ 
przyjezdnych i pewnie znalazłaby sposób, który okazałby się 
skuteczny. Sęk w tym, fundusze potrzebne są na utrzymanie 
Wenecji... na powierzchni. Już dziś duża część kanałów jest 
zaśmiecona i zwyczajnie śmierdzi (również dzięki tury-
stom, a jakżeby inaczej, którzy swoje puszki po Coca-Coli 
i opakowania po Big Macach wyrzucają gdzie popadnie). Ich 
sprzątanie kosztuje, podobnie jak utrzymanie f loty łodzi 
i vaporetti, czyli tramwajów wodnych. Do tego odnawianie 
budynków, które ze względu na wilgoć zapadają się bardzo 
szybko, podnoszenie nabrzeża, do którego przybijają łodzie, 
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specjalne zapory hydrauliczne, wystające 
ponad poziom wody o 1,5 metra, które 
mają powstrzymać przypływy przed do-
stawaniem się do miasta. Prace nad MOSE 
powinny skończyć się w 2018 roku. Choć 
skrót MOSE pochodzi od „Modulo Speri-
mentale Elettromeccanico”, czyli „Ekspe-
rymentalny Moduł Elektromechaniczny”, 
to sam wyraz „Mosè” oznacza... Mojżesz. 
Wymowne, nieprawdaż?

Ale zalewanie miasta to zaledwie pół 
problemu. Wenecja najwyraźniej po 
prostu chce się znaleźć pod wodą, bo 
nie dość, że poziom wód w Adriatyku 
się podnosi, to samo miasto... opada. 
Proces ten nazywa się subsydencją. 
Z wyliczeń naukowców wynika, że 
Wenecja zapada się z prędkością 1 do 

Subsydencja Wenecji jest powodo-
wana różnymi czynnikami. W zasa-
dzie całe stare miasto, zarówno jego 
budynki, jak i drogi i place, opierają 
się na drewnianych palach, więc jego 
zapadanie się jest po części natural-
ne. Wenecjanie w ciągu wieków także 
podnosili fundamenty i chodniki, 
pozwalając wodzie wdzierać się do 
najniższych kondygnacji budynków. 
Na dodatek pod miastem znajdu-
ją się zasoby wody pitnej, które są 
wykorzystywane. W XX wieku zaś 
postanowiono wprowadzić do miasta 
przemysł i na jego potrzeby wypom-
powano z okolic Wenecji mnóstwo 
wód gruntowych, co spowodowało, że 
Wenecja zapadła się o kolejnych 20 
centymetrów. Przy tak dużym tempie 
może się okazać, że system MOSE 
będzie niewystarczający. 

2 mm rocznie (na podstawie obrazów 
Canaletta oszacowano, że od około 1727 
roku miasto zapadło się o 60 cm). 2 mm 
rocznie to niby nic, ale zestawiając to 
ze wzrostem poziomu wód może się 
okazać, że pod koniec XXI wieku żeby 
obejrzeć Wenecję trzeba będzie zabrać 
ze sobą sprzęt do nurkowania.

Były także i na to pomysły. Jeden 
z naukowców postulował wydrążenie na 
terenie miasta 12 studni, sięgających od 
650 do 1000 metrów w głąb ziemi. Przez 
nie pod miasto miałaby być wtłaczana 
woda morska. Miałoby to spowodować 
systematyczne podnoszenie się terenu 
tak, jak to się dzieje z miejscami, w któ-
rych pozostawione są nieczynne szyby 
naftowe, które są zalewane wodą. Bada-
cze wyliczyli, że przy zastosowaniu tej 
metody Wenecja podniosłaby się w ciągu 
10 lat o około 30 cm.
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In English 

BEAUTIFUL TRAGEDY
No one dares to claim anymore that 
Venice has bright future ahead of it. For 
Venice is regularly, methodically mur-
dered both by nature and tourists. And of 
its own volition.
Masochism – Venice’s attitude towards 
tourists cannot be described in any other 
way. You can come to an agreement with 
nature. You can try to secure the city 
from increasingly greater high tides which 
regularly flood even those places of the 
city that have never been under water. You 
could probably reach an agreement with 
tourists too. The authorities of the city 
have put forth many ideas how to limit 
tourism in the city, but the tourist traffic 
is steadily growing. And all because of the 

fact that Italians only say things, but don’t 
actually do them, because doing anything 
could result in their being cut off from 
really big money.

Venice’s authorities have to decide 
whether the city is to become a touris-
tic blown egg, some kind of decoration 
built for the purposes of pictures posted 
on Facebook or wedding photo shoots, 
devoid of inhabitants, real life and soul, 
or whether it’s better to seal the city, close 
it to less and less welcome incomers and 
look at how the decreasing funds in local 
budgets let the nature take the city away 
centimetre after centimetre.

Tourists wanted and unwanted
Venice has a problem. If you word this 
problem in a wrong way, i.e. if you claim 
that there are too many tourists coming to 
the city, other places all over the world will 
shout: “we’d like to have a similar problem 
as well!” But it’s much more complicated 
than just cramped car parks and water buses, 
or overcrowded restaurants. The number of 
visitors in Venice has exceeded every limit 
possible. The city is open for tourist, but 
people virtually can’t live there anymore.

Many Italian cities of a similar size are 
getting deserted. But none experiences as 
big discrepancies between the number of 
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citizens and tourists as Venice. In the area 
of the historical city centre there live only 
60 000 people. In administrative borders of 
Venice – 260 000. Meanwhile, each year as 
many as 20 million tourists flock to the city, 
and since 2014 this number has allegedly 
exceeded 25 million. Thus, Venice willy-nil-
ly transforms into a touristic blown egg. 
The prices of apartments are so high that 
Venetians move to other cities en masse.

Many of the buildings in the historical 
centre are rented to tourists, often for 
a small fortune. Shops and service points 
which were used by citizens (often for many 
generations), had to close or move to other 
places, e.g. to the suburbia, because of 
astronomical rental rate. The fact that there 
are fewer and fewer citizens in the heart 
of the city makes the characteristic Italian 
market places with fresh fruit and vegetables 
from local vendors transform into raucous 
and gaudy fairs with souvenirs produced in 
China, for which tourist pay way too much 
anyway (like for anything in Venice).

The prices of absolutely everything are so 
high that even gondoliers, who earn pretty 
decent wages, cannot afford even average flat 
or a more or less sensible life. So more and 
more often, they come to sail in gondolas 
through Venetian canals… from other cities.

The thing is that the city needs money, 
and it is tourism that generates the biggest 
incomes. So how to have your cake and eat 

it too? How to get rid of tourists but not 
of money they leave in the city? More and 
more often there are voices mentioning 
selection. The present president of the city, 
Luigi Brugnaro, just like his predecessors, 
thinks about the necessity of selection 
of tourists. Those who’ll want to stay in 
Venice for a longer while will be welcome. 

“Tourism that consists in visiting only for 
a moment isn’t beneficial for the city, it 
only generates costs and thus needs to be 
regulated,” said Brugnaro.

Although tourists coming to Venice have 
to reckon with an additional fee for tourist 
tax added to their hotel bill (amounting 
to several euro), the city president wants 
them to pay an extra donation. Its height 
would depend on the length of their stay 
in the city – the shorter the stay, the higher 
the fee. In this way, Venice could get rid 
of those who drop by for several hours, 
e.g. aboard big tourist ships, drink a cup 
of coffee, take several pictures with their 
smartphones and sail off to another city. 
Those tourists who ensure a certain income 
for the city will be preferred. 

Some Venetians see the problem, but 
they approach the idea with characteristic 
cynicism. It seems inappropriate to them 
to speak so openly that the city doesn’t 
want tourists but their money. In social 
media, every now and then there appears 
the concept of an ideal Venetian visitor – 
preferably from the USA, but also from 
the Middle East or China – who rents an 
expensive apartment for several days and 

spends money like water. They are not 
interested in Chinese plastic models of gon-
dolas, because they can afford much more. 
Backpackers and visitors from e.g. Central 
and Eastern Europe are less welcome, be-
cause they have less money to spend. Other 
citizens remark that introducing an addi-
tional fee will make Venice transform into 
Disneyland, opened at 6 am and closed 
at 8 pm. Anyway, all ideas and media an-
nouncements about Venice make tourism… 
grow. Some people decide to come before 
the fees are introduced, others still – before 
the Venice is covered with water.

Money to survive
If Venice didn’t need a really great amount of 
money, it could simply limit the influx of tour-
ists and probably find an effective way to do so. 
But the thing is that funds are needed to keep 
Venice… above water. Already today a large 
part of canals is littered and simply stinks (also 
thanks to tourists, obviously, who throw their 
empty soda cans and Big Mac wrappers wher-
ever). Just tidying up costs a lot of money, just 
like maintaining boats and vaporetto (water 
buses). Additionally, there is the renovation 
of buildings which collapse very fast due to 
moisture, the need to raise the docks to which 
boats moor, and also endeavours to protect 
the city from acqua alta, floods caused by high 
waters – and nothing can be done for free. 
Even Wikipedia noticed that acqua alta in 
Venice are truly spectacular. On 1 December 
2008, the high water raised the water level 
by 156 centimetres. It resulted in over 60% 
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of the city being covered with water. Rising 
the level by 200 centimetres would result in 
Venice being flooded entirely. About 50 times 
a year a part of the city is flooded, because 
only 80 additional centimetres of water are 
enough. Citizens of the city are already used 
to it – they simply wear wellingtons. It doesn’t 
mean, however, that the authorities ignore 
the problem. Regular undermining of squares 
and buildings generates more costs for their 
preservation and maintenance. In 2003, an 
investment called MOSE started. There were 
built special hydraulic dams that protrude 
1,5 metres above the water and are supposed 
to prevent high waters from entering the 
city. Works on MOSE should be over in 2018. 
Although the abbreviation MOSE stems from 

“Modulo Sperimentale Elettromeccanico,” in 
other words, “Experimental Electromechanical 
Module,” the word “Mosè” as such means… 
Moses. Telltale, isn’t it?

But flooding of the city is half of the 
problem. Apparently, Venice simply wants 
to be under water, because not only the 
level of the Adriatic Ocean is rising, but 
the city itself… is sinking. The process is 
called subsidence. According to scientists’ 
calculations, Venice is sinking about 
1-2 millimetres a year (on the basis of 
Canaletto’s paintings, it was estimated 
that from about 1727 the city has sunk 60 
centimetres). 2 millimetres a year seems not 
that much, but when joined by the rising 
levels of waters, it may turn out that by the 
end of the 21st century we’ll need a diving 
equipment to visit the city. But there were 
ideas to cope with this problem too. One 
of the scientists suggested drilling 12 wells 
in the city, from 650 to 1000 metres deep, 
through which seawater could be pumped. 
Supposedly, it would result in gradual ris-
ing of the terrain, just as it happens in plac-

es with dormant oil wells that are flooded 
with water. Scientists calculated that with 
this method Venice would rise about 30 
centimetres in the course of 10 years.

Venice’s subsidence is caused by various 
factors. Virtually the entire old city, both 
its buildings and roads and squares are 
built on wooden piles, so its sinking is 
partially natural. Throughout the ages, 
Venetians have also raised the foundations 
and pavements, letting water enter the 
lowest floors of buildings. What is more, 
there are resources of drinking water 
under the city that are used. In the 20th 
century it was decided to introduce indus-
try in the city and for this purpose a lot of 
groundwater was pumped out of terrains 
around Venice, which resulted in Venice 
sinking further 20 centimetres. At such 
a pace, it can turn out that the MOSE 
system will be insufficient. 
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SŁUŻĄCA
REŻ. PARK CHAN-WOOK



WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan piłki 
nożnej. Laureat Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając jeden obraz wart obejrzenia. 

RECENZJE 
reviews

Nie widziałem żadnego filmu 
Chan-wooka od czasu „Old-Boya”, 
którym się dziko zachwycał Quen-

tin Tarantino na festiwalu w Cannes przed 
kilkunastu laty i z radością stwierdzam, 
że Koreańczyk nie spoważniał. Wciąż 
z chłopięcą pasją bawi się kinem, stylami, 
konwencjami i oczekiwaniami widza. 

„Służąca” jest filmem nadzwyczaj wyrafino-
wanym estetycznie, dbającym o zmysłową 
przyjemność widza (to rodzaj kinowego 
świętego Graala – wywołuje zarówno bar-
thesowską juissance – kulturowy orgazm 
widzów nadkompetentnych, jak i pospolitą 
plaisir – przyjemność podstawową). 

„Służąca” jest aktem nostalgii por-
nograficznej, odnoszącej się ściśle do 
źródłosłowu porno graphos – „piszący 
o nierządnicach”, a zatem do czasów 
przedikonicznych, kiedy pokątne 
pragnienia zaspokajano występnymi 
lekturami. Spuścizna Sade’a zostaje tu 
zresztą przywołana bezpośrednio, kiedy 
bohaterka jest zmuszana do czytania (nie)
stosownych fragmentów powieści liber-
tyńskiej na specjalnych wieczorkach lite-
rackich. Panowie zamieniają się w słuch 
i oblizują wargi, podczas gdy piękne 
dziewczę przysposabiane od dzieciństwa 
do sztuki głośnego czytania literatury 
erotycznej przywołuje perypetie niejakiej 
Julietty. Ale wiara w skuteczną bezec-
ność słowa nigdy nie była stuprocentowa, 
człowiek zawsze chciał zobaczyć to co 
usłyszał czymś więcej niż oczyma wy-
obraźni, stąd lubieżne ilustracje w zakaza-
nych wolumenach. Jedną z nich, wydartą 
z książki jeszcze przed jej nabyciem przez 
porno-bibliofila bohaterka inscenizuje 
z manekinem podwieszonym na linach.

„Służąca” jest dość wierną adaptacją 
powieści „Złodziejka”, autorstwa Sary 
Waters – jednej z najgłośniejszych przed-
stawicielek literatury homoerotycznej. 
Chan-wook przeniósł akcję z wiktoriańskiej 
Anglii do przedwojennej Korei po upadku 
cesarstwa od ćwierci wieku okupowanej 
przez Japończyków. Wyobrazić sobie 
pornograficzną powieść wiktoriańską to 
trochę jakby pomyśleć o ateistycznej mszy, 
a jednak taki zamysł udał się Waters znako-
micie – reżyser ekranizacji idąc za intencją 
pisarki również interesuje się głównie 
rozwiązywaniem wiktoriańskiego gorsetu. 
Relacja erotyczna bohaterek zaczyna się od 
naparstka, co jest zmyślnym paradoksem, 
bo właśnie scena spiłowywania zbyt ostrej 
części zęba, którym panna dziedziczka zra-
niła sobie dziąsło, jest zaczątkiem tego, co 
najostrzejsze. Kryptonimowanie fellatio za 
pomocą palca i naparstka przywołuje inną 
scenę z antologii dalekowschodniego kina 

erotycznego – pamiętną scenę z arbuzem 
w  „Kapryśnej chmurze” Tajwańczyka Tsai 
Ming-lianga. Co zaczyna się od naparstka 
kończy się na kulkach gejszy, szaleństwa 
namiętności bohaterek pokazywane są 
dalej przez reżysera z odwagą równą twórcy 

„Życia Adeli”, jednak w wersji, by tak rzec, 
cokolwiek bardziej wysmakowanej.

Chan-wook wciąż pozostał reżyserem 
zemsty, panie pozbywają się tu męskiego 
kłopotu z werwą i pomysłowością, na-
puszczone na siebie samce wykańczają się 
wzajemnie przy pomocy rtęci i narzędzi 
introligatorskich, choć zachowują miejsce 
na swoje małe triumfy (na przykład 
śmierć zamiast kastracji).

Mocna rzecz, panie i panowie, polecam 
bezwstydnie. 

In English 

THE HANDMAIDEN 
directed by Park Chan-wook

I haven’t seen any Chan-wook’s film since 
the “Old-Boy”, which Quentin Tarantino 
praised at the Cannes festival several years 
ago, and I’m happy to say that the Korean 
director hasn't grown up. With childlike cu-
riosity, he still plays with the cinema, styles, 
conventions and the audience’s expectations. 

“The Handmaiden” is a highly sophisticated 
film in terms of aesthetics, providing the 
audience with exquisite sensations (it's 
a kind of cinematic Holy Grail – producing 
both Barthes’ juissance – a culture orgasm 
among over-competent viewers – as well as 
common plaisir – the basic pleasure).

“The Handmaiden” is an act of por-
nographic nostalgia, referring directly to 
the etymology of porno graphos (mean-
ing “someone writing about harlots”), and 
therefore to the pre-iconic times, when 
illicit desires were satisfied by means of illicit 
books. The heritage of Sade is referred to 
directly, when the heroine is made to read 
(im)proper parts of a libertarian novel during 
special reading evenings. Men are all ears 
and are licking their lips when the beautiful 
girl taught from an early age to read erotic 
literature aloud is speaking about the trials 

and tribulations of a certain Julietta. But the 
belief in effective perversity of word has never 
been absolute, people have always wanted to 
see what they have heard of with their own 
eyes, not only with their mind’s eye – that’s 
where lewd illustrations in forbidden volumes 
stem from. One of them, torn from the book 
even before it was bought by a porno-biblio-
phile, is acted out by the heroine, with the use 
of a mannequin hanging on ropes.

“The Handmaiden” is a quite faithful 
adaptation of the novel “Fingersmith” by 
Sarah Waters – one of the best known 
representatives of homoerotic literature. 
Chan-wood moved the action from the 
Victorian England to pre-war Korea, after 
the fall of empire, occupied by the Japanese 
for 25 years. To imagine a pornographic 
Victorian novel is like to think about an 
atheistic religious service, and still Waters 
brilliantly succeeded in implementing this 
idea – the director of the screen adaptation, 
following the intention of the writer, is also 
mainly interested in undoing the Victo-
rian corset. The erotic relationship of the 
characters begins with a thimble, which is 
a smart paradox because the scene of filing 
too sharp a part of a tooth, due to which 
the heiress hurt her gum, is the beginning 
of the hottest part. Depicting fallatio by 
means of a finger and a thimble refers to 
another scene from the Far East erotic 
cinema anthology – a memorable scene 
with a watermelon from Tsai Ming-liang’s 

“The Wayward Cloud”. What begins with 
a thimble ends with Geisha balls, the 
intense passion between the heroines is 
depicted by the director with a courage 
similar to the one in “Blue Is the Warmest 
Colour”, but in a bit more sophisticated 
way, so to say.

Chan-wook has remained the director of 
revenge; women get rid of men’s incon-
venient part in an energetic and inventive 
way, males set on each other finish it off 
by means of mercury and bookbinding 
tools although they still have some space to 
celebrate their own triumphs (for example, 
death instead of castration).

Quite a thing, Ladies and Gentlemen, 
I recommend it shamelessly. 
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WCHODZĘ 
NA POKŁAD

W dziwne czasy trafili Rebel 
Babel. Zebrali się z różnych 
kątków Europy, która przez 

chwilę była prawie jednością. Potrafili się 
dogadać, choć lepią odmienne melodie 
z tych samych nut. Udało im się znaleźć 
wspólny język, choć ich ojczyste się od 
siebie różnią. I zarejestrowali album, 
który do dzisiejszej społeczno-politycznej 
rzeczywistości pasuje jak pseudokibole 
Legii Warszawa do Ligi Mistrzów.

Rebel Babel to jest statek, który żegluje 
sobie dość brawurowo. Kapitanowie liczą, 
że uda im się odnaleźć Jeszcze Nowszy 
Świat, ale mój wrodzony pesymizm każe 
mi sądzić, że co najwyżej zrobią koło do-
okoła kuli i wrócą do punktu wyjścia. Nie 
dlatego, że są słabi, bo nie są. Nie dlatego, 
że są kiepscy w tym, co robią, bo nie są. 
Nie dlatego, że nie starczy im zapału lub 
ambicji, bo starczy. Dlatego, że Ziemia jest 
okrągła, a historia lubi się powtarzać, więc 



JAKUB MILSZEWSKI
Redaktor naczelny. Pisze głównie o muzyce 
i turystyce, o tym pierwszym również na blogu  140db.
pl. Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech to zostanie 
między nami.seeing every month.
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prawdopodobnie jakiś bożek za chwilę się 
wkurzy i strzeli w Rebel Babel piorunem. 
Języków nie pomiesza, bo już są pomiesza-
ne. Ale może pomiesza w głowach.

Nie chciałbym tego. Projekt Rebel Babel, 
za sterami którego wydają się stać L.U.C 
i Jan Feat., mogę śmiało nazwać fenome-
nem. Fisz i Emade wydali ostatnio album 

„Drony”, swoją drogą – jak to u nich bywa 
– znakomity. Na płycie bracia Waglewscy 
zadali pytania, które zrodziły się z obser-
wacji rzeczywistości. Wyszła im płyta dość 
smutna. Ekipa z Rebel Babel wzięła się za 
robotę inaczej. Spojrzeli w stronę świata, 
który chcieliby mieć dookoła, postawili 
żagle i skierowali swoją muzyczną arkę 
w tamtą stronę, na przekór falom, prądom, 
wiatrom, wadliwym busolom i potworom 
morskim. Wyszła im płyta wesoła. „Dialog 
1” to pigułka nieskrępowanego optymi-
zmu w otoczeniu polskiej błotnej jesieni 
i pasków z programów informacyjnych, 
które krzyczą, że wszyscy cię nienawidzą 
i nawołują do tego, żebyś i ty ich nienawi-
dził. I tak naprawdę, choć Rebel Babel to 
niebywale ambitny logistycznie projekt, 
to niewiele trzeba było, żeby się narodził. 
W gruncie rzeczy ogranicza się to do ta-
lentów, chęci i serc. Czyli wszystkiego tego, 
czego nie mają ludzie, których pomarsz-
czone od gniewu, powykrzywiane od roz-
ważania ideowych wojen lica na wyścigi 
drukowane są w dziennikach i odtwarzane 
z niezliczonych taśm w całodobowych 
kanałach z niepotrzebnymi niusami. Ale 

„Dialog 1” to płyta rewelacyjna nie tylko 
ze względu na śmiałe brnięcie w poprzek 
ideologi spod znaku muskułów. To też 
płyta przebojowa, świetna konstrukcyjnie, 
doskonale brzmiąca, zaskakująca i po 
prostu dostarczająca dużo, dużo radości 
słuchaczowi. Takie utwory, jak „Mani-
fest”, „Lingon Lingon”, „Jak słowo daję”, 

„Europa”, „Mańana”, „Tinderlations”, 
„Dialog”, „Bike Band” (wymieniłem prawie 
całą płytę) to gotowe przeboje, które mogą 
śmiało hulać zarówno w tym, co zostało 
z telewizji muzycznych, jak i w tym, co 

zostało z fajnych muzycznych rozgłośni 
radiowych. Hity i myśli – oto zatem, czym 
jest Rebel Babel.

Załogo Rebel Babel: L.U.C-u, Janie 
Feat., Promoe, Rapsusklei, Grubsonie, 
Melo Koteluk, Joko, Biszu, Woyzo, Nemy, 
Adamie Lepko – choć dwa akapity wyżej 
wywróżyłem wam, że w swoim rejsie ku 
wyspom dobra i rozsądku polegniecie, bo 
fale rzeczywistości dawno już zamieniły 
się w tsunami, to chętnie wejdę na pokład 
waszego okrętu. Chcę być częścią ekipy 
Dawidów, którzy śmiało stają przeciw 
Goliatom, nawet mając świadomość, że to 
na nic. Lepiej do ostatniego tchu walczyć 
o świat w pełnej palecie kolorów, niż dać 
się pochłonąć powszechnej czerni. 

In English 

GETTING ON BOARD

Strange days have found Rebel Babel. They 
came together from various parts of Europe, 
which was almost one for a while. They 
managed to get along even though they write 
different melodies with the same notes. They 
managed to find a common language even 
though their mother tongues are different 
from each other. And they registered an 
album, which matches the present social and 
political reality as much as Legia Warszawa's 
hooligans match the Champions League.

Rebel Babel is a ship sailing like 
a daredevil. The captains hope they 
will succeed in finding an Even Newer 
World, but my innate pessimism makes 
me think that at most, they will make 
a circle over the world and come back to 
the starting point. Not because they are 
weak as they are not. Not because they 
are poor at what they do as they are not. 
Not because they will lack enthusiasm or 
ambition as they will not. But because 
the Earth is round and what goes around 
comes around, so probably a god of some 
kind will get pissed off in a while and 
throw a thunderbolt at them. He will not 

confuse their language, as it is already 
mixed up. But he may drive them mad.

I would not like that. It is safe to say that 
the initiative Rebel Babel, which appears to 
be driven by L.U.C and Jan Feat., is a phe-
nomenon. Fisz and Emade have recently 
released an album “Drony”, which is, by 
the way – as usually – brilliant. On the 
album, Waglewscy brothers ask questions 
arising in connection with observing the 
reality. Consequently, the album is quite 
sad. Rebel Babel got to work with quite 
a different approach. They focused on the 
world which they would like to live in, set 
sail and directed their music army towards 
that land despite waves, currents, winds, 
defective compasses and sea monsters. And 
they made a cheerful album. “Dialog 1” is 
a pill with boundless optimism, Polish 
muddy autumn and news tickers shouting 
that everybody hates you and inciting 
you to hate them in return. And although 
Rebel Babel is a highly ambitious project 
in terms of logistics, it did not need much 
to be born. After all, it is all about talents, 
willingness and hearts – all that can’t be 
found in people with faces contorted in 
anger, bristling with rage while debating 
on ideological wars, who appear in news-
papers or are shown on 24-hour channels 
with irrelevant news. However, “Dialog 
1” is a brilliant album not only due to bold 
wading through the “muscle” ideology. It is 
also a breakthrough album, great in terms 
of structure, with the amazing sound, sur-
prising and bringing the listener enormous 
pleasure. Songs such as “Manifest”, “Lin-
gon Lingon”, “Jak słowo daję”, “Europa”, 

“Mańana”, “Tinderlations”, “Dialog”, “Bike 
Band” (I have listed almost all songs 
from the album) are real hits which may 
successfully be played both on what is left 
from music channels as well as on what 
is left from good radio stations. Hits and 
thoughts – this is what Rebel Babel is.

Dear Rebel Babel crew: L.U.C, Jan 
Feat., Promoe, Rapsusklei, Grubson, Mela 
Koteluk, Joka, Bisz, Woyza, Nemy, Adam 
Lepko – even though two paragraphs before 
I foretold that you would perish during your 
cruise towards the isles of good and reason 
as the waves of reality had turned into tsu-
nami long time ago, I will get on board of 
your ship with pleasure. I want to be a part 
of the crew of Davids coming face to face 
with Goliaths despite being aware that it's 
all for naught. It’s better to fight till the end 
for the world in full range of colours than to 
surrender to the everlasting darkness. 
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DOBRY ROK
Czy pamiętam lepszy rok polskiej piłki? To dość ryzykowne 

pytanie, bo pamiętam wiele. Moja pamięć sięga bowiem czasów 
hiszpańskiego mundialu z 1982 roku. Pamiętam też igrzyska 

olimpijskie w Barcelonie w 1992 i mecze Widzewa i Legii w Lidze 
Mistrzów w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.

In English 

A GOOD YEAR
Can I remember a better year for Polish 
football? This is a tricky question because 
I remember a lot. My memory goes all 
the way back to the times of the Spanish 
World Cup in 1982. I can also remember 
the 1992 Olympics in Barcelona and the 
Widzewa-Legia match in the Champions’ 
League in mid 90s. 

So I have plenty to compare. The only 
thing lacking is the wider perspective 
to objectively judge Anno Domini 2016. 
Currently, it looks impressive considering 
the state of Polish football in recent years. 
It will not be difficult to find minuses 
but there will surely be more pluses. You 
cannot underestimate the national team’s 
participation in the European Champion-
ships or its results, even though it did not 
get through the semi-finals.

If we add the participation of a Polish 
champion in the most prestigious and 
demanded club championships in the 
world, meaning the Champions’ League, 
we get a perfect year. You can complain 
about anything, even about the poor style 
in which this promotion was achieved, but 
we achieve it. Therefore, we got exactly 
what we wanted this year: our team in the 
Champions’ League and our representa-
tion in the Euros Cup. I could name 
many things that we did not get but why 
bother? Let us treat this year as the first 
one amongst many successful years. Let us 
treat it kindly and with forgiveness. Even 
if we have to forgive team members their 
parties. After all, they did beautifully beat 
Romanians on their field after one of them.

I will also remember this year for the 
transfers. There were plenty of them this 
summer. Our players were in high demand 
and sold for millions of euros. This can be 
the beginning of a real boom. The phrase 

“Polish player” is starting to become a syno-
nym for “professional player”. They already 
know this in the West and are often asking 
for Polish football players.

And I am very happy that all these 
council pessimists, whiners and jokers 
were taught a lesson. Those, who would 
smile ironically when hearing “football” 
saying that it is boring and the level is 
pathetic. Most of them became fascinated 
with football. The rest tried to mock even 
when our team was winning. Some peo-
ple are like that. But now we have strong 
arguments when talking to them. Zd
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Jakieś porównanie zatem mam. Brakuje jedynie dłuższej 
perspektywy by obiektywnie ocenić Anno Domini 2016. Bo 
na gorąco wygląda to dość imponująco, jak na stan polskiej 

piłki w ostatnich latach. Można się doszukiwać minusów, i to 
nawet nie będzie specjalnie trudne, ale pozytywy z łatwością je 
przesłaniają. Nie da się bowiem przecenić udziału reprezentacji 
w Euro a nawet jej wyniku, choć odpadła w ćwierćfinale.

Jeśli do tego dołożymy udział mistrza Polski w elitarnych 
i najbardziej pożądanych rozgrywkach klubowych na świecie 
czyli Champions League, to mamy dopełnienie tego roku. Moż-
na się czepiać wszystkiego, choćby słabego stylu w jakim awans 
został wywalczony. Ale jednak ten awans wreszcie jest. Mieli-
śmy zatem w tym roku to, czego chcieliśmy – drużynę w Lidze 
Mistrzów i reprezentację w fazie pucharowej Euro. Mógłbym 
wymienić wiele elementów, których nie mieliśmy, ale po co? 
Potraktujmy ten rok jako ten pierwszy z wielu lat sukcesów. 
Potraktujmy go ulgowo i wiele wybaczmy. Nawet jeśli musimy 
wybaczać zakrapiane imprezy reprezentantów, który zresztą 
potem rozbili Rumunów na ich terenie w znakomitym stylu.

Rok ten zapamiętamy też dzięki transferom. Namnożyło się 
ich tego lata. Nasi gracze byli rozchwytywani, sprzedawani za 
miliony euro. To może być początek bumu na polskich piłkarzy. 
Coraz częściej wyrażenie „polski piłkarz” jest tożsame z wyra-
żeniem „piłkarz profesjonalny”. Na zachodzie już o tym wiedzą 
i coraz częściej pytają o polskich futbolistów.

A mnie najbardziej cieszy, że po tyłkach oberwali ci urzędo-
wi pesymiści, narzekacze i kpiarze. Ci, którzy na hasło „piłka 
nożna”, uśmiechali się ironicznie twierdząc, że to nuda, że 
poziom żenujący. Większość z nich zaczęła się fascynować 
reprezentacją. Reszta próbowała kpić nawet wtedy kiedy nasi 
wygrywali. Takie to już charaktery. W rozmowach z nimi 
wreszcie ma się solidne argumenty.  

WOJCIECH ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowiadali mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert Lewandowski, co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter wiadomości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. Tu: autor felietonów i wywiadów.
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Usiedli w lotniskowej kawiarni 
obok mojego stolika. Małżeństwo 
w średnim wieku, ze stażem, po 

którym już niczego się nie oczekuje. – To 
co zamówimy? – zapytał on, siadając 
niepewnie na brzegu krzesła. Łokciami 
oparł się o stół. Na kolanach trzymał 
aparat i „anużkę”, małą, poręczną torbę 
noszoną i skonstruowaną na zasadzie: 
a nuż się coś trafi. – Ja wezmę kawę – od-
powiedziała ona, sadowiąc się wygodnie 
na krześle, moszcząc swoje półdupki 
tak, żeby idealnie trafiały w nierówności 
siedziska. – Kawę? – zapytał on niepewnie, 
studiując z uwagą ceny w karcie. – Droga 
ta kawa tu – dodał tak, jakby gdziekolwiek 
było jakieś „tam”. No chyba, że u nich 
w mieście, w którym w cenie jednej kawy 

„tu” można było kupić w „Biedrze” na rogu 
dwa słoiki rozpuszczalnej. Plus woda, plus 
prąd. W sumie grosze. Spocił się od tych 
wyliczeń i nerwowo potarł czoło. – Tak, 
kawy – powiedziała ona stanowczo, na-
ciągając bluzkę na piersiach, żeby zakryć 
fałdy na brzuchu. – Macziato! – dorzuciła 
dumna z siebie. – Macziato… – powtórzył 
on bezwiednie. Wzrok pobiegł mu w dół 
karty i o mało nie jęknął. „Macziato” było 
dwa razy droższe od „ekspreso”. – A eks-
preso? Nie wolałabyś ekspreso? – zapytał 
z udawaną troską w głosie. – Ekspreso 
napiję się w domu, jak wylądujemy. 
Przy ich stoliku pojawił się kelner. – Si, 
signiore? – zapytał. – Eeeeee… Chcemy 
macziato. Jedno macziato – powiedział on, 
uruchamiając do konwersacji obie ręce. – 
Scusate? – zapytał kelner, podnosząc brwi 
z zaskoczenia i niezrozumienia. – No 
popatrz Grażynka, taki przystojny, a taki 

FCO. MACZIATO
niekumaty – powiedział on do żony. – 
Ma-czia-to – przesylabizował, kreśląc 
w powietrzu gest wyobrażający dużą kawę. 

– No capito – odpowiedział kelner. – No 
capito, no capito – przedrzeźniał kelnera 
on, machając nerwowo kartą przed oczami 
kelnera – Cały czas to słyszę! Co za nieuki! 
Nie znają żadnych języków – Przepraszam, 
mogę państwu pomóc? – nachyliłem się 
w ich stronę. – A, pan z Polski? – krzywo 
uśmiechnął się on – No sam pan widzi, że 
ten kelner nic nie rozumie. – Dobrze, to 
ja zamówię tę kawę, un caffe macchiato, 
prego – powiedziałem, zwracając się do 
kelnera. Dostrzegłem lekkie porozumie-
wawcze mrugnięcie w jego oczach, a może 
mi się tylko zdawało. Ukłonił się i poszedł 
przygotować kawę. – O! No widzi pan, 
a pana zrozumiał – powiedział do mnie 
jegomość – bo wie pan, ja to znam tyle 
języków, ale z tą ich łaciną, to ja jakoś, 
proszę pana, ni za cholerę. A gybyś ty – i tu 
zwrócił się do małżonki – nie wydziwiała, 
tylko zamówiła ekspreso, to nie robiłbym 
z siebie głupka. 

In English 

FCO. MATSH-IA-TOH
They sat down next to my table in an 
airport café. A middle-aged couple that 
had spent together so many years that you 
wouldn’t expect anything from them. 

‘So, what shall we order?’ he asked, 
sitting down precariously on the very edge 
of his chair. He put his elbows on the tab-
letop. In his lap, there was a camera and 
a small convenient bag. ‘I’ll take a coffee,’ 
replied she, sitting comfortably on her 

chair and placing her buttocks exactly in 
the indentations of the chair seat. 

‘Coffee?’ he repeated uncertainly, perus-
ing prices in the menu. ‘Pretty expensive, 
this coffee here,’ he added, as if there 
was any “there.” Well, maybe in their 
hometown, where for the same amount of 
money you could buy two jars of instant 
coffee in the nearby Tesco. Plus some 
water, plus electricity. A couple of pennies 
in total. He got all sweaty after those cal-
culations, and rubbed his forehead nerv-
ously. ‘Yes, coffee,’ she said firmly, tugging 
at her blouse to cover her love handles. 

‘Matsh-ia-toh!’ she added, proud of herself. 
‘Matsh-ia-toh,’ he repeated unwittingly. 
His eyes moved to the top of the menu 
and he barely suppressed a moan. Matsh-
iat-oh was twice as expensive as eh-spress-
oh. ‘And how about an eh-spress-oh?’ he 
asked with fake concern in his voice. ‘I’ll 
have eh-spress-oh at home, after we land.’

A waiter appeared by their table. ‘Si, 
signore?’ he asked. ‘Er- We want a matsh-
ia-toh. One matsh-ia-toh,’ said the man, 
gesturing vigorously. ‘Scusate?’ asked the 
waiter, visibly surprised, and raised his 
eyebrows. ‘Look, Jane, so handsome but 
so dense,’ said the man. ‘Matsh-ia-toh,’ 
he drew out each syllable, drawing the 
shape of a huge cup of coffee in the air.  

‘No capito,’ said the waiter. ‘No capito, 
no capito,’ said the man impatiently, 
mocking the waiter. He waved the menu 
right in front of the waiter’s eyes. ‘I hear 
that all the time! What ignorance! They 
don’t speak any languages!’ ‘Excuse me, 
perhaps I can be of any help?’ I leaned 
towards them. ‘Oh, really, that’d be great,’ 
he smiled sourly. ‘You see, the waiter 
doesn’t understand a word.’ ‘Okay, then 
I’ll order your coffee, un caffee macchiato, 
prego,’ I said, addressing the waiter. He 
winked understandingly in my direction, 
or maybe I was just seeing things. He 
bowed and left to prepare the coffee.‘Oh, 
he understood you,’ the man said to me. 

‘Because you know, I speak many lan-
guages, but when it comes to this strange 
Latin of theirs, it’s all Greek to me. And 
if you hadn’t been so picky,’ he addressed 
his wife, ‘and had ordered an eh-spress-oh, 
I wouldn’t have made a fool of myself.’ 

TOMASZ SOBIERAJSKI 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej 
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik 
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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MUZEUM II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Pomysł utworzenia Muzeum II Woj-
ny Światowej sięga 2007 roku, kiedy 
Donald Tusk, ówczesny premier, 

przedstawił potrzebę utworzenia placów-
ki, która miałaby prezentować losy Polski 
w latach 1939-1945 na tle całej Europy 
i świata. Niecały rok później, 1 września 
2008 roku, premier przekazał pełnomoc-
nictwo w kwestii uzgadniania koncepcji 
muzeum prof. Pawłowi Machcewiczowi. 
Na siedzibę wybrano Gdańsk – miasto, 
w którym wszystko się zaczęło.

Dokładny wybór miejsca również nie 
jest przypadkowy. To ulica Wałowa nad 
Motławą. Leży ona w sąsiedztwie dwustu 
metrów od Muzeum Poczty Polskiej, około 
trzy kilometry od Westerplatte i około 
dwóch kilometrów od Europejskiego Cen-
trum Solidarności, które jest symbolem 
najnowszej historii Gdańska i Polski.

Samo Muzeum II Wojny Światowej 
nie będzie zamykać się na przyszłość – 

świadczy o tym koncept architektoniczny. 
Autorami projektu budynku jest Studio 
Architektoniczne „Kwadrat” z Gdyni. Bu-
dynek ma wyraźnie przemawiać do emocji 
zwiedzających, tworząc zarazem nowy 
symbol miasta. Podzielony jest na trzy czę-
ści: przeszłość, zamkniętą w ekspozycjach 
ukrytych w podziemiach, teraźniejszość, 
uosobioną w przeszklonych przestrzeniach 
budynku – tam znajdą się biblioteka, sale 
dydaktyczne i pokoje pracowników – 
i otwarcie na przyszłość, symbolizowane 
przez wychodzący na miasto taras wido-
kowy, gdzie mieścić się będzie kawiarnia. 
Bryła nawiązuje do ikonicznych budowli 
Gdańska, jak dźwigi stoczni i ceglane 
zabudowy Głównego Miasta, a zarazem 
jest bardzo nowoczesna.

Gmach zajmuje powierzchnię 23 
tysięcy m2, z czego 5 tysięcy m2 prze-
znaczonych zostanie na wystawę stałą 
(czyniąc ją jedną z największych wystaw 

Wydaje się, że o II wojnie światowej wiemy wszystko. Jednak wiele faktów 
historycznych dla szerszej publiczności pozostaje tajemnicą. Tak zrodziła się 

potrzeba utworzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jednym z czołowych 
wątków instytucji ma być opowieść o zwykłych ludziach na tle wielkiej polityki.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: PROT

wśród muzeów historycznych na świecie) 
i ponad tysiąc m2 pod wystawy czasowe. 
Wystawę stałą mają tworzyć trzy bloki 
narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza 
wojny” i „Długi cień wojny”. Będzie 
wykorzystywać nowoczesne techniki 
wystawiennicze, łączące prezentację eks-
ponatów, multimedia i grę z przestrzenią.

Losy cywilów mają być jednym 
z głównych tematów narracji w Muzeum. 
Historia militarnej strony wojny będzie 
toczyć się w tle, nieco ciszej niż zazwy-
czaj jest to przedstawiane. Muzeum chce 
w ten sposób uwypuklić wyjątkowość II 
wojny światowej, w której po raz pierwszy 
w historii największe ofiary poniosła 
ludność cywilna.

Świadczy o tym umieszczenie sekcji pod 
nazwą „Życie codzienne” w głównej osi 
komunikacyjnej wystawy głównej – w li-
czącym 100 m długości korytarzu, który 
zarazem pełnić będzie funkcję przestrzeni 



The Museum of the Second World War will also look to the 
future – it is reflected by its architectural design. The building 
was designed by the Architecture Studio “Kwadrat” from Gdynia. 
It is to become a new symbol of the city and is supposed to evoke 
visitors’ emotions. The museum is divided into three sections: 
the past – closed in exhibitions hidden underground; the present 

– in glassed-in rooms, including a library, auditoriums and the 
staff rooms; and the future – symbolised by a terrace with a café 
with a view of the city. The design refers to iconic buildings in 
Gdańsk, such as shipyard cranes and brick buildings of the Main 
Town, and it is very modern at the same time.

The museum covers the total area of 23,000 m2, 5,000 m2 of 
which is to be dedicated to the permanent exhibition (making it one 
of the largest exhibitions in historical museums all over the world) 
and over 1,000 m2 to temporary exhibitions. The permanent exhi-
bition is to comprise three narrative blocks: “The road to war”, “The 
horrors of war” and “The war’s long shadow”. Modern exhibition 
techniques will be used, combining the presentation of exhibits, 
multimedia and playing with space.

Civilians’ stories are to be one of the main narrative topics in the 
museum. The war’s military aspects will be presented in the back-
ground, a bit more quietly than usual. The museum wants to stress 
the fact that the Second World War was different from the previous 
ones, as for the first time in history, civilians suffered the most.

Therefore, a section entitled “Everyday life” is located in the main 
route of the permanent exhibition – in a 100 metres long corridor, 
which will also be a rest area for visitors. There will be genuine 
exhibits from the old times, such as toys or pieces of clothing. 
Moreover, documentaries will be shown. The museum has adopted 
a holistic approach – the stories of civilians will not be limited to 
inhabitants of Poland under occupation.

The Museum opens at the beginning of 2017. 

wypoczynkowej podczas zwiedzania. Zo-
baczymy tam między innymi autentyczne 
eksponaty z tamtych czasów, jak dziecięce 
zabawki czy części garderoby. Będzie 
też można obejrzeć filmy dokumentalne. 
Temat potraktowany został całościowo – 
historie cywilów nie będą ograniczać się 
do mieszkańców okupowanej Polski.

Muzeum ma zostać otwarte na począt-
ku 2017 roku. 

In English 

MUSEUM OF THE SECOND 
WORLD WAR
It might seem that we know everything 
about the Second World War. However, 
the general public is still unaware of many 
historical facts. That is how a need to set 
up the Museum of the Second World War 
in Gdańsk arose. The museum will focus 
on the story of ordinary people against the 
background of the world of politics.

The idea to set up the Museum of the 
Second World War emerged in 2007, when 
Donald Tusk, who was the Prime Minister 
then, spoke about the need to set up an in-
stitution that would present the Polish his-
tory of the years 1939–1945 in the context of 
Europe and the world. About one year later, 
on 1 September 2008, the Prime Minister 
authorised professor Paweł Machcewicz to 
decide on details related to establishing the 
museum. The institution was to be set up 
in Gdańsk – the city where it all had begun.

The specific location is not accidental as 
well. The museum is situated in Wałowa 
Street by the River Motława – 200 metres 
from the Polish Post Office Museum, about 
three kilometres from Westerplatte and about 
two kilometres from the European Solidarity 
Centre, which is the symbol for the contem-
porary history of Gdańsk and Poland.

SUKNIA ŚLUBNA BETTY BRASS, ŻONY AMERYKAŃSKIEGO ŻOŁNIERZA,  
USZYTA Z MATERIAŁU SPADOCHRONOWEGO, KTÓRY JAMES BRASS PRZYWIÓZŁ  
Z JAPONII. 1946–1948, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

OBUWIE WYKONANE Z OPON. ZE WZGLĘDU NA BRAK SKÓRY DO PRODUKCJI BUTÓW UŻYWANO 
TKANIN, DREWNA, SZNURKA I GUMY. ESPADRYLE CZY CHODAKI, DOTYCHCZAS KOJARZONE 
Z BIEDĄ, WESZŁY NA STAŁE DO ŚWIATA MODY. 1939–1945, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.
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NA SIEDZIBĘ WYBRANO GDAŃSK – MIASTO, 
W KTÓRYM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO. 
DOKŁADNY WYBÓR MIEJSCA RÓWNIEŻ  
NIE JEST PRZYPADKOWY.



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”.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

48 RECENZJE 
reviews

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

In English 

QUO VADIS.  
REACTIVATION

“Top class second-rate literature” – that is 
how people classified books by Henryk 
Sienkiewicz, and that is how Randy 
Singer’s novel should be classified. “The 
Advocate” seems to be strongly inspired 
with “Quo Vadis”, and the romantic plot 
(a noble hero – a beautiful lady in danger 

– a brave gladiator) is an overt borrowing 
from the Polish Nobel Prize winner’s 
work. However, no repentance is shown 

– “the Advocate” is an example of juicy 
epic prose, which engrosses readers from 
its very first lines and keeps them in 
suspense until an impressive ending.

The eponymous hero is a Roman 
named Theophilus. We meet him 
as a child, when at Seneca’s school 
he quarrels with Gaius Germanicus 
called Caligula, who delights in 
cruelty. Later, we follow Theophilus to 
Judea, where acting as Pontius Pilate’s 
assessor, he witnesses the process of 
a Jewish rebel named Jesus. After 
he comes back to Rome, Theophi-
lus works as a successful advocate, 
defending opponents of Caligula, who 
becomes an emperor in the meantime. 
At the end, he finds himself back in 
Judea, where he undertakes to defend 
a Roman citizen, an arduous Christian, 
known today as Saint Paul. This is 
only a general description of the main 
plot, but a few hundred pages of the 
novel are full of plots and events: the 
love of Theophilus to Flavia – a vestal 
virgin, gladiators’ fights, intrigues 
at the court, assassinations, death, 
cruelty, descriptions of the Roman 
world; readers will easily find genuine 
pleasure in Singer’s writing panache.

Nevertheless, I encourage you the 
most to try an audio book of “the Ad-
vocate”. Krzysztof Gosztyła, who – and 
I am sure of that! – is the best at reading 
books in Poland, raises the value of 
Signer's work by a few levels, by turning 
a novel that reads well into a novel 
which you listen to with bated breath. 
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Randy Singer, 
„ADWOKAT”  
wyd. Święty Wojciech, Poznań 2016

„Pierwszorzędna drugorzędna literatu-
ra” – mówiono o książkach Henryka 
Sienkiewicza i to samo należy powiedzieć 
o powieści Randy’ego Singera. „Adwokat” 

QUO VADIS. REAKTYWACJA
wydaje się zresztą silnie inspirowany „Quo 
Vadis”, a wątek miłosny (szlachetny boha-
ter – piękna kobieta w zagrożeniu – mężny 
gladiator) jest nieukrywanym zapożycze-
niem od polskiego noblisty. Nie ma w tym 
jednak żadnej skuchy – „Adwokat” to 
soczysta epicka proza, która wciąga od 
pierwszych linijek i trzyma w przyjemnym 
napięciu do imponującego finału.

Tytułowym bohaterem jest Rzymianin 
o imieniu Teofil. Poznajemy go w dzie-
ciństwie, gdy w szkole Seneki ma zatarg 
z lubującym się w okrucieństwie kolegą 
Gajuszem Germanikiem, noszącym prze-
zwisko Kaligula. Później towarzyszymy 
mu w Judei, gdzie jako asesor Poncjusza 
Piłata jest świadkiem procesu żydowskiego 
buntownika imieniem Jezus. Gdy wraca 
do Rzymu, pracuje jako wzięty adwokat, 
broniąc przeciwników Kaliguli, który 
w międzyczasie zostaje imperatorem. 
W finale trafia ponownie do Judei, gdzie 
podejmuje się obrony obywatela rzymskie-
go, gorliwego wyznawcy wiary w Jezusa, 
znanego nam dziś jako Święty Paweł. To 
tylko opis fabuły z grubsza, ale na kilkuset 
stronach powieści aż roi się od wątków 
i wydarzeń: miłość Teofila do westalki 
Flawii, walki gladiatorskie, dworskie intry-
gi, zamachy, śmierć, okrucieństwo, opisy 
rzymskiego świata; w rozmachu fabular-
nym Singera czytelnik łatwo odnajdzie 
niekłamaną przyjemność.

Najbardziej zachęcam jednak do 
poznania „Adwokata” w formie audiobo-
oka. Krzysztof Gosztyła, który – mówię to 
z pełnym przekonaniem! – czyta książki 
najlepiej w Polsce, podnosi wartość lite-
ratury Singera o kilka poziomów, czyniąc 
z powieści, którą nieźle się czyta, powieść, 
której słucha się z zapartym tchem. 
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Znana jest Polakom jako „Dziewczyna Misia”. 
I pewnie bez jej sugestywnej roli Oli kobiety 
w Polsce nie mówiłyby na swoich mężczyzn 

„Misiu”. Krystyna Podleska to aktorka filmowa 
i teatralna, posiadająca niezwykłą historię 
życia. Spotkałyśmy się latem przy okazji 

premiery jej książki wywiadu-rzeki  
z Klaudią Iwanicką.

tekst: Sylwia Gutowska   
zdjęcia: Edyta Bartkiewicz edytabartkiewicz.com

makeup: Justyna Polkowska   
stylizacja: Joanna Peczkis

BĘDĘ 
STARZAŁA SIĘ 

BEZ ŻADNEJ 
GODNOŚCI

Nie wszyscy wiedzą, że ma pani taką 
ciekawą historię. Zacznijmy od korzeni.
Opowiadając o swoim życiu Klaudii Iwa-
nickiej, sama po drodze dowiadywałam się 
wielu rzeczy. Teraz już mogę powiedzieć, 
że ułożyłam całe puzzle. Moi rodzice to 
dwoje ludzi z zupełnie różnych środowisk. 
Moja matka była pół-Polką, pół-Niemką. 
Moi dziadkowie od strony matki rozstali 
się i dziadek został w Polsce, a babcia wró-
ciła do Niemiec, skąd pochodziła. Zabrała 
ze sobą dzieci. Moja mama od piątego 
roku życia wychowywała się w Niemczech. 
Tata z kolei urodził się na Uralu, w głębi 
Rosji, bo jego ojciec był tam dyrektorem 
wielkiej firmy francuskiej produkującej 



Pani droga do aktorstwa? Na początku chciała być pani 
baletnicą.
Tak. Na początku moja mama zapisała mnie i siostrę do lokal-
nej szkółki baletowej. Chciała, żebyśmy nauczyły się ładnie 
ruszać. Moja siostra się w tym nie odnalazła, ale okazało się, że 
ja mam w tym kierunku predyspozycje. Zasugerowano, żebym 
z tej szkółki zdała do szkoły baletowej. Trafiłam tam, ale po 
drodze mnie... no... wywalili. Każdy wiedział, że kariera balet-
nicy zależy od tego, jak cię postrzegali. Ja ładnie tańczyłam, ale 
nie nadawałam się do tego rygoru. To nie byłam ja.

Aktorstwo dawało więcej swobody?
O tak, zdecydowanie. Oczywiście, że aktor też musi mieć tech-
nikę, móc powiedzieć długą frazę, nie biorąc wdechu, ale to nic 
w porównaniu z tą męczącą, ogromnie wymagającą dyscypliną 
baletu. Taniec bez przerwy trzeba ćwiczyć. Nie wiem, który 
aktor tak cały czas ćwiczy, na pewno nie ja.

Co w pani zostało z tego baletu? Zamiłowanie do sportu?
Miałam zawsze w sobie wielką miłość do sportu, po rodzicach, 
którzy byli bardzo aktywni. Tylko że w szkole baletowej nie za 
bardzo pozwalali nam uprawiać inne sporty.

Żeby mięśnie się nie rozrosły?
Tak, i żeby nie narażać się na kontuzje. Bardzo brakowało 
mi sportu. Lubiłam być wygimnastykowana, zrobić szpagat... 
Teraz myślę, że może powinnam była pójść w akrobację. Byłam 
najlepsza w gimnastyce.

Ma pani do dzisiaj szpagat?
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie. Staram się, ćwiczę, robię 
co mogę, ale ja już nie mam tej sprawności. Pewnych rzeczy nie 
przeskoczysz. Pamiętam, że w Londynie bywała Loda Halama, 
znana tancerka. Jak się ją spotkało gdzieś na przyjęciu, to unio-
sła nogę do góry, zrobiła szpagat... Była zjawiskowa. Ona miała 
dużo mężów, może nawet więcej niż ja. Kiedyś podeszła do 
mnie, a była już po paru drinkach, i powiedziała, że jak umrze 
to chciałaby mieć napisane na nagrobku: „Loda née Halama, 
wszystkie imiona mężów i podpis: <Umarła znudzona>”. To zro-
biło na mnie wielkie wrażenie, bo miałam wtedy dopiero osiem-
naście lat. Było mi dane poznawać właśnie takie osobowości.

Chciałam spytać o pani ambicje aktorskie. Grała pani 
w „Barwach ochronnych” Zanussiego, u Skolimowskiego, tu 
i tam, ale wszyscy znają panią z „Misia”.
Tak już jest. Ale dzięki Bogu, że tak jest, bo inaczej by mnie nikt 
nie znał. Bardzo dużo zawdzięczam „Misiowi”. To jest łut szczę-

piece. Potem nadeszła rewolucja i musieli uciekać. Ojciec miał 
wtedy cztery lata. Wylądowali w Warszawie, gdzie mój tata się wy-
chował. Tak się jednak złożyło, że rodzice poznali się w Londynie 
podczas wojny. W związku z tym ja przyszłam na świat właśnie 
w Londynie. Nie będę zdradzać, co się z nimi działo po drodze, bo 
to wszystko przeczytacie w książce.

Jako dziecko Polonusów czuła się pani kimś obcym? Ani 
Angielka, ani Polka?
Nie mówiłam po angielsku dopóki nie poszłam do szkoły. 
Miałam pięć lat, gdy zaczęłam edukację i nie dość, że pierwsze 
dni w szkole to zawsze lekka trauma, pamiętam, że nie rozumia-
łam, co do mnie mówią. Oczywiście bardzo szybko nauczyłam 
się angielskiego. Wychowywała mnie kochana pani Gebethner, 
która pochodziła z dobrego warszawskiego domu z tradycjami. 
To słynne przedwojenne wydawnictwo Gebethner i Wolff to 
właśnie jej rodzina. Ona nigdy by nie była nianią, gdyby nie wojna. 
Przyszła do naszego domu jako lokator i została nianią. Przelała 
w nas, mnie, roczne dziecko, i moją czteroletnią siostrę, całą 
swoją miłość do ojczyzny. Byłam taką patriotką, chociaż długo 
nie wiedziałam, do jakiego kraju tęsknię. Chodziłam oczywiście 
do harcerstwa, w soboty do polskiej szkoły, należałam do zespołu 
polskiego tańca, ale Polskę zobaczyłam dopiero, gdy miałam 
dziesięć lat. Przyjechaliśmy tam w 1958 roku, mój tata nie widział 
swojej mamy dziewiętnaście lat.

Myśląc o emigracji pani rodziny nie sposób nie pomyśleć 
o dzisiejszej imigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie. Zdaje się, 
że pani spędziła swoją emigrację w ciekawszych czasach, choć 
tak naprawdę każdy ma swoją historię.
Każdy, kto odrywa się od własnego otoczenia, własnego kraju, 
ma trudną historię. Ale w wypadku pokolenia moich rodziców 
to nie był ich wybór. To byli ludzie, którzy absolutnie nie chcie-
li wracać do komunistycznej Polski, no i na ogół nie mogli. To 
byli AK-owcy, żołnierze Andersa – personae non grata.

Słyszała pani o Muzeum Emigracji w Gdyni? Przedstawia 
historie emigracji wszystkich Polaków na przestrzeni stuleci.
Nie słyszałam! To trzeba się tam zgłosić (śmiech). Ale tam jest 
też o emigracji w czasie rozbiorów?

O całej historii polskiej emigracji. Podobno polskich 
emigrantów na świecie liczy się w milionach.
Dziś też wyjeżdżają. Rzeczywiście, mnie też bardzo boli to, że 
w Polsce ludzie zarabiają za mało pieniędzy. Są zmuszeni zara-
biać w państwach zachodnich. To nie do pomyślenia, że młody 
człowiek po studiach może zarabiać jakieś 1500 złotych. To po-
winno się zmienić. Nie jestem komunistką, ale coś tu jest nie tak.

Pani w Wielkiej Brytanii obracała się w artystycznym 
świecie. Nie we wszystkich środowiskach polonijnych jest tak 
kolorowo. Mówi się nawet, że za granicą najlepiej nie zadawać 
się z Polakami.
Myślę, że środowiska artystyczne wszędzie są mniej więcej 
takie same. Artyści mają pewien pogląd na świat. Nie wiem, 
jak można nie odnajdywać radości w towarzystwie swoich 
rodaków. Moi rodzice bardzo dobrze zaaklimatyzowali się 
w Londynie – „When in Rome...”. Ale to jest siła wyższa! Ten 
sam język, ta sama kultura... Nie wiem, dlaczego niektórzy 
rodacy za granicą nie lgną do siebie.
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OCZYWIŚCIE, ŻE AKTOR TEŻ 
MUSI MIEĆ TECHNIKĘ, MÓC 
POWIEDZIEĆ DŁUGĄ FRAZĘ,  
NIE BIORĄC WDECHU, ALE TO NIC 
W PORÓWNANIU Z TĄ MĘCZĄCĄ, 
OGROMNIE WYMAGAJĄCĄ 
DYSCYPLINĄ BALETU. TANIEC BEZ 
PRZERWY TRZEBA ĆWICZYĆ. 
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ścia, bo jednak zdaję sobie sprawę, że nie jestem Meryl Streep 
i nie byłabym znana za wybitne aktorstwo. Poza tym nigdy nie 
byłam skoncentrowana, zawzięta, nie dążyłam za wszelką cenę 
do celu. Raczej byłam dosyć uległa, nie było w mojej naturze 
walczyć o role. Faktycznie nie zaznałam wielkiej kariery, tak się 
stało i jestem za to bardzo wdzięczna. Wiem też, że moja roz-
poznawalność to nie jest jakaś moja duża zasługa, tylko zasługa 
tego, że ten film jest tak lubiany i popularny, bo jest na pewien 
temat. Ludzie z tej tragedii, z tych lat niewoli, potrzebowali się 
po prostu śmiać. To nie były ciekawe czasy.

Tak, wiem, bo urodziłam się w 1988 roku i przeżyłam rok 
komunizmu.
O! I jak to odebrałaś? (śmiech) Ja też znam komunizm głów-
nie z opowieści, bo miałam to szczęście, że do Polski tylko 
przyjeżdżałam, ale miałam paszport w kieszeni i zawsze 
mogłam wyjechać.

Dlaczego mówi pani, że nie zrobiła kariery?
Do dzisiaj gram w teatrze. Mój monodram „Mój boski rozwód” 
cały czas się ludziom podoba. To mi daje wewnętrzną satysfak-

cję, ale nie robi ze mnie wielkiej gwiazdy. 
Zresztą nigdy nie chciałam nią być. Nie 
wiem, może jestem za leniwa, żeby bez 
przerwy się gdzieś pokazywać, prezen-
tować pewien wizerunek, który nie jest 
prawdziwy, tylko kreowany przez media 

– to nie jest mój styl.

Ale ludzie lubią autentyczność u innych.
Ale skąd mają wiedzieć, co jest prawdą, 
a co nie? Wiem, musi być jakiś element 
mitu wokół aktora. Nie tylko aktora. 
Myślę, że artyści i artystki we wszystkich 
branżach balansują pomiędzy twórczo-
ścią a komercją. To trudne znaleźć tę linię, 
żeby nie zatracić samego siebie. Z drugiej 
strony jak uparcie stoisz przy „nie-komer-
cji”, to ludzie powiedzą ci „Dziękuję”. 

In English 

I WILL BE GROWING OLD  
WITHOUT DIGNITY 
She is known to Poles as “Teddy Bear’s 
Girl”. And probably without her sug-
gestive role of Ola the women in Poland 
would not be calling their men “Bears” 
[TN: Teddy Bear is a cult Polish come-
dy from 1980 about the contemporary 
society]. Krystyna Podleska is a film and 
theatre actress with an incredible life sto-
ry. We met during the summer, after the 
premiere of her book, a river-interview 
with Klaudia Iwanicka.

Not everyone knows that you have such 
an interesting story. Let us start from 
the beginning.
While telling Klaudia Iwanicka about my 
life I was finding out a lot about it myself. 
Now I can finally say that I have put all 
the pieces together. My parents come 
from entirely different environments. My 
mother was half-Polish, half-German. My 
grandparents on my mother’s side divorced, 
grandfather stayed in Poland and grand-
mother returned to Germany. She took the 
children with her. My mum was raised in 
Germany from the age of five. 

My dad was born in the Ural region, in 
Russia, because his father was the head of 
a huge, French, stove producing company. 
Once the revolution started they had to 
flee. My father was four then. They ended 
up in Warsaw, where my dad grew up. It so 
happened, though, that my parents met in 
London during the war. This is why I was 
born in London. I will not tell you what 
happened with them in the meantime be-
cause you can read all about it in the book.
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Being a Poles’ child did you ever feel 
foreign? Not English yet not Polish?
I did not speak English until I started school. 
When I was five I started my education and 
on top of the first day in school, which is 
always a bit traumatic, I also remember that 
I did not understand what was being said 
to me. Naturally, I picked up English really 
quickly. I was raised by the lovely Ms Gebe-
thner who was from a very good, traditional, 
Warsaw home. That renowned Gebethner 
and Wolff Publishing belongs to her family. 
She would have never been a nanny if it 
were not for the war. She came to our house 
as a tenant and became a nanny. She poured 
all her love for her motherland into us, into 
my then four year old sister and me. I was 
a patriot, although for a long time I did not 
know what country I am longing for. Of 
course I was a girl-scout, I attended Polish 
school on Saturdays, I was in a Polish dance 
team, but I have only seen Poland when 
I was ten. We went there in 1958, my dad has 
not seen his mum in nineteen years.

Thinking about your family’s 
emigration it is hard not to think about 
today’s emigration of Poles to Great 
Britain. It seems that your emigration 
happened in more interesting times, but 
then again everyone has their own story.
Everyone who is breaking away from his 
own environment, own country, has a dif-
ficult story. But my parent’s generation did 
not have a choice. They were people who 
did not want to go back to communistic 
Poland and usually could not have done 
that. They were soldiers of the Home Army 
and General Anders, personae non grata. 

Have you heard about the Emigration 
Museum in Gdynia? It shows the 
emigration history of all Poles across 
the centuries.
I have not! I need to apply there. (laughs) 
Is it also about the emigration during the 
time of Partitions? 

About the whole history of Polish 
emigration. Apparently there are 
millions of Polish emigrants around the 
world.
They are also leaving now. Honestly, I am 
very upset that Polish people do not make 
enough money in Poland and are forced to 
work in western countries. It is unthinkable 
that a young graduate might make around 

1500PLN. This should change. I am not a so-
cialist but there is something wrong here.

In Great Britain you were a part of an 
artistic world. Not all Polish groups 
are so colourful. They even say that it is 
better not to come across Poles abroad.
I think that artistic groups are more or less 
the same. Artists have a certain worldview. 
I do not understand how you might not 
find joy amongst members of your nation. 
My parents acclimatised very well in Lon-
don; “when in Rome…” But this is a force 
majeure! The same language, the same 
culture… I do not know why people of the 
same nationalities are not drawn to each 
other when abroad.

What was your route into acting? At 
first you wanted to become a ballerina.
Yes. At the very beginning my mum signed 
us up, my sister and I, to the local ballet 
studio. She wanted us to learn how to 
move gracefully. My sister was not very 
good at it but it turned out that I had some 
talent. They suggested that I try out for 
a ballet school. I got accepted but then… 
well… I got expelled. Everyone knew that 
a ballerina’s career depends on how others 
see her. I danced well but I was not cut out 
for that strictness. It was not for me.

Acting gave you more freedom?
Oh, definitely. Naturally an actor also needs 
technique, be able to say a long phrase 
without taking in a breath, but it is nothing 
compared to the tiring, highly demanding 
discipline of ballet. You have to constantly 
rehearse dancing. I do not know which actor 
rehears this much, I definitely do not. 

What did you take out of ballet? Love 
for sport?
I always loved sport; I take after my parents, 
who were always very active. But while in 
ballet school I was not really allowed to do 
any other sports.

To avoid building muscles?
Yes and to not risk an injury. I missed sport 
a lot. I liked to be flexible, do the splits… 
Now I think that I should have tried gym-
nastics, I was the most flexible one.

Can you do a split today?
Unfortunately no. I try, practice, do 
everything I can but I am not as fit as 
I used to be. You cannot overcome certain 
things. I remember Loda Halama, the 
famous dancer, coming to London. If you 
ran into her at a party she would raise a leg, 
do a split… she was phenomenal. She had 

many husbands, even more than I did. She 
approached me once, and she already had 
a few drinks, and said that when she dies 
she would like to have this inscription on 
her tombstone: “Loda née Halama, all of her 
husbands’ names and ‘passed bored’”. This 
has influenced me, I was only eighteen then. 
I had the opportunity to meet such personas.

I wanted to ask about your acting 
ambitions. You starred in Zanussi’s 
Camouflage, in Skolimowski’s films, 
here and there, but everyone knows 
you from Teddy Bear.
It is what it is. But thank God, because 
otherwise no one would know me. Teddy 
Bear gave me a lot. I was lucky, because 
I am aware that I am not Meryl Streep and 
I would not have been known as a renowned 
actress. Also, I have never been concentrated 
enough, motivated, I never pursued my 
goals at all costs. I was more passive, it was 
not in my nature to fight for roles. I did 
not have an enormous career and I am 
thankful for that. I also know that I am not 
recognized due to some great achievement 
of mine but thanks to the film, because it 
was so popular and liked, because it was 
on a certain topic. People needed to simply 
laugh at that tragedy, those years of slavery. 
These were not interesting times.

Yes, I know. I was born in 1988 and so 
I lived through one year of communism.
Oh! And how did you like it? (laughs) 
I also know communism mostly from 
stories because I was lucky enough to 
just visit Poland. I had a passport in my 
pocket and I could leave at any time.

Why are you saying that you did not 
have a career?
I still act in the theatre. People still like 
my monodrama My Divine Divorce. This 
brings me satisfaction but does not make 
me a big star. And I never wanted to be 
one. Maybe I am just too lazy to constant-
ly make appearances somewhere, present 
a certain image that is not real but created 
by the media… That is not my style.

But people like authenticity in others.
And how are they supposed to know what 
is real and what is not? I know that there 
has to be an element of myth surrounding 
an actor. And not just an actor. I think 
that artists in all industries are balancing 
on the edge of creativity and commercial-
ism. It is hard to find that line to not lose 
yourself. On the other hand if you strong-
ly stand on the “against commercialism” 
side people will pass you over. 
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Jest byłym zakupoholikiem. Pewnego dnia 
w prezencie kupił sobie aparat fotograficzny. 

I tak oto ten skromny chłopak z południowych 
Chin rozpoczął karierę profesjonalnego fotografa 

ulicznego i mody w Amsterdamie. Jego sekret? 
Sprawia, że ludzie są szczęśliwsi.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Jimmyontherun.com

W BIEGU 
PO SWOJE 

MARZENIA
JIMMY ON THE RUN
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–Jak zacząłem... To było około 2008 roku. Kupiłem sobie na 
urodziny aparat fotograficzny. Dużo wtedy kupowałem. 
W którymś momencie miałem tyle długów, że postanowi-

łem, że potrzebuję jakiegoś przełomu. Zacząłem więc robić zdję-
cia ludziom na ulicy. Jakieś 2,5 roku zajęło mi zanim trafiłem do 
profesjonalnej branży mody. Na początku robiłem zdjęcia do-
brze ubranym amsterdamczykom. Byłem już związany z modą 
przez to, że wiele jej kupowałem, więc miałem do niej oko.

Jego zdjęcia street fashion po raz pierwszy pojawiły się na blo-
gu Dam Style. Nieco później założył własną stronę internetową 
pod nazwą Jimmy on the Run.

Im więcej fotografował uliczną 
modę, tym bardziej zbliżał się do 
ludzi. Z biegiem czasu zaczął szukać 
u nich czegoś więcej niż tylko dobrych 
ciuchów. Zaczęły pociągać go niedo-
skonałości. – Czasem robię komuś 
zdjęcie bez pytania i muszę uciekać. 
Ale zazwyczaj podbiegam, robię zdjęcie 
i chwilę porozmawiam. – tłumaczy. 
Jakkolwiek to robi, ludzie są głównym 
tematem jego twórczości.
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Rodzinne wartości
Urodził się w południowych Chinach, 
w miasteczku Taishan w prowincji Guang 
Dong. Gdy miał 16 lat, wraz z rodzicami 
wyemigrował do Holandii. Tam zaczął 
zupełnie nowe życie.

– Amsterdam wydawał mi się niesa-
mowicie wielki. Widziałem mnóstwo 
nowych rzeczy. Czarni ludzie, biali ludzie, 
których nigdy wcześniej nie widziałem. 
To było jak bajka.

MAM W GŁOWIE MNÓSTWO 
POMYSŁÓW, KTÓRE MUSZĘ 
PORZĄDKOWAĆ. INACZEJ MOJE 
ŻYCIE STAJE SIĘ CHAOTYCZNE. 



pem ze swoim wózeczkiem. Pomyślałem, 
że to będzie świetne ujęcie. Spędziliśmy 
dobre 15 minut rozmawiając o jej życiu, jej 
wnuku. Ale nie rozmawiam z ludźmi za 
każdym razem. To zależy od sytuacji.

Lubi obserwować ludzkie zachowania. 
– W okolicy Noorden Kerk jest taki most, 
przez który przebiega wąska ścieżka. Na 
przeciwko jest popularna kafejka, w której 
przesiaduję i oglądam tę dziwaczność: ludzi 
próbujących przejechać ze swoimi rowe-
rami, prawie potrącając idących turystów, 
do tego mieszkańców wyprowadzających 
psy. Każdy prawie zderza się z każdym, ale 
w jakiś sposób wszystkim udaje się wyma-
newrować. To fascynujące! Zupełnie jak 
oglądanie filmu, tyle że na żywo.

Ludzie
Emocje są tym, co przyciąga go do ludzi. – 
Lubię podpatrywać różne osoby podczas 
ich codziennych zajęć. Gdy ich o nie pytam, 
zazwyczaj narzekają. Ale kiedy rozmawiam 
z dziećmi, te widzą tylko pozytywne strony 
rzeczywistości. To takie inspirujące!

Sam Jimmy także skupia się na po-
zytywnych aspektach życia. – Nie będę 
fotografował człowieka żebrzącego na 
ulicy. Wolę raczej zrobić zdjęcie ludziom 
urządzającym spontaniczne przyjęcie.

Ten optymizm zdaje się być czymś 
więcej niż zwykłą naiwnością. Pokazuje 
mi zdjęcie dziewczyny o twarzy pokrytej 
piegami. Mówi, że spotkał ją w Dzielnicy 
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Jego rodzina prowadzi supermarket, 
choć wielkim marzeniem ojca Jimmy'ego 
od zawsze było założenie chińskiej 
restauracji. Chciał, by syn podzielał ten 
sen. I tu zarysował się konflikt. Jimmy 
chciał być artystą.

– Widziałem siebie robiącego własne 
rzeczy. Musiałem wyważyć drzwi. Nadal 
je wyważam. Moja rodzina jest bardzo 
tradycyjna i ma tradycyjne oczekiwania: 
stabilna praca i brak zmartwień o przy-
szłość – mówi.

Jak dotąd jego rodzice nie do końca 
zaakceptowali to, co robi. Uważają, że 
fotograf to nie „prawdziwy” zawód, jak 
lekarz czy szef kuchni. Mimo, że ma 32 
lata, zależy mu na rodzinie, więc nadal 
stara się ją przekonać, że podjął dobrą 
życiową decyzję.

– Jestem freelancerem i w tym momencie 
idzie mi świetnie. Ale to prawda, że nigdy 
nie wiesz, jak to będzie za pół roku. Musisz 
stale się upewniać. Rodzice, im częściej wi-
dzą mnie w akcji, tym bardziej się do tego 
przekonują. Założyłem własną działalność 
w 2015 roku. Teraz to zaczyna się rozkręcać.

Kariera Jimmy'ego nabrała rozpędu po 
tym, jak wypuścił do sieci filmik o jego 
życiu autorstwa Wytse Koetse. Szybko zy-
skał popularność w sieci jako motywująca 
opowieść o przezwyciężaniu własnych 
uwarunkowań.

– Cała moja rodzina całkiem dobrze 
zaaklimatyzowała się w Holandii. Ale 

światopoglądu nie zmienia się tak szybko 
– dodaje Jimmy. – Rodzice chcą, żebym 
jak najszybciej ożenił się i miał dzieci. To 
wszystko przyjdzie, ale w swoim czasie.

Codzienność
W tygodniu wykonuje dwie do trzech 
sesji. Sam decyduje, którego dnia będzie 
pracować w studiu, a którego edytować 
zdjęcia i odpowiadać na maile. Mimo, że 
jego kariera jest coraz bardziej zajmująca, 
nadal jeden dzień w tygodniu poświęca 
na pracę w rodzinnym sklepie. To wiele 
o nim mówi. – Nie możesz do końca się 
odciąć – tłumaczy.

Mieszka sam. Bycie artystą wymaga 
posiadania własnej przestrzeni. – Nawet 
kiedy mam dziewczynę, potrzebuję co 
najmniej dwóch dni w tygodniu, kiedy 
się nie widzimy. Mam w głowie mnóstwo 
pomysłów, które muszę porządkować. 
Inaczej moje życie staje się chaotyczne. 
W ogóle moja praca to zorganizowany 
chaos – śmieje się.

Gdy pytam o wpływy, mówi o starych 
filmach i albumach fotograficznych. Ale 
najbardziej inspirują go ludzie. Wychodzi 
na ulicę i robi im zdjęcia swoim analogo-
wym aparatem. To wymaga właściwych 
wyborów. – Staram się nie zużywać co-
dziennie całych 36 klatek – mówi. Czasem 
rozmawia se swoimi przypadkowymi 
modelami. – Na przykład ostatnio była 
pani o imieniu Ursula, siedziała pod skle-



Czerwonych Latarni i od razu zwróciła 
jego uwagę. – Uchwyciłem moment jej 
szczęścia i ten obraz zostanie już na zawsze.

Takimi chce widzieć ludzi. Szczęśli-
wymi. Nawet w supermarkecie swojej 
rodziny zawsze rozśmiesza klientów 
śpiewem i wygłupami. Tylko po to, żeby 
się uśmiechnęli.

– Zrobiłem serię portretów krótkowło-
sych kobiet przy pomocy Polaroida. Kul-
tura wymaga od nich, żeby nosiły długie 
włosy. Ale to bzdura. Ktoś musi ujrzeć 
piękno w tych, które wybierają inny styl, 
i pokazać je ludziom.

tu i tu”. Mówię, że robota pali jej się w rękach  – jak jest coś do 
zrobienia, od razu się do tego zabiera i z głowy. Muszę przyznać, 
że jej podejście bardzo mi pomogło.

Ta znajomość połączyła go z Polską. Jego prace możecie 
podziwiać na przykład u nas, w magazynach lotniskowych i na 
Anywhere.pl. – Wiem, że mogę liczyć na Anię, a teraz dzięki niej 
moje zdjęcia trafiają poza Holandię.

Pytam, co taki optymista jak on robi, gdy ma gorszy dzień. – 
Robię sobie nagie zdjęcia. Oglądam romantyczne filmy, jak Nothing 
Hill. Mam dość kobiecą naturę jak na faceta. Myślę, że płakanie też 
pomaga. Sprawia, że jest się bardziej podatnym na emocje.

Kiedy widzi smutną osobę na ulicy, stara się ją pocieszyć. 
Czasem poprzez śpiew. A muszę przyznać, że tu ma kolejny, 
ukryty talent. – Na świecie jest zbyt dużo nienawiści, musimy 
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MAM DOŚĆ KOBIECĄ NATURĘ JAK NA 
FACETA. MYŚLĘ, ŻE PŁAKANIE TEŻ 
POMAGA. SPRAWIA, ŻE JEST SIĘ BARDZIEJ 
PODATNYM NA EMOCJE.

Przyjaciółka
Poznałam Jimmy'ego przez Anię Or-
łowską, właścicielkę theOrlowska Talent 
Agency. Pytam, jak trafił pod jej skrzydła. 

– Ania pracowała w studio piętro niżej 
mojego. Zanim ją poznałem, wiedziałem 
tylko, jak tworzyć sztukę, ale nie wiedzia-
łem za bardzo, co z tym robić dalej. To 
ona powiedziała mi: „Możesz wysłać to 
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rozprzestrzeniać miłość. Każdy zasłu-
guje na uśmiech – mówi Jimmy. Do 
rany przyłóż. 

In English 

ON THE RUN TO YOUR 
OWN DREAMS
He used to be a shopaholic. One of the 
things he's bought himself was a cam-
era. That's how this modest Chinese guy 
living in Amsterdam started a career 
as a professional street and fashion 
photographer. The secret of his success? 
To make other people happy.

in them than the good clothes. Like the flaws 
that make them extraordinary. – Sometimes 
I just take a picture without their permission 
and run. But usually I run to the people and 
take a picture. – he explains. However he 
does it, the street is his major thing.

Family values
He was born in southern China, in a town 
called Taishan in Guang Dong province. 
He immigrated to Netherlands with his 
parents when he was 16. And he started 
a whole new life.

– Amsterdam was insanely big to me. 
I saw a lot of new things. Black people, 

So how I started... It was around 2008. 
I bought myself a camera as a birthday 
present. I used to shop a lot. At some point 
I got into a lot of debts and decided I needed 
a breakthrough. I started to shoot photos 
on the street and it got me like 2,5 years to 
start in the fashion industry. Initially I was 
taking pictures of well-dressed people on the 
street. I was already in the world of fashion 
by buying clothes, so I had an eye for that.

His street fashion works firstly appeared 
on a blog called Dam Style. Then he set up 
his own label, Jimmy on the Run.

As he got closer to the people by taking 
pictures, he started to look for other things 



white people whom I've never seen before. 
It seemed like a fairy tale.

The family runs a supermarket, but 
Jimmy's father's dream has always been 
to open a Chinese restaurant. He wanted 
his son to follow his dream. That's where 
the difference between the two appeared. 
Jimmy wanted to be an artist.

I see myself doing my own thing. I'm 
cracking the door open – he says. – My 
family is really traditional and they have 
traditional expectations: to have a stable 
job and not to worry about the future.

So far his parents haven't fully acknowl-
edged his occupation. They think pho-

tographer is not a “real” job, like a doctor 
or a chef. Even though he's 32, he obviously 
cares for his family, so he's still trying to 
convince them he's made a good choice.

As a freelancer, I'm doing great right now. 
But it's true that you never know what 
comes in half a year's time. You have to 
make sure everything is all right. 

And the parents? – The more they see 
me in action, the more they get used to it. 
I started my own little company in 2015. 
Now it's starting to work out.

Jimmy's career got bigger when a video 
about his life made by Wytse Koetse went 
viral. People started to repost it as an in-
spiring story of conquering your own fears 
and thinking out of the box.

– My whole family blended quite well in 
the new country's life. But it's harder to 
change your mindset – admits Jimmy. – 
They want me to get married soon and have 
a child. That will come, but in its own time.

Daily routine
He makes two to three photo shoots per 
week. As a freelancer, he decides when to go 
to the studio and when to have a day for ed-
iting photos and collecting emails. Although 
his career is more and more time-consum-
ing, he still works one day a week in his 
family' supermarket. That says a lot about 
him. – You can't entirely quit – he says.

He lives on his own. To be an artist 
means to have your own space. One can't 
go without the other. – Even when I have 
a girlfriend, I need at least two days a week 
when we don't see each other. I have a lot 
of concepts I need to organise. Otherwise 
my life is chaotic. My work is basically 
organised chaos – he laughs.

When I ask about his influences, he says 
about retro films and photo albums. But 
still it's the people that inspire him the 
most. He goes out on the street and pho-
tographs them with an analogue camera. 
That requires the right choices. – I try not 
to use the whole 36 frames everyday – he 
says. He sometimes talks to them. – For in-
stance last time there was this lady named 
Ursula. She was sitting down in front of 
a supermarket with her trolley. I thought it 
would be a great picture. We spent a good 
15 minutes talking about her life, her grand-
child. But I don't talk to the people every 
single day. That depends on the moment.

He likes to observe human behaviours. – 
There is one bridge near Noorden Kerk in 
Amsterdam with a slippery road. There's 
a popular cafe in front of that where I sit 
and watch the awkwardness of people trying 
to make their ways out with their bikes, al-
most hitting the walking people, the tourists, 

and citizens walking their dogs add to that 
crowd. Everyone is almost hitting everyone, 
but somehow they manage they way out. It's 
fascinating! Just like watching a movie.

People
What captures him the most in anoth-
er human being are emotions. – I like 
watching people doing their own thing. 
When I ask them about it, they usu-
ally complain. But when you talk to 
kids, they only see the positive sides of 
everything. That is really inspiring.

Jimmy focuses on the positive sides of 
existence. – I won't photograph a man 
begging for money. I'd rather take picture 
of people throwing a party on the street.

And that seems more than just a naive 
posture. He shows me a picture of a red-
head girl with freckles all over her face. He 
says he met her in the Red Lights Area 
and she took his attention. – I captured 
a moment of the happiness of that girl and 
that image will stay forever.

That is how he wants people to be. 
Happy. Even in his family supermarket he 
tries to make the clients laugh by singing 
and goofing. Just to see a smile on their fac-
es. – I made a series of Polaroid portraits of 
short-haired women. The culture requires 
them to wear long hair. But that is wrong. 
Someone has to see the beauty in them and 
show it to other people.

A good friend
I met Jimmy via Ania Orłowska, owner of 
theOrlowska Talent Agency. – She worked 
in a studio downstairs. Before I met her, 
I only knew how to make art and didn't 
really know what to do with it later. She 
told me: “You can send this there and 
there”. I call her the “get sh*t done” lady, 
the chop-chop girl. She likes everything to 
be done nice and fast.

And now she's connecting him to Poland. 
For instance, you can see his pictures at our 
site Anywhere.pl and in our magazines. – 
Ania's been there for me and thanks to her 
my works can reach outside the Netherlands.

I ask what an optimist like that does 
when he gets upset. – I take naked pictures 
of myself. I watch romantic films, like 
Nothing Hill. Well, I'm quite feminine for 
a guy. I think crying is a good thing too. It 
makes you more vulnerable.

And when he sees a sad person on 
the street, he tries to comfort them too. 
Sometimes by singing to them. And I must 
say he's got a hidden talent there. – In this 
world there's too much hate, so we need to 
spread a little bit of love. Everyone deserves 
a smile. – says Jimmy. Such a sweetheart. 



(PRZED)ŚWIĄTECZNY 
CZAS Z PFK SOPOT

Święta Bożego Narodzenia potrafią dać się we znaki każdemu z nas.  
Przedświąteczna bieganina po centrach handlowych w poszukiwaniu wymarzonych 

prezentów dla bliskich może wyczerpać nawet „zawodowca”, warto więc chwilę 
odpocząć, na przykład w towarzystwie Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

tekst: PFK Sopot  
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gości nietuzinkowy program. Nie usłyszymy typowych polskich 
czy zagranicznych kolęd, a najpiękniejsze świąteczne melodie, 
znane przede wszystkim z repertuaru popkulturowego.

Na potrzeby koncertu muzycy zaaranżowali znane utwory 
w zupełnie inny sposób, tak, aby móc w pełni wykorzystać walory 
orkiestry. Pianista Artur Jurek specjalnie dla PFK Sopot odświe-
żył znane wszystkim świąteczne szlagiery, takie jak wykonywany 
między innymi przez Franka Sinatrę czy Deana Martina „Let it 
Snow” czy „Have Yourself a Merry Little Christmas”, śpiewaną 
przez Judy Garland w musicalu „Spotkamy się w St. Louis”. Nie 
zabraknie także polskich melodii – usłyszymy na przykład „Na 

Koncerty Świąteczne PFK Sopot to już tradycja, pozwalają-
ca melomanom na chwilę wytchnienia i refleksji w zabie-
ganym okresie przedświątecznej gorączki. W minionych 

latach sopoccy filharmonicy pod dyrekcją maestro Wojciecha 
Rajskiego wielokrotnie „kolędowali” nie tylko w swoim rodzi-
mym mieście, ale także poza nim – w Gdańsku czy Wejherowie.

Również w tym roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
zaprasza słuchaczy na Koncert Świąteczny, który odbędzie się 
już 17 grudnia w przepięknych neogotyckich wnętrzach sopoc-
kiego kościoła pw. św. Jerzego. Będzie to wydarzenie wyjątkowe, 
gdyż orkiestra Wojciecha Rajskiego przygotowała dla swoich 



‘For a number of years, the Polish Cham-
ber Philharmonic Orchestra has invited 
music lovers to Christmas concerts, giving 
them a chance to have a little break from 
the pre-Christmas craze, in which we are 
all immersed in that period. The initiative 
is very popular with the public, there-
fore we decided to record an album with 
the Christmas repertoire,’ says maestro 
Wojciech Rajski, Artistic Director of the 
Polish Chamber Philharmonic Orchestra.

The philharmonic began working on the 
album a few months ago. The support of 
ENERGA Group – the patron and sponsor 
of the album – made it possible to record 
an album entitled ‘The Sound of Christ-
mas’ with Christmas songs arranged for 
string orchestra and jazz trio. The album 
released by the record label Universal Mu-
sic Polska has been available in stores since 
the second half of November.

Apart from Joanna Knitter, other great 
musicians participated in the recording of 
the album. Wojciech Staroniewicz, a com-
poser and saxophonist working with Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra for years, 
made a guest appearance. Apart from making 
arrangements, Artur Jurek accompanied the 
orchestra on the piano along with his jazz 
trio composed of Janusz ‘Macek’ Mackiewicz, 
a double bass player, and Eric Allen and Ro-
man Ślefarski, percussion instruments players. 

Dear Readers, slow down for a while, 
put Christmas preparations on hold for 
a moment and spend some time with the 
Polish Chamber Philharmonic Orchestra. 
You won't regret it, we promise! 
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SPONSOR NAGRANIA 
PŁYTOWEGO

całej połaci śnieg” z repertuaru Kabaretu 
Starszych Panów czy pastorałkę „Północ 
już była”. Głosem wieczoru będzie ceniona 
gdańska wokalistka Joanna Knitter.

– Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot od wielu lat zaprasza melomanów 
na koncerty bożonarodzeniowe, które 
pozwalają im oderwać się na chwilę od 
przedświątecznego szaleństwa, jakie nas 
wszystkich wówczas otacza. Ta inicjatywa 
cieszy się wśród publiczności ogromną 
popularnością, zatem naturalnie wynikła 
z tego decyzja o nagraniu płyty z progra-
mem świątecznym – tłumaczy maestro 
Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny 
Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Prace nad albumem sopocka filharmo-
nia rozpoczęła już kilka miesięcy temu. 
Dzięki wsparciu Grupy ENERGA – mece-
nasa i sponsora nagrania płytowego możli-
we było zarejestrowanie płyty „The Sound 
of Christmas”, na której usłyszeć można 
bożonarodzeniowe melodie w aranżacjach 
na orkiestrę smyczkową i trio jazzowe. 
Zarejestrowany nakładem wydawnictwa 
Universal Music Polska album dostępny 
jest w sklepach od połowy listopada.

W nagraniach, oprócz Joanny Knit-
ter jako wokalistki, wzięli udział inni 
znakomici muzycy. Gościnnie na albumie 
wystąpił kompozytor i saksofonista Woj-
ciech Staroniewicz, od lat współpracujący 
z orkiestrą PFK Sopot. Artur Jurek, poza 
wykonaniem aranżacji, towarzyszył or-
kiestrze w roli pianisty wraz ze swoim trio 
jazzowym, w skład którego wchodzą rów-
nież kontrabasista Janusz „Macek” Mac-
kiewicz oraz Eric Allen i Roman Ślefarski, 
grający na instrumentach perkusyjnych.

Drodzy Czytelnicy, zwolnijcie na chwi-
lę, porzućcie na moment przedświąteczne 
przygotowania i spędźcie chwilę z Polską 
Filharmonią Kameralną Sopot. Gwaran-
tujemy – nie pożałujecie! 

In English 

(PRE-)CHRISTMASTIME 
WITH POLISH CHAMBER 
PHILHARMONIC 
ORCHESTRA 
Christmas can really get on top of us.  
The pre-Christmas shopping craze and 
running around shopping centres in 
pursuit of perfect gifts for the nearest and 
dearest may be exhausting even for ‘a pro’. 
It may be a good idea to have a little 
break, for example in the company of the 
Polish Chamber Philharmonic.

Christmas concerts of the Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra are 
already a tradition that gives music lovers 
a chance for a little break and reflection 
during the pre-Christmas craze. In the 
recent years, the musicians from Sopot 
under the baton of maestro Wojciech 
Rajski performed many times, not only in 
their hometown, but also in other cities – 
in Gdańsk or Wejherowo.

Also this year, Polish Chamber Philhar-
monic Orchestra invites all music lovers 
to the Christmas Concert, which takes 
place on 17 December in the remarkable 
neo-Gothic St. George’s Church in Sopot. 
It will be a special event, as Wojciech Ra-
jski’s orchestra prepared an extraordinary 
programme for the audience. We will 
not hear typical Polish or foreign carols, 
but the most beautiful Christmas songs, 
known primarily as pop culture hits.

For the occasion, the musicians ar-
ranged well-known songs in a completely 
different way so as to use the potential of 
the orchestra to the fullest. Specially for 
Polish Chamber Philharmonic Orchestra, 
the pianist Artur Jurek, has refreshed 
well-known Christmas hits, such as the 
one sung among others by Frank Sinatra 
or Dean Martin ‘Let it Snow’ or ‘Have 
Yourself a Merry Little Christmas’ sung 
by Judy Garland in the musical ‘Meet 
Me in St. Louis’. We will also hear Polish 
songs – for example, ‘Na całej połaci śnieg’ 
by Kabaret Starszych Panów or a carol 

‘Północ już była’. The voice of honour will 
be a singer from Gdańsk – Joanna Knitter.
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Z DZIENNIKA 
RENIFERA
Poniższy fragment tekstu znaleźliśmy na 

wycieraczce przed drzwiami redakcji zaraz po 
pierwszym w tym roku śniegu. Nasze redakcyjne 
śledztwo każe przypuszczać, że jest to zagubiony 
kawałek dziennika Wichra, jednego z reniferów 
z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, 

że jego publikacja pozwoli lepiej poznać zwyczaje 
Świętego Mikołaja oraz ogrom pracy, który każdego 

roku czeka jego samego oraz elfy i renifery.

tekst: Renifer Wicher, redakcja   zdjęcia: Źródło: MTG 

To dobra wiadomość. Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy to 
miejsce, w którym czujemy się prawie jak w domu. Ja i moi bracia 
na Jarmarku odpoczywamy – pozujemy do zdjęć z grzecznymi 
dziećmi, pozdrawiamy przechodniów, przytupujemy do rytmu 
kolęd. Ale Święty Mikołaj ma tam trochę pracy. Przede wszystkim 
musi dostarczyć Ducha Świąt, więc o spóźnieniu nie może być mowy. 
Dlatego każdego roku przechadza się uliczkami Jarmarku – Anielską, 
Czekoladową, Cynamonową i… tą ulubioną – Reniferów! Podzwania 
dzwonkiem, podśpiewuje kolędy, życzy wszystkim wesołych świąt 
i – a jakżeby inaczej – rozdaje słodycze. Ale nim to nastąpi, musi  
sprawdzić, czy Gdańsk i gdańszczanie są gotowi do Gwiazdki, czy 
sprzedawane na Jarmarku ozdoby są wystarczająco świąteczne, 
a smakołyki wystarczająco smaczne. I czy atrakcji jest dość. Musi 
sprawdzić, jak prezentuje się zimowy Gdańsk z perspektywy 50 
metrów nad ziemią (będzie pierwszym pasażerem Koła Widokowego 
AmberSky), przetestować jakość lodowiska, obejść wszystkie piętra 
Anielskiego Młyna i przywitać z urzędującymi tam figurami aniołów 
i świętych. Aż wreszcie odpocznie w Zaczarowanej Karecie.

Na naszych saniach nie zabraknie specjalnych przepisów na 
świąteczne pierniki, pierogi, słodycze i nalewki, bo musimy je 
dostarczyć wystawcom, którzy będą je sprzedawać na swoich kra-
mikach. Jak co roku, każdy świąteczny rarytas, każdy wyrób musi 
zostać zatwierdzony przez samego Mikołaja. Zwłaszcza te wyko-
nane ręcznie: wszystkie czapki, szaliki i ozdoby, które znajdziemy 
na Świątecznym Jarmarku Sztuki (tuż obok Koła Widokowego 
we wnętrzach zabytkowej Wielkiej Zbrojowni). Każdy, nawet 
najmniejszy drobiazg, jaki można będzie dostać podczas tego 
wydarzenia, musi mieć w sobie odpowiednio dużo Ducha Świąt. 
Nie zapominajmy też o specjalnym grzańcu, ulubionym napoju 
Świętego Mikołaja, którego można będzie skosztować w specjal-
nym, pamiątkowym kubku – bez tego smaku nie ma świąt!

Święty Mikołaj już teraz przy świetle swojej lampki wypisuje 
setki pocztówek, które można będzie wysłać wprost z Gdańskie-
go Jarmarku Bożonarodzeniowego – na każdej z nich znajduje 
się dedykacja: „Niech nie traci we mnie wiary, ani duży, ani 
mały!” i własnoręczny podpis Mikołaja. Oj, będzie go bolała 
ręka od tych wszystkich podpisów!

Ale my też będziemy mieli na Jarmarku swoje zadania. Na 
początek sprawdzimy, czy cały Targ Węglowy został pięknie ude-
korowany. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie zostaliśmy zawie-
dzeni, więc spodziewam się, że i w tym roku inspekcja przebiegnie 
poprawie i organizatorzy otrzymają od nas pieczątkę w postaci 
odciśniętej reniferowej podkowy. Zajrzymy też do Przystani pod 
jemiołą, żeby błogosławić całującym się tam zakochanym. Mamy 
także sprawdzić, czy świąteczne animacje, jakie będą wyświetlane 
w weekendy na ścianie Muzeum Bursztynu między 16 a 21 odpo-
wiednio pokazują magię świąt. No i najważniejsza sprawa: wraz ze 
Świętym Mikołajem, elfami, aniołami i innymi jurorami ocenimy 
świąteczne kartki pocztowe nadesłane w ramach konkursu 
plastycznego „Anieli grają dla hospicjum”. Nocami, kiedy nikt nie 

17 listopada 2016, Rovaniemi
Przygotowania do Bożego Narodzenia idą pełną parą. Ja i moi 
bracia jesteśmy już gotowi do lotu przez cały świat. Elfy w pocie 
czoła pakują na sanie worki pełne prezentów dla grzecznych 
dzieci. Dziś odbyła się także przedświąteczna odprawa ze Świę-
tym Mikołajem. Dowiedzieliśmy się, jaki jest plan tegorocznej 
operacji „Prezenty pod choinkę”. Wyruszymy z bieguna 2 grud-
nia. 3 grudnia wylądujemy na Targu Węglowym w Gdańsku. 
Zaczyna się tam wtedy Jarmark Bożonarodzeniowy. Będziemy 
na nim stacjonować od samego początku do samego końca, czyli 
do 23 grudnia (oczywiście nie zapominamy o pracy – w nocy 
z 5 na 6 grudnia polecimy w świat rozdawać prezenty z okazji 
Mikołajek, ale nad ranem wrócimy na Jarmark). 
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mulled wine, Santa’s favourite drink, which 
you will have a chance to try in a special cup: 
there is no Christmas without it! 

Santa Claus is sitting by his lamp right 
now, writing out hundreds of postcards, 
which you will be able to send right from 
the Gdansk Christmas Market. On each 
one there is the dedication: “Small or big: 
have faith in me!” with Santa’s signature. 
I am sure his hand will hurt really badly 
after signing all of them!

And we will also have responsibilities 
on the Market. To start with we will check 
if the Market is beautifully decorated. 
I have to admit, we have not yet been dis-
appointed, so I expect that also this year’s 
inspection will run smoothly and the 
organisers will get our stamp of approval: 
the reindeer shoe.

We will also check out the harbour under 
the mistletoe to bless the kissing lovers. We 
also have to make sure that Christmas 
animations that will be shown on the Amber 
Museum’s wall on the weekends between 
4pm and 9pm are showing the Christmas 
magic well. And the most important thing: 
with Santa Clause, elves, angels and other 
jurors we will judge the Christmas cards sent 
in as part of the “Angels Play for Hospice” 
art competition. During the nights, when 
no one will be looking, we will probably fly 
above the city with the Gdansk angels, who 
can also be sometimes seen on the Market.

Gdansk Christmas Market is an impor-
tant part of our preparation for the “Christ-
mas Presents” operation. On the night of 
23rd December we will take off from here 
with our flying sled to bring gifts to nice 
children across the world. We will be helped 
by numerous sellers from Poland, Lithuania 
and Hungary. There will also be a Venetian 
carousel with horses, a hundred Christmas 
trees and gigantic Christmas ornaments. 
All this so that everyone who visits Gdansk 
to see the Christmas Market can feel the 
Christmas Spirit and be able to share it with 
others. Because everything starts here!

Editor’s Note
Taking into consideration the amount of 
help that is given by reindeers and the Santa 
Clause in the organisation of Gdansk Christ-
mas Market we are not surprised that last 
year this event was recognized by the experts 
of the Colliers International Group Inc., who 
have awarded it with a second place in the 
ranks of such events in Poland. The Market’s 
special atmosphere is also noticed by the 
tourists: especially for them there is a Tourist 
Information Point on the Market.  

będzie patrzył, pewnie polatamy nad mia-
stem razem z gdańskimi aniołami, które 
też czasem można spotkać na Jarmarku.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy to 
dla nas ważny moment w przygotowaniach 
do operacji „Prezenty pod choinkę”. To stąd 
nocą 23 grudnia wyruszymy naszym latają-
cym zaprzęgiem, by obdarowywać grzeczne 
dzieciaki na całym świecie. Ale to właśnie 
tutaj od 3 grudnia będziemy budować 
nastrój świąt. Pomoże nam w tym kilku-
dziesięciu wystawców z całej Polski, Litwy 
i Węgier. Będzie też Wenecka Karuzela 
z rumakami, sto choinek i bombki giganty. 
Wszystko po to, żeby każdy, kto zawita do 
Gdańska na Jarmark Bożonarodzeniowy, 
poczuł ducha świąt i mógł go przekazać 
innym. Bo tu wszystko się zaczyna!

Uwaga od redakcji
Biorąc pod uwagę wydatną pomoc, jaką 
w organizacji Gdańskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego niosą Święty Mi-
kołaj oraz jego renifery, nie dziwi nas, że 
impreza została w zeszłym roku docenio-
na przez ekspertów z firmy Colliers In-
ternational Group Inc., którzy przyznali 
jej drugie miejsce w rankingu tego typu 
wydarzeń w Polsce. Ten osobliwy klimat 
Jarmarku doceniają też turyści – z my-
ślą o nich na jarmarku działa specjalny 
Punkt Informacji Turystycznej.  

In English 

FROM A RAINDEER’S 
DIARY 
We have found the following text on the 
doorstep of our editorial office right after 
the first snowfall of the year. Our investi-
gation led us to believe that it is a frag-
ment of Prancer’s, one of Santa Clause’s 
reindeers, lost journal. We hope that 
publicising this will help us better under-
stand Santa’s habits and the amount of 
work Elves and Reindeers have each year.

November 17th, 2016, Rovaniemi
Christmas preparations are going on at full 
speed. My brothers and I are ready to fly 

across the world. Elves are tirelessly load-
ing bags full of presents for nice children 
onto the sled. We also had our take-off 
meeting with Santa Claus today. We were 
told this year’s “Christmas Presents” oper-
ation plan. We are leaving the North Pole 
on December 2nd. December 3rd we will 
land on Targ Weglowy in Gdansk. This is 
when the Christmas Market opens there. 
We will be stationing there from the first 
to the last day, so up until December 23rd 
(of course we are not forgetting about our 
responsibilities; during the night of De-
cember 5th we will fly out to leave presents 
for Mikolajki [TN: in Poland children 
receive little gifts the night of December 
5th] but we will be back before dawn).

This is good news. The Christmas 
Market in Gdansk is a place where we 
feel at home. My brothers and I get to 
rest during the Market; we pose for 
photos with nice children, greet the 
passer-byes and stomp our hooves 
listening to Christmas carols. But Santa 
has some work to do. This is why he 
walks up and down the streets of the 
Market: Angels’ Street, Chocolate Street, 
Cinnamon Street and... our favourite: 
Reindeers’ Street! He rings his bell, 
hums the carols, wishes everyone merry 
Christmas and, of course, gives out 
treats. But before all that can happen he 
has to check if Gdansk and its citizens 
are ready for Christmas: are decora-
tions sold on the Market festive enough, 
are treats tasty enough and are there 
enough attractions. He has to check 
how Gdansk looks from 50m above the 
ground (he will be the first passenger 
of the Amber Sky Sightseeing Eye), 
check the ice rink, go around all the 
f loor of the Anielski Mlyn and say hi to 
all the sculptures of angels and saints. 
And, finally, he can rest in the magical 
carriage.

On our sled there will also be room for spe-
cial recipes for Christmas gingerbread, pierogi 
[TN: Polish dumplings, traditional Christmas 
dish], treats and nalewki [TN: sweet, fruity 
strong alcoholic beverages] because we have to 
deliver them to the sellers that will be selling 
them in their stalls. Like every year, each 
Christmas treat must be approved by Santa 
Claus himself. Especially those that are hand-
made: all hats, scarves and decorations that we 
will find on the Christmas Art Market (right 
next to the Sightseeing Eye inside the histori-
cal Wielka Zbrojownia). Even the tiniest item 
on the Market must have enough Christmas 
Spirit. And we cannot forget about the special 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY / TARG WĘGLOWY
ŚWIĄTECZNY JARMARK SZTUKI / WIELKA ZBROJOWNIA 
3-23 grudnia 
poniedziałek-czwartek 11.00-20.00, piątek-niedziela 11.00-21.00 
bozonarodzeniowy.gda.pl
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STWORZONE 

DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

„To mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości” powiedział Neil Armstrong stawiając 
w 1969 roku pierwszy krok na księżycu, tym samym dokonując – wydawałoby się – niemożliwego. 
O tym, że niemożliwe nie istnieje, świat niejednokrotnie miał okazję się przekonać. Co jakiś czas 

przekraczamy pewne granice. I właśnie takie chwile upamiętniają zegarki Vostok Europe.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe
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SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ – TAK 
NAJKRÓCEJ MOŻNA ZDEFINIOWAĆ 
FILOZOFIĘ MARKI VOSTOK EUROPE. 
LITEWSKI PRODUCENT ZEGARKÓW SWOJE 
PRODUKTY DEDYKUJE WŁAŚNIE TYM, 
KTÓRZY CENIĄ ŻYCIE NA KRAWĘDZI.

73
Szybciej, wyżej, mocniej – tak naj-

krócej można zdefiniować filozofię 
marki Vostok Europe. Litewski 

producent zegarków swoje produkty 
dedykuje właśnie tym, którzy cenią 
życie na krawędzi. Nie jest tajemnicą, że 
ekstremalne warunki wysoko stawiają po-
przeczkę. Nie tylko ludziom. Zegarek jest 
złożoną i delikatną konstrukcją. Jednak 
modele spod znaku Vostok Europe zdają 
się drwić z wszelkich trudności, z jakimi 
przychodzi się im zmierzyć. Ten wizeru-
nek mają utwierdzać ambasadorzy marki. 
Litwin Jurgis Kairys to jeden z najlep-
szych pilotów akrobatyki powietrznej na 
świecie. Wielokrotny rekordzista oraz 
mistrz świata w kategorii Unlimited 
Aerobatics nigdy nie zajmuje miejsca za 
sterami samolotu bez swojego zegarka 
z kolekcji Vostok Europe sygnowanej jego 
nazwiskiem. Podobnie jak Benediktas 
Vanagas, litewski kierowca rajdowy. Na 
swoim koncie, oprócz licznych zwycięstw, 
ma przede wszystkim zajęcie pierwszego 
miejsca w rajdzie Dakar jako kierowca 
zespołu samochodów niefabrycznych. Tu 
powody do dumy mają również Polacy 
gdyż u boku Litwina, jako pilot, zasiadł 
Sebastian Rozwadowski. Piasek, kurz 
oraz wysoka temperatura – zegarek 
towarzyszący przez cały, najtrudniejszy 
na świecie rajd, skutecznie przezwyciężył 
te surowe warunki. Trzecim ambasado-
rem marki jest Litwin Zydrunas Savickas. 
Zwycięzca zawodów na najsilniejszego 
człowieka na świecie w 2009, 2010, 2012 
oraz w 2014 roku na co dzień nosi zegarek 
z linii BIG Z.

Analizując historię wybitnych wyczy-
nów ludzkości trudno pominąć Związek 
Radziecki. Mocarstwo dysponowało 
bowiem inżynierami oraz naukowcami, 
których mógł im pozazdrościć cały świat. 
Nie dziwił zatem fakt, że to właśnie pań-
stwo sowieckie stoi za jednymi z najwięk-
szych dokonań w dziedzinie technologii. 
Wybranym z nich Vostok Europe oddało 
hołd w postaci specjalnych kolekcji. Almaz 
to linia która nazwę zaczerpnęła od stacji 
kosmicznej zbudowanej i umieszczonej na 
orbicie w latach 60-tych. Z kolei Mriya to 
nazwa największego na świecie samolotu 
transportowego, który do dziś nie ma god-
nego sobie rywala. Lunokhod to kolekcja 
która nazwą nawiązuje do radzieckiego, 
bezzałogowego pojazdu przeznaczonego 
do badań Księżyca. Expedition to z kolei 
zegarki, które mają upamiętniać wyprawę 
radzieckich badaczy na biegun Północ-
ny, a kolekcja Anchar ma przypominać 
o najszybszej w historii łodzi podwodnej. 
Do tego zacnego grona właśnie dołączyła 

najnowsza kolekcja Energia. Inspiracją do jej powstania był jeden 
z najbardziej ekstremalnych sportów, jakim jest nurkowanie. 
Energia swój debiut miała na światowych targach biżuterii w Ba-
zylei. Potężna koperta o średnicy 48 mm może być wykonana ze 
stali, tytanu lub brązu w połączeniu z lateksowym lub skórzanym 
paskiem. Zegarek pozostaje wodoszczelny do 30 ATM, a dekiel 
jest zakręcany na cztery śruby. Dzięki temu bardzo dokładnie 
przywiera do koperty. Modele z linii Energia zostały również 
wyposażone w jednokierunkowy, obracany bezel z tradycyjną 
skalą dla nurków i punktem świetlnym na godzinie 12. Specjalny 
wentyl helowy, obecny z boku koperty, jest odpowiedzialny za 
regulację ciśnienia we wnętrzu zegarka. Dzięki temu mechanizm 
nie ulegnie rozsadzeniu w momencie, kiedy do jego wnętrza 
dostaną się cząstki helu będącego składnikiem mieszanki, którą 
oddycha płetwonurek. Upływający czas można odczytać nawet, 
jeżeli pod wodą zapanują ciemności egipskie. To za sprawą rurek 
z gazem trytium, którymi są oznaczone poszczególne godziny. 
Ich żywotność wynosi aż 25 lat. Po upływie tego czasu istnieje 
możliwość wymiany na nowe. Oryginalnym dopełnieniem ma 
być niecodzienne opakowanie. To pokaźna, również wodoszczel-
na skrzynka która, dzięki ruchomym elementom, może być tak 
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skonfigurowana, aby pomieścić aż cztery 
zegarki oraz cztery paski.     Bardzo ładny 
zegarek w nietuzinkowym opakowaniu. 
Taki zestaw to z pewnością nie lada gratka. 
Nie tylko dla fanów nurkowania. 

In English 

DESIGNED FOR SPECIAL 
MISSIONS

“That's one small step for a man, one 
giant leap for mankind,” Neil Arm-
strong said upon taking the first step on 
the Moon in 1969, and thus achieving 
the – seemingly – impossible. On many 
occasions, the world has had a chance to 
learn that nothing is impossible. Every 
now and then, we go beyond some exist-
ing limits. Capture such moments with 
Vostok Europe watches.

Faster, higher, harder – it is the shortest 
way to define the Vostok Europe brand’s 
philosophy. The Lithuanian producer of 
watches dedicates its products to those 
who enjoy living on the edge. It is no se-

cret that extreme conditions set very high 
standards. Not only for people. A watch is 
a complex and fragile structure. Still, Vo-
stok Europe models appear to scoff at all 
dangers and difficulties which they come 
up against. The brand’s ambassadors 
are supposed to promote such an image. 
Jurgis Kairys from Lithuania is one of 
the best aerobatics pilots in the world. 
A multiple record holder and world 
champion in the Unlimited Aerobatics 
category, he never takes a seat behind the 
rudder without his watch from his Vostok 
Europe signature edition. The same with 
Benediktas Vanagas, a Lithuanian rally 
driver. Among his multiple victories, 
the most important one is winning the 
privateer class of the Dakar rally raid as 
a driver. And Poles may be proud of the 
fact as well because Sebastian Rozwad-
owski was at his side as a pilot. Sand, 
dust and high temperature – the watch 
survived in these extreme conditions 
during the entire most difficult raid in the 
world. Zydrunas Savickas from Lithuania 
is the third ambassador of the brand. He 

won the World's Strongest Man contest in 
2009, 2010, 2012 and 2014. On a daily ba-
sis, Savickas wears a BIG Z edition watch.

Analysing the history of outstanding 
achievements of mankind, it would be 
impossible not to mention the Soviet 
Union. The country had at its disposal 
engineers and scientists that the whole 
world would envy. It was therefore no 
surprise that the Soviet Union is one of 
the countries which accomplished the 
most in technology. To some of these 
accomplishments, Vostok Europe paid 
homage by releasing special editions of 
watches. Almaz is an edition named after 
a space station built and launched into 
orbit in the 1960s. Mriya is the name of 
the largest shipping plane in the world, 
which has been unbeatable so far. Lu-
nokhod is an edition referring to Soviet 
unmanned vehicle designed for exploring 
and testing the surface of the Moon. The 
Expedition edition comprises watches 
intended to commemorate the expedition 
of Soviet explorers to the North Pole, 
whereas the Anchar edition refers to 
the fastest submarine that has ever been 
built. Recently, the brand has launched 
a new edition – Energia. It was inspired 
by one of the most extreme sports, that 
is diving. Energia made its debut during 
the Baselworld – The World Watch and 
Jewellery Show. The grand case 48 mm in 
diameter may be steel, titanic or bronze; 
the watch strap may be made of latex or 
leather. The watch is water resistant up to 
30 ATM, and the crown is held in place 
with four screws, which makes it adhere 
to the case perfectly. Models from the 
Energia edition are also fitted with a uni-
directional rotating bezel with tradition-
al divers’ scale and a lighting dot at 12. 
A special helium escape valve on the side 
of the case regulates the pressure in the 
body of the watch. Thus, the watch will 
not be damaged when helium particles, 
which are a component of a mixture 
divers use for respiration under water, 
push their way into the watch body. It 
is possible to tell the time even with 
Cimmerian darkness under water owing 
to tritium tubes which mark particular 
hours. Their life span is up to 25 years. 
After that time, it is possible to replace 
them with new ones. Original packaging 
completes the image. It is a commodi-
ous, water resistant box, which may be 
set to contain even four watches and 
four straps owing to movable elements. 
A beautiful watch in extraordinary pack-
aging. Such a set is definitely a real treat. 
Not only for diving enthusiasts. 
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NOWOCZESNOŚĆ  
W ZGODZIE Z NATURĄ

Poziom 511 Design Hotel & SPA to nowoczesny, czterogwiazdkowy obiekt 
wypoczynkowy, położony w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  

Dyskretna estetyka świetnie wpasowuje się w malowniczy krajobraz naturalny.  
Trudno o lepsze miejsce na idealny odpoczynek.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: Mat. prasowe

76 MIEJSCA 
places

Tu naprawdę możemy odzyskać kontakt z samym sobą.  
To idealne miejsce na odpoczynek z dala od zgiełku miasta.  
42 komfortowych i eleganckich pokoi, w tym 6 apartamentów, 
daje możliwość dobrania oferty do naszych indywidualnych 
potrzeb. Przy tym hotel ma naprawdę kameralną atmosferę 
z przyjaznym i pomocnym personelem.

Najlepszym sposobem na jesienną chandrę jest sesja SPA. 
Tu z pomocą przychodzi 511 MEDI SPA, luksusowa strefa 
odnowy biologicznej z wyjątkową ofertą zabiegów na twarz 

Hotel położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Or-
lich Gniazd, na szczycie najwyższego wzniesienia Jury. 
Ten wyjątkowy obiekt mieści się w dawnym budynku 

telewizyjnej stacji przekaźnikowej. Miejsce, które dotąd szpeciło, 
poprzez wieloletnie starania jego nowych właścicieli przeobrażo-
ne zostało w subtelny i nowoczesny budynek, który dziś zaprasza 
do swoich wnętrz. Architekci tworzyli obecny projekt z głęboką 
świadomością miejsca człowieka na ziemi – tego, że jest częścią 
natury, której nie powinien obezwładniać, ale szanować.



i ciało i, oczywiście, wykwalifikowany-
mi specjalistami. A po zabiegach warto 
odwiedzić Strefę Wellness. Dwudzie-
stometrowy basen wypełniony źródlaną 
wodą głębinową zapewni odpowiedni 
poziom wysiłku fizycznego, zaś jacuzzi 
i wyjątkowa łaźnia parowa, wkompo-
nowana w naturalną skałę wapienną, 
zapewnią nam relaks i ukojenie.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
znajdą tu coś dla siebie, także zimą. 
Poziom 511 jest świetną bazą wypadową 
dla rowerzystów (Jurajski Park Rowero-
wy Orlich Gniazd), biegaczy i narciarzy 
biegowych. Wyjeżdżając, nie musimy 
o nic się martwić – na miejscu można 
wypożyczyć sprzęt sportowy i pobrać 
mapy z trasami.

Poziom 511 to także wyśmienite kulina-
ria. Szefowa kuchni Oliwia Bernady jest 
mistrzynią łączenia kuchni tradycyjnej, 
polskiej i europejskiej, przygotowywanej 
na bazie świeżych, sezonowych składni-
ków. Wizyta w restauracji 511 BAR & RE-
STAURANT to przeżycie całościowe – od 
przyjemności smakowania, poprzez zalety 
prozdrowotne, po doznania estetyczne.

A jeśli o estetyce mówimy, w Poziom 511 
Design Hotel & SPA znajdzie się też coś 
dla tych, którzy bez kultury nie wyobra-
żają sobie wypoczynku. Hotel organizuje 
spotkania z artystami, pisarzami i po-
dróżnikami. Posiada też własną księgar-
nię, a ponadto uczestniczy w wydarze-
niach muzycznych i modowych.

A może by tak zaszyć się wśród wapien-
nych skał Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej i spędzić czas w wyjątkowy sposób? 
Poziom 511 przygotował specjalne oferty, 
warto śledzić kalendarz wydarzeń. 

Na co czekać? Sprawdź, co Poziom 511 
ma dla Ciebie. 

In English 

MODERNITY IN 
HARMONY WITH NATURE
Poziom 511 Design Hotel & SPA is a mod-
ern four-star hotel located in the heart 
of Krakow-Czestochowa Highland. Its 
discreet exterior design perfectly fits in 
with the picturesque natural landscape. 
It would be difficult to find a better place 
for rest and relaxation.

Situated on the top of the highest hill of 
the Polish Jura, on the Trail of the Eagles’ 
Nests in the national park, the hotel is 
housed in a former relay station's building. 
Thanks to many years of its new owners’ 
efforts, a place that used to mar the land-
scape was transformed into a welcoming, 

subtle and modern building. Designing 
the hotel, architects bore in mind what 
man's place in the universe is – that man 
is a part of nature and he should not try 
to tame it, but respect it.

In the hotel, you can reach your inner 
self. It is a perfect place for rest and 
relaxation, far away from the hustle and 
bustle of city life. There are 42 com-
fortable and elegant rooms, including 6 
suites, and you have a chance to select an 
offer tailored to your needs. The atmo-
sphere in the hotel is cosy and congenial, 
and the staff are friendly and helpful.

The best remedy for the autumn blues is 
a SPA session. 511 MEDI SPA, a luxury SPA 
centre housed in the hotel, offers a wide 
range of treatments for face and body 
performed by qualified professionals. After 
the treatments, you may go to the Wellness 
Zone. You may take some exercise in 
a twenty metres long swimming pool filled 
with deep spring water, whereas a visit in 
the jacuzzi and sauna zone designed in 
harmony with a natural limestone rock 
will soothe your body and mind.

Those who prefer active recreation will 
find there something for themselves as 
well, also in winter. Poziom 511 is a great 
starting point for cycling trips (the Juras-

TU NAPRAWDĘ MOŻEMY ODZYSKAĆ KONTAKT 
Z SAMYM SOBĄ. TO IDEALNE MIEJSCE NA 
ODPOCZYNEK Z DALA OD ZGIEŁKU MIASTA.

sic Cycle Trail of the Eagles) and a perfect 
location for skiers and ski runners. And 
you do not need to worry about anything 

– you can rent sports equipment and 
download route maps on the spot.

Poziom 511 also offers exquisite 
dishes. Oliwia Bernady, the chef of the 
hotel restaurant, is adept at combining 
traditional Polish cuisine with European 
one, using fresh seasonal ingredients. 
A visit in the restaurant 511 BAR & 
RESTAURANT, during which you may 
taste delicious healthy dishes, is a sheer 
pleasure for both body and mind and an 
aesthetic experience.

And when it comes to aesthetics, in Pozi-
om 511 Design Hotel & SPA, there is also 
something for those who cannot imagine 
relaxation without culture. The hotel or-
ganises meetings with artists, writers and 
travellers. It also has its own bookshop and 
takes part in music and fashion events.

What about hiding yourself in the 
surroundings of limestone rocks of the 
Krakow-Czestochowa Highland and 
spending time in a special way? Poziom 
511 has prepared some special offers ‒ have 
a look at the events calendar. 

There is nothing to wait for – go and see 
what Poziom 511 has in store for you. 

MIEJSCA 
places 77



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, ale unika 
ludzi, którzy mówią bez końca. Jest też 
uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

PORAŻKA JEST 
SUKCESEM

do oczywistych dzieci nie należy, jego odpowiedź oczywista być 
nie mogła. Na pytanie dlaczego dostał uwagę, odpowiedział: To 
nie uwaga, to tylko informacja dla ciebie. 

Trzeba przyznać, że przekucie błędu w sukces to dziś cecha 
bardzo cenna, pożądana i lubiana. Za pomysłowość daję 10 
punktów w pakiecie z karą – zakaz telefonu. Ale niewiele na tym 
ugrałam, bo rozentuzjazmowany syn usiał przy stole i powie-
dział: „Czas napisać list do Świętego Mikołaja”, a w nim tylko 
jedno życzenie – telefon komórkowy. 

List zabrałam i ruszyłam do pracy... odpocząć, bo, jak mówią, 
mniejsze dziecko – mniejszy kłopot, większe – większy. Strach 
pomyśleć co będzie po nowym roku. 

In English 

FAILURE IS SUCCESS
My son is only 5 years old and already in love with a mobile phone. 
He obviously does not have a real one just yet but it does not matter, 
even a prop will do. He needs to, as he says, “make very important 
calls”. The last one was not as important as very urgent and short 
because it was about a parcel he was meant to receive. It more or less 
looked like the following: “Good morning, do you have the parcel? 
No. Can I retrieve it at a different date? Also no…. All right thank 
you, I will not be participating then… Good bye. Looser.” The word 

“looser” was uttered after pressing the disconnect button but, none-
theless, it shocked me a bit. Our conversation about manners and be-
haviour ended with not a great parenting success because instead of 
hearing “I am sorry” I heard “better looser than idiot”… I checked 
my memory to make sure but I do not order parcels and I do not 
insult people over the phone. Nothing pisses me off more than rude-
ness. It took me a while to calm down but there was no time for that 
because my son’s next statement (slightly less rude) shocked me even 
more. Maks gave me his notebook, in which his teacher comments 
on his school work, marks his activity and sometimes puts down 
negative comments regarding behaviour. So far the section about 
misbehaving was empty but right now, on the last page was the very 
first negative comment: “Maks was lying down on the desk and 
disturbing the class”. And so it has begun. It is natural for a parent 
to want to know how this note came to be. It is also natural that 
he or she expects a simple answer of the “I am sorry, mummy” sort. 
But since my child does not belong to the obvious sort his answer 
was somehow confusing. When asked why he got the bad note, he 
answered: “This is not a bad note; it is simply information for you.”  

You have to admit that changing error into success is a very impor-
tant and craved skill in today’s world. For his creative abilities I gave 
him 10 points with an extra punishment: no mobile phone. I did not 
manage to get much out of the punishment though, because my over-
ly excited son sat down at the table and said: “It is time to write a letter 
to Santa” and in that letter there was a single request: a mobile phone. 
I took the letter and went to work…. to have a rest, because, as they 
say: smaller children are smaller problems; bigger children are bigger 
ones. I am terrified of what will happen next year. 
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Mój syn ma dopiero 5 lat i już pała 
wielką miłością do telefonu ko-
mórkowego. Prawdziwego rzecz 

jasna nie ma, ale to bez znaczenia, może 
być nawet atrapa. Ważne by mógł – jak 
mówi – przeprowadzić ważne rozmowy.

Ostatnia była nawet nie tyle ważna, co 
pilna i krótka, bo dotyczyła rzekomej 
przesyłki, którą miał dostać. Przebiegała 
mniej więcej tak: „Dzień dobry. Ma pan 
dla mnie przesyłkę? Nie. A mogę odebrać 
w innym terminie? Też nie... A to dziękuję, 
nie skorzystam... Do widzenia... Frajerze”.

Słowo „frajer” padło oczywiście po na-
ciśnięciu przycisku kończącego rozmowę, 
ale wprawiło mnie w lekkie osłupienie. 
Pogawędka w stylu „nie wolno tak mówić” 
skończyła się mało udanym rodzicielskim 
sukcesem, bo zamiast „przepraszam” 
usłyszałam: „lepiej frajer niż debil”…

Sięgam w pamięć i wertuję – nie zama-
wiam paczek, nie wyzywam. I nic mnie 
tak nie wkurza jak chamstwo. Musiałam 
zatem nieźle ochłonąć, ale nawet nie było 
na to chwili, bo kolejne stwierdzenie synka 

– już nie tak chamskie – jeszcze bardziej 
mnie zdziwiło. Maks podał mi zeszycik, 
w którym pani z przedszkola opisuje 
postępy dziecka w nauce, zaznacza aktyw-
ność dziecka ale też wpisuje uwagi. Do tej 
pory zeszyt od uwag był pusty, ale teraz na 
ostatniej stronie znalazłam pierwszy mało 
imponujący wpis: „Maks leżał na ławce 
i przeszkadzał”. No i zaczęło się. Natural-
nym jest, że każdy rodzić chce dowiedzieć 
się więcej, przede wszystkim o tym, skąd 
wzięła się uwaga. Naturalne jest też to, że 
oczekuje prostej odpowiedzi: – „Mamo, 
przepraszam”. Ale ponieważ moje dziecko 
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Podobno jak kochać to księcia, jak kraść to miliony. Idąc zatem tym tropem: jak 
samochód, to tylko najszybszy. Trudno się nie zgodzić, że jedynym i słusznym wyborem 
będzie w tym przypadku Porsche. Po swój wymarzony egzemplarz warto się wybrać na 
północ Polski. A konkretnie do Sopotu. To salon wyjątkowy. Również na mapie Europy.

tekst: Anna Nazarowicz   zdjęcia: Tomasz Sagan

WSZĘDZIE DOBRZE, 
ALE TAM NAJLEPIEJ



Co decyduje o takim wyborze? Trzonem 
firmy jest znakomity zespół. Składa się on 
z 41 osób, które samochody Porsche darzą 
prawdziwym, płomiennym uczuciem, a ob-
sługę klienta wznoszą na najwyższy poziom. 
Doradzą nie tylko w kwestii wyboru sa-
mego samochodu, ale również przedstawią 
szereg możliwości związanych z finanso-
waniem zakupu oraz otoczą profesjonalną 
opieką podczas kolejnych wizyt w serwisie. 
A o zakupowy zawrót głowy nie jest trudno, 
gdyż salon oferuje pełną gamą Porsche. Bez 
wyjątków: od legendarnej 911-tki, przez 
sportowe 718 Boxster/Cayman, luksusową 
Panamerę, wszechstronne SUV-y Macan 
i Cayenne, aż po niepowtarzalne Porsche 
918 Spyder. Dla kogo diabeł tkwi w szczegó-
łach, ten w salonie ma również możliwość 
zakupu akcesoriów marki Porsche, które 
cieszą się dużą popularnością.

Kto zdecyduje się na używany egzem-
plarz, również nie będzie miał powodów 
do narzekań. Salon w Sopocie dysponuje 

bowiem programem sprzedaży samocho-
dów używanych – Porsche Approved. A to 
oznacza, że możemy wybierać nie tylko 
spośród prawdziwych perełek wyłowio-
nych przez doświadczonych pracowników 
działu, ale również modeli, które nie są już 
produkowane. Każdy z egzemplarzy pod-
lega surowej kontroli. Sprawdzenie aż 111 
punktów w samochodzie ma wyeliminować 
wszelkie podejrzenia odnośnie pochodze-
nia i stanu technicznego. To, co jednak 
sprawia, że salon w Sopocie jest wyjątkowy, 
to oddzielny budynek przeznaczony na 
sprzedaż używanych egzemplarzy Porsche. 
To jedyny dealer w całej Europie, który dys-
ponuje osobnym salonem dla samochodów 
objętych programem Porsche Approved. Co 
więcej, na terenie firmy powstał również 
trzeci salon, dedykowany dla używanych 
samochodów innych marek z segmentu 
premium. Tu najczęściej trafiają świeże, 
zadbane i czasami wyjątkowe egzemplarze, 
które właściciele pozostawili w rozliczeniu 

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie 
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga  

„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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Jeden ze światowej klasy mówców 
motywacyjnych, Tony Gaskins 
powiedział kiedyś, że „jeśli nie 

zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny 
cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować 
jego.” Rodzina Lellek budowę swojego 
marzenia rozpoczęła pod koniec XIX 
wieku. Dziś na czele firmy stoi już piąte 
pokolenie rodziny, a Grupa Lellek jest 
jedną z najprężniej rozwijających się 
grup dealerskich w Polsce. W swoim 
portfolio posiadają cztery marki samo-
chodów, w tym prawdziwą perłę, jaką 
niewątpliwie jest marka Porsche. 

Salon jest w posiadaniu grupy od listopa-
da 2010 roku. Przez lata Centrum Porsche 
Sopot konsekwentnie budowało swoją 
pozycję na rynku. Udało się. Dziś to miejsce, 
do którego przybywają nie tylko klienci 
z północnej części kraju, ale z całej Polski. 



przy zakupie samochodu Porsche. Zatem 
obok tych modeli, do widoku których 
przywykliśmy już na ulicach polskich miast, 
możemy również zobaczyć takie wyjątkowe 
okazy jak Ferrari czy też Lamborghini.

Mimo to firma nie zwalnia tempa. Do-
wodem na to ma być rozbudowa salonu 
przeznaczonego do sprzedaży nowych 
samochodów. Jak rozległa? Plany są 
bardzo ambitne i zakładają spore zmiany. 
W końcu jak mawiał Napoleon Hill 

„wygrywa tylko ten, kto ma jasno okre-
ślony cel i nieodparte pragnienie, aby go 
osiągnąć”. A centrum Porsche Sopot cele 
z pewnością ma ambitne. Zresztą liczby 
same się bronią: firma co roku sprzedaje 
coraz więcej samochodów bijąc wyniki 
innych salonów w Polsce. W poprzed-
nim roku sprzedała ok. 300 aut. I za-
pewne w tym roku na takim wyniku nie 
poprzestanie. A to tylko jest najlepszym 
dowodem na to, że jak kupować Porsche, 
to tylko w Sopocie. 

In English 

THERE IS NO PLACE  
LIKE HERE
They say that if you love you should love 
a prince and if you steal you should steal 
millions. According to that pattern if you 
are getting a car you should get the fastest 
one. It is hard to disagree with the fact 
that in this case the only choice is Porsche. 
To get your dream model you should go 
to the north of Poland, to this unique 
dealership across in all of Europe.

One of the world renowned motivational 
speakers, Tony Gaskins, said once, that “if 
you do not build your dream someone else 
will hire you to help him build his”. The 
Lellek family started to build their dream 
at the end of the 19th Century. Today 
the 5th generation is at the head of the 
company and the Lellek Group is one of 
the fastest developing dealership groups in 
Poland. They have four brands of cars in 

their portfolio, including the real gem that 
is undisputedly Porsche.

The dealership belongs to the group since 
November 2010. For years the Porsche 
Sopot Centre was building its position 
on the market. They made it. Today it is 
frequented by clients not only from the 
north of the country but from all of Poland. 
What makes them choose it? At the root of 
the company there is an amazing team. It 
is made of 41 people, who have true, strong 
feelings towards Porsche and take customer 
service to the highest level. They will advise 
you not only on the choice of the car itself, 
but will also present you with a wide range 
of possibilities regarding financing your 
purchase and treat you with professional 
care during your next visits in servicing. 
And it is easy to lose your head, for the 
Porsche dealership offers a full range of 
Porsches. Without any exception: from the 
legendary 911, through sports 718 Boxster/
Cayman, luxurious Panamera, versatile 
SUVs Macan and Cayenne, all the way to 
the unique Porsche 918 Spyder. Those who 
are meticulous can also buy less-popular 
Porsche accessories in the dealership.
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If you decide on a used car you will also 
not be disappointed. The Sopot dealership is 
part of the used cars Porsche Approved pro-
gramme. And this means that we can choose 
not only from real pearls fished out by expe-
rienced unit workers, but also from models 
that are not produced anymore. Each model 
is under strict control. Checking of 111 points 
in the car has to eliminate any suspicions of 
the origin or technical state of the vehicle. 
What makes the Sopot dealership unique is 
a separate building for sale of used Porsche 
cars. It is the only dealership in Europe that 
has a separate building for cars in the Porsche 
Approved programme. Furthermore, a third 
dealership was established on the grounds 
of the company, dedicated to selling cars of 
other brands from the premium segment. 
Here usually are fresh, well-cared for and 
sometimes unique cars, which their owners 
have left in a settlement when purchasing a 
Porsche. Therefore, next to the models that 
we have grown used to seeing on the streets 
of Polish cities, we can also see such unique 
cars as Ferrari or Lamborghini.

Nevertheless, the company is not 
slowing down. This is to be proved by 
the expansion of the new cars’ dealership. 
How big? The plans are very ambitious 
and introduce large changes. In the end, as 
Napoleon Hill used to say, “Only he wins, 
who has a clearly established goal and a 
strong desire to reach it”. And the Porsche 
Centre definitely has ambitious goals. The 
numbers speak for themselves: the number 
of sales increases every year, beating the 
results of other dealerships in Poland. Last 
year it sold around 300 cars. And this year 
it will surely not stop at that number. This 
is the best proof that if you are to buy Por-
sche you should do it only in Sopot. 





KUP I ZARABIAJ
Samochód traci na wartości w momencie wyjazdu z salonu.  
Lokaty bankowe i inne formy inwestycji gwarantują często 
tak niski zwrot, że nie jest to warte zachodu. A mieszkania?

tekst: Jakub Milszewski  zdjęcia: Mat. prasowe
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miasta odbyć kilka formalnych spotkań. 
Dla takich klientów WolskaKwadrat 
jest atrakcyjniejsza niż hotel – nie dość, 
że oferuje wszystkie hotelowe usługi 
(parking, portier, gastronomia), to 
zapewnia większą prywatność. Wszystkie 
te czynniki sprawiają, że inwestycja ta 
jest bardzo opłacalna dla potencjalnych 
inwestorów.

Już za blisko 150 tysięcy netto złotych 
można nabyć w pełni wyposażony i go-
towy do zamieszkania mikroapartament. 
Oczywiście nowy właściciel ma prawo 
dysponować swoją nieruchomością, jeśli 
jednak po zakupie zdecyduje się oddać 
lokal pod wynajem, ma pewność dobrej 
inwestycji. Wynajmem, podobnie jak i za-
rządzaniem całym budynkiem, zajmuje 
się zewnętrzna, wyspecjalizowana firma 
Zespół Zarządzania Nieruchomościami. 
Sam właściciel mikroapartamentu nie 
musi się dzięki temu martwić o nic – 
ZZN zajmuje się wszystkim, począwszy 
od reklamy i rozliczeń, przez konserwację 
i administrowanie nieruchomością, na 
sprzątaniu, wymianie i praniu ręczni-
ków skończywszy. Choć jest to firma 
nowa na rynku, to bankowe gwarancje 
dają pewność, że oferowane przez nią 
profity zostaną wypłacone. Nabywca 
mikroapartamentu w WolskaKwadrat ma 
zatem gwarantowany zwrot 35% wartości 
inwestycji w ciągu pierwszych pięciu lat 
(7% rocznie). W kolejnych pięciu latach 

Nieruchomości to niezmiennie 
jedne z najlepszych i najpewniej-
szych inwestycji. W większości 

przypadków dają gwarancję długofalo-
wych korzyści. Nie zapominajmy jednak, 
że aby móc czerpać je z wynajmu, trzeba 
się nieruchomością opiekać, poświęcać 
czas i energię na rozliczenia, naprawy, 
remonty i inne bieżące sprawy. System za-
rządzania nieruchomościami daje jednak 
możliwość scedowania tych obowiązków 
na zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę. 
Dzięki temu można zatem zakupić miesz-
kanie i po prostu na nim zarabiać.

Odpowiednio zorganizowana inwesty-
cja w systemie zarządzania nieruchomo-
ściami daje możliwość realnego zarobku 
i jest świetną alternatywą dla bardziej 
skomplikowanych i ryzykownych lokat ka-
pitału. Najlepiej jest zainwestować w nie-
ruchomość, która powstaje z myślą o tym, 
byś mógł na niej zarobić. Takie projekty 

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.wolskakwadrat.pl

realizowane są najczęściej w atrakcyjnych 
lokalizacjach w popularnych turystycz-
nie i biznesowo miastach, co dodatkowo 
zwiększa bezpieczeństwo przedsięwzięcia.

Najlepszym przykładem tego typu in-
westycji, czekającej wręcz na tych, którzy 
postanowią z niej skorzystać by zwiększyć 
swoje przychody, jest WolskaKwadrat. 
Deweloper, firma Dantex, realizuje ją 
w prężnie rozwijającej się części Woli 
w Warszawie. Lokalizacja jest nieprzy-
padkowa – stolica kraju wciąż generuje 
największy ruch turystyczny i biznesowy 
(rosnący zresztą z każdym rokiem o około 
10%). Rosną także ceny wynajmu krótko-
terminowego. Inwestycja WolskaKwadrat 
jest blisko serca Warszawy – 4 kilometry 
od ścisłego centrum miasta, 2,5 kilometra 
od nowego centrum biznesowego. To 
atrakcyjne miejsce zarówno dla turystów, 
którzy chcą odpoczywać i zwiedzać, jak 
i dla biznesmenów, którzy wpadają do 
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operator (ZZN) proponuje podział zysku 
pół na pół lecz nie mniej niż 25% war-
tości inwestycji. Dzięki temu właściciel 
mikroapartamentu nie ponosi ryzyka 
osiągnięcia niższego zwrotu niż zakłada-
ny, jak to się często dzieje w przypadku 
samodzielnego wynajmu długotermi-
nowego. To wszystko sprawia, że zakup 
i wynajem mikroapartamentu w Wol-
skaKwadrat jest jedną z najpewniejszych 
lokat kapitału. Wysokie gwarantowane 
stopy zwrotu czynią tę inwestycję także 
bardzo bezpieczną, idealną zatem dla 
młodych ludzi, którzy posiadają zdolność 
kredytową i chcą ją wykorzystać jako 
trampolinę do osiągnięcia większych zy-
sków. Klarowne i jasne zasady sprawiają 
z kolei, że jest ona także o wiele prostsza 
niż inne instrumenty lokaty kapitału. 
Innymi słowy, zakup mikroapartamentu 
w WolskaKwadrat i wynajem go w sys-
temie zarządzanie nieruchomościami to 
prawdopodobnie najbardziej przejrzysta 
i najpewniejsza forma pomnażania zaso-
bów finansowych.

Podobny system od lat jest ceniony na 
zachodzie Europy i w Stanach Zjed-
noczonych. Choć w Polsce wciąż się 
dopiero rozpowszechnia, to około połowa 
z oferowanych przez Dantex mikroapar-
tamentów została już wyprzedana nawet 
mimo tego, że WolskaKwadrat zostanie 
oficjalnie oddana do użytku dopiero 
w czerwcu 2017 roku. 

In English 

BUY AND EARN
A vehicle depreciates when it leaves the 
showroom. Bank deposits and other 
investment forms often guarantee such 
a low income that it is not worth the trou-
ble. And what about apartments?

Real estates are still one of the best and safest 
investments. In most cases, they guarantee 
a longterm income. However, do not forget 
that to generate a leasing income, you have to 
take care of the property, dedicate your time 
and energy to settlements, repairs, refurbish-
ments and other daily matters. A real estate 
management system allows you to transfer 
these obligations to a specialised outsourcing 
company. As a result, you can purchase an 
apartment and just receive an income from it.

An appropriate investment in the real 
estate management system makes it 
possible to earn money, and it is a great 
alternative to more complicated and risky 
capital investments. The best solution is 
to invest in a real estate aimed at generat-
ing an income. Such projects are usually 

implemented in attractive locations, in 
popular tourist and business destinations, 
which additionally secures them.

The best example of such an investment, 
for those who decide to take advantage of 
it to increase their income, is WolskaK-
wadrat. The project is executed by Dantex 
in a buoyant part of Wola in Warsaw. The 
location is not accidental – Polish capital 
city still witnesses the greatest tourist and 
business concentration (increasing every 
year by about 10%). Prices of short-term 
lease rise as well. The WolskaKwadrat 
investment is located near the heart of 
Warsaw – 4 kilometres from the city cen-
tre, 2.5 kilometres from the new business 
centre. It is an attractive place both for 
tourists, who want to rest and explore the 
city, and businessmen, who come to the 
city for a few official meetings. To such 
clients, WolskaKwadrat is more attractive 
than a hotel – not only does it offer all ho-
tel services (a car park, a porter, a restau-
rant), but it also gives you more privacy. 
All these factors make the investment 
very profitable for prospective purchasers.

For about PLN 150,000, you can pur-
chase a fully-equipped and ready to use 
micro apartment. New owners are obvi-
ously entitled to freely manage their prop-
erty; however, if they decide to let out the 
purchased apartment, they may be sure 
that the investment is good. A specialised 
outsourcing company Zespół Zarządza-
nia Nieruchomościami (ZZN) deals with 
executing and maintaining those leases 
as well as managing the whole building. 
The owner does not have to worry – ZZN 
takes care of everything, beginning with 
advertisements and settlements, through 
maintenance and administration of the 

real estate, to cleaning, changing and 
washing towels. Even though it is quite 
a new company on the market, bank guar-
antees secure that the generated income 
will be paid. A purchaser of a micro apart-
ment in WolskaKwadrat is guaranteed 
to receive a return on investment of 35% 
of its value within the first five years (7% 
per year). Within the next five years, the 
operator (ZZN) offers a division of income 
half-and-half, but no less than 25% of the 
investment value. As a result, the risk of 
ROI being lower than the projected one, as 
it often happens in the case of independent 
long-term lease, is not involved. Therefore, 
purchasing and letting a micro apartment 
in WolskaKwadrat may be regarded as one 
of the safest capital investments. Moreover, 
high guaranteed rates of return make the 
investment very safe, and consequently, 
perfect for young people who are credit-
worthy and want to take advantage of it 
to generate a higher income in the future. 
Clear and transparent rules make it also 
simpler than other capital investment 
instruments. In other words, purchasing 
a micro apartment in WolskaKwadrat and 
letting it in the real estate management 
system is one of the safest and most trans-
parent ways to generate income.

A similar system has been success-
fully operating in Western Europe and 
in the USA for years. Even though it 
has recently been introduced in Poland, 
about a half of micro apartments have 
already been sold despite the fact that 
WolskaKwadrat is to be officially com-
missioned only in June 2017. 
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Wyraz naszej twarzy niewątpliwie  
ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani 

przez otoczenie. Oczywistym jest, że 
uśmiechając się, wzbudzamy pozytywne 

uczucia. I na odwrót. Nasza ponura  
mina na pewno nie zjedna nam nikogo.

tekst:  lek. stom. Krzysztof Kruszyński  
zdjęcia: Mat. prasowe
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Jednak nie sama mimika determinuje 
urok, powab i szczerość naszego uśmie-
chu. Pogodna, zdrowa twarz to także 

karnacja skóry, oprawa oczu, zarys ust, owal 
twarzy i jeszcze kilka innych czynników, 
a przede wszystkim nasze zęby. Uśmie-
chając się informujemy otoczenie o tym, 
że jesteśmy zdrowi, zadowoleni, że kogoś 
darzymy sympatią, że osiągnęliśmy sukces 
itd. Nie może w takim razie dziwić tak duże 
zainteresowanie metodami, które popra-
wiają nasz uśmiech. Obecnie bardzo mocno 
rozwinęły się nowe dziedziny medycyny, 
takie jak medycyna estetyczna czy stomato-
logia estetyczna.

Jedną z bardzo skutecznych metod 
dostępnych na rynku, dzięki której mo-
żemy pozbyć się kompleksów związanych 
z brzydkim kolorem i kształtem zębów są 
licówki. Najnowsze badania wykazują, że 
aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona 
ze swojego uzębienia i chciała by poddać 
się zabiegom poprawiającym wygląd ich 
zębów. W swoim gabinecie dentystycznym 
często słyszę pytania: co to są licówki, 
po co je robić, czy pękają, czy odpadają, 
czy się przebarwiają? Licówka to bardzo 
cienka warstwa materiału, które przy-
kleja się na powierzchni przedniej zęba. 
Materiałem najczęściej jest kompozyt lub 
porcelana. Jednak najlepsze efekty daje 
porcelana. Ma to na celu skorygowanie 
kształtu zębów, zlikwidowanie przebar-
wień, niekorzystnego koloru i odbudowę 
częściowo utraconych struktur zęba. Mo-
żemy także zlikwidować przerwy między 
zębami, skorygować położenie ich w łuku.

Czy licówki pękają, odbarwiają się i czy 
odpadają? Są materiały dedykowane właśnie 
do tych konkretnych celów. Zachowanie 



PIĘKNY UŚMIECH 
– ZDROWIE, URODA CZY MODA?

w gabinecie dentystycznym reżimu 
technologicznego zmniejsza do minimum 
niebezpieczeństwo utraty licówki, więc 
zdarza się to niezwykle rzadko. Materiał 
ceramiczny, z którego są one wykonane, nie 
ulega przebarwieniom w trakcie upływu 
czasu, a jego piękny wygląd i struktura nie 
tylko naśladują, ale i poprawiają naturę. 
Dzięki temu, że ma on wytrzymałość 
zdecydowanie większą niż prawdziwy 
ząb, wzmacnia go. Montaż uzupełnienia 
metodą adhezyjną powoduje, że licówka po 
zamontowaniu tworzy nierozłączną całość 
z zębem. Jej wygląd jest tak doskonały, że 
niejednokrotnie lekarze dentyści mają 
kłopot ze wskazaniem zębów poddanych 
zabiegom z zakresu stomatologii estetycznej. 
Oczywiście, jak każda metoda, również i ta 
ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania. 
Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzo-
we, które powodują nadmierne obciążenie 
zębów olicowanych oraz parafunkcje, czyli 
złe nawyki zgryzowe (obgryzanie paznokci, 
gryzienie długopisów...). Do przeciwwska-
zań zaliczają się także patologiczne zgrzy-
tanie zębami, brak lub niewystarczająca hi-
giena jamy ustnej, zęby martwe i w większej 
części objęte wypełnieniami czy próchnicą. 
W tych przypadkach mamy do dyspozycji 
inne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Dzięki temu, że dysponujemy tak no-
woczesnymi technologiami i materiałami 
obserwujemy stały wzrost zainteresowa-
nia tymi zabiegami i pacjenci decydują się 
na nie z mniejszą obawą.

Sam bardzo chętnie stosuję obecnie 
licówki w swojej praktyce stomatologicznej. 
Cieszę się, że w określonych sytuacjach mam 
do dyspozycji materiały i technologie, dzięki 
którym mogę pomóc moim pacjentom.  

In English 

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH, 
GOOD LOOKS OR FASHION?
Undoubtedly, our facial expression has 
a great impact on how we are perceived 
by our environment. It’s obvious that 
when we smile, we invoke positive feelings. 
And the other way around – our sour face 
definitely won’t win anyone over.

But not only facial expressions determine 
the charm, allure and honesty of our smile. 
A cheerful, healthy face is the effect of many 
factors, such as our complexion, colouring, 
shape of our lips, contour of our face and 
several others, but first and foremost – our 
teeth. When we smile, we send a message to 
our environment that we’re healthy, happy, 
that we like someone, that we’ve achieved 
success, etc. No wonder, therefore, that so 

many people are interested in methods that 
can improve our smile. Currently, we are 
witnessing dynamic development of new 
fields of medicine, such as aesthetic medi-
cine or aesthetic dentistry.

One of very effective methods available 
on the market, thanks to which we can 
now get rid of complexes connected with 
unsightly colour or shape of our teeth, are 
veneers. Most recent research shows that 
as many as 75% of people are displeased 
with the state of their dentition and would 
like to undergo treatments that would im-
prove the appearance of their teeth. In my 
dental office I often hear such questions 
as “what are veneers?”, “why do you make 
them?”, “do they break?”, “do they fall 
off?”, do they become discoloured?”. 

Veneer is a very thin layer of materi-
al that you stick to the front surface of 
a tooth. Most often, the material is com-
posite or porcelain. But the best effects are 
achieved with porcelain. It is supposed to 
correct the shape of teeth, eliminate stains 
or unfavourable colour, and reconstruct 
the partially lost structures of a tooth. We 
can also eliminate gaps between teeth and 
correct their layout in the arch. 

Do veneers break, become discoloured 
or fall off? There are materials dedicated for 
those specific purposes. Maintaining a tech-
nological regime in a dental office consider-
ably lowers the probability of losing a veneer 
to a minimum, so it happens very rarely. 
Ceramic material, from which they are made, 
is not susceptible to discolourations over the 
course of time, and its structure and good 
looks not only emulate nature, but also im-
prove it. And because it is more durable than 
natural teeth, it strengthens them.

The fitting of filling with the adhesive 
method makes the veneer become an insep-
arable whole with the tooth. Its appear-
ance is so perfect that sometimes dentists 
themselves have problems with differen-
tiating which teeth have been subjected to 
treatments of aesthetic dentistry. Of course, 
just like any other method, also this one has 
its own limitations and contraindications, 
e.g. occlusal anomalies that cause excessive 
burdening of the veneered teeth, and para-
functions, that is bad occlusal habits (biting 
nails, chewing on pens, etc.). Contrain-
dications also include pathological teeth 
grinding, insufficient or lack of hygiene of 
oral cavity, dead teeth or teeth that are full 
of fillings or cavities. In those cases, we can 
use other types of prosthetic fillings. 

Because we have such modern technol-
ogies and materials at our disposal, we 
observe a constant increase in interest 
in those treatments, and patients decide 
to undergo them with less apprehension. 
I gladly use veneers in my dental practice. 
I am happy that in certain situations I can 
use materials and technologies thanks to 
which I can help my patients.  
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Siedzimy już wygodnie na lotnisku albo w samolocie, w drodze 
na upragnione i zasłużone wakacje. Czy zrobiliśmy wszystko, aby 
zagwarantować sobie bezpieczny urlop? O ile na idealną pogodę 

nie mamy wpływu, to na komfort ubezpieczenia owszem.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Mat. prasowe

PRZEPIS NA 
UDANĄ PODRÓŻ

Dlaczego i kiedy potrzebuję 
ubezpieczenia kosztów leczenia? 
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważ-
niejszym rodzajem ubezpieczenia. Choroba 
może przytrafić się również za granicą, 
gdzie koszty leczenia czy samego transpor-
tu do Polski mogą zdecydowanie przekro-
czyć nasze własne możliwości finansowe. 
Zatem kwestia ubezpieczenia podróży 
wydaje się czymś oczywistym. Sprawdźmy 
zatem, czy sumy ubezpieczeniowe (głównie 
KL) w pakiecie organizatora są wystarczają-
co wysokie w kraju, do którego wyjeżdżamy. 
Być może istnieje konieczność doubezpie-
czenia, tak aby zapewnić sobie poczucie 
bezpieczeństwa w trakcie podróży.

Dla kogo?
Dla wszystkich, którzy planują swoją podróż 
długoterminowo oraz oczekują pełnej ochro-
ny w trakcie realizacji wyjazdu. Już w trakcie 
planowania swojej podróży powinniśmy 
pomyśleć o ubezpieczeniu. Jeszcze przed 
wyjazdem może zdarzyć się nieprzewidziana 

In English 

RECIPE FOR  
A SUCCESSFUL JOURNEY
We are sitting comfortably at the airport 
or on a plane on our way to longed-
for, deserved holidays. Have we done 
everything to guarantee ourselves a safe 
holiday? Although we cannot decide 
about the weather, we can decide about 
the insurance type.

Why and when do I need medical 
expenses insurance?
Medical expenses insurance is the most 
important type of insurance. Illness 
may befall also abroad where the costs of 
treatment or transport to Poland might 
greatly overcome our own financial pos-
sibilities. So the case of travel insurance 
seems to be something obvious. Let’s 
check whether the sum insured (mostly 
medical expenses) in the organizer’s 
package are high enough in the country 
we are going to. Maybe there is a need 
for supplemental insurance in order to 
provide yourself with travel safety.

For whom?
For everyone who plan their travel long-
term and they expect full protection when 
realizing a trip. We should think about 
insurance while planning our travel. An 
unexpected situation which will cause us 
not to go may happen before we leave, and 
cancelling the journey may bring large costs.

It is good to provide yourself with the 
insurance cover when booking a trip, so 
it could come into force when we leave 
the agency. Cancellation cover or can-
cellation and/or interruption cover are 
the products which protect us from the 
moment of purchasing the insurance and 
paying a premium in case of fortuitous 
events. As the purpose of a cancellation 
you can state, for example, a sudden 
illness certified with a medical certifi-
cate on travel contraindications without 
hospitalization required. Other fortuitous 
events which may occur between buying 
the insurance and realizing the travel are 
also accepted. A risk group consists also 
of family members or their guardians 
who do not take part in a trip, includ-
ing in-laws, grandchildren, unmarried 
partners or siblings and others. The next 
advantage is a possibility to cancel the 
insurance before the trip if the organizer 
cancels it and if the Customer changes the 
destination and a new insurance will be 
arranged for it.  

sytuacja, która uniemożliwi wyjazd, a z tytu-
łu odwołania podróży powstaną spore koszty.

Już przy rezerwacji wycieczki warto 
zagwarantować sobie ochronę ubezpiecze-
niową, tak aby mogła ona zadziałać tuż po 
naszym wyjściu z biura. Takim produktem 
jest ubezpieczenie odwołania lub/i odwoła-
nia i przerwania podróży, które chroni nas 
już od momentu zakupu polisy i opłacenia 
pełnej składki na okoliczność nieprze-
widzianych zdarzeń losowych. Wśród 
przyczyn rezygnacji wymienić można nagłe 
zachorowanie poświadczone zaświadcze-
niem lekarskim o przeciwwskazaniach do 
podróży, bez wymaganej hospitalizacji. Ak-
ceptowane są także inne zdarzenia losowe, 
które mogą się pojawić w czasie pomiędzy 
wykupieniem a realizacją wyjazdu. Do osób 
ryzyka wliczają się również członkowie ro-
dziny lub ich opiekunowie nieuczestniczący 
w wyjeździe, w tym teściowie, wnuki, kon-
kubenci czy rodzeństwo i inni. Dodatko-
wym atutem jest możliwość anulacji polisy 
przed rozpoczęciem wyjazdu, w przypadku 
odwołania podróży przez organizatora oraz 
jeżeli Klient zmieni cel podróży i dla nowej 
zostanie zawarte nowe ubezpieczenie. 

WIĘCEJ W BIURACH PODRÓŻY 
ORAZ NA:
www.hansemerkur.pl
e-mail: bok@hansemerkur.pl
Tel. +48 22 890 78 40 
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FOTOGRAF / Photographer: Dominik Więcek [IG dominik_wiecek]
STYLIZACJA I MAKE-UP / Stylist & MUA: Justyna Polska [IG justynapolska_fashion]

MODELKA / Model: Marcelina |MORE Models| [IG marcellaa19]
FRYZURY / Hair: Tomasz Toman [IG tomasztoman]

PROJEKTANCI / Designers: Anna Tronowska, Nikola Fedak, ALKAI, Michał Szulc,  
Dorota Podgórska i Wiktoria Nowak, Antonina Wojtaszek

PORCELAIN 
FACTORY
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KURTKA / Jacket: ALKAI 
SUKIENKA I BIELIZNA / Dress & underwear: Nikola Fedak
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 PŁASZCZ / Coat: Dorota Podgórska & Wiktoria Nowak 
TOP / Top: Antonina Wojtaszek 
BUTY / Shoes: Zara

 STRÓJ / Outfit: Michał Szulc 
BUTY / Shoes: Zara
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 STRÓJ / Outfit: Michał Szulc 
BUTY / Shoes: Zara
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  SUKIENKA / Dress: ALKAI 
TOP / TOP: ZARA
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  KURTKA / Jacket: Nikola Fedak 
SPODNIE / Trousers: Zara 























STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja



Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400 – TAXI 400-400
+48 42 6500 500 – TAXI PLUS

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
i wschodniego A2
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2 and east A2
from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65

PODSTAWOWE INFORMACJE 
BASIC INFORMATION

z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
http://lotnisko.lodz.pl/pl/prawa-pasazerow.
html#tab15

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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DOJAZD
Port lotniczy Paryż-Roissy-Charles 
de Gaulle to największy port lotniczy 
Francji, położony w północno-wschod-
niej części aglomeracji paryskiej, około 
25 km od miasta. Do centrum Paryża 
można dostać się z niego za pomocą 
pociągów RER linii B, które jeżdżą do 
stacji Gare du Nord (25 minut) i Den-
fert-Rochereau (45 minut). Bilet kosztuje 
8,20 euro. Istnieje również połączenie 
autobusowe oferowane przez firmę 

Roissybus. Autobusy kursują do stacji 
Opera znajdującej się w centrum miasta. 
Podróż zajmuje 45 minut i kosztuje 
9,10 euro. Natomiast chcący skorzystać 
z usług taksówki muszą przygotować się 
na koszt około 50 euro. 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Paryż posiada bardzo rozbudowaną 
komunikację miejską, w skład której 
wchodzą wszystkie standardowe środki 
transportu zbiorowego. Podstawą jest 

metro składające się z czternastu linii 
kursujących w pierwszej i drugiej strefie 
metra. W celu dalszych podróży warto 
skorzystać z usług kolejki podmiejskiej. 
Do tego po mieście krążą tramwaje i au-
tobusy, które dojeżdżają do wszystkich 
najważniejszych zakątków.

GDZIE SPAĆ?
BEAUSEJOUR RANELAGH – hotel położony 
75 metrów od stacji metra Ranelagh, 
skąd można bezpośrednio dojechać do 
Galerii Lafayette i Pól Elizejskich. Spacer 
do Lasku Bulońskiego zajmuje 15 minut. 
Swoim gościom oferuje pokoje urządzone 
we współczesnym stylu, wyposażone 
w telewizor LCD z dostępem do kanałów 
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telewizji kablowej. W każdym pokoju 
znajduje się również łazienka z bezpłat-
nym zestawem kosmetyków. Codziennie 
rano w hotelu serwowane jest śniadanie 
kontynentalne. Posiłek można zjeść 
w sali śniadaniowej, w zaciszu własnego 
pokoju lub na tarasie. Za dwie noce dla 
dwóch osób zapłacimy 1070 zł.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA 
- luksusowy hotel usytuowany naprze-
ciwko ogrodu Tuileries oraz Luwru 
i zaledwie pięć minut spacerem od stacji 
metra Tuileries, z której dojechać można 
do Pól Elizejskich. Goście dostają do 
dyspozycji spa o powierzchni 500 m² 
z krytym basenem, centrum fitness 

szym atutem jest niesamowity krajobraz, 
który można podziwiać z trzech tarasów 
widokowych.

LUWR – najczęściej odwiedzane 
muzeum na świecie, którego zbiory 
potrafią wprawić w osłupienie. Oprócz 
malarskich arcydzieł można w nim 
obejrzeć także imponujące artefakty 
starożytności, jak chociażby legendarna 
Wenus z Milo.

NOTRE DAME – możliwe, że najbardziej 
znana katedra w Europie, nazywana 

„sercem Paryża”. To właśnie w niej miało 
miejsce wiele wydarzeń ważnych dla 
historii Francji, chociażby koronacja 
Napoleona na cesarza.

DLACZEGO WARTO?
Paryż to ucieleśnienie europejskiej metro-
polii, w której nowoczesność funkcjonuje 
razem z szacunkiem do tradycji. To jeden 
z najważniejszych punktów na kulturalnej 
i kulinarnej mapie świata. Paryż oferuje 
swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   
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oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 
i telewizorem z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Codziennie w restauracji 
Le 202 Rivoli serwowane jest śniadanie, 
lunch, kolacja i brunch. Za dwie noce 
w pokoju dwuosobowym przyjdzie nam 
zapłacić około 2200 zł.

LE MÉRIDIEN ETOILE – obiekt położony 
jest naprzeciwko paryskiego centrum 
kongresowego i 5 km od dzielnicy La 
Défense. To stylowy i nowoczesny hotel 
oferujący swoim gościom dźwiękoszczel-
ne, klimatyzowane pokoje z łazienką 
i telewizorem z płaskim ekranem. W re-
stauracji Ma Chère & Tendre serwowane 
są dania kuchni francuskiej, a na parterze 
mieści się znany paryski klub Jazz Club 
Etoile, z którego roztacza się widok na 
wewnętrzny dziedziniec. Za dwie noce 
dla dwóch osób zapłacimy około 1800 zł.

CO ZOBACZYĆ?
WIEŻA EIFFLA – jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 
na całym świecie, obowiązkowy punkt 
podczas wizyty w Paryżu. Sama wieża 
robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-

www.lotnisko.lodz.pl



www.lotnisko.lodz.pl

— 114 —

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 
the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 

minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 

of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

WHERE TO SLEEP?
BEAUSEJOUR RANELAGH – – a hotel 
located 75 metres from the Ranelagh 
underground station, from which you 
can travel directly to the Lafayette 
Gallery and the Avenue des Champs-
Élysées. A walk to the Bois de Boulogne 
takes 15 minutes. Guests are offered 
rooms of modern interior design, which 
are equipped with a LCD television 
and have an access to cable television 
channels. In each room, there is also 
a bathroom with a free set of beauty 
products. Each morning, the hotel res-
taurant serves the continental breakfast. 
The meal can be eaten in the breakfast 
hall, in the privacy of one’s own room 
or on the terrace. For two nights for two 
people, we’ll pay 1070 PLN.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA  
– a luxurious hotel located opposite the 
Tuileries garden and the Louvre and 
within a five minute walk from the 
Tuileries underground station, from 
which one can go to the Avenue des 
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Champs-Élysées. Guests can enjoy spa 
of the area of 500 m² with an indoor 
swimming pool, a fitness centre and an 
access to satellite channels. Each day, in 
the restaurant Le 202 Rivoli, one can 
eat breakfast, lunch, supper and brunch. 
For two nights in a double room we 
have to pay about 2200 PLN.

LE MÉRIDIEN ETOILE – a building located 
opposite the Paris Congress Centre 
and 5 kilometres from the La Défense 
district. It’s a stylish and modern hotel 
offering soundproof, air-conditioned 
rooms with bathroom and a flat TV. 
In the Ma Chère & Tendre restaurant 
there are served French dishes, and 
on the ground floor there is a famous 
Parisian Jazz Club Etoile, from which 

we can admire a view on the inner yard. 
For two nights for two people we’ll pay 
about 1800 PLN.

WHAT TO SEE?
THE EIFFEL TOWER – one of the most 
recognizable touristic attractions in the 
world and an obligatory point during 
any visit in Paris. The tower itself 
makes an enormous impression, but its 
biggest asset is the breathtaking land-
scape that can be admired from three 
observation decks.

THE LOUVRE – the most frequently visited 
museum in the world, the collections 
of which are simply astounding. Apart 
from painting masterpieces, we can also 
admire innumerable impressive ancient 

artefacts, for example the legendary 
Venus de Milo. 

NOTRE DAME – possibly the most famous 
cathedral in Europe, also known as “the 
heart of Paris”. It is the place of numer-
ous all-important events for the history 
of France, such as the coronation of 
Napoleon as the Emperor of France.

WHY IS IT WORTH VISITING?
Paris is the embodiment of a European 
metropolis, in which modernity coexists 
with tradition. It’s one of the most impor-
tant points on the cultural and culinary 
map of the world. Paris offers its guests so 
many attractions that seeing them all seems 
downright impossible. Everyone should go 
there at least once.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 11:55 13:45 FR1979 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 10:00 11:50 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 15:40 17:10 FR1625 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 16:45 20:00 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2.4.6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 11:30 13:40 JP324 CRJ700 Adria

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 07:40 11:30 FR1978 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 05:45 09:35 FR1978 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 11:45 15:15 FR1624 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 06:50 10:20 FR1624 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED (STN)

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 08:45 10:05 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2...6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 20:20 22:20 JP327 CRJ700 Adria

...4... 02.06.2016 - 
29.10.2016 14:40 16:40 JP327 CRJ700 Adria

1 z wyj. od 01.08 do 02.09
2 Adria Airways / Lufthansa codeshare 1 z wyj. od 01.08 do 02.09

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






