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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.

Marudzi, poprawia, kłóci 
się. Sam już nie wie, czy woli 
pisać o muzyce, turystyce, 
czy jedzeniu, więc pisze 
o czym akurat trzeba. Połowa 
duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

In English 
He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book.

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 
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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 i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble 
w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book "Gastrobanda. Wszystko 
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”. 



Prawdę powiedziawszy, to sama informacja o tym, że 
pani Yang Yang urodziła bliźnięta, wystarczyłaby, żebym 

wskoczył do samolotu i poleciał do Wiednia.

tekst: Jakub Milszewski   zdjęcia: Tiergarten Schönbrunn, Daniel Zupanc
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Pani Yang Yang jest puszysta, ale nie w taki sposób, 
jak wam się wydaje. Choć pochodzi z Chin, to w 2003 
roku, wraz z Long Hui została przesiedlona do Austrii. 

Wszystko to w ramach programu, który ma chronić bliższą 
i dalszą rodzinę Yang Yang.

Kiedy pani Yang Yang pojawiła się w Wiedniu, mieszkańców 
miasta ogarnął szał. Blisko połowa miasta odwiedziła ją 
w zasadzie w pierwszych dniach jej pobytu w stolicy Austrii. 
Miejscowa poczta wypuściła specjalną serię znaczków na 
jej cześć. Kanclerz Austrii wygłaszał powitania w telewizji 
i radio. Yang Yang i jej partner Long Hui (który zmarł niestety 
pod koniec zeszłego roku) dostali nawet nowe imiona: Sissi 
i Franzl, na cześć cesarza Franciszka Józefa i jego żony Elżbiety, 
choć parze chyba lepiej pasowały ich oryginalne. Kiedy to 

wszystko się działo, Yang Yang i Long 
Hui chyba nawet nie zdawali sobie 
z tego sprawy. Można powiedzieć, 
że ich aktywność ograniczyła się 
w zasadzie do spania i jedzenia. Kiedy 
pokazywali się publicznie – czemu 
zazwyczaj towarzyszyły westchnienia 
i okrzyki zachwytu gapiów – reagowali 
na wszystko raczej z pogardą, jakby 
usilnie nie chcieli przyjmować na siebie 
roli gwiazd. Ale teraz Yang Yang nie 
ma raczej wyjścia. Latem zeszłego 
roku powiła bliźnięta. Choć ich ojciec 
niedługo potem odszedł z tego świata, 
to zdjęcia dwójki maluchów w czułych 
objęciach matki obiegły cały świat. 
Chłopiec i dziewczynka o imionach Fu 
Feng i Fu Ban są podobne do matki. 
Ich przyjście na świat było prawdziwą 
sensacją i znów zelektryzowało media 
oraz chętnych wrażeń widzów z całego 
świata. Nic dziwnego – kto nie chciałby 
zobaczyć na własnych oczy małych 
bliźniaczych pand?

Właśnie, bo Yang Yang jest pandą. Fu 
Feng i Fu Ban są pandziątkami. Jeszcze 
chwilę pomieszkają z matką w Wiedniu, 
a potem wrócą do Chin, gdzie czeka na 
nie starsze rodzeństwo. Na wolności 
w Chinach żyje zaledwie około 1860 tych 
zwierząt, więc narodziny każdej kolejnej 
pandy są celebrowane na całym świecie. 
A co dopiero narodziny bliźniąt w zoo? 
Fu Feng i Fu Ban pomieszkają z mamą 
w wiedeńskim Schönbrunn Zoo jeszcze 
tylko około półtora roku. Jeśli zatem 
chcesz nacieszyć oczy rozkosznymi 
pandzimi bliźniętami, lepiej się pospiesz.

Schönbrunn Zoo to dom dla wielu 
więcej zwierząt, niż tylko mamy-pandy 
i jej dwójki pociech. Co więcej, jest to 
najstarsze działające zoo na świecie. 
Otwarto je dla zwiedzających, jeszcze 
jako cesarską menażerię, w połowie 
1752 roku. Miejsce to uwielbiał cesarz 
Franciszek Józef – menażeria była jego 
oczkiem w głowie. Często przechadzał 
się po niej z wnukami, lubił także 
prezentować ją swoim gościom.

Trzeba przyznać, że zwierzaki 
mieszkają w naprawdę królewskich 
warunkach, bo ogród położony 
jest na terenie Parku Schönbrunn, 
sąsiaduje zaś z zespołem pałacowym 
i palmiarnią. W jego sercu znajduje się 
zabytkowy barokowy pawilon zwany 
Kaiserpavillionem, czyli pawilonem 
cesarskim (cesarz lubił w nim jadać 
śniadania, dziś również mieści się w nim 
kawiarnia). Jeszcze w 1996 roku cały 
kompleks wpisano na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Dlaczego to 
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wszystko ma znaczenie? Dlatego, że w zasadzie od 
początku Zoo Schönbrunn było ważnym miejscem 
ochrony zagrożonych gatunków zwierząt z całego 
świata. W Wiedniu swój spokojny dom z dala od 
rodzinnych stron znalazły bowiem nie tylko pandy 
wielkie. Już na początku XX wieku w zoo doszło 
do wielkiego wydarzenia – w 1906 roku po raz 
pierwszy w warunkach niewoli na świat przyszło 
słoniątko afrykańskie. Od tego czasu wiedeński 
ogród zoologiczny notuje kolejne sukcesy, a pandzie 
bliźnięta są tylko jednym z ostatnich osiągnięć – 
wcześniej w Wiedniu na świat przyszły już trzy inne 
pandy, kolejno w latach 2007, 2010 i 2013, a niedawno 
pojawił się także mały... leniwiec. 

Dziś w Schönbrunn żyje ponad pół tysiąca 
gatunków zwierząt, w dużej mierze reprezentujących 
gatunki zagrożone lub nie występujące w Europie. 
Na wybiegach można podziwiać choćby tygrysy 
syberyjskie, urocze pandy czerwone, żyrafy czy 
hipopotamy. Jedną z największych atrakcji jest 
Orang-eria, w której mieszkają orangutany. W zoo 
znalazło się także miejsce na pomieszczenia, 
w których panują warunki imitujące lasy deszczowe, 
a także akwaria z rafą koralową, którą zamieszkują 
charakterystyczne dla niej zwierzęta. Od 2014 roku 
ogród zoologiczny wyposażony jest nawet w specjalny 
wybieg dla niedźwiedzi polarnych, który stał się 
jednocześnie ulubionym miejscem wypoczynku dla 
misiów. Można także z bliska podziwiać te zwierzęta 
podczas nurkowania. Władze obiektu dbają o to, 
żeby wszystkim zwierzętom było dobrze. Kluczowe 

DLACZEGO TO WSZYSTKO MA 
ZNACZENIE? DLATEGO, ŻE W ZASADZIE 
OD POCZĄTKU ZOO SCHÖNBRUNN 
BYŁO WAŻNYM MIEJSCEM OCHRONY 
ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT 
Z CAŁEGO ŚWIATA.
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jest wybudowanie odpowiednio dużych i przystosowanych do 
ich potrzeb wybiegów, co nie jest wcale łatwe, bo zoo jest też 
obiektem historycznym.

Łącznie 160 ha parku Schönbrunn to duża połać terenu. 
Władze ogrodu udostępniły zatem zwiedzającym możliwość 
poruszania się po nim za pomocą specjalnej kolejki, która 
porusza się po ogrodach pałacowych oraz samym zoo 
i zatrzymuje w najciekawszych miejscach. Na zwiedzanie 
oczywiście warto zarezerwować cały dzień. Przed wizytą 
lepiej też sprawdzić godziny zamknięcia ogrodu, różnią się one 
bowiem w zależności od miesiąca. Najdłużej, bo do 18:30 Zoo 
jest otwarte w sezonie letnim. Ceny biletów zaczynają się od 
18,50 euro dla osoby dorosłej i 9 euro dla dziecka. Wszystkie 
wejściówki można zakupić przez Internet, dzięki czemu nie 
trzeba stać w kolejce do kasy. 

In English 

VISITING MS YANG YANG
To tell you the truth the news that Ms Yang Yang gave birth 
to twins would be enough to make me jump onto a plane 
and f ly to Vienna.
 
Ms Yang Yang is a big lady but not in the way you might expect. 
Although she is originally from China, she and Long Hui were 
relocated to Austria in 2003. All this as part of a programme that 
is supposed to protect the closer and further Yang Yang family.

When Ms Yang Yang appeared in Vi-
enna the town went crazy. Almost have of 
the city’s population paid her a visit dur-
ing her first days in Austria. The local post 
released a special series of post stamps in 
her honour. Austria’s Chancellor issued 
a welcome speech through television and 
radio. Yang Yang and her partner Long 
Hui (who has unfortunately passed away 
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last year) even got new names: Sissi and 
Franzl, in honour of the Emperor Franz 
Joseph and his wife Elizabeth, although 
the couple’s original names suited them 
better. When all this was happening Yang 
Yang and Long Hui were probably una-
ware of it. You can say that all they did 
was eat and sleep. When they appeared 
in public (and were usually welcomed 
by sights and amazement of on-lookers) 
they treated everything with disdain, as 
if really trying not to assume to role of 
celebrities. But now Yang Yang does not 
really have a choice. Last summer she 
gave birth to twins. Although their father 
passed away not long after the photos of 
two babies in their mother’s arms were 
shown across the globe. A boy and girl, Fu 
Feng and Fu Ban, look like their mother. 
Their birth was a real sensation and, once 
again, electrified the eager viewers all over 
the world. No wonder: who would not 
want to see little twin panda bears?

Because Yang Yang is a panda. Fu Feng 
and Fu Ban are baby pandas. They will 
live with their mother in Vienna for a bit 
longer and then go back to China, where 
they are awaited by their older siblings. 
There is only about 1860 free-living pandas 
in China so the birth of every one is cel-
ebrated across the world. Not to mention 
a birth of twins in a zoo. Fu Feng and Fu 
Ban will live with their mother in Vienna’s 
Schönbrunn Zoo only for about a year and 
a half more. So, if you want to see the ador-
able panda twins, you need to hurry.

Schönbrunn Zoo is home of many 
more animals, not just panda-mum and 
her two babies. Furthermore, it is the 
world’s oldest working zoo. It was open 

for visitors by the imperial menagerie , in 1752. It was a place 
beloved by emperor Franz Joseph, the menagerie was the apple 
of his eye. He often took walks around it with his grandchil-
dren, he also liked to show it to his guests.

One has to admit that the animals are living in royal condi-
tions because the zoo is located in the Schönbrunn Park, in close 
proximity to the palace complex and palm gardens. In its heart 
there is an antique, baroque pavilion called the Kaiserpavillion 
- the imperial pavilion (the emperor liked to have breakfasts 
there, today it holds a café). Back in 1996 the whole complex was 
put on the UNESCO’s World Heritage List. Why is this relevant? 
Because practically from the very beginning the Schönbrunn 
Zoo was a place that protected endangered animal species from 
around the world. 

It were not just giant pandas who found their home away 
from their homeland here. At the beginning of the 20th century 
a big event took place: in 1906, for the first time ever, an African 
elephant was born in captivity. Since then the Vienna zoo has 
noted many more successes and panda twins are only one of the 
most recent ones; earlier three other pandas were born in Vien-
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na (in 2007, 2010 and 2013) and recently… 
a little sloth.

Today over five hundred animal species 
live in the Schönbrunn Zoo, mostly repre-
senting endangered species or those that 
are not present in Europe. On paddocks 
you can observe Siberian tigers, red pan-
das, giraffes or hippopotamuses. One of 
the biggest attractions is the Orang-eria, 
home to the orangutans. In the zoo there 
are also rooms that imitate the condi-
tions of rain forests and aquariums with 
the coral reef, occupied by animals that 
typically live there. From 2014 the zoo also 
has a special paddock for polar bears that 
is their favourite resting place. You can ad-
mire these animals up close when diving. 
The zoo’s management makes sure that all 
animals are happy. Their priority is that 
the animals have big enough and adapted 
to their needs paddocks, which is not very 
easy because the zoo is a historic sight.

160ha of the Schönbrunn Zoo is a large 
terrain. The zoo’s management opened 
a special train that takes guests around 
the palace’s garden and the zoo, stopping 
in the most interesting locations. Of 

course you should set aside a whole day for 
sightseeing. Before your trip it is worth to 
check the opening times because they tend 
to change depending on a month. In the 

summer the Zoo is open the longest, until 
6:30pm. Prices start at 18,50EUR for adults 
and 9EUR for children. You can purchase 
all tickets online to avoid queuing. 
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PODRÓŻ  
TO SAMOTNOŚĆ
Realizuje swoje marzenia i nie daje się wtłoczyć w żadne definicje.  

Jego największą miłością są góry. Jest autorem książki  
„Pieszo do irańskich nomadów”, miłośnikiem podróży i człowiekiem, 

który tej pasji zawierzył ogromną część swojego życia.  
Między innymi o tym opowie dzisiaj Łukasz Supergan.

tekst: GoForWorld   zdjecia: Łukasz Supergan, www.lukaszsupergan.com 



23PODRÓŻE
travel



24 PODRÓŻE 
travel

Kiedy pisałam do ciebie jakiś czas temu, byłeś w podróży na 
Islandii… Jak odebrałeś krainę, która robi tak wielkie wraże-
nie na podróżnikach?
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie pustka. Islandia to dobry 
przykład na to, że warto schodzić ze znakowanego szlaku, 
jeśli chce się przeżyć coś niezwykłego. Najbardziej znane 
i spektakularne miejsca są piękne, ale to wokół nich skupia 
się zdecydowana większość ruchu turystycznego. Jak być na 
Islandii samemu? Wystarczy wejść w interior, obszar w cen-
trum kraju, i trzymać się z daleka od głównych dróg. Przez 
wiele dni wędrowałem tam kompletnie sam, pośród wulka-
nicznej pustyni, gdzie przestrzeń wydaje się być nieogarniona. 
Dałbym słowo, że pustka tam była wszechobecna, niemal 
namacalna, jakby fizycznie obecna. Gdy stajesz na krawędzi 
wzniesienia i patrzysz w dal, widząc jedynie czarną, bazal-
tową pustynię i nitkę ścieżki, ginącej w oddali, dosłownie tę 
samotność czujesz. Kilka osób mówiło mi przed wyjazdem, 
że ta pustka była dla nich trudna. Bycie sam na sam ze sobą 
i swoimi myślami przez dwa tygodnie było dla nich wyzwa-
niem. Ja mam chyba specyficzną konstrukcję psychiczną, 

gdyż czułem się świetnie. Poza tym 
zawsze wędruję samotnie i do ciszy 
i milczenia zdążyłem się przyzwyczaić. 
W drodze są mi wręcz niezbędne.

Muszę zapytać o książkę, bo słowa: 
„Opowieść o tym, jak wędrówka przez 
pustynię może stać się drogą do wnętrza 
i rozliczeniem z samym sobą” od razu 
przywołują mi na myśl podróże poza 
szlakiem. Też tak czujesz?
Te dwie rzeczy – podróże poza szlakiem 
i podróże w głąb siebie – są nieroze-
rwalnie połączone. Dla mnie każda 
podróż jest czymś więcej niż tylko 
fizycznym przemieszczaniem się i oglą-
daniem tego, co dokoła. Aby miała 
być podróżą, musi tez zmieniać coś we 
mnie samym. Podróż musi odbywać 
się w mojej głowie. A to trudne, gdy 
przebywa się w zgiełku, tłumie, ciągłym 
towarzystwie innych. W dzisiejszym 
świecie stale jesteśmy podłączeni 
i w kontakcie z innymi. Ma to dobre 
strony. Niestety, pozbawia też czasu 
na ref leksję, wgląd wewnętrzny. I dla 
mnie podróż jest właśnie takim czasem 
wewnętrznego wglądu, odpowiedzią 
na pytanie: „co jest ważne?”. Aby się to 
udało, muszę być sam ze sobą.

Pustynia to była lekcja pokory? Podob-
nie jak Iran?
Tak, pokory wobec Islandii i wobec swo-
ich możliwości. Okazało się, że nie jestem 
dość mocny, by przenieść całe wyposa-
żenie na miesiąc wędrówki, dlatego już 
na początku musiałem przearanżować 
logistykę marszu i pozbyć się części je-
dzenia. Wnętrze Islandii to także miejsce 
wymagające ostrożności. To setki kilome-
trów pustkowi, lodowcowe rzeki, które się 
przekracza, deszcz, wiatr, czasem niskie 
temperatury, wysiłek. Pewien znajomy 
powiedział mi na starcie: „Nie próbuj wal-
czyć z Islandią. Bądź wobec niej pokorny 
i bierz tyle, ile ci da. Ciesz się tym, co od 
niej dostaniesz, ponieważ to ona rozdaje 
karty. Ty musisz się do tego miejsca do-
pasować”. To chyba uniwersalna prawda 
na pustyni – wulkanicznej i chłodnej, jak 
Islandia, czy gorącej i suchej, jak w Iranie. 
Tam także szybko zrozumiałem, że najła-
twiej wędruje się, dopasowując marszrutę 
do naturalnego ukształtowania terenu. 
Takie podejście bardzo pomaga w trud-
nym terenie i klimacie.

Iran można poznać? Czy pozostaje 
jednak tajemnicą?
Można, choć wciąż nie jest to miejsce 
łatwe do podróżowania. Pojawienie się 

JAK BYĆ NA ISLANDII SAMEMU? WYSTARCZY 
WEJŚĆ W INTERIOR, OBSZAR W CENTRUM 

KRAJU, I TRZYMAĆ SIĘ Z DALEKA OD 
GŁÓWNYCH DRÓG. PRZEZ WIELE DNI 

WĘDROWAŁEM TAM KOMPLETNIE SAM, POŚRÓD 
WULKANICZNEJ PUSTYNI, GDZIE PRZESTRZEŃ 

WYDAJE SIĘ BYĆ NIEOGARNIONA. 
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irańskich nomadów” opisuję wszystkie 
te spotkania. Mimo kłopotów politycz-
nych i faktu, że jest to kraj bez wolności, 
Iran jest jednak fascynujący. Głównie 
dzięki ludziom.

Irańczycy są otwarci, czy trzeba znaleźć 
sposób, by do nich dotrzeć?
Są. Powiem więcej: gdy spotykają obco-
krajowca, wielokrotnie łatwiej jest im 

turysty poza utartym szlakiem budzi 
z jednej strony ciekawość i daje okazję 
do mnóstwa spotkań, a z drugiej – 
może wzbudzać podejrzliwość służb. 
Podczas wędrówki przez zachodni Iran 
doświadczyłem niezwykłej, ujmującej 
gościnności wszystkich narodów, jakie 
zamieszkują ten obszar, ale byłem też 
dwukrotnie zatrzymywany przez miej-
scową policję – w książce „Pieszo do 

otworzyć się i być szczerym w rozmo-
wie, niż z rodakiem. Wiedzą, że nie 
mają się czego obawiać, ujawniając swo-
je poglądy. Co zaobserwowałem wiele 
razy podczas moich dwóch podróży 
tam. W czterech ścianach domu wielu 
Irańczyków i Iranek otwarcie kryty-
kowało swój rząd i system polityczny. 
Niektórzy nawet ostro.

Jakie są twoje kolejne cele podróży?
Chciałbym wrócić do Iranu po raz 
trzeci, tym razem odwiedzając wschód 
kraju. Minie jednak co najmniej rok 
zanim mi się to uda. Na razie planuję 
podróże w Europie i, jak mam to w zwy-
czaju, będą to podróże pieszo. Tej zimy 
chciałbym zrobić przejście przedwo-
jennego szlaku, łączącego całe Karpaty 
Ukraińskie. Samotnie, być może idąc 
na rakietach. Marzy mi się też przejście 
całego łańcucha Alp, około 2500 kilo-
metrów przez najwyższe góry Europy. 
Pomysłów mam zawsze więcej niż czasu 
na ich realizacje, ale to tym bardziej 
dopinguje mnie do ich realizacji. Chcę 
spełniać swoje marzenia. W życiu jest 
zawsze później, niż się wydaje. 



26 PODRÓŻE 
travel

In English 

TRAVEL IS SOLITUDE
He makes his dreams come true and 
escapes all definitions. His greatest love 
are mountains. He’s the author of a book 
entitled “Pieszo do irańskich nomadów” 
(Eng.: “On Foot to Iranian Nomads”), 
a fan of travelling and a man who has 
devoted a huge part of his life to this 
passion. All those things and many more 
will be now discussed in greater detail by 
Łukasz Supergan.

When I wrote to you some time ago, you 
were on Iceland… How did you perceive 
the land that makes such a great impres-
sion on travellers?
I was impressed by the emptiness. Iceland 
is a proof that it is worth going off the 
beaten track if you want to experience 
something extraordinary. The most famous 
and popular places are beautiful, but they 
draw the majority of tourist traffic. How 
to be alone on Iceland? It’s enough to go 
deeper into the interior, the area in the 

centre of the country, and stay away from 
main roads. For many days, I wandered 
totally alone amongst a volcanic desert 
where space seemed to be boundless. 
I could swear that the emptiness there was 
omnipresent, almost tangible, as if physi-
cally present. When you stand at the edge 
of a hill and look ahead, seeing only black 
basalt desert and a thin thread of a road 
disappearing into the distance, you literally 
feel this solitude. Several people told me 
before my journey that this emptiness had 
been very difficult for them. Being only 
with yourself and your thoughts for two 
weeks straight was a challenge for them. 
But I seem to have a specific psychological 
mindset, because I felt great. Besides, I al-
ways wander on my own, and I’ve gotten 
used to quiet and silence. They are even 
necessary for me.

I need to ask about the book, because 
words “A story about how a hike through 
a desert can become the road to your 
heart and the way to reckon with your-
self” make me think of journeys off the 



beaten track. Do you also feel this way?
Those two things – journeys off the beaten 
track and journeys to your heart – are inex-
tricably intertwined. For me, each journey 
is something more than just physical mov-
ing from one place to another and looking 
at the surroundings. If it is supposed to be 
a journey, it has to change something in 
me as well. A journey has to take place in 
my head. And it’s difficult to accomplish 
when you’re in a raucous crowd, constant 
company of others. In today’s world, we’re 
constantly linked and in touch with other 
people. It has its good points. Unfortunate-
ly, it deprives us of our time for reflection, 
deeper insight into ourselves. And for 
me, journey is the time of such personal 
insight, the answer to the question, “what 
is important?” To make it happen, I have 
to be alone.

Was the desert a lesson of humility? Just 
like Iran?
Yes, humility towards Iceland and 
towards my capabilities. It turned out 
that I was not strong enough to carry my 
monthly equipment, so already at the 
beginning I had to rearrange the logistics 
of my march and get rid of some food. 
The interior of Iceland is also a place 
that requires cautiousness. It involves 
hundreds of kilometres of wastelands, 
glacial rivers that you have to cross, rain, 

wind, sometimes low temperatures, effort. 
A friend of mine told me, “Don’t try to 
fight with Iceland. Be humble towards it 
and take everything it offers to you. And 
enjoy those things, because it is Iceland 
that holds all the cards. You have to adjust 
to this place.” It is probably a universal 
truth in a desert – be it volcanic and cold 
like on Iceland or hot and dry like in Iran. 
There too I understood very quickly that 
it was easiest to walk if you adjusted your 
route to the natural shape of the terrain. 
Such an approach is very helpful in a diffi-
cult terrain and in a difficult climate.

Can you get to know Iran? Or does it 
remain a mystery?
You can, but it’s not an easy place to travel 
to. When a tourist appears somewhere 
off the beaten track, it inspires curiosity 
and gives opportunity for many meet-
ings, but on the other hand, it may seem 
suspicious for public services. During my 
hike through western Iran, I experienced 
extraordinary hospitality of all nations that 
inhabit this area, but I was also detained by 
the local police twice – in the book “Pieszo 
do irańskich narodów” I describe all those 
encounters. Despite political problems 
and the fact that it’s a country devoid of 
freedom, Iran is still fascinating. Chiefly 
because of its people. 

Are Iranians open or do you have to find 
a way to reach them?
They are open. I’d even risk saying that it’s 
easier for them to open up and be honest 
in front of a foreigner than in front of their 
compatriot. When they talk with foreign-
ers, they know that they have nothing to be 
afraid of when they reveal their convictions. 
I observed it on many occasions during my 
two journeys. In the safety of their own 
houses, many Iranians openly criticized 
their government and political system. 
Some of them harshly so.

What are your next destinations?
I would like to go back to Iran for the 
third time, this time to visit the east of the 
country. But it may be possible in a year, 
possibly later. As for now, I’m planning 
my journeys through Europe, and I plan 
on travelling on foot, exactly the way 
I like. This winter, I’d like to cover the 
pre-war route linking the entire Ukrainian 
Carpathians. In solitude, perhaps walking 
in snowshoes. I dream about conquering 
the entire range of the Alps, walking 
about 2500 kilometres through the highest 
mountains in Europe. I always have more 
ideas than time for realizing them, but it 
encourages me to do it even more. I want 
to make my dreams come true. It’s always 
later in life than you think. 
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HONOROWY OBYWATEL
REŻ. GASTON DUPRAT, MARIANO COHN

Argentyński duet wschodzących 
gwiazd światowej reżyserii wpro-
wadza hitchcockowską zasadę 

dramaturgiczną do opowieści o pisarzu: 
bohater na początku dostaje nagrodę 
Nobla, a potem napięcie rośnie. Spośród 
trzech głośnych filmów bieżącego sezonu, 
które próbują odpowiadać na pytania, 
skąd się bierze, a nawet jak powstaje 
literatura, „Honorowy obywatel” jest 
utworem przyjętym najciszej (oglądałem 
go w pustej sali kilka dni po premierze) 
i zarazem najbardziej udanym. Ko-
smicznie przecenione „Nocne zwierzęta” 
Toma Forda zderzały bezsilność wobec 
przemocy rodem z „Nędznych psów” 
Peckinpaha z glamourową bajką o tym, 
jak to panienka z dobrego domu porzuci-
ła pisarza dla mężczyzny o stabilniejszym 

zawodzie. „Paterson” Jima Jarmuscha 
jest typowym dla tego twórcy „filmem 
zen”, upstrzonym skeczowymi dialogami 
drugoplanowych postaci i o ile może za-
chwycać formą fanów tej poetyki, o tym, 
jak powstaje wiersz, wbrew pozorom 
mówi niewiele (za to morał ma przedni: 
należy robić kopie zapasowe swoich utwo-
rów, nawet jeśli się nie używa komputera). 
Tymczasem Duprat i Cohn pod pozorem 
komicznej opowiastki o wizycie uznane-
go światowca w zapyziałym rodzinnym 
miasteczku tworzą pełnokrwistą postać 
pisarza, a o tym, żeśmy go oglądali przy 
pracy, informują nas dopiero w prze-
wrotnej puencie. Pisanie jest najmniej 
fotogeniczną z profesji, na szczęście 
w „Honorowym obywatelu” oszczędzono 
nam widoku pisarza pochylającego się 

nad manuskryptem powstającej powieści. 
Daniel Mantovani, pierwszy w histo-
rii Argentyny literacki noblista (wszak 
najżywszym kompleksem tego narodu 
jest fakt, że mogą się pochwalić tylko 
najwybitniejszym z tych, którzy Nobla 
nie dostali – Jorge Luisem Borgesem), 
już nie pisze, tylko podpisuje. Znużo-
ny pełnieniem roli żywego pomnika 
i uświetnianiem tysiąca uroczystości 
przyjmuje bodaj dla zgrywy zaproszenie 
do swojego rodzinnego gniazda, prowin-
cjonalnej na wskroś mieściny zagubionej 
gdzieś pośrodku Pampy. Zgrywa rychło 
owocuje szeregiem przykrości, a komedia 
zmienia się w rodzaj horroru społecznego, 
albowiem Mantovani zbyt pochopnie 
uwierzył, że człowiek, który zawdzięcza 
swój sukces ucieczce z rodzinnego gniaz-



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. 
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da i dystansowi, który pozwala je twórczo 
kalać, może bezkarnie do tego gniazda 
wrócić. Najstraszniejsi na świecie zawsze 
okazują się tzw. „zwykli ludzie” w kontak-
cie z tym, którego niezwykłość zwycię-
żyła. „Honorowy obywatel” to wspaniały, 
inteligentny, zabawny i przerażający film 
o nieszczęściu pisarza, który zapomniał, 
że najlepiej „mieć w dupie małe miastecz-
ka”. 

In English 

THE DISTINGUISHED  
CITIZEN 
directed by Gaston Duprat  
and Mariano Cohn
The Argentinian duo of rising directors 

introduce Hitchcock's Rule to a story about 
a writer: the hero receives a Nobel prize 
at the beginning, and then the suspense is 
being built up. Among three famous films 
of this season which try to answer the ques-
tion on where the literature comes from, or 
even how it is created, ‘The Distinguished 
Citizen’ is the least popular (the cinema was 
practically empty when I went to see the 
film a few days after its premiere) and – at 
the same time – the most successful one. 
Highly overrated ‘Nocturnal Animals’ by 
Tom Ford confront helplessness in the face 
of violence like the one in Peckinpah’s 
‘Straw Dogs’ with a glamour fairy tale about 
a rich girl, who leaves a writer for a man 
with a good job. ‘Paterson’ by Jim Jarmusch 
is a ‘zen film’, typical of this director, 
filled with funny dialogues of supporting 
characters. Although its form may delight 
those who enjoy such kind of poetics, it says 
pretty little about how a poem is created 
(by the way, its moral is great: you should 
always make backups of your works, even 
if you don't use a computer). Under the 
pretence of a comic story about a respected 
man of the world, who visits his shabby 
home town, Duprat and Cohn create an 
expressive character of a writer, and only in 

the perverse point do they tell us that we 
have been watching him work. Writing is 
the least photogenic profession, but fortu-
nately, in ‘The Distinguished Citizen’ we 
don't see a writer poring over a manuscript 
of his new novel. Daniel Mantovani, the 
first Argentinian who received the Nobel 
Prize for literature (the greatest inferiority 
complex of this nation is related to the fact 
that they have only had the most distin-
guished person who didn't receive a Nobel 
Prize – Jorge Luis Borges) doesn't write an-
ymore. He only signs. Fed up with his role 
of a live monument during thousands of 
ceremonies, he accepts an invitation to visit 
his home town, a provincial village somewhere 
in Pampa. Laughter soon turns into tears, and 
the comedy becomes a sort of social horror, as 
Mantovani jumps into conclusions that a man 
who has achieved success because he left his 
hometown and is far enough to foul its own 
nest may come back one day and get away 
with it. To a person defeated by extraordinar-
iness, ‘the ordinary people’ become the most 
dangerous ones. ‘The Distinguished Citizen’ is 
a remarkable, intelligent, funny and terrifying 
film about misfortune of a writer, who forgot 
that the best you can do is ‘not to give a shit 
about small towns.’ 
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Koczowałem na lotnisku w Stam-
bule już trzecią godzinę. Lot 
z Berlina opóźnił się na tyle 

drastycznie, że nie zdążyłem na ostatni 
samolot do Ankary. Musiałem czekać 
do rana. Wprawdzie zaproponowano mi 
hotel, ale był na tyle daleko od lotniska, 
że zdążyłbym w nim tylko na chwilę 
zamknąć oczy i już po chwili musiałbym 
wracać. Kto zna Stambuł, wie o czym 
mówię. W tym utkanym z marzeń mie-
ście nie gubią się chyba tylko sprzedawcy 
precli. Nawet taksówkarze dojeżdżając 
do dzielnicy, w której sami nie mieszkają, 
pytają przechodniów o drogę i możliwość 
dojazdu pod wskazany przez pasażera 
adres. Zrezygnowałem więc z hotelowego 
łóżka i poszedłem na herbatę do jedynej, 
czynnej w nocy, kantyny na odlotach 
krajowych. Usiadłem przy małym plasti-
kowym stoliku, licząc na to, że jakoś do-
trwam do rana. Myślałem o tym, co przy-
niesie nowy dzień. Zaraz po wylądowaniu 
w Ankarze czekała mnie seria wykładów, 
odczyt na cześć, spotkanie w ambasadzie, 
wizyta w teatrze, a na koniec przyjęcie 
zorganizowane specjalnie dla mnie. 
Policzyłem, że tak na oko nie będę spał 
jakieś 40 godzin. Może mnie uratować 
tylko adrenalina, którą dają mi publiczne 
występy, bo innych dopalaczy nie uznaję. 
I kiedy tak utyskiwałem nad swoim losem 
nomady, usłyszałem pytanie: czy był pan 
kiedyś tak naprawdę zakochany? 
Nie zareagowałem od razu, bo granica 
pomiędzy jawą a snem dawno już mi się 
zatarła. Podniosłem głowę. Przy moim 
stoliku, naprzeciwko mnie, siedział 
mężczyzna, około sześćdziesięcioletni, 

ISTAMBUŁ 
RACHATŁUKUM

w słomkowym (choć był styczeń) kape-
luszu, z długą siwą brodą, jaką miewają 
często tureccy intelektualiści. Musiałem 
mieć nieprzytomny wzrok, bo zapytał 
przechylając głowę w lewo: – Słyszy mnie 
pan? Zamrugałem szybko oczami i od-
powiedziałem: – Tak, słyszę… Jegomość 
wyprostował się na krześle i uśmiechnął 
lekko szelmowsko: – To czy był pan 
kiedyś tak naprawdę zakochany? „O Boże 
czy Allahu!” – myślałem szybko – „Jest 
prawie trzecia w nocy, siedzę w jakimś 
zapyziałym barze na lotnisku, pijąc her-
batę, która nijak nie przypomina mojego 
ulubionego tureckiego czaju, za mną 
kilka godzin spędzonych na szarej wy-
kładzinie lotniska w Berlinie, przede mną 
cały dzień czarowania ludzi i uścisków 
rąk, a jakiemuś obcemu kolesiowi zebrało 
się na egzystencjalne pytania! Niech mnie 
ktoś ratuje!”. – Nie wiem. Chyba tak… – 
bąknąłem półprzytomnie. – To znaczy, że 
pan nie był – powiedział z przekąsem. Po 
czym poprawił kapelusz na głowie, ni to 
w geście pozdrowienia, ni to lekceważe-
nia, wstał od stolika i odszedł. – Zaczyna 
się – pomyślałem i zapadłem w letarg. 

In English 

IST. TURKISH DELIGHT
Three hours have passed and I was 
still stuck at the Istanbul airport. My 
f light from Berlin was so delayed that 
I missed the last plane to Ankara. I had 
to wait until morning. I was offered 
a hotel but it was so far from the airport 
that I would only get a chance to close 
my eyes for a moment before having 

to return. Those who know Istanbul 
know what I am talking about. In this 
dream-woven city the only people who 
are not getting lost are probably pretzel 
sellers. Even taxi drivers, when going 
to a neighbourhood in which they do 
not live, ask passers-by for directions to 
reach the passenger’s address. So I gave 
up the hotel bed and went for tea to the 
only canteen open at night in the do-
mestic f lights terminal. I sat at a small, 
plastic table hoping to somehow survive 
until morning. I thought about what 
the new day will bring. Right after land-
ing in Ankara I had a series of lectures, 
reading in honour of, a meeting in the 
embassy, a visit to the theatre and, at 
the end, a party organised especially for 
me. I counted that I will not sleep for 
about 40 hours. I could only be saved 
by adrenaline that I get from public 
speaking because I do not tolerate other 
drugs. And when I was contemplating 
my faith as a nomad I heard a question: 

“Have you ever been really in love?”.
I did not react immediately because the 

line between reality and dream was blurry. 
I raised my head. There was a man, around 
sixty years old, in a straw hat (even though 
it was January), with a long, grey beard 
that is often worn by intellectualists, sitting 
at my table. I must have looked confused 
because, tilting his head to the left, he 
asked: “Can you hear me?”. I blinked 
quickly and answered: “Yes, I can…”. He 
straightened up in the chair and smiled 
roguishly. “So, have you ever been really 
in love?”, he repeated. “Oh dear God or 
Allah!”, I thought to myself, “It is almost 
three in the morning, I am sitting in some 
stinky bar at the airport drinking my tea 
that is in no way resembling my favourite 
Turkish chai, I spent a few hours on the 
grey carpet of the Berlin airport, I have 
a whole day of charming people and 
shaking their hands ahead of me, and some 
random guy wants to ask me existential 
questions! Someone save me!”. 

“I do not know. Probably…”, I murmured. 
“So you have not”, he answered cheekily. 
He then fixed his hat, either out of respect 
or disrespect, got up and left. “And so it 
begins”, I thought and drifted away. 

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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FERIE ZIMOWE?  
NAD MORZE!

Pomorze nie zamiera po sezonie. 
Przeciwnie, dla chcących wyjechać 
gdzieś indziej niż w góry, oferuje 

całe mnóstwo niespodziewanych atrakcji. 
Tak jak latem Bałtyk zachęca nas do le-
niuchowania, tak zimą każe przełamywać 
nasze bariery, ćwiczyć kondycję i przy 
tym świetnie się bawić.

Plaża
Plaża zimą? Ależ tak! O tej porze roku jest 
tu najzdrowiej – jod osiąga swoje najwięk-
sze stężenie. Polecamy więc hartujące 
spacery. A jeśli nie chcecie zmarznąć, 
warto wskoczyć w tzw. biegówki i trochę 
się poruszać. To świetny sport, angażujący 
wszystkie partie mięśni, i – co najważ-
niejsze – może go uprawiać każdy. Nie 
potrzeba wcześniejszego przygotowania, 
wystarczą dobre chęci. Szlaków i tras 
biegowych nie brakuje.

Trudno wyobrazić sobie morze zimą bez 
tu i ówdzie przewijających się grupek eks-
centryków, zwanych morsami. Okazuje się, 
że i to nie jest zarezerwowane jedynie dla 
wtajemniczonych. Jedyną barierą przed 
zanurzeniem się w lodowatej wodzie jest 
strach. Osoby, które nie cierpią na choroby 
związane z układem krążenia, bez proble-
mu zniosą zimną kąpiel bez uszczerbku na 
zdrowiu. Nie zachęcamy bynajmniej do 
takich wyczynów na własną rękę! Przy-
goda z morsowaniem powinna rozpocząć 
się pod okiem doświadczonego morsa 
i po uprzedniej rozgrzewce. Niektórzy do 
pierwszej kąpieli przygotowują się stopnio-
wo, zaczynając pływać w morzu na jesieni, 
choć wejście do morza w środku zimowe-
go sezonu wiąże się jedynie z większym 
szokiem. Jeśli więc są wśród Was amatorzy 
mocnych wrażeń lub tacy, którzy chcieliby 
przełamać swoje bariery, zapraszamy nad 

Nad morze przyjeżdżamy głównie plażować i uprawiać 
jakże popularny w ostatnim czasie parawaning. 

Tymczasem i zima ma sporo do zaoferowania, a region 
o tej porze roku naprawdę zaskakuje.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: Mat. prasowe

Bałtyk. Kto wie, może zostanie morsem 
jest Waszym wyzwaniem na zimę 2017?

Kuligi
Zimowe aktywności na Pomorzu nie 
ograniczają się do morza. Zapewne każdy 
pamięta tę frajdę, kiedy w szkole podsta-
wowej urządzono wyjazd na kulig. Kto po-
wiedział, że tej zabawy nie można przeżyć 
jeszcze raz? Na malowniczych Kaszubach 
znajdziecie wiele ośrodków agroturystycz-
nych, organizujących atrakcje z końmi 
i saniami. To wspaniały pomysł na ferie 
z dzieckiem, tak samo jak na odnalezienie 
w sobie samym wewnętrznego dziecka. 
Wystarczy ciepło się ubrać, zebrać grupkę 
przyjaciół i mocno trzymać się sanek. Na 
koniec – obowiązkowe ognisko z kiełba-
skami i gorącymi napojami.

Wyciągi narciarskie
A jeśli ktoś jednak spragniony jest zjazdów 
na nartach czy snowboardzie, to i nad 
morzem da się trochę rozruszać. Trójmia-
sto i okolice to krajobraz polodowcowy, 
więc sporo tu pagórków. Te tworzą nie 
tylko piękne widoki, ale też całkiem dobre 
warunki do nauki czy szlifowania umiejęt-
ności. Na Pomorzu jest około dziewięciu 
wyciągów narciarskich. I tak, w Sopocie, 



muscles and, what is the most important, 
everybody can do it. You don't need any 
preparation, just get up and go. There are 
plenty of trails and paths.

It’s difficult to imagine the seaside in 
winter without groups of eccentrics here 
and there, the ice swimmers. It turns out 
that ice swimming isn’t only for a circle of 
initiates as well. The only thing that stops 
you from getting a dip in icy water is fear. 
Those who don't suffer from any circulato-
ry system diseases can try ice swimming 
without any health consequences. But don’t 
do that on your own! Your ice swimming 
adventure should begin under the guidance 
of an experienced ice swimmer and after 
a proper warm-up. Some people prepare 
for their first swim gradually. First, they 
swim in the sea in the autumn, even 
though the only difference is that the shock 
you experience getting into the sea in the 
middle of winter is a bit bigger. So if you 
yearn for excitement or want to overcome 
your barriers, come to the Baltic Sea. Who 
knows, perhaps becoming an ice swimmer 
is your winter 2017 challenge?

samym sercu trójmiejskiej metropolii, 
znajdziecie Łysą Górę. To wyciąg narciarski, 
snowpark, szkółka i oczywiście wypoży-
czalnia sprzętu. Ośrodek, jak wiele innych, 
posiada miejsca noclegowe. Z tym zresztą 
nie ma problemu – szczególnie w Trójmie-
ście – hotele i pokoje gościnne funkcjonują 
przez cały rok. Popularne miejsca narciar-
skie w okolicy to Przywidz i Wieżyca, a przy 
tym ostatnim mieszczą się aż dwa wyciągi 
narciarskie – Kotlinka i Koszałkowo.

To tylko niektóre z ciekawszych aktyw-
ności, które spotkacie na Pomorzu zimą. 
Poza sportami indoorowymi, dostępnymi 
przez cały rok, oferowana jest też szero-
ka paleta sposobów na relaks. W końcu 
trójmiejskie hotele, ze swoim bogatym 
zapleczem spa i wellness, nie zamykają 
swoich drzwi po lecie. Słowem, jest wiele 
do odkrycia. 

In English 

WINTER HOLIDAYS?  
AT THE SEASIDE!
Most of us go to the seaside to go sunbath-
ing on the beach behind a windbreak. 
However, we should remember that winter 
also has a magic of its own, and the region 
can be really amazing at this time of year.

Pomerania doesn't fall into winter sleep. 
On the contrary, it offers plenty of attrac-
tions for those who want to spend their 
winter holidays somewhere else than in 
the mountains. In summer, the Baltic Sea 
encourages us to wind down, whereas in 
winter, it makes us overcome our barriers, 
get fit and have some fun in the meantime.

The beach
The beach in winter? You can say that 
again! Winter is the time when the air 
is the richest in iodine, so to enjoy the 
benefits of iodine, we recommend going for 
long walks. And if you don't want to freeze, 
a good idea is to put on your cross-coun-
try skis and get moving. Cross-country 
skiing is a great sport engaging all your 
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Sleigh rides
In winter, Pomerania offers much more than 
just the sea. Everyone has good memories of go-
ing on a sleigh ride in the primary school. Who 
said you can't live that again? There are many 
agritourism centres organising horse-drawn 
sleigh rides in picturesque Kashubia. It's a great 
idea for winter holidays with your friends and 
family, allowing you to find your inner child 
again. So put on warm clothes, gather a group 
of friends and hold on to the sleigh. Finally, 
a fire with sausages and hot beverages is a must.

Ski lifts
If you still want to go skiing or snowboard-
ing, it's also possible in the seaside. The 
post-glacial landscape of the Tricity and its 
neighbouring areas is comprised of hills and 
slopes, offering not only magnificent views, 
but also quite good conditions for learning 
to ski or practising it. In Pomerania, there 
are about nine ski lifts. In the heart of the 
Tricity, in Sopot, you will find Łysa Góra, 
a skiing slope with a ski lift, a snowpark, a ski 
school, equipment rental, and accommoda-
tion. By the way, finding a room is really easy, 
especially in the Tricity, as hotels and B&Bs 
are open throughout the year. Popular ski 
destinations in the region include Przywidz 
and Wieżyca, and there are two ski lifts near 
the latter – Kotlinka and Koszałkowo.

But Pomerania in the winter has much 
more in store. Apart from indoor sports, 
available throughout the year, there are 
a wide range of other attractions awaiting you 
here. After all, SPA and Wellness hotels in the 
Tricity don't close when the summer season is 
over. In short, there’s a lot to discover. 



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
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

In English 

POLISH GAME  
OF THRONES
There are such moments in life when 
a person is proud of being nepotistic. And 
this is one of them: I hereby recommend 
the latest novel written by Małgorzata 
Saramonowicz and I don't feel embar-
rassed at all, as I don't show any favourit-
ism to my wife, but to literature.

‘W zaświatach’ is the second volume of 
the saga about Poland in the 12th century, 
in which magic is combined with the his-
torical reality of the country in the times of 
Bolesław Krzywousty. Pagan gods govern 
the lives of men better than the Christian 
God Almighty, and church officials and no-
ble knights are ready to sell their souls to the 
devil to have some power even for a while.

The main hero of the saga is Nefas, 
a chronicler of Krzywousty (modelled on 
Gall Anonim). In the first volume (published 
last year under the title: ‘Xięgi Nefasa. 
Trygław Władca Losu’) Nefas swears to 
Trygław, a Pagan god, to protect three chil-
dren, whose fates are intertwined from the 
moment of a Pagan ceremony. One of the 
children is Krzywousty's heir – Władysław. 
Looking after the children is a truly arduous 
task (according to the deal with the Pagan 
god, the death of one of them means the 
death of them all). Especially because in 
the second volume, the stake is even higher: 
beautiful Rangda, Nefas’ beloved one, is 
taken to the underworld. The chronicler 
tries to get her out of there, but to succeed, 
he must primarily keep his promise given 
to Trygław. The action becomes faster, and 
with time, the events involve more and more 
surprises, passion, cruelty, blood, magic and, 
believe me, there is no boredom at all.

I know that marketing labels tend 
to be overused, but if something really 
deserves to be called the Polish ‘Game of 
Thrones’, this is ‘Xięgi Nefasa’. I would 
give a lot to make it a TV series. And I’m 
sure you would give a lot to see it. The 
question is: is there a TV in Poland that 
knows how to catch up with the world 
and get us out of soap operas? 
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GRAJMY O TRON
bogowie rządzą tu losami ludzi spraw-
niej niż chrześcijański Pan Zastępów, 
a kościelni dostojnicy i możni rycerze 
gotowi są zaprzedać duszę diabłu, by 
choć na chwilę zyskać władzę.

Głównym bohaterem sagi jest Nefas, 
kronikarz Krzywoustego (wzorowany na 
Gallu Anonimie). W pierwszym tomie 
(wydanym rok temu po tytułem „Xięgi 
Nefasa. Trygław Władca Losu”) Nefas 
przyrzeka pogańskiemu bogu Trygławo-
wi, że będzie chronił troje dzieci, których 
los połączył się nieodwracalnie podczas 
pogańskiego obrzędu. Jednym z tych 
dzieci jest następca tronu po Krzywo-
ustym – Władysław. Opieka nad owymi 
dziećmi (wedle umowy z pogańskim bo-
giem śmierć jednego z nich oznacza śmierć 
wszystkich) to prawdziwie karkołomne 
działanie. Zwłaszcza, że w drugim tomie 
stawka jeszcze się podnosi: piękna Rangda, 
ukochana Nefasa, trafia do Zaświatów, 
z których kronikarz usiłuje ją wydostać; 
jednak by to się udało, Nefas musi przede 
wszystkim dotrzymać przyrzeczenia dane-
go Trygławowi. Akcja przyspiesza, ze stro-
ny na stronę jest coraz bardziej soczyście, 
zaskakująco, namiętnie, okrutnie, krwawo, 
magicznie i naprawdę, wierzcie mi, nie 
doświadczycie tu ani chwili nudy.

Wiem, że bardzo często nadużywa-
my reklamowych etykiet, ale jeśli coś 
naprawdę zasługuje na miano polskiej 

„Gry o tron”, to właśnie „Xięgi Nefasa”. 
Dałbym wiele, by zrobić z tego serial. 
A wy – jestem tego pewien – dalibyście 
potem wiele, by go obejrzeć. Tylko czy 
jest w Polsce telewizja, która rozumie, jak 
skrócić dystans do świata i nie trzymać 
nas dłużej w telenoweli? 

Małgorzata Saramonowicz, 
„XIĘGI NEFASA. 
W ZAŚWIATACH”  
wyd. Znak, Kraków 2017
Są okoliczności, w których człowiek 
dumny jest z działań nepotystycznych. 
Oto właśnie taka okoliczność: zachęcam 
do przeczytania najnowszej powieści 
Małgorzaty Saramonowicz i ani trochę się 
nie krępuję, bo ja tu nie uprawiam nepo-
tyzmu wobec żony, jeno wobec literatury.

„W zaświatach” to drugi tom sagi 
o XII-wiecznej Polsce, gdzie magia 
z gatunku fantasy miesza się z hi-
storyczną rzeczywistością państwa 
Bolesława Krzywoustego. Pogańscy 
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WINIĘ 
MARYSIĘ BIESIADNĄ

akordeonie – sprzeda się. Radia oszaleją, redakcje oszaleją, rodzime 
festiwale oszaleją, ludzie nie będą mieli wyjścia i też oszaleją.

Kojarzycie te internetowe memy o tym, że animacje Disneya są 
odpowiedzialne za nasze nierealne wyobrażenia co do naszych dru-
gich połówek? To jest właśnie esencja mojego problemu z tym po-
powym folkiem. Ktoś mi na początku drogi te oczekiwania zawyżył, 
ktoś na dzień dobry postawił poprzeczkę tak wysoko, że niewielu 
było w stanie dosięgnąć. Winię za to wszystko Marylę Rodowicz.

Dla ikony i polskiej estrady ostatnie lata nie były chyba koloro-
we. Generalnie nie wiem, co tam sobie robi na co dzień, zapewne 

Mam problem z tym, co polski pop robi z polskim folkiem. 
Z każdą nową płytą, z każdym nowym wykwitem jakiegoś 
nieznanego zespołu, który momentalnie robi się super 

popularny, mam wrażenie, że polski muzyczny mainstream sprzedał 
mu właśnie kolejny policzek. Zamiast inspirować się nią, wsłuchiwać 
i wyszukiwać, a następnie przekazywać w lżejszej formie, gros wy-
konawców wykorzystuje muzykę folkową jako narzędzie sprzedaży. 
Pokażmy przaśność, pokażmy, jakie to wszystko miałkie, zaśpie-
wajmy o kwaśnicy, o czerwonych koralach, pokażmy ubijanie masła, 
zagrajmy proste melodyjki na cztery, byleby na skrzypcach albo 



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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występuje tu i tam i oby jak najdłużej. Ale 
z mediów wiem tylko tyle, że podczas 
Sylwestra 2013, transmitowanego w jednej ze 
stacji telewizyjnych, przypomniała o sobie 
dając się wepchnąć w jakiś plastikowy gorset 
imitujący nagie ciało, a podczas ostatniej 
sylwestrowej imprezy wystąpiła w duecie 
z Zenkiem Martyniukiem z Akcentu. Ale 
w 1995 roku to Maryla Rodowicz jak nikt 
inny podała kilkuletniemu mnie zestaw 
znakomicie zaaranżowanych i zaśpiewanych 
klasyków polskiej muzyki folkowej. Kasetę 
z napisem „Marysia Biesiadna” i portretem 
smutnej Rodowicz w pokaźnym wianku 
moi rodzice odpalali na starym magnotofo-
nie jamniku. Potem odziedziczyła ją moja 
siostra, trzymając w swojej szafce gdzieś 
między kasetami Celine Dion, Roxette 
i Rynkowskiego. Aż w końcu w 2016 roku 
przypomniałem sobie o niej ja.

Przypomniałem sobie, jaką znako-
mitą ekipę muzyków zebrała Maryla 
Rodowicz na „Marysi Biesiadnej”. Niech 
wspomnę tylko o Jose Torresie, Marku 
Radulim, Tadeuszu Leśniaku, Wojciechu 
Zielińskim, Jacku Wąsowskim, Mariuszu 
Mielczarku. Przypomniałem sobie jednak 
nade wszystko o tym, co moje mało-
letnie serducho na „Marysi Biesiadnej” 
poruszało. O tym, jak groźnie zaczynał 
się „Idzie dysc”, po czym wybuchał nagle 
gitarowym zgiełkiem niczym burza, co 
przyszła po ciszy. O tym, jak „Głęboka 
studzienka” zamieniała się w rozpędzony 
bluesowy hit, do którego nie sposób ustać 
w miejscu, jak porywająco rozpędzał się 

„Czerwony pas”, jakie country Maryla 
i jej ekipa zrobili z „Miała baba koguta”, 
w końcu o tym, jak pięknie i delikatnie 
śpiewała sama Rodowicz w „Zachodźże 
słoneczko”. Znane wszystkim banały 
nagle stały się wciągające i atrakcyjne. 
Tak naprawdę „Marysia Biesiadna” to 
siedemnaście aranżacyjnych i wykonaw-
czych majstersztyków, popis muzycznej 
wyobraźni, luzu, porozumiewawczych 
mrugnięć do słuchacza, a jednocześnie 
szacunku do materiału źródłowego.

Zapragnąłem zatem stać się kolejnym 
w mojej rodzinie posiadaczem kasety 

„Marysia Biesiadna”. W rodzinnym domu 
przeszukałem każdy zakątek, każdą 
szafkę i szufladę, od piwnicy po strych. 
I nic. „Marysia Biesiadna” przepadła. 
Najwyraźniej nie chciało się jej czekać 
20 lat na to, żeby ją ktoś docenił. Ciebie, 
czytelniku, namawiam, żebyś spróbował 
naprawić mój błąd. Jeśli podejrzewasz, że 
gdzieś w odmętach szafek i szuflad leży 
jeszcze jakiś egzemplarz „Marysi Bie-
siadnej”, wyciągnij go na światło dzienne, 
zdmuchnij kurz, włącz i zachwyć się tym, 
jak kiedyś traktowało się folk. 

In English 

I BLAME  
MARYSIA BIESIADNA
I have an issue with what Polish pop does 
with Polish folk. With each new album, 
with every new spring of some unknown 
band that is instantly becoming super pop-
ular, I get the impression that the Polish 
musical mainstream has slapped itself once 
again. Instead of gaining inspiration from 
it, listening to it, searching it and later 
showing it in a lighter form, gross of artists 
uses folk music as a tool for sales increase. 
We will show rusticity, we will show how 
fine it all is, we will sing about cabbage 
soup, red beads, we will play easy, four tact 
melodies on a violin or accordion: we will 
sell. Radios will go crazy, magazines will 
go crazy, home festivals will go crazy, peo-
ple will not have a choice but also go crazy.

You know those internet memes on how 
Disney animations are responsible for our 
unrealistic expectations of our second half? 
This is the essence of my problem with this 
pop-folk. At the very beginning someone 
has raised the expectations, someone has 
put the bar so high that only few people 
could reach it. I blame Maryla Rodowicz 
[TN: popular Polish pop-folk singer, de-
buted in the 70s] for everything.

For this icon of Polish scene last years 
were not very colourful. Generally, I do 
not know what she is doing, she is probably 
performing here and there and I wish her 
all the best. Media says that during the 
2013 New Year’s performance, transmitted 
by one of the TV channels, she reminded 
us about herself, agreeing to be put into 
a plastic corset imitating a naked body 
and on the last New Year she performed 
in a duet with Zenek Martyniuk from 
Akcent. But in 1995 it was no one else but 
Maryla Rodowicz that presented a few 
year old me a set of greatly arranged and 
sung Polish folk music classics. A cassette 
titled Marysia Biesiadna with a portrait of 
sad Rodowicz in a big flower crown on the 
cover my parents played on an old record 
player. My sister inherited it, keeping it on 
her shelf between cassettes of Celine Dion, 
Roxette and Rynkowski. Until, in 2016, 
I remembered about it. I remembered the 
group of renowned musicians Maryla Ro-
dowicz gathered on Marysia Biesianda. Let 
me just mention Jose Torres, Marek Raduli, 
Tadeusz Leśniak, Wojciech Zieliński, Jacek 
Wąsowski, Mariusz Mielczarek. But what 
I remembered most was what moved my 
young heart with the strongest on Marysia 
Biesiadna. About how scarily Idzie dosyć 
started, how it exploded with guitar-like 
thunder that came after peace. About how 
Głęboka studzienka transformed into 
a rushing blues hit to which you had to 
move, about how Czerwony pas gained 
speed, how Maryla and her team turned 
Miała baba koguta into country and, 
finally, how beautifully and tenderly sang 
Rodowicz herself in Zachodźże słoneczko. 
Simple songs known by everyone suddenly 
became attractive and catchy. Marysia 
Biesiadna is seventeen perfectly arranged 
and performed songs, a parade of musical 
imagination, coolness, knowing winks at 
the listener and, at the same time, respect 
for source materials.

And so I wanted to be another owner of 
Marysia Biesiadna cassette in my family. 
I searched every corner, every cupboard 
and drawer from the basement to the attic 
of my family home. And nothing. Marysia 
Biesiadna is gone. It seems that she did 
not want to wait 20 years to be recognized. 
I encourage you, dear reader, to try and fix 
my mistake. If you think that somewhere in 
the depths of your cupboards and drawers 
you might have your Marysia Biesiadna take 
it out, dust it off, turn on and be amazed at 
how folk was treated back in the day. 
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PLEBISCYT
Być może nie powinienem, bo przecież to konkurencyjna stacja telewizyjna, ale 

rozegram to sprytnie. Napiszę o Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 2016 roku 
jako o plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. I tak wszyscy wiedzą kto kooperował 

w tej sprawie z „Przeglądem”. Tak, wiem. Minęło już trochę czasu. Ale to pierwszy 
druk od 7 stycznia, więc dopiero teraz mam szansę podzielić się wrażeniami.

Sportowy” [TN: sport’s magazine]. Every-
one knows who cooperated with “Przegląd” 
on this. Yes, I know. It has been a while. But 
this is our first issue since January 7th and 
only now I have a chance share my thoughts. 

I did not watch the gala because, firstly, I was 
playing in the Kosmiczny Mecz (see: blog on 
Anywhere.pl), and secondly, I hate all galas, 
award ceremonies etc. I hate watching them 
and even more attending them. Such circu-
mstances are totally unnatural for me.

And so I can only comment on the results…
1. Anita Włodarczyk – a living proof of 

the power of athletics, certainly not of ham-
mer throw. Anita deserved this more than 
anyone else. Yes, I know, she had no compe-
tition. But this is not her fault. Furthermore, 
you should also judge a sportsman based on 
how he or she behaves off field.

2. Robert Lewandowski – in an Olympic 
year the first place in the Plebiscite should 
be given only to Olympic champions. Under 
any other circumstances he is the absolute 
champion, the exemplary sportsman.

3. Piotr Małachowski – he has undoubted 
deserved it in the last years. And not only 
for his results. Also for his great heart.

4. Rafał Majka – an absolute perfectionist, 
his regular winning is not due to chance, 
it is an effect of hard work. If he is fourth 
now he will be the King if he wins Tour de 
France. And it seems that he will.

 5. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, 
Natalia Madaj – if there were British they 
would be on the podium. In our country 
rowing is not a national sport.

6. Maja Włoszczowska – how hard does 
she work for success! A few weeks back 
I watched the film Road to Rio about how 
she prepares for the Olympics. Cyborg.

7. Jakub Błaszczykowski – he is an unpa-
ralleled football player. He might not play 
for a club but he will do anything for the 
national team. Hence the votes.

8. Bartosz Zmarzlik – here is a mate who de-
serves to be even higher. His chase after the brown 
medal of the Grand Prix was unbelievable.

9. Karol Bielecki – he is more a symbol 
of success of the VIVE Tauron Kielce, the 
best team in the Champions League. Do 
you remember? Polish Champion won the 
Champions League!

10. Marta Walczykiewicz – I really wan-
ted kayaking to have its medal in Rio. And 
my dream came true. It is a fantastic and 
demanding discipline. I was also surprised 
by Ms. Marta’s  high, tenth place.

And a word on Radwańska (11th in the 
set). It seems that she is in a horrible situation 
with the Plebiscite. The best known Polish 
sportsman in the world will only be reco-
gnized in Poland when she wins one of the 
Grand Slam tournaments. My condolences. Zd
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temu oglądałem film „Road to Rio” o jej 
przygotowaniach do igrzysk. Cyborg.

7. Jakub Błaszczykowski – niebywały jest 
ten piłkarz. W klubie może nie grać, ale 
dla reprezentacji zawsze zrobi wszystko. 
Stąd tyle głosów.

8. Bartosz Zmarzlik – to jest gość, który 
zasłużył na to, żeby być jeszcze wyżej. 
Jego pościg za brązowym medalem cyklu 
Grand Prix był imponujący. 

9. Karol Bielecki – to raczej symbol 
sukcesu VIVE Tauronu Kielce – najlep-
szej drużyny Ligi Mistrzów. Pamiętają 
państwo? Mistrz Polski wygrał Cham-
pions League!

10. Marta Walczykiewicz – bardzo 
chciałem, by kajakarstwo miało swój me-
dal w Rio. No i spełniło się moje marzenie. 
To fantastyczna i wymagająca dyscyplina. 
Zaskoczyła mnie też wysoka, dziesiąta 
pozycja pani Marty.

I jeszcze słowo o Radwańskiej 
(jedenasta w zestawieniu). Odnoszę 
wrażenie, że w kontekście Plebiscytu 
jest w paskudnej sytuacji. Najbardziej 
znana na świecie polska sportsmenka, 
w Polsce zostanie do końca doceniona 
dopiero kiedy wygra jeden z turniejów 
wielkoszlemowych. Kondolencje. 

In English 

THE BEST
Maybe I should not, because it is a rival TV 
station, but I will play this one well. I will 
write about the Best Sportsman of the Year 
2016 Plebiscite, a plebiscite of „Przegląd 

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.

Gali nie oglądałem, bo po pierwsze 
grałem wtedy w Kosmicznym 
Meczu (patrz: blog na Anywhere.

pl), a po drugie nie znoszę wszelkich gal, 
uroczystości wręczania nagród itp. Nie 
znoszę ich oglądać, a przede wszystkim 
w nich uczestniczyć. Okoliczności to dla 
mnie całkowicie anormalne. 

Pozostaje mi zatem jedynie skomento-
wać same wyniki…

1. Anita Włodarczyk – to dowód na siłę 
lekkiej atletyki, bo na pewno nie rzutu 
młotem. Anita zasłużyła jak mało kto. Tak, 
wiem, konkurencji nie ma żadnej. Ale to 
nie jej wina. Poza tym sportowca należy 
oceniać także po tym co prezentuje sobą 

„poza boiskiem”.
2. Robert Lewandowski – pierwsze 

miejsce w Plebiscycie powinien odda-
wać tylko w roku olimpijskim, tylko 
mistrzom olimpijskim. W innych 
sytuacjach jest championem absolutnym 

– wzorem sportowca.
3. Piotr Małachowski – bez dwóch zdań 

zasłużył ostatnimi latami. I to nie tylko sa-
mymi wynikami. Również gołębim sercem. 

4. Rafał Majka – absolutny profesjonali-
sta, jego etapowe wygrane to żaden przypa-
dek, to efekt ciężkiej pracy. Jeżeli teraz jest 
czwarty, to w przypadku wygrania Tour de 
France będzie Królem. A na to się zanosi.

5. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Na-
talia Madaj – gdyby były Brytyjkami, by-
łyby na piedestale. W naszym kraju jednak 
wioślarstwo nie jest sportem narodowym.

6. Maja Włoszczowska – jak ona mocno 
pracuje na swoje sukcesy! Kilka tygodni 





 NIESKOŃCZONA
PODRÓŻ

W życiu bym się nie spodziewał, że moją listą najlepszych płyt 2016 roku na 
samym jego końcu zatrzęsie niepozorny raper w moim wieku, podczas kiedy 

w kategorii „hip-hop” rządzą na niej zazwyczaj dobiegający do 40-tki weterani 
polskiej sceny. Tymczasem Vixen wparował na nią i rozsiadł się na tronie, jakby 

był tam od zawsze. Wiedziałem, że chcę z nim pogadać o wykraczaniu poza ramy 
jednego gatunku, co tak świetnie udało mu się na ostatnim krążku „Vixtoria”.

tekst: Jakub Milszewski  zdjęcia: Magdalena Salbert
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PODRÓŻ



Pytam o zmiany, bo mam wrażenie, że 
wraz z nową płytą „Vixtoria” zacząłeś wy-
rastać z hip-hopowej szufladki. Jak paru 
innych raperów przed Tobą, wyszedłeś 
poza ramy hip-hopu. Czy taki był twój za-
miar, żeby zrobić coś bardziej totalnego?
Tak, był taki zamysł. Chciałem muzycznie 
wyjść poza hip-hop. Od dłuższego czasu 
miałem takie ciągotki, ale albo brakowało 
mi odwagi, albo czułem, że powinienem 
rozwinąć jeszcze swój warsztat. Ale przy-
szedł moment, w którym stwierdziłem: 

„kurczę, kiedy, jak nie teraz?”. Postanowi-
łem robić muzykę taką, jaką ja chcę, a nie 
taką, do jakiej przyzwyczaiłem swoich 
słuchaczy. Wydaje mi się, że to była dobra 
decyzja. Chciałbym iść w tę stronę i rozle-
wać się jeszcze bardziej.

42 LUDZIE
people 

Zaintrygowało mnie to, co napisałeś wewnątrz opakowania 
płyty. Piszesz o zmianach, o docieraniu do celu. Ty sam 
czujesz się innym raperem i producentem niż w czasach de-
biutanckiej oficjalnej płyty „New-Ton” z 2009 roku?
Na pewno wiele się zmieniło, choćby przez to, że minęło trochę 
czasu. Zdecydowanie się rozwinąłem. Jestem gościem, który robi 
muzę cały czas. Chcąc nie chcąc, robiąc coś na okrągło, człowiek 
się rozwija czy to warsztatowo, czy pod względem pomysłów. 

A polski rap, całe środowisko zmieniło się od czasu twojego 
debiutu?
Pewnie, że tak. Dużo większe jest przyzwolenie na pewne eks-
perymenty. Jeszcze w 2008 roku takiego przyzwolenia raczej nie 
było, środowisko hip-hopowe było hermetyczne. Przez to wielu 
nie postrzegało hip-hopu jako muzykę. Teraz, przez to że środo-
wisko się otworzyło na inne gatunki, nikogo nie dziwi nazwanie 
hip-hopu mianem muzyki. Nawet Fryderyki przyznawane są 
w kategorii „Hip-hop/rap”. 



Masz taki komfort, że trzymasz wszyst-
ko w swoich rękach – piszesz, rapujesz, 
produkujesz, śpiewasz, filozofujesz 
w tekstach. Nie boisz się, że w tym 
wszystkim staniesz się jakiś eklektyczny 
i niezrozumiały dla osób trzecich? 
Zastanawiałem się oczywiście, jak mogę 
być zrozumiany. Kiedy płyta była gotowa, 
to pisałem sobie w głowie scenariusze 
o tym, jak może się potoczyć jej odbiór. 
Ale czy będę eklektyczny? Nie wiem. Na-
wet gdyby, to nie przywiązywałem do tego 
wagi, bo ciężko to przewidzieć. Starałem 
się robić muzykę taką, żeby była jak naj-
bliżej mnie. Na tym się skupiałem. Odbiór 
to druga sprawa. Nie można się na nim 
skupiać, bo on jest i tak niepewny. To tak 
jak ze sztuką w teatrze – można napisać 
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śmieszną sztukę, a ludzie nie będą się z niej 
śmiać. Zawsze jest weryfikacja – można 
sobie coś zaplanować, ale ludzie zweryfi-
kują to sami.

Rozmawiałem z kilkoma twoimi 
starszymi kolegami po fachu, rapera-
mi, którzy wyrośli poza sam hip-hop. 
Mówili mi, że kiedy ze swoją muzyką 
odeszli z ulicy i zaczęli zajmować się 
innymi inspiracjami, zorientowali się, 
że wylądowali pomiędzy. Ludzie nie 
wiedzieli, jak ich sklasyfikować, czy 
pasują do tej szufladki, czy do innej, czy 
wciąż są częścią tego środowiska, czy już 
nie. Nie boisz się, że wylądujesz pomię-
dzy i publiczność nie będzie wiedziała, 
co z twoją muzyką zrobić?
Nie boję się tego, bo nie uważam, żeby 
wylądowanie pomiędzy było czymś złym. 
Podobno prawda jest zawsze pomiędzy. 
Bardzo dużo zawdzięczam perkusiście, 
z którym jakiś czas temu grałem koncerty. 
Wywodził się ze środowiska rockowego 
i alternatywnego. Jego spojrzenie dużo 
mi pokazało. Nasze rozmowy o muzyce 
dużo mnie nauczyły. Miałem możliwość 
spojrzenia na muzykę z jego perspektywy. 
Dzięki temu, że dużo graliśmy i rozmawia-
liśmy nauczyłem się, że nie warto zamykać 
się na inne gatunki.

Ale ta twoja otwartość była już widocz-
na na poprzednich płytach. „Vixtoria” 
to z kolei płyta pełna numerów, które 
możesz spokojnie puszczać w radio 
i każdy osobno ma szansę być hitem. 
Tymczasem twoje muzyczne CV też jest 
ciekawe, bo przecież pierwsze albumy 
nagrywałeś na przykład w wytwórni 
Pei. Czy przez to wszystko – nagrywanie 
dla Pei, kontakty z muzykami z innych 
środowisk – wypracowałeś sobie metodę 
na tworzenie dobrych, chwytliwych 
utworów?
Recepty na pewno nie wypracowałem, bo 
żaden z moich numerów prawdziwym 
hitem się nie stał.

Myślę, że to kwestia możliwości promo-
cyjnych, niż jakości muzyki.
Mimo wszystko recepty nie mam. Żaden 
numer nie stał się hitem. Gdyby jakiś 
się stał, to raczej też nie miałbym wciąż 
recepty, bo byłby to jednorazowy wystrzał. 
O jakichś receptach w ogóle być może będę 
w stanie porozmawiać za jakiś czas. Teraz 
nie czuję się kompetentny. 

Spójrzmy na to inaczej: załóżmy, że na-
grałeś nowy numer – napisałeś go, stwo-
rzyłeś podkład, napisałeś tekst, nagrałeś 
siebie, zaprosiłeś gościa i zarejestrowałeś 
jego ścieżki. Teraz odsłuchujesz jego fi-
nalną wersję po raz pierwszy. Co sprawia, 
że wydaje ci się, że to dobry utwór?
To najprostsza rzecz: on musi fajnie lecieć. 
Kiedy wchodzi refren, to piosenka ma 
wzlatywać, chyba że jest inne założenie. 
Numer ma mieć fajny vibe, ma mieć fajny 
groove. Ma zmusić cię, żebyś kiwał sobie 
głową. To wszystko sprawia, że ten numer 
może się podobać. Czy będzie się podobał 

– nie wiem, to inna kwestia. Mnie zależy na 
tym, żeby dać mu te cechy.

Nie czujesz się trochę niedoceniony?
Trochę się może czuję...? Ale z drugiej 
strony nie czuję jeszcze, żebym powiedział 
ostatnie słowo.

Popatrz: „Vixtoria” to która twoja 
płyta?
Przestałem liczyć.

Właśnie. Masz już parę lat w biznesie, 
w środowisku jesteś rozpoznawalny, nie 
jesteś debiutantem. W recenzjach two-
ich płyt autorzy zwracają uwagę na to, 
że swobodnie i naturalnie robisz rzeczy, 
z którymi męczą się ludzie, którzy mają 
na scenie status gwiazd. Sugerują tym 
samym, że te gwiazdy przerastasz.
Fajnie czytać takie recenzje, to jest miłe. 
Fajnie też byłoby, gdyby przekładało się to 
na ogólną sprzedaż płyt. Ale tak, jak po-

JESTEM GOŚCIEM, KTÓRY ROBI MUZĘ 
CAŁY CZAS. CHCĄC NIE CHCĄC, ROBIĄC 
COŚ NA OKRĄGŁO, CZŁOWIEK SIĘ 
ROZWIJA CZY TO WARSZTATOWO,  
CZY POD WZGLĘDEM POMYSŁÓW. 



wiedziałem, nie czuję, żebym powiedział 
ostatnie słowo. Będę robił to dotąd, aż 
dobrze pyknie i załapię. Nie chcę ukrywać 
się ze swoją muzyką, wiadomo, że zależy 
mi, żeby docierała do jak najszerszego 
grona ludzi. Pracuję nad tym, żeby to 
wcześniej czy później się stało i wiem, że to 
się faktycznie stanie. Ale potrzebuję czasu. 
To, że powstało czternaście płyt i nadal nie 
ma rozgłosu, którego się oczekiwało, czy 
fakt, że nadal nie mogę utrzymywać się 
z muzyki, to tylko bodziec, żeby następna 
płyta była lepsza i żeby się przebić przez 
szklany sufit, który gdzieś tam wisi.

Patrzysz na ten biznes w sposób zada-
niowy. 
Rzeczywiście może tak być.

W ten sposób niełatwo cię będzie od 
muzyki odwieść.
Jakiś czas temu zadałem sobie pytanie: 

„czy robiłbym dalej muzykę, gdybym 
na niej kompletnie nic nie zarabiał?”. 
Odpowiedziałem sobie, że tak, bo lubię to 
robić. Skoro i tak bym to robił, gdybym nie 
zarabiał, to dlaczego nie miałbym jej robić 
i starać się na niej zarabiać?

Wróćmy na chwilę do przekraczania 
granic hip-hopu. Gdzie twoje muzyczne 
poszukiwania mogą cię doprowadzić 
w najbliższym czasie? Może już teraz 
pracujesz nad czymś, co jest zupełnie 
inne niż twoje poprzednie nagrania?
Nie wiem, gdzie mogą mnie doprowadzić, 
ale nawet nie chcę wiedzieć. Chcę się sam 
zaskakiwać. Często łapię się na tym, że kie-
dy już czuję jakiś ogólny kierunek, w któ-
rym coś idzie, to specjalnie go łamię, żeby 
rozwijać się w innym. To jest dla mnie fajne 

– nie ma sprecyzowanego, konkretnego mu-
zycznie kierunku. Chcę zaskakiwać siebie. 
Wydaje mi się, że jeśli będę w stanie to robić, 
to słuchacze będą zadowoleni. A może nie 
będą, ale ja będę zadowolony?

Nie lubisz iść na łatwiznę, co?
Niekoniecznie. Czasem lubię, ale nieko-
niecznie w muzyce. Ale w sumie to trudne 
pytanie, bo nie lubię też za bardzo kompli-
kować. Zatem: i tak, i nie.

Na „Vixtorii” rapujesz o determinacji, 
dążeniu do celu, pokonywaniu prze-
szkód. Przed chwilą też o tym rozma-
wialiśmy. Nie chce mi się wierzyć, że nie 
masz chwil zwątpienia, kiedy stwier-
dzasz, że najchętniej rzuciłbyś wszystko 
i wyjechał w Bieszczady albo na Islandię.
Kurczę, takie chwile zdarzają się średnio 
raz na miesiąc. Na tym to wszystko jednak 
polega, żeby próbować z tych opresji jakoś 
wychodzić. Wątpliwości jak najbardziej 
mam i to dość często.

Czyli jednak jesteś człowiekiem. 
Dlatego też robię tyle numerów, które 
traktują o tej motywacji, dążeniu do 
celu, pokonywaniu lenia, bo sam czuję to 
u siebie. Często muszę najpierw pokonać 
lenia, żeby się za coś zabrać. Dlatego często 
o tym piszę.

Twoje piosenki są dla ciebie formą tera-
pii tego lenia?
Myślę, że tak. Wydaje mi się, że większość 
muzyków, którzy robią coś w takiej tema-
tyce, mówi o sobie, ich utwory są oparte na 
ich własnych doświadczeniach. U mnie też 
tak jest. Nawet jeśli numer jest nawinięty 
w trzeciej osobie, to jednak jest o mnie. 

Cały czas mówisz o dążeniu do celu. 
Jaki jest zatem ten cel na samej mecie?
Nie ma. Po prostu go nie ma. Celem jest 
droga. To, że mogę robić muzykę, to dla 
mnie coś zajebistego. Dawanie samemu so-
bie możliwości robienia czegoś, co się lubi 

– to może być celem. Fizycznego celu raczej 
nie mam. Czy chciałbym się utrzymywać 
z muzyki? Tak. Czy chciałbym dalej robić 
muzykę? Jasne. Czy chciałbym grać kon-
certy? Jak najbardziej. Czy chciałbym, żeby 
one były coraz lepsze? Chciałbym. Ale 
nie wiem, czy jest jakiś finalny punkt, do 
którego zmierzam. Zagrać dla na przykład 
60 tysięcy ludzi? Fajnie by było, zajebiście, 
ale czy to końcowy cel? Czy chciałbym 
platynę? Chciałbym, ale czy to ostateczny 
cel? Nie wiem.

Każde osiągnięcie wyznacza kolejne.
Dokładnie. To jest nieskończona podróż. 
Po prostu schodki, które nie mają końca. 
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CHCĘ ZASKAKIWAĆ SIEBIE. WYDAJE MI SIĘ, 
ŻE JEŚLI BĘDĘ W STANIE TO ROBIĆ, 
TO SŁUCHACZE BĘDĄ ZADOWOLENI. 

In English 

UNFINISHED ADVENTURE
I would have never expected that my 
list of best albums of 2016 (right at the 
end of the year) will be shaken up by an 
inconspicuous rapper my age, while the 

“hip-hop” category of said list is usually 
ruled by almost 40-year-old veterans of 
Polish scene. All the same, Vixen stepped 
right onto it and sat down on the throne, 
as if it was always his place. I knew that 
I wanted to talk to him about escaping 
the frames of one genre, what he has suc-
cessfully done on his last album Vixtoria.

I was intrigued by what you have written 
on the inside of the album’s cover. You 
wrote about changes and reaching a goal. 
Do you feel that you are a different 
rapper and producer than when you 
have debuted with your first official 
album New-Ton in 2009?
Surely much has changed, simply because 
some time has passed. I have definitely 
developed. I am a guy that constantly 
makes music. Whether you want it or not, 
if you are doing something all the time 
you are developing: be it gaining depth or 
new ideas.

And the Polish rap, the whole 
environment, has it changed since your 
debut?
Of course. There is much more freedom 
to experiment. Back in 2008 you were not 
really allowed to do that, hip-hop world 
was pretty closed. This is why plenty of 
people did not see hip-hop as music. Now, 
because this environment has opened up 
to different genres, no one is surprised that 
hip-hop is called music. Even Fryderyks 
are awarded in a hip-hop/rap category.

I am asking about change because I am 
under the impression that with the 
new album Vixtoria you have started 
to outgrow the hip-hop box. Like few 
other rappers before, you have expanded 
outside of the frames of hip-hop. Was 
this your plan? To do something bigger?
Yes, that was the idea. I wanted to mu-
sically go outside of hip-hop. I had such 
urges for some time now but I was not 
brave enough or I felt that I should devel-
op my skills further. But a time has come 
when I thought: “well if not now - when?”. 
I decided to make the music I want 
and not the one my listeners got used 
to. I think that this was a good decision. 
I would like to go in this direction and 
expand even further.
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You have the comfort of having everything in your hands: you 
write, rap, produce, sing and are philosophical in your texts. 
Are you not afraid that in all this you will become somehow 
eclectic and incomprehensible to others?
Obviously I have wondered how can I be understood. When the 
album was ready I was writing scenarios in my head about how 
it can be received. But will I be eclectic? I do not know. Even if, 
then I would not pay much attention to it because it is hard to 
foresee such things. I tried to make music that would be true 
to me. This is what I was focusing on. How it will be received is 
secondary. You cannot focus on that because it is uncertain re-
gardless. It is like with a play in a theatre: you can write a funny 
play and people will not laugh. There is always verification; you 
can plan something but people will verify it themselves.

I spoke to a few of your colleagues, rappers, who grew out of 
hip-hop itself. They told me that once they took their music 
away from the streets and started to draw inspiration from 
other places they realized that they are in-between. People 

did not know how to classify them: do they go in this box or 
another, are they still part of this group or not. Are you not 
afraid that you will fall into the in-between and the audience 
will not know what to do with your music?
I am not scared of that because I do not think that being in-be-
tween is bad. They say that the truth is always in the middle. 
I have a lot to thank for my drums player, with whom I used to 
play concerts. He came from a rock and alternative music sphere. 
His point of view showed me a lot. We spoke and played together 
a lot and thanks to him I have learned that you should not close 
yourself to other genres.

But your openness was already visible on other albums. And 
Vixtoria is an album full of songs that they can easily play on 
the radio and each and every one of them can become a hit. 
Whereas your musical CV is very interesting, also because you 
recorded your first albums at Peja’s record company. Did all 
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this (recording for Peja, contacts with 
musicians of other spheres) allow you to 
find a way of creating good, catchy songs?
Surely I have not found a recipe for success 
because none of my songs became real hits.

I think this is an issue with 
advertisement not the quality of music.
Despite everything there is no trick. Not 
a single number became a hit. Even if one 
of them did, I still probably would not 
have a recipe, it would be just a lucky shot. 
I will probably be able to speak about 
tricks in time. Right now I do not feel 
competent to do this.

Let us look at this differently: let us 
suppose that you have recorded a new 
song. You wrote it, you created the 
base, wrote lyrics, recorded it, invited 
someone and recorded his soundtracks. 
Now you are listening to the final 
version for the very first time. What 
makes you think that it is a good song?
This is easy: it has to flow right. When the 
chorus comes in the song has to take off, 
unless the idea is different. It has to have 
a cool vibe, a cool groove. It must make 
you nod your head. All this makes the 
song likeable. Will it be liked? I do not 
know, that is a different question. What is 
important to me is to give it those traits.

Do you feel a bit underestimated?
Maybe a bit…? But on the other hand I do 
not feel like I have said my last word.

Look: how many albums have you 
released before Vixtoria?
I stopped counting.

Exactly. You are in the business for a few 
years now, you are recognized in the field, 

you are not a debutant. People reviewing 
your albums notice that you are naturally 
and freely doing things that others, who 
are now stars, are having difficulties with. 
They are suggesting that you are better 
than those stars.
It is nice to see such reviews. It would also 
be nice if it influenced the overall sales of 
albums. But, as I have said, I do not feel 
that I have said my final word. I will do this 
until something clicks and works. I do not 
want to hide my music, obviously I want 
it to reach as many people as possible. But 
I need time. The fact that I have created 
fourteen albums and am still not as known 
as I would have expected, or the fact that 
I still cannot support myself with music, is 
only motivation me to make the next album 
better and break through that glass ceiling 
that is hovering somewhere above.

You are looking at this business as if it 
was made of tasks.
This might be true.

This way it will not be easy to drive you 
away from music. 
Some time ago I have asked myself 
a question: “would I still be doing music 
if I had absolutely no income from it?”. 
I answered that yes, I would, because 
I like doing it. And so, if I would do it 
regardless, why not do it and try to make 
money from it?

Let us go back to breaking outside the 
boundaries of hip-hop. Where can your 
musical search lead you in the upcoming 
years? Maybe you are working currently 
on something that is entirely different 
to what you have recorded previously?
I do not know where it can lead me but 
I do not want to know. I want to surprise 

myself. Sometimes I catch myself deliber-
ately breaking from a path that I have been 
following to develop in another direction. 
This is what I like: no precise, specific mu-
sical direction. I want to surprise myself. 
I think that if I will be able to do this my 
listeners will be happy. Or maybe I will?

You do not like to make it easy, do you?
Not really. Sometimes yes, but not 
necessarily in music. But this is a pretty 
hard question because I also do not like to 
overcomplicate things. So yes and no.

On Vixtoria you are rapping about 
determination, reaching a goal, 
overcoming obstacles. We also spoke 
about this. I cannot believe that you do 
not have moments of doubt, when you 
think that you should just drop it all 
and go away to Bieszczady Mountains 
or Iceland.
Damn, I have such moments about once 
a month. But this is what it is all about, to 
somehow try to get out of that. Of course 
I have my doubts.

So you are human.
This is why I have so many songs about 
motivation, reaching a goal, beating lazi-
ness, because I struggle with that myself. 
Often I have to beat laziness to do some-
thing. This is why I write about it a lot.

Are your songs a form of therapy?
I think so. I think that most musicians 
speak about themselves, their songs are 
based in their experience. This is the case 
for me. Even if the song is written in third 
person it is still about me.

You keep on talking about reaching 
a goal. So what is that final goal?
There is none. The goal is the path. The 
fact that I can create music is some-
thing awesome. Allowing yourself to do 
something that you like: this can be the 
goal. I do not have a physical goal. Would 
I like to support myself with music? Yes. 
Would I like to continue making music? 
Of course. Would I like to give perfor-
mances? Obviously. Would I like them to 
continue to improve? I would. But I do 
not know if there is some final point that 
I am trying to reach. For example, to play 
for 60 thousand people? It would be cool, 
to would be great, but is it the final goal? 
Would I like to get platinum? I would, but 
is it a final goal? I do not know.

Every achievement creates new goals. 





PRZEPIS NA 
STUDIO FILMOWE

tekst: Lucyna Kołodziejska  zdjęcia: Marcin Wróblewski

48 MIEJSCA
places 



firmy pana Oskara. Motyw rozpoczęty 
tym spotkaniem musiał więc pojawić się 
we wnętrzu wykańczanego studia. W holu 
wejściowym, zaraz po przekroczeniu 
progu, gości wita na jednej ze ścian kilka 
zdjęć właściciela wraz z Toporem i cytatem 
z jego opowiadania, a na drugiej stare 
fotele kinowe oraz olbrzymia głowa rekina 
rodem ze „Szczęk” Stevena Spielberga.

Architekt, architekt wnętrz oraz 
inwestor – wszyscy chcieli, by ten projekt 
był wyjątkowy. Dla inwestora bardzo 

ważne było, by się wyróżniać, nie robić 
po prostu studia z halą filmową i do tego 
byle jakim zapleczem, co prawda z dobrą 
funkcją, ale bez ładnej formy.

Początkowo pojawiły się dwa przewod-
nie pomysły na wnętrza. Pierwsza opcja 
zakładała surowy klimat, pozostawione 
odkryte betonowe ściany, odkryte stropy 
z okablowaniem i instalacjami na ze-
wnątrz. Do tego cegłę rozbiórkową, użytą 
do budowy nowych ścian, i bardzo indu-
strialne lampy. Klimat miał być loftowy 
i surowy. Druga wersja to zabawa z historią 
filmu. Każde piętro miało nawiązywać do 
pewnych filmowych motywów, włącznie 
z pomysłem na długi korytarz z wykładzi-
ną dywanową na wzór wykładziny w holu 
z „Lśnienia” Kubricka i zdjęciem chłopca 
jeżdżącego po korytarzach na swoim 
rowerku. Jedno z pomieszczeń miałoby 
mieć nawet wielkoformatowy wydruk 
bliźniaczek ze „Lśnienia” i wylewającej się 
po otwarciu drzwi krwi.

Z motywem ze „Lśnienia” chyba 
najtrudniej było się rozstać architektce 
całego wnętrza budynku – Lucynie Koło-
dziejskiej – ale Oskar zdroworozsądkowo 
doszedł do wniosku, że goście mogliby 
poczuć się lekko nieswojo wkraczając 
w świat mistrza makabreski Topora, a na 
kolejnym Kubricka, mistrza thrillera. 
Mogłoby być zbyt przerażająco. Tym sa-
mym powstała ostateczna wersja projektu, 
w pełni zrealizowana.

Po przejściu przez wspomniany 
wcześniej hol reszta pomieszczeń parteru 
urządzona jest w klimacie american 
diner’s 50’s. Retro kolory, kafle w mo-
tyw szachownicy, kuchnia urządzona 
w klimacie amerykańskiego bistro z lat 
50-tych. Oskarowi zawsze podobał się 
taki styl, architektka zaproponowała, 
że będzie to dobry pomysł na kuchnię 
z zapleczem jadalnianym i dolne łazienki. 
Tym samym delikatnie rozpoczyna się 
wycieczka po świecie filmu, zapoczątko-
wana wielkoformatowymi plakatami na 
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Rzadko zdarzają się inwestycje tak 
oryginalne od samego początku. 
A na początku było tak:

Młody inwestor w czasach szkolnych 
spotkał się ze znanym pisarzem Rolan-
dem Toporem, którego twórczość znał 
i podziwiał. Topor i Oskarz Kaszyński 

– poźniejszy założyciel studia „Panika!” – 
jako pamiątkę z tego spotkania mają 
zdjęcia z wygłupami na Monte Cassino 
w Sopocie. Opowiadanie Rolanda Topora 

„Studio Panika” dało początek dla nazwy 

LUCYNA KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia się w jej 
życiu nieustannie. Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską pracownię architektury 
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które projektuje, 
takie kontrasty pojawiają się niejednokrotnie.  
Prywatnie od podobnych kontrastów nie stroni.
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korytarzu parteru z wielu produkcji filmowych, 
od „Szczęk” poczynając, na kultowym już chyba 
teraz „Breaking Bad” kończąc.

Pierwsze piętro to królestwo filmów science 
fiction. Długi korytarz wykończony jest 
wylewką w piaskowym kolorze nawiązującym 
do pustynnego piasku, przechodzi w ujęcia 
na wielkich wydrukach z pustynnych kadrów 

„Gwiezdnych Wojen: Przebudzenia Mocy” 
oraz filmu „Marsjanin”. Na końcu korytarza 
umieszczony został zatopiony w karbonicie 
Han Solo; wygląda jak gdyby naprawdę nie 
nastąpił moment jego uwolnienia i pozostał 
tam na zawsze -- Harrison Ford w Gdyni. 
Łazienki na tym piętrze to pomysł Lucyny. 
Złudzenie perspektywy wnętrza korytarzy 
statku kosmicznego dało początek również 
pomysłowi z nadrukami na końcu osi łazie-
nek. Jeden z najbardziej charakterystycznych 
kadrów z filmu „2001: Odyseja kosmiczna” 
Kubricka to kroczący w takim korytarzu 
kosmicznym bohater filmu. Skośne dwukolo-
rowe ściany łazienek dają złudzenie wnętrza 
statku kosmicznego.

Ostatnie piętro to klimat z serialu „Mad 
Men” – z sezonów dziejących się w latach 
60-tych i 70-tych. Na korytarzu dużo drewna, 
ciemniejsza kolorystyka. To piętro to prywatna 
mała sala kinowa właściciela oraz jego gabinety. 
Piękne kolorystycznie kafle z najnowszej 
kolekcji Bisazza nawiązującej właśnie do styli-
styki retro dobrze współgrają z fotelem RM58 
Romana Modzelewskiego (z 1958 r.) i ciemnym 
wykończeniem. Podkreślony w ten sposób 
został charakter piętra – miejsca, w którym 
czas na pracę nad nowymi pomysłami znajduje 
właściciel studia.

Studio Panika dopiero rozpoczyna swoje 
funkcjonowanie w nowej siedzibie, ale wygląda 
na to, że stanie się charakterystycznym miej-
scem na europejskiej mapie filmowej.  

In English 

RECIPE FOR  
A FILM STUDIO

Investments that are so original from the very start happen 
rarely. And this is how it begun:

A young investor, whilst still in school, met with a known 
writer, Roland Topor, whose work he knew and admired. From 
that meeting Topor and Oskarz Kaszyński, who later established 
the Panika! Studio, have a silly photo taken at Sopot’s Monte 
Cassino. Roland Topor’s story Panic Studio inspired the name 
of Mr. Oskar’s company. So the motif taken from that meeting 
must have appeared in the interior design of the studio. In the 
entrance hall, right after they walk through the door, guests 
can see a photograph of the owner and Mr. Topor with a quota-
tion from his story hanging on one wall, and, on the other, old 
cinema chairs and a huge shark head, as if taken from Steven 
Spielberg’s Jaws. 

The architect, the interior designer and the investor all wanted 
this project to be unique. It was important to the investor to 
stand out; to not just create a studio with a filming hall and 
functioning, but ugly, facilities.

Initially, there were two leading ideas for the interior:
First one was to keep it raw, leave plain, concrete walls, uncov-

ered ceilings with cables and installations on the outside. Use 
recycled bricks for building new walls and add very industrial 
lamps. The atmosphere was to be minimalistic, like in a loft.

The second idea was to play with the history of film. Each 
floor would be inspired by certain film motifs, including a long, 
carpeted corridor in the hall, like in Kubrick’s The Shining and 
a photograph of a boy riding the corridor on his bike. One of 
the rooms was to even have a large-format print out of the twins 
from The Shining and pouring out blood when you open the 
door.

A interior designer supported The Shining motif the strongest, 
but Oskar, reasonably so, suggested that the guests might feel 
a bit uncomfortable when entering through the world of the 
macabre master Topor and then go up to a floor devoted to the 
master of thrillers, Kubrick. It might have been too scary. And 
so the final version was decided on.

After the mentioned corridor the rest of the rooms are de-
signed in an 50s American diner style. Retro colours, checkered 
tiles, a 50s bistro kitchen… Oskar always liked this style and the 
architect suggested that it would be a good idea for a kitchen, 
dining area and bottom-floor restrooms.

And in this subtle way a tour of the world of film begins. It 
starts with large-format posters of many film projects, starting 
with Jaws and ending on the renowned Breaking Bad series, 
hanging in the corridor of the ground floor.

The first floor is the kingdom of science fiction films. The long 
corridor has a sand-coloured floor, inspired by the desert sands, 
and it goes into large-format desert pictures from Star Wars: 
The Force Awakens and The Martian. At the end of the corridor 
there is Hans Solo in carbonite, who looks like he was never 
freed and remains there forever – Harrison Ford in Gdynia. The 
restrooms on this floor were designed by Lucyna, an optic illu-
sion of a space ship corridor has also inspired the print outs be-
hind the bathrooms. One of the most characteristic film images 
from Kubrick’s 2001: A Space Odyssey is it’s hero, walking down 
such a corridor. Inclined, two-coloured restroom walls make the 
illusion that you are really there. 

STUDIO PANIKA DOPIERO 
ROZPOCZYNA SWOJE 
FUNKCJONOWANIE W NOWEJ 
SIEDZIBIE, ALE WYGLĄDA 
NA TO, ŻE STANIE SIĘ 
CHARAKTERYSTYCZNYM 
MIEJSCEM NA EUROPEJSKIEJ 
MAPIE FILMOWEJ.
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The last f loor is in the climate of Mad Men series, the 
seasons in which action takes place in the 60s and 70s. Plenty 
of wood in the corridor, darker shades. On this f loor there is 
the owner’s private, little cinema room and his offices. Beau-
tifully coloured, retro-design inspired tiles from Bisazza’s 
newest collection go well with the RM58 chair by Roman 

Modzelewski (from 1959) and dark finishing. It enhances the 
f loor’s character: a place, where the studio’s owner finds time 
to work on new projects.

The Panika Studio is just starting to function in a new venue, 
but it looks like it will become a characteristic place on the Euro-
pean map of film. 
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Historia tej firmy jest równie długa co linia polskiego wybrzeża. Lellek Group 
to największy dealer w Polsce, który od ponad 100 lat skutecznie udowadnia, 
że z rodziną jest dobrze nie tylko na obrazku. Sieć salonów jest imponująca, 
jednak prawdziwą perłą w koronie wciąż pozostaje Porsche Centrum Sopot. 

Właśnie tu  spełniają się największe marzenia Polaków.

tekst: Anna Nazarowicz   zdjęcia: Tomasz Sagan

MARZENIA 
SPEŁNIANE OD RĘKI
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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.

Wszystko zaczęło się na terenie Śląska Opolskiego, 
gdzie pod koniec XIX wieku Grzegorz Lellek założył 
kuźnię i warsztat ślusarski. Z biegiem czasu stery 

firmy przejął syn Konrad. Ale, jak mawiał Johann Wolfgang von 
Goethe, „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Może dlatego 
pod koniec lat 60. firma poszerzyła swoją działalność o serwis 
samochodów. Panowie mieli prawdziwy fach w rękach. A dobre 
wieści mają to do siebie, że szybko się rozchodzą. Firma zaczęła 
rosnąć w siłę. Aż przyszedł czas na salon Porsche. Był 2009 rok.

Wyjątkowa marka wymaga wyjątkowej oprawy, zatem nie 
dziwi fakt, że na budowę serwisu oraz salonu wybrano właśnie 
Sopot – nadmorski kurort który jest prawdziwą kolebką luksusu. 
Najlepsze hotele oraz wyśmienite restauracje przyciągają tutaj 
przez cały rok ludzi z całej Polski. Nie mogło zatem w tym 
miejscu zabraknąć salonu Porsche. Ten konkretny cieszy się 
sporym uznaniem wśród miłośników marki. Najlepiej świadczą 
o tym liczby; z każdym rokiem sprzedaż samochodów w Porsche 
Centrum Sopot rośnie, dając najlepsze liczby w kraju. Gdzie 
tkwi sekret? Z pewnością jest nim doskonały zespół ludzi, któ-
rzy o samochodach Porsche wiedzą wszystko, a obsługę klienta 
skutecznie wznoszą na zupełnie inny, wyższy poziom. Nie bez 
znaczenia pozostaje również fakt, że Porsche Centrum Sopot ma 
bardzo bogatą ofertę samochodów dostępnych „od ręki”, gdyż 
po złożeniu zamówienia na swój wymarzony egzemplarz klienci 
są zmuszeni czekać nawet kilka miesięcy. A w sopockim salonie 
swoim blaskiem świecą takie kultowe gwiazdy jak Porsche 
911 Turbo w niesamowitym, turkusowym kolorze Miami Blue 
o zawrotnej mocy 540 KM, będące prawdziwym unikatem. Nie 
zabrakło również modelu Panamera w kilku topowych odmia-
nach (krwistoczerwona bestia w postaci GTS o mocy 440 KM 
oraz rasowy sportowiec Turbo o mocy 550 KM). Śmiało można 
pokusić się o stwierdzenie, że samochody Porsche mają na świe-
cie więcej zwolenników niż sam Papież Franciszek. Na taki wi-
zerunek marki bezsprzecznie zapracował m.in. model Cayenne 

– największy zawodnik ze stajni Porsche. Jego pojawienie się na 
rynku w 2002 roku nieodwracalnie zmieniło wyniki sprzedaży 
Porsche. To najczęściej wybierany model z oferty producenta. 
Jest potężny, wykonany z dbałością o najmniejsze detale i mimo 
swoich pokaźnych gabarytów potrafi dostarczyć wyjątkowych 

PRZECIEŻ MARZENIA SĄ 
PO TO, ŻEBY JE SPEŁNIAĆ. 
A W PORSCHE CENTRUM 
SOPOT NAPRAWDĘ FAJNI 
LUDZIE SPEŁNIAJĄ JE 
OD RĘKI. JEDYNIE NA 
CUDA TRZEBA CHWILĘ 
POCZEKAĆ.



wrażeń z jazdy. Za posturą tego Goliata 
stoi również przepastne wnętrze, które 
doskonale sprawdzi się w przypadku 
dużej rodziny lub wakacyjnych wypadów 
za miasto. Czy rodzinny SUV musi być 
nudny? Wcale, bo paleta silników, jakie 
mogą się znaleźć pod maską wielkości 
Australii, jest naprawdę okazała. Ten 
mięśniak może być wyposażony zarówno 
w ekonomiczny silnik diesla, jak również 
benzynową, turbodoładowaną jednostkę, 
która szybko pomoże nam zapomnieć, 
że oto siedzimy za kierownicą samo-
chodu wielkości galerii handlowej. Kto 
nie wierzy, ten koniecznie musi odbyć 
jazdę próbną modelem Cayenne GTS. 
Odziany w rubinowy odcień lakieru aż 
krzyczy z daleka: „Od dziś nigdy mnie 
nie zapomnisz!”. Stado 440 koni mecha-
nicznych, wrzeszczący wniebogłosy układ 
wydechowy z mrożącą krew w żyłach 
chrypką oraz automatyczna skrzynia 

biegów szybka niczym światło skutecznie 
o to zadbają. Bo od chwili, kiedy choć 
raz przejedziesz się tym samochodem, 
motoryzacja nabierze dla Ciebie zupeł-
nie innego znaczenia, a świat widziany 
zza kierownicy nie będzie już taki sam. 
Ale przecież marzenia są po to, żeby je 
spełniać. A w Porsche Centrum Sopot 
naprawdę fajni ludzie spełniają je od ręki. 
Jedynie na cuda trzeba chwilę poczekać. 

In English 

WHERE THE DREAMS 
COME TRUE
The history of this company is as long as 
the Polish coastline. Lellek Group is the 
largest dealer in Poland, operating for 
more than 100 years, which proves that 
a family business may be a huge success. 
Its chain of showrooms is impressive, but 
still, the real pearl in its crown is Porsche 
Centre Sopot. That is where the greatest 
dreams come true.
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It all began in Śląsk Opolski, where 
Grzegorz Lellek set up a smithy and 
locksmith’s at the end of the 19th century. 
Later, his son Konrad took over. But, as 
Johann Wolfgang von Goethe said, ‘He 
who moves not forward, goes backward.’ 
Maybe that’s why the company extended 
its scope of activities by adding car service 
at the end of the 1960s. The staff were 
competent and professional. And good 
news spreads like wildfire. The company 
began to thrive. And then, it decided to 
open a Porsche showroom. It was in 2009.

A special brand requires special condi-
tions, so it's no surprise that the service 
and the showroom were to be located in 
Sopot – a seaside resort, which is a cradle 
of luxury. Throughout the year, the best 
hotels and restaurants attract tourists 
from all over the country. Therefore, 
a Porsche showroom was a must. The 
showroom in Sopot is highly appreci-
ated by the enthusiasts of the brand. It 
is illustrated by its results – year by 
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year, the sales of vehicles in Porsche Centre Sopot have been 
increasing, and the showroom achieves the best results in the 
country. What’s its secret? First of all, it's all thanks to the great 
staff, who know everything about Porsche vehicles, and provide 
clients with top quality services. Moreover, it also results from 
the fact that Porsche Centre Sopot offers a wide range of stock 
vehicles, whereas clients who order a custom-made, dream 
vehicle have to wait for it even for several months. The offer of 
the Porsche showroom in Sopot includes such cult vehicles as  
unique Porsche 911 Turbo with 540 hp in the special turquoise 
colour Miami Blue and Panamera in several top colour versions 
(blood-red GTS with 440 hp and Turbo with 550 hp). It may 
be stated that Porsche vehicles have more enthusiasts all over 
the world than Pope Francis. The brand owes such an image to 
models like Cayenne – the largest horse in the Porsche stable. 
Its launch on the market in 2002 considerably changed Por-
sche’s sales results, as this is the model which Is chosen most of-
ten by the clients. It is made with great attention to detail and 

despite its large size, driving the vehicle may be a remarkable 
experience. This Goliath has enormous power inside it as well, 
and it is a perfect choice for large families or for those who like 
holiday trips out of town. Does a family SUV have to be bor-
ing? Not at all, as the range of available engines is really broad. 
Under its bonnet, which is the size of Australia, there may be an 
economical diesel engine, as well as a turbocharged petrol engine, 
which will allow you to feel like you’re driving a car of the size 
of a shopping centre. To believe it, see for yourself and perform 
a test drive in a Cayenne GTS vehicle. From the day you first 
see it, you will never forget this ruby-coloured machine. 440 hp, 
a hoarse roaring exhaust system and an extremely fast automatic 
transmission will ensure it. From the moment you drive this car 
for the very first time, your perception of the vehicle as such will 
definitely change, and the world as seen from behind the wheel 
will never be the same. After all, dreams are to be fulfilled. And 
in Porsche Centre Sopot, really cool people make dreams come 
true on the spot. Miracles will take them a while. 



PIĘKNY UŚMIECH 
– ZDROWIE, URODA CZY MODA?

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 
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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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tel. 17 85 28 494
Rzeszów, ul. Rejtana 31C

WWW.LPUSTOMATOLOGIA.PL
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FOTOGRAF / photographer: Dorota Czoch (www.dorotaczoch.com)
MODELKA  / Model: Aleksandra Bukowiec( AS Menagement Cracow) 

MAKE UP: Joanna Ogórek
FRYZURY / hairstyle: Paulina Leśniak 

STYLIZACJA / styling: D.Czoch/J.Ogórek
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ZMYSŁOWA
„It’s good to be bad” – mówi 
światu Carolina Herrera. Good 
Girl to gra słów, flirt pomiędzy 
nutami jaśminu i tuberozy. Zapach 
ukryty w najbardziej seksownym 
atrybucie kobiety. Jest esencją 
kobiecości i sensualności. To 
zaczepne spojrzenie rzucone 
w stronę wybranka, które z pew-
nością napisze kolejny rozdział tej 
miłosnej historii…

Carolina Herrera, Good Girl  
woda perfumowana, 50 ml, 359 zł

ROMANTYCZNA
Delikatność i subtelność róży, miękkość jej 
płatków i satynowy dotyk, który zostawia 
na skórze – tak chyba najprościej można 

opisać zapach Chloé. To woda, której 
każda kobieta może nadać inny charakter. 
Jest pierwszym wątkiem miłości, do której 

można dopisać inne zakończenie.

Chloé, Fleur de Parfum  
woda perfumowana, 50 ml, 365 zł

KOBIECA
Kompozycja Christine Nagel to 
zapach pełen wolności. Idealny 

dla kobiety otwartej na świat, ludzi 
i miłość. Jest kwintesencją elegancji 

i minimalizmu, który tak bardzo 
ceni sobie Giorgio Armani. Rześki 

początek ocieplają nuty róży majto-
wej i wanilii. To perfumy, które otulą 

niczym miękki kaszmirowy szal 
podczas romantycznego spaceru 

w mroźny dzień.

Giorgio Armani, Sì  
woda perfumowana, 50 ml, 399 zł

Zapach kobiety uwodzicielki. Cie-
płe i urzekające nuty białych kwia-
tów otulają, a głębokie i słodkawe 

nuty ambry dodają kompozycji 
Harry'ego Fremonta pikanterii. 

Kobieta, która sięga po te perfumy, 
zawsze stawia na swoim, lubi 

uwodzić. To ona do smoky eyes 
wybierze jagodową pomadkę. Lubi 

przyciągać spojrzenia.  

Michael Kors, Sexy Amber  
woda perfumowana, 30 ml, 219 zł

NAMIĘTNA

Który zapach najlepiej wyrazi ją, a który jego?  
Oto najpiękniejsze wody perfumowane nie tylko 
na walentynki. Wyboru pomoże dokonać ekspert 

Douglas Agata Krawczyk.

ZAPACH

ONA
WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS
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Harry'ego Fremonta pikanterii. 

Kobieta, która sięga po te perfumy, 
zawsze stawia na swoim, lubi 

uwodzić. To ona do smoky eyes 
wybierze jagodową pomadkę. Lubi 

przyciągać spojrzenia.  

Michael Kors, Sexy Amber  
woda perfumowana, 30 ml, 219 zł

NAMIĘTNA

Który zapach najlepiej wyrazi ją, a który jego?  
Oto najpiękniejsze wody perfumowane nie tylko 
na walentynki. Wyboru pomoże dokonać ekspert 

Douglas Agata Krawczyk.

ZAPACH

ONA
WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

SZARMANCKI
Najnowsza kompozycja Prady  

to mieszanka neroli, fiołka, gera-
nium i paczuli – intensywna  

i wyrafinowana. Kojarząca się  
z luksusem. To idealny zapach  

dla mężczyzny, który ceni w życiu 
jakość, spokój, pewność siebie  

i stabilizację. Podbije serca  
wielu z nas. 

Prada, L'Homme 
woda toaletowa, 

50 ml, 295 zł

AGATA KRAWCZYK
EKSPERT ZAPACHOWY
PERFUMERII DOUGLAS

Emocje między ludźmi 
są niczym pojedyncze 
nuty w zapachu. Aby 
kompozycja była spójną 
całością, wody damska 
i męska powinny być 
zgranym duetem. Tworzą 
wtedy harmonijny utwór. 
Należy pamiętać, że 
pewne akordy idealnie się 
uzupełniają... dokładnie 
tak jak ludzie w miłości. 

WALENTYNKI

MĘSKI
Zapach, którego twórcą jest Olivier 
Cresp, to niesamowicie aksamitna  
kompozycja. Szarmancki, dostojny…  
Za welwetowe wykończenie odpowie-
dzialny jest mech dębowy i drzewo 
różane. Będzie idealny dla mężczyzny, 
który kocha swoją kobietę i dba w życiu 
o luksus, szczególnie swoich bliskich. 
Jest rodzinny i opiekuńczy. 

Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Man 
woda toaletowa, 50 ml, 255 zł

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

TWARDZIEL
Zapach wolności. Przestrzeń, niezależność… 

wolny wybór. Taki jest wolny mężczyzna.  
Ta kompozycja stworzona przez François  
Demanchy'ego ma w sobie jednak wiele 

sprzeczności. Daje wrażenie ciepła na skórze, 
ale jest zapachem niesamowicie wibrującym. 

Sauvage zawróci w głowie niejednej kobiecie.  

Dior, Sauvage  
woda toaletowa, 60 ml, 329 zł

UWODZICIEL
To zapach dla ambitnego mężczyzny, 
który jest konsekwentny w swoich 
działaniach. Który sięga wysoko  
i zdobywa wyznaczone przez siebie 
cele. Azzaro Wanted to połączenie 
afrodyzjakalnych składników, takich 
jak kardamon, jabłko, fasola tonka… 
Wyróżnia się z tłumu. 

Azzaro, Wanted  
woda toaletowa, 50 ml, 249 zł

ON WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS



Ona i on mistrzowsko dopasowani.  
Ta sama miłość i doskonale dobrane 

zapachy wyrażające więcej niż słowa.  
Tylko teraz w Douglas dwa zapachy 

w jednej atrakcyjnej cenie 199 zł*!

IDEALNY DUET
za 199 zł

zapachów

Na walentynki

1. Tommy Hilfiger 
The Girl,  
woda toaletowa, 
30 ml, 129 zł 

1

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

2

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

* Oferta dotyczy produktów z wybranego 
asortymentu. Szczegóły u sprzedawcy.

2. Mont Blanc
Emblem, 
woda toaletowa, 
40 ml, 169 zł



za 199 zł
Hugo Boss
Boss Jour Pour 
Femme, woda  
perfumowana, 
30 ml,  
245 zł

Emanuel Ungaro 
Fruit d'Amour Lilac, 
woda toaletowa, 
50 ml,  
175 zł

Lacoste
Sparkling, 
woda 
toaletowa, 
30 ml,  
185 zł

Balmain
Extatic, 
woda  
toaletowa, 
40 ml, 
179 zł

Mercedes-Benz
Mecedes-Benz, 

woda 
toaletowa 

25 ml, 
139 zł

DKNY
Golden Delicious, 
woda perfumowana, 
30 ml,  
189 zł

Trussardi 
Donna,  
woda 
toaletowa, 
30 ml, 
195 zł 

Ariana Grande
Sweet Like Candy,  
woda  
perfumowana, 
30 ml,  
129 zł

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

Thierry Mugler
A Men, 

woda 
toaletowa, 

30 ml,  
139 zł

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WALENTYNKI

Ona i on mistrzowsko dopasowani.  
Ta sama miłość i doskonale dobrane 

zapachy wyrażające więcej niż słowa.  
Tylko teraz w Douglas dwa zapachy 

w jednej atrakcyjnej cenie 199 zł*!

IDEALNY DUET
za 199 zł

zapachów

Na walentynki

1. Tommy Hilfiger 
The Girl,  
woda toaletowa, 
30 ml, 129 zł 

1

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

2

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

* Oferta dotyczy produktów z wybranego 
asortymentu. Szczegóły u sprzedawcy.

2. Mont Blanc
Emblem, 
woda toaletowa, 
40 ml, 169 zł



MAKE-UP

Joie de Vivre to radość życia, 
która w najnowszej kolekcji wyrażona  
jest kolorem i pozwala wybierać  
każdego dnia uśmiech i szczęście. 

3. Extra Lash Sculpting Mascara  
Pogrubiający  
tusz do rzęs, 
9 ml, 145 zł

4. Velour Lovers Matte Metallic  
Lip Colour  
Joy, Smile, Happy  
– pomadki  
z delikatnie matującym pudrem  
i nawilżającym masłem mango, 
każda 3,6 g, 159 zł

Pomadki o unikalnym mato-
wo-metalicznym wykończe-
niu, silnie nasycone pigmen-
tem kredki do ust oraz róż do 
policzków i oczu o delikatnym 
brzoskwiniowym odcieniu. 
Oto najnowsza kolekcja, która 
zachwyca nie tylko kolorem, 
ale też wyraża to, co dla nas 
ważne: radość, uśmiech i 
szczęście.  
Uzupełnieniem makijażu jest  
podkreślenie oczu unikatową  
techniką Tightline, która  
zagęszcza linię rzęs i gwaran-
tuje naturalny efekt makijażu. 

IDEALNA KONSYSTENCJA, 
KREMOWA FORMUŁA, 

NASYCONE KOLORY. 
LIMITOWANA KOLEKCJA 
KOSMETYKÓW JOIE DE 

VIVRE ZACHWYCA!

LAURA 
MERCIER
Joie de Vivre

1. Kredka do ust 
Konturówka do ust  
w trzech odcieniach: 
Cassis, Punch, 
Grenadine, 
1,49 g, 139 zł

2. Windflush  
Colour Powder 
Rozświetlający róż 
do policzków i oczu, 
1,5 g, 229 zł

5. Tightline  
Cake Eye Liner  
Długotrwały eyeliner, odcień 
Blue Marine, 
1,4 g, 137 zł

5

2

1

3

4



Glamour w wersji rockowej! 
Srebrny, metaliczny, błysz-
czący – taki makijaż poleca 
w karnawale Douglas.  
Połyskiwać powinno 
wszystko, w końcu mamy 
wyglądać zimowo i pro-
miennie. Oprócz ogólnego 
blasku ważne są też oczy 
– mocno podkreślone, z no-
woczesną czarną kreską na 
środku powieki, która nada-
je makijażowi nieco szalony, 
niebanalny charakter.  

Okres sylwestrowo-noworoczny 
to okazja do pokazania się 
w pełnym blasku, i to dosłownie! 
Niech wszystko lśni!

1. Douglas Make Up  
Mascara Silver Glitter,  
srebrny tusz do rzęs, 
4 ml, 42 zł
2. Douglas Make Up  
The Kajal, kredka do oczu,  
5 g, 42 zł
3. Douglas Make Up  
Silver Glitter Eye Pencil, 
srebrna kredka do oczu,  
1,2 g, 27 zł

4. Douglas Make Up  
Eyeshadow Base, baza  
pod cienie, 2,5 g, 49 zł

5. Douglas Make Up  
Eye Liner Noir Pailleté, eyeliner,  

4,5 ml, 45 zł
6. Douglas Make Up  

Glitter Lip Gloss, błyszczyk do ust,  
8 ml, 17 zł

7. Douglas Make Up  
Devil Eyes Volume, tusz do rzęs, 

8 ml, 65 zł

45 zł*

DOUGLAS
MAKE UP

4
5

6

7

MAKE-UP

*  Oferta obowiązuje do 31.01.2017 r.  
lub do wyczerpania zapasów.

MA BYĆ PRZEDE 
WSZYSTKIM 

EFEKTOWNIE!  
MAKE-UP 
W STYLU 

ROCK PARTY 
MAGIC.

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

1

2

3





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
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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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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

www.lotnisko.lodz.pl
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