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Grzegorz 
Kapla

Reżyser, scenarzysta, 
pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor 
największych pols-
kich hitów komedio-
wych w XXI w. (m.in. 

"Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testoster-
on" - stale obecny 
w teatrach w kilkuna-
stu krajach - jest 
również jedną z na-
jpopularniejszych 
dziś polskich sztuk 
na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy".

IN ENGLISH 

A director, screenwrit-
er, writer, playwright 
and journalist. The 
author of the biggest 
Polish comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testoster-
on and Lejdis). Present 
in theatres  
in several countries all 
the time, Testosteron 
is also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world. In 
2015, Saramonowicz 
published his best-
seller book entitled 
Chłopcy (Boys).

fot. Dorota Czoch

Andrzej  
Saramonowicz

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, pomi-
dorową i kabrio-
lety. Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że nie 
trzeba pisać tylko 
o polityce. Że można 
pisać o świecie.

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 (not online), 
tomato soup and 
convertibles. Two 
wise people once 
helped him under-
stand that you do not 
have to write about 
politics. You can write 
about the world.

fot. Mat. Prasowe

Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mis-
trza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo 
choroby morskiej. 
Nie narzeka na nudę.

IN ENGLISH 

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most 
of us know him as 
a sailor and an Olympic 
Champion, but he 
has several more aces 
up his sleeve. He is 
a businessman, a social 
activist and the CEO 
of Gdansk Foundation. 
He offers training 
courses and gives 
motivational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues 
to swim in spite of 
his seasickness. He is 
never bored.

fot. Sylwester Ciszek

Mateusz  
Kusznierewicz

Jacek  
Górecki

Dziennikarz i dram-
aturg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził w te-
atrach, jeszcze więcej 
w salach kinowych. To 
jego domy. Wszystko 
co możliwe przelewa 
na papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale się 
tego nie boi. Nie boi 
się też zadawać pytań, 
sięgać po kino Larsa 
Von Triera i zestawiać 
na swojej playliście 
berlińskie techno 
z poezją śpiewaną.

IN ENGLISH 

A journalist and 
dramatist. Born in 1990. 
He spent half of his 
life in theatres and 
even more in cinema 
auditoria. They are his 
houses. He commits 
everything he can to 
paper. In the times of 
growing censorship, 
he stages a perfor-
mance in a theatre 
in Warsaw that is 
focused on a com-
ing-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to 
do so. He is also not 
afraid to ask questions, 
reach out for films by 
Lars von Trier and jux-
tapose Berlin techno 
with sung poetry on 
his playlist.

fot. Mat. prasowe

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma 
też „Gazetę Wy-
borczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. Nie 
kończy na jednym 
pytaniu, ale unika 
ludzi, którzy mówią 
bez końca. Jest 
też uzależniona od 
newsa i książek. Nie 
lubi marnować czasu 
i brzydzi się plotami.

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 but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news and 
books. She does not 
like wasting time and 
is disgusted by gossip.

fot. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czer-
kawski i Robert Le-
wandowski, 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.

IN ENGLISH 

He observes and then 
describes and makes 
comments. Mainly 
about sport, but he 
has two novels to his 
credit too. He listened 
to Mariusz Czerka-
wski and Robert 
Lewandowski tell 
him about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he is 
a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN 
and TVN24. A sports 
freak crazy about 
music. A lover of art 
with a soul. Here: 
a columnist and 
interviewer.
 
fot. Edyta Bartkiewicz 

Wojciech 
Zawioła
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Lau-
reat Nagrody Liter-
ackiej 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 recom-
mending one picture 
worth seeing every 
month.

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca 
jadał chleb, podróżu-
jąc u boku Roberta 
Makłowicza, zagląda-
jąc w zakamarki 
miejsc zakazanych 
dla zwykłego 
śmiertelnika. Kuli-
narny obieżyświat 
i poszukiwacz inten-
sywnych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

IN ENGLISH 

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travelling 
together with Robert 
Makłowicz, a famous 
Polish culinary critic, 
he has learned which 
side the bread is 
buttered looking into 
corners of places inac-
cessible to an ordinary 
man in the street. He is 
a culinary globetrotter, 
a taste hunter and 
the co-founder of 
the Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

fot. Joanna Ogórek 

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończyła 
krakowską PWST, 
została zaangażowana 
do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, 
Jarzyną, Borczuchem, 
Klatą, Korczakowską. 
Wyreżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje teksty 
w „Zwykłym Życiu”  
i „K Mag-u”. Na pre-
mierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” 
w reż. K. Aksinowicza.

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. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakows-
ka and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag.  
Her cinema debut 
W spirali directed  
by K. Aksinowicz awaits 

its opening night.

fot. Monika Szałek

Katarzyna 
Warnke

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowiek-
iem na pierwszym 
planie. Po ukończeniu 
trzydziestki pokazała, 
że swoje życie można 
zmienić w dowolnym 
momencie, 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 fore-
ground. In her thirties, 
she proved that one 
can change their lives 
at any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has been 
devoted solely to 
photography. 

fot. Mat. Prasowe

Monika
Szałek

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbos-
prężarka. Tata uparcie 
karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kie-
rownicą samochodu 
jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pocią-
ga ją wszystko, co ma 
cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy 
wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.
paniewiozapanow.pl.

IN ENGLISH 

She has a weakness 
for cars instilled in her 
head, because she 
does not have a heart 
but a turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and 
seating her behind 
the steering wheel 
even before she 
mounted a bike. 
Today everything with 
four wheels attracts 
her, and she feels 
strong affection for 
each car. The author of 
a blog entitled Panie 
wiozą Panów: paniew-
iozapanow.pl

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

Redaktor naczel-
ny. 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 ko-
miksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

IN ENGLISH 

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

fot. Monika Szałek

Jakub
wski

Kamil
Sadkowski
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Chicago jest nieporównywalnie młodsze niż choćby 
Gdańsk czy Szczecin, ale w o wiele mniejszym czasie 

stało się z malutkiego węzła komunikacyjnego 
jednym z najważniejszych miast świata.

TEKST: Jakub Milszewski  ZDJĘCIA: pixabay.com
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Z
 perspektywy szarego obywatela 
kraju środkowoeuropejskiego 
wielkie amerykańskie miasta 
mieszają się w jedną gigame-
tropolię, w której swoje miejsce 

ma i Bronx, i Los Angeles Lakers, i willa 
Hugh Hefnera, i Statua Wolności, 
i pewnie jeszcze napis „Hollywood”, 
i kasyna Las Vegas, i Góra Rushmore. 
Siedząc w fotelu trudno ocenić i za-
pamiętać, czy akcja filmu dzieje się 
w wietrznym Chicago, słonecznym San 
Francisco czy w suchym Utah. Kolejne 
serie seriali kryminalnych nie różnią się 
od siebie pod tym względem. A prze-
cież jednak pamiętamy, że Chicago to 
najbardziej polskie miasto ze wszyst-
kich miast poza Polską, bo Chicago to 
Jackowo. Pamiętamy też, że to w Bulls 
przez większość kariery grał Michael 
Jordan. Takie skrawki świadomości lepią 
się w układankę, w której jednak wiele 
puzzli pozostaje białych. Oczywiście 
nie ma absolutnie żadnych szans, żeby 
bez przynajmniej kilku lat spędzonych 
w Chicago uzupełnić luki, ale możemy 

cago”. Nazwa ma pochodzić od któregoś 
z indiańskich słów: albo od „checagou”, 
jak Indianie Miami i Illinois, którzy 
uciekli tu przed agresywnymi Irokezami, 
nazywali dziki por, który porastał brzegi 
rzeki, albo od  „shikaakwa”, co w ich 
języku miało oznaczać „dziką cebulę” lub 
„dziki czosnek”.

Tereny Chicago trafiły do Stanów 
Zjednoczonych w wyniku traktatu 
zawartego z Indianami. Nie oznaczało 
to jednak zgody między przyjezdnymi, 
a czerwonymi – westerny w tym temacie 
nie kłamią. Jeszcze na początku XIX 
wieku, kiedy biali nie mogli dogadać się 
między sobą (trwała wojna brytyjsko-
-amerykańska) Indianie dorzucali swoje 
trzy grosze. Wytłukli na przykład całą 
załogę Fortu Dearborn, który stał w miej-
scu dzisiejszego Chicago.

Rozwoju osady nie dało się jednak 
zatrzymać. Chicago pasło się i pęcznia-
ło – ludziom żyło się tu dostatnio, więc 
do miasta ściągały tysiące szukających 
stabilności i dostatku mieszkańców 
z całej Ameryki Północnej i nie tylko. 

przynajmniej sprawić, żebyście rozważyli 
wizytę nad jeziorem Michigan.

Zanim nad jezioro Michigan dotarli 
w 1673 pierwsi europejczycy – misjo-
narz Jacques Marquette i podróżnik 
Louis Jolliet – mieszkający tu Indianie 
Pottowatomi pewnie nie zdawali sobie 
sprawy, jak cenny będzie dla przyszłych 
mieszkańców ten skrawek lądu. Być może 
zastanawiały ich nieco dziwne warunki, 
jakie tu panowały – śmierdziało, bo 
rosły tam potężne ilości cebuli, poza tym 
od jeziora straszliwie wiało. Warunki 
nie odstraszyły pierwszego mieszkańca 
miasta. Czarnoskóry Haitańczyk Jean 
Babtiste Point du Sable wybudował dom 
nad rzeką i pojął za żonę Indiankę. Choć 
wielu Amerykanom wciąż jest to nie 
w smak, to właśnie on położył podwaliny 
pod dzisiejsze Chicago. Za nim zaczęli 
nad jezioro Michigan sprowadzać się inni 
mieszkańcy, ale to on był jego pierwszym 
mieszkańcem, on założył pierwszy sąd, 
a nawet zainicjował pierwsze wybory. Być 
może to on i kolejni mieszkańcy dopro-
wadzili do tego, że osadę nazwano „Chi-
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Zmarło łącznie 840 osób, a przyczyna 
tragedii do dziś nie jest znana.

Można powiedzieć, że Chicago od 
tego czasu rozwijało się bez większych 
zakłóceń. W jego historii odbijała się 
w zasadzie historia całych Stanów Zjed-
noczonych, ich pragnienia i potrzeby. 
Z jednej strony było Chicago domem 
dla Ala Capone i miejscem brutalnych 
porachunków mafijnych, z drugiej stro-
ny kwitła tu kontrkultura – to tutaj przy 
2132 N. Halsted Street w 1977 powstał 
pierwszy punkowy klub La Mere Vipere, 
początkowo funkcjonujący jako odnoga 
gejowskiego klubu The Snake Pit. Mia-
sto, choć o mocno katolickich korze-
niach (Jean Babtiste Point du Sable był 
ponoć głęboko wierzący) niewiele sobie 
robiło z 10 przykazań. Dlatego też tutaj 
swoją karierę mógł zacząć Hugh Hefner, 
właściciel „Playboya”. – Ja pochodzę 
z Chicago. Moje marzenia pochodzą 
z Hollywood – mówił w poświęconym 

Wkrótce miasto stało się jednym z naj-
ważniejszych punktów na mapie Stanów 
Zjednoczonych. 

Sielanka nie trwała jednak długo. 
W senną niedzielę 8 października Patrick 
i Catherine O'Leary prawdopodobnie 
wybiegli ze swojej małej obory na tyłach 
posesji 137 DeKoven Street z krzykiem. 
Legenda głosi, że podczas dojenia krowa 
kopnęła lampę naftową, od niej zaś 
zapaliła się słoma i w rezultacie w ogniu 
stanął cały budynek. Taką to przyczynę 
Wielkiego Pożaru odmalował Michael 
Ahern, ówczesny dziennikarz „Chi-
cago Republican”. Zrobił tym samym 
z Catherine O'Leary kozła ofiarnego, 
choć przyczyny pożaru były najpewniej 
zupełnie inne. Tak czy inaczej był to zde-
cydowanie najgorętszy weekend w historii 
Chicago. Ogień strawił ostatecznie ponad 
10 kilometrów kwadratowych zabudo-
wań. Wiatr przenosił ogień z budynku na 
budynek, wszystkie zaś płonęły ochoczo, 
jak przystało na drewniane konstrukcje. 
Ani mieszkańcy, ani służby nie były na 
taki kataklizm przygotowane. Strażacy 
byli wyczerpani po walce z pożarem, 
który gasili dzień wcześniej. 

Historycy do dziś spierają się o przy-
czyny pożaru, w którym życie straciły 
setki osób. Jedni twierdzą, że zapró-
szył go drobny złodziejaszek, inni, że 
zdenerwowany hazardzista. W 1982 roku 
spekulowano, że ogień mógł mieć nawet 

pozaziemskie pochodzenie. Mniej więcej 
w tym samym czasie w naszej atmosferze 
tuż nad Chicago miała rozpaść się ko-
meta Biela, a jej płonące odłamki mogły 
podpalić wyschnięte zabudowania i inne 
miasteczka nad jeziorem Michigan. 

Mieszkańcy Chicago nie załamali się 
jednak – podobnie jak lata później ich 
potomkowie po zamachu na World Trade 
Center w Nowym Jorku zakasali rękawy 
i zabrali się za odbudowę. Miasto zostało 
tym razem zaprojektowane z głową, by 
sprostać potrzebom setek tysięcy obywa-
teli. W taki to sposób świat architektury 
usłyszał wkrótce o „stylu chicagowskim”, 
z którego miasto do dziś jest dumne.

Ale to nie ostatnia wielka tragedia, jaka 
dotknęła miasto. 24 lipca 1915 roku na 
dno Chicago River poszedł zacumowany 
okręt SS Eastland, który przewoził 2500 
pasażerów. Część pasażerów wpadła do 
wody, część – głównie kobiety i dzieci – 
została uwięziona w kabinach pod wodą. 
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ZA NIM ZACZĘLI NAD JEZIORO MICHIGAN 
SPROWADZAĆ SIĘ INNI MIESZKAŃCY, ALE TO 
ON BYŁ JEGO PIERWSZYM MIESZKAŃCEM, ON 
ZAŁOŻYŁ PIERWSZY SĄD, A NAWET ZAINICJOWAŁ 
PIERWSZE WYBORY. BYĆ MOŻE TO ON I KOLEJNI 
MIESZKAŃCY DOPROWADZILI DO TEGO, ŻE OSADĘ 
NAZWANO „CHICAGO”.



mu filmie sam zainteresowany. Kiedy 
magazyn „Playboy” zaczął już cieszyć 
się dużym zainteresowaniem odbiorców 
w 1960 Hefner otworzył pierwszy Klub 
Playboya przy 116 E. Walton Street. Jego 
członkowie jedli, pili, bawili się, a serwis 
zapewniały apetyczne panie przebrane 
za Króliczki Playboya. Jakby tego było 
mało kilka lat później redakcja i klub 
przeniosły się do wieżowca Palmolive 
Building i ogłosiły to całemu światu 
umieszczając na jego dachu wysoki na 
dziewięć stóp logotyp.

Rozrywki dla dorosłych to jedno, ale 
tak wielkie miasto nie mogło obejść się 
też bez zapewnienia swoim mieszkańcom 
innych form relaksu. I tutaj Chicago 
przoduje. 552 parki, do tego ostatnie 
w Stanach darmowe zoo, czyli Lincon 
Park Zoo (pierwsze zwierzę kupione na 
jego potrzeby to młody niedźwiadek, za 
którego włodarze zoo zapłacili w 1874 
roku zawrotne 10 dolarów). Miasto żyje 
też wokół wielkiego jeziora Michigan, 
więc z niego korzysta. Na jego wybrze-
żu mieści się 15 mil plaż. Nic zatem 
dziwnego, że metropolia przyciągała do 
siebie wielkie osobistości, ale także je 
rodziła. Chicago wydało na świat i Walta 
Disneya, który stworzył wielkie roz-

JEGO CZŁONKOWIE JEDLI, PILI, BAWILI SIĘ, A SERWIS 
ZAPEWNIAŁY APETYCZNE PANIE PRZEBRANE ZA KRÓ-
LICZKI PLAYBOYA. JAKBY TEGO BYŁO MAŁO KILKA 
LAT PÓŹNIEJ REDAKCJA I KLUB PRZENIOSŁY SIĘ DO 
WIEŻOWCA PALMOLIVE BUILDING I OGŁOSIŁY TO 
CAŁEMU ŚWIATU UMIESZCZAJĄC NA JEGO DACHU 
WYSOKI NA DZIEWIĘĆ STÓP LOGOTYP.

PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
20

 



PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
21

 

rywkowe imperium, i Philipa K. Dicka, 
który sądził, że Stanisław Lem jest tak 
naprawdę zlepkiem komunistycznych 
autorów, i przebiegłego Johna Dillingera, 
i niesamowitego Harrisona Forda, i twór-
cę Kościoła Szatana Antona LaVeya, 
i genialnego Herbiego Hancocka. 

Za rozrywką idzie nauka. A może przed 
nią? Pierwszy w Stanach Zjednoczonych 
bank krwi, który uratował życie niezliczo-
nej wręcz ilości osób, powstał w Chicago 
w 1937 roku. Pierwszy klimatyzowany 
biurowiec w 1921. Tutaj przeprowadzono 
pierwszą operację na otwartym sercu 
i wymyślono telefon komórkowy. I farbę 
w spreju, za co Chicago przeklinane jest 
przez wszystkie inne miasta na świecie. 

Dziś Chicago rozciąga się na ponad 
600 kilometrów kwadratowych i wciąż 
rośnie. Całą aglomerację zamieszku-
je ponad 9 milionów mieszkańców, 
z czego ponad milion jest pochodzenia 
polskiego (ale po polsku mówi ponoć 
„jedynie” 250 tysięcy). Dla porówna-
nia: w Szczecinie żyje nieco ponad 400 
tysięcy osób. Chicago to jednak zbio-

rowisko Europejczyków – prawie rów-
nie dużo tu Irlandczyków, a począwszy 
od 1961 roku część Chicago River 
barwiona jest na zielono w ramach 
obchodów Dnia Św. Patryka.  

IN ENGLISH 

CITY IN THE FUMES OF ONION

Chicago is incomparably younger 
than, for example, Gdansk or 
Szczecin, but in a considerably shorter 
time it has transformed from a tiny 
communication junction to one of the 
most important cities in the world. 

From the perspective of an average citizen 
of Central Europe, big American cities 
mingle into one giga-metropolis, in which 
there can be found Bronx, and Los Angeles 
Lakers, and Hugh Hefner’s villa, and the 
Statute of Independence, and probably also 
the Hollywood Sign, and casinos in Las 
Vegas, and the Mount Rushmore National 
Memorial. Sitting in an armchair, it’s hard 
to guess and remember if the action of 

a film takes place in the windy Chicago, 
in the sunny San Francisco, or in the dry 
Utah. Modern crime TV series don’t differ 
from each other in this respect. And yet we 
remember that Chicago is the most Polish 
city of all cities beyond Polish borders, be-
cause Chicago is Jackowo. We also remem-
ber that it was in the NBA's Chicago Bulls 
that Michael Jordan played for the most 
part of his career. Such pieces of mental 
puzzle fall into place, but still many pieces 
remain blank. Of course, there is no chance 
whatsoever to fill the blanks without living 
in Chicago for several years, but we can at 
least make you consider paying a visit to the 
city by Lake Michigan. 

Before the first Europeans – a mission-
ary Jacques Marquette and a traveller 
Luis Jolliet – reached the said lake in 
1673, it was highly probable that the local 
Native American people, the Pottawa-
tomi, didn’t have the slightest idea of how 
much valuable this piece of land will be 
for its future inhabitants. Admittedly, the 
newcomers might have been intrigued 
by strange local conditions such as, for 
example, a constant stench that was given 
off by massive amounts of onion or a con-
stant sharp wind blowing from the direc-
tion of the lake. The conditions, however, 
were not enough of a deterrent for the 
first inhabitant of the city. A black Hai-
tian, Jean Baptiste Point du Sable, built 
a house by the river and married a Native 
American woman. And although many 
Americans still frown upon it, it was him 
who laid the foundations for the today’s 
Chicago. Following his steps, other set-
tlers began to flock to the area, but it was 
him who was the first inhabitant, and it 
was him who established the first court 
of law and perhaps even initiated the first 
general election. Perhaps it was his and 
other settlers’ doing that the settlement 
was named “Chicago.”

The name is supposed to have 
stemmed from one of Native American 
words: either from „checagou,” as the 



Miami and Illinois Native Americans 
(who, having fled from the aggressive 
Iroquois, took refuge in this area) 
called the wild leek growing by the 
lake, or from the word “shikaakwa,” 
which meant “wild onion” or “wild 
garlic.” The areas of Chicago were an-
nexed to the United States by virtue of 
a treaty with Native Americans. It was 
not, however, necessarily tantamount 
peace between the settlers and Native 
Americans – Westerns don’t lie in this 
respect. As late as in the beginning 
of 19th century, when White people 
couldn’t reach an agreement between 
each other (the raging Anglo-American 
war being an example thereof ), Native 
Americans put their two pennies worth. 
For example, they killed the entire crew 
of Fort Dearborn, which was located in 
the place of today’s Chicago.

But the development of the settlement 
couldn’t be stopped. Chicago was grow-
ing and swelling – people were living 
comfortable lives there, and soon it was 
hit by a massive influx of people, who 
–  looking for stability and affluence – 
flocked not only from the entire North 
America, but also other places. In the 
years to come, Chicago was to become 
one of the most important points on the 
American map.

But the idyll didn’t last long. On 
a sleepy Sunday of 8th October, 1871, 
Patrick and Catherine O’Leary were 
supposed to run from their little cow-
shed at the back of their house at 137 
DeKoven Street, screaming at the top 
of their lungs. According to the legend, 
a cow kicked a paraffin lamp during 
milking, the haystacks caught fire and, 

as a result, the entire building burst 
into flames. At least this was the reason 
behind the Great Chicago Fire that was 
suggested by Michael Ahern, the then 
reporter of the Chicago Tribune. In 
the process, he made a scapegoat out of 
Catherine O’Leary, although the true 
whys and wherefores of the fire were 
probably entirely different. One way 
or another, it was certainly the hottest 

weekend in the history of Chicago. The 
fire consumed the total of 10 square 
kilometres of buildings. The wind car-
ried the fire from building to building, 
and all of them caught fire eagerly, as 
befits wooden constructions. Neither 
the settlers, nor the public officers were 
prepared for such a calamity. To make 
things worse, the city fire-fighters were 
exhausted after the battle they had 
fought with another fire the day before.

Until this day, historians argue 
about the reasons behind the fire in 
which hundreds of people lost their 
lives. Some claim that it was sparked 
by a petty thief, some – that it was 
started by an upset gambler. In 1982, it 
was speculated that the fire could have 
had an extraterrestrial source. Around 
the time of the fire, Biela’s Comet was 
supposed to disintegrate in the Earth’s 
atmosphere right above Chicago, and 
its burning shreds could have set fire to 
parched buildings not only there, but 
also in other cities by Lake Michigan. 
The inhabitants of Chicago, however, 
didn’t break down – just like their 
descendants after the attacks on the 
WTC in New York, they rolled up their 
sleeves and got down to work. This 
time, the city was thoroughly planned 
to meet the needs of thousands of 
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citizens, and it was because of this fact 
that the architectural world soon heard 
about the “Chicagoan style,” of which 
the city is proud to this day.

But this was not the last of trage-
dies which fell upon the city. In the 
morning of 24th July, 1915, the ship SS 
Eastland, tied to a dock, sunk to the 
bottom of the Chicago River with its 
2500 passengers. Some of them fell into 
the water, some – chiefly women and 
children – were captivated in the cabins 
under the water. Altogether, 840 people 
died, and the reasons of the tragedy 
remain unknown to this day.

It can be said that since that time 
Chicago has been developing without 
any major disturbances. Its history 
reflects the history of the entire United 
States, its desires and needs. On the 
one hand, Chicago was home to Al 
Capone and the place of brutal mafia 
bloodletting, on the other hand, it 
was the place of blooming countercul-
ture. It was there that in 1977 the first 
punk club La Mere Vipere was opened 
at 2132 N. Halsted Street (initially it 
functioned as a branch of gay club 
called The Snake Pit). The city, despite 
its strong Catholic roots (Jean Bap-
tiste Point du Sable was supposed to 
be deeply religious), didn’t care much 

about the 10 commandments. For 
this reason, this was the perfect city 
for Hugh Hefner to start his career 
with Playboy. As he himself stated in 
a film devoted to his person, “I come 
from Chicago. My dreams come from 
Hollywood.”

When the Playboy magazine started 
to enjoy greater popularity in 1960, 
Hefner opened the first Playboy Club 
at 116 E. Walton Street. Its members 
ate, drank, enjoyed themselves, and 
the service was provided by attractive 
ladies dressed as Playboy Bunnies. It 
that wasn’t enough, several years later 
the editorial office and the club moved 
to the skyscraper Palmolive Building, 

has not only enticed big personalities, but 
also given birth to them. Chicago gave 
to the world Walt Disney, who created 
a gargantuan entertainment empire, Phil-
ip K. Dick, who claimed that Stanisław 
Lem is in fact a group of communistic 
authors, the cunning John Dillinger, the 
incredible Harrison Ford, the founder of 
Church of Satan Anton LaVey, and the 
brilliant Herby Hancock.

After entertainment, there follows 
education. Or maybe it comes before 
it? The first blood bank in the United 
States, which has saved lives of innumer-
able people, was established in Chicago 
in 1937. The first air-conditioned office 
building – in 1921. It was there that the 

first operation on the open heart was 
conducted, and it was there that the first 
mobile phone was invented. And a spray 
paint, for which Chicago is cursed by all 
the cities in the world.

Today, Chicago occupies the area 
of 600 square kilometres and it’s still 
expanding. In the entire agglomera-
tion, there live over 9 million people, 
of which 1 million is of Polish descent 
(but “only” 250 000 speak Polish). In 
comparison – Szczecin has slightly over 
400 thousand inhabitants. Chicago is 
an assemblage of Europeans – there are 
almost just as many Irish people, and 
since 1961, a part of the Chicago River 
has been dyed green as a way of celebrat-
ing Saint Patrick’s Day. 

and announced this fact to the entire 
world by putting a nine-feet logotype 
on its roof.

Entertainment for adults is one thing, 
but a big city like this couldn’t make do 
without providing their inhabitants with 
other form of relaxation. And in this 
respect, Chicago is the leader. 552 parks, 
the Lincoln Park Zoo which is the last 
free zoo in the United Stated (the first an-
imal that was bought for its purposes was 
a young bear, for which in 1874 the park’s 
authorities paid an astronomical price of 
10 dollars). It cannot be forgotten that the 
city is located by the great Lake Michi-
gan, so it takes advantage of it too. On its 
brinks, there stretch 15 miles of beaches. 
No wonder, therefore, that the metropolis 
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Iluż spraw nie byłoby gdyby nie ona? Prezydent Mościcki ani 
prezydent Kaczyński nie mogliby przecinać wstęg, Jan Paweł 
II nie mógłby sprawdzić, czy Duch zstąpił nad tę naszą ziemię, 
prezydent Komorowski nie wręczyłby odznaczeń himalaistom 

i narciarzom… Zresztą kto bez niej zostałby narciarzem?

TEKST: Grzgorz Kapla   ZDJĘCIA: Żródło: Archiwalne ze zbiorów PKL

OSIEMDZIESIĄT LAT 
I ZAWSZE 
POD GÓRĘ

T
yle się uzbierało spraw, że nie 
wiadomo które są najważniejsze. 
Jak to zważyć, czy ważniejsze są 
łzy w oczach Jana Pawła II, kiedy 
stoi tam w białej mgle na tarasie 

Kasprowego i którym nie pozwala popły-
nąć, bo przecież twardy jest i nie pozwoli 
nawet jeśli właśnie rozumie, że to ostatni 
raz. I że już nie wróci. Czy wzruszenie, 
które nie pozwala synowi Maćka Berbeki 
odebrać odznaczenia z rąk prezydenta 
Komorowskiego w czasie ostatniej Mszy 
na Kasprowym. Kto by się spodziewał, 
że te wyprawy Maćka były naprawdę 
ważne dla Polski. A może najważniejsze 
są łzy niemieckiej dziewczyny, zakochanej 
w Józku Uznańskim, kiedy zrozumiała, że 
jej chłopak zginie tu, na górze, bo czekają 
na niego hitlerowcy.

Uznański zobaczył ich, otworzył wrota 
kolejki i skoczył w białą czeluść stromą 

jak lodospady. Płakała, bo już nigdy się 
mieli nie spotkać. Ale czuła, że ten jego 
skok przejdzie do legendy. I że będą 
o nim opowiadać już do końca świata. 
Jak o Janosiku.

Nie byłoby tylu miłości. I wielu zdrad 
by nie było. I medali na mistrzostwach 
i wielkich startów na olimpiadach. I nie-
widomy narciarz Józek Płonka nigdy by 
nie dokonał niemożliwego i nie zjechał 
z Krzyżnego, a Andrzej Bargiel trenował 
by pewnie we Francji…

Bez kolejki na Kasprowy nie zdarzyło-
by się wiele pięknych spraw. 

A kolejka nie powstałyby bez Alek-
sandra Bobkowskiego, człowieka, który 
w swoich rękach skupił wszystkie nici 
potrzebne do rozwiązania wszystkich 
nabrzmiałych spraw między ekologa-
mi i biznesmenami i między różnymi 
politycznymi opcjami. Bobkowski był 

narciarzem, wiceprezesem w narciar-
skiej organizacji, był w zarządzie kolei, 
a potem został ministrem infrastruktury. 
No i był zięciem prezydenta Mościckiego 
i nikt mu nie mógł podskoczyć. Kiedy 
podpisał papiery, wystarczyło 227 dni, 
żeby kolejka ruszyła. Materiały nosili 
ludzie w górę na plecach. Nawet turyści 
i narciarze. Każdy brał do plecaka po 
dwa kilo piasku i cementu. A to przynaj-
mniej trzy godziny drogi pod górę. 

Było warto. Kolejka jest najbardziej 
rozpoznawalnym symbolem Zakopanego. 

– O ośrodkach Polskich Kolei Lino-
wych słyszało prawie dziewięciu na 
dziesięciu zapytanych Polaków.  Trzech 
na czterech z tych, którzy znają PKL, 
deklaruje, że choć raz w życiu skorzystało 
z naszych kolei górskich. To w dużej 
mierze zasługa naszego najważniejszego 
i najstarszego ośrodka na Kasprowym 



Wierchu – mówi Patryk Białokozowicz, 
członek zarządu PKL ds. sprzedaży 
i marketingu. 

We wtorek 15 marca 2016 roku PKL 
zainaugurowały obchody osiemdziesię-
ciolecia. Otwarto interaktywną wystawę 
w holu stacji górnej na Kasprowym. Jest 
też ekspozycja poświęcona wizycie Ojca 
Świętego. W największych miastach 
Polski ustawiony zostanie interaktywny 
wagonik PKL, który z pomocą gogli 
do oglądania wirtualnej rzeczywistości 
zabierze odwiedzających w nieprawdopo-
dobną górską podróż. Będą też imprezy 
okolicznościowe, wystawy plenerowe, 
zawody w narciarstwie alpejskim No 
limit na najdłuższej w Polsce trasie sla-
lomu giganta oraz program edukacyjny 
dla sześciolatków, który PKL zorganizo-
wały wspólnie z Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym. 

IN ENGLISH 

EIGHTY YEARS AND ALWAYS 
AIMING HIGH

How many things would not have 
happened if it had not been for 
it? Neither President Mościcki nor 
President Kaczyński would have 
cut the ribbon, John Paul II would 
not have had a chance to check if 
the Spirit had descended on this 
land, President Komorowski would 
not have presented awards to 
mountaineers and skiers... Anyway, 
who would have become a skier if it 
had not been for it?

So many things happened that it is hard 
to say which ones are the most important. 
How to decide whether it is the tears in 
the eyes of John Paul II who is standing 
there in the white mist on the terrace of 
Kasprowy and holding them back because 
he is tough and will never let them go 
even if he understands it is the last time. 
And he will not come back. Or whether 
it is emotion that does not allow the sons 
of Maciej Berbeka pick up the distinction 
from President Komorowski during the 
last Mass on Kasprowy. Who would 
expect that those expeditions of Maciej 
would be so important for Poland. Or 
perhaps it is the tears of a German girl 
in love with Józek Uznański when she 
understood that her boyfriend would die 
here, on the mountain, because the Nazis 
were waiting for him.

Uznański saw them, opened the door 
of the cable car and jumped into the 
white depths as steep as an icefall. She 
was crying because they would never 

meet again. But she felt his jump would 
pass into legend. And that they would 
be talking about him till the end of time. 
Like about Janosik.

There would have never been so 
many loves. And so many infidelities. 
And championship medals and great 
performances during the Olympics. And 
the blind skier Józef Płonka would have 
never achieved the impossible and skied 
down Krzyżne, and Andrzej Bargiel 
would have probably trained in France...

Many beautiful things would not 
have happened without the cable car to 
Kasprowy Wierch.
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O OŚRODKACH POLSKICH KOLEI LINO-
WYCH SŁYSZAŁO PRAWIE DZIEWIĘCIU NA 
DZIESIĘCIU ZAPYTANYCH POLAKÓW.

And the cable car would not have been 
built without Aleksander Bobkowski, 
a man who gathered in his hands all the 
strings necessary to solve all severe issues 
between ecologists and businessmen and 
various political circles. Bobkowski was 
a skier, vice-chairman of a ski organisation, 
member of the rail administration and 
later the minister of infrastructure. And he 
was President Mościcki’s son-in-law, so no 
one would cross him. When he signed the 
papers, it took only 227 days to set the cable 
car in motion. Materials were carried uphill 
by people on their back. Even by tourists 
and skiers. Everyone packed two kilograms 
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of sand and cement into their backpacks. 
And it is at least three hours’ walk uphill.

It was worth it. The cable car is the 
most recognisable symbol of Zakopane.

“Almost nine out of ten Polish respond-
ents have heard about the Polish Cable 
Railway (Polskie Koleje Linowe, PKL). 
Three out of four of those who know PKL 
state they have used our cable railway at 
least once. It is in large measure thanks 
to our most important and oldest centre 
on Kasprowy Wierch,” says Patryk 
Białokozowicz, PKL board member 
specialising in sales and marketing.
PKL inaugurated the celebrations of 
its eightieth anniversary on Tuesday, 15 
March 2016. An interactive exhibition was 
opened in the hall of the upper station on 
Kasprowy. There is an exposition devoted 
to Pope’s visit too. An interactive PKL 
car will be located in the biggest Polish 
cities. It will take its visitors to an amazing 
mountainous journey thanks to virtual 
reality goggles. There will be occasional 
events, outdoor exhibitions, No limit 
Alpine skiing competition on the longest 
giant slalom distance in Poland and an 
educational programme for six-year-old 
children organised by PKL together with 
the Tatra Montains National Park. 

BEZ KOLEJKI NA KASPRO-
WY NIE ZDARZYŁOBY SIĘ 
WIELE PIĘKNYCH SPRAW. 



R
EC

EN
ZJ

E 
Re

vi
ew

s
28

 

K
rzysztof (Piotr Stramowski) 
i Agnes (Kasia Warnke) są 
młodym małżeństwem w kry-
zysie. Aby uciec od codziennych 

zmartwień, wybierają się na przejażdżkę 
za miasto. Jednak wspólne przebywanie 
ze sobą uruchamia spiralę wzajemnych 
pretensji, która przeradza się w prawdzi-
wą psychodramę. Zabrany po drodze 
autostopowicz ma rozładować napię-
tą atmosferę, ale w rezultacie jeszcze 
napędza małżeńskie kłótnie. Próbując 

pomóc, świadek namawia ich do zażycia 
tajemniczej substancji, która ma uratować 
ich miłość. „Lekarstwo” uaktywnia 
kolejne warstwy podświadomości, przez 
co bohaterowie widzą jak na dłoni, jak 
poplątane są ich relacje.

Film o cienkiej granicy między gorącą 
miłością a toksycznym związkiem. "W spi-
rali" to emocjonalny rollercoaster, wiwisek-
cja związku kobiety i mężczyzny, w której 
cierpienie, poniżenie i gniew przeplatają się 
z pożądaniem i namiętnością. 

 
IN ENGLISH 

W SPIRALI, A NEW FILM  
BY KONRAD AKSINOWICZ

Krzysztof (Piotr Stramowski) and 
Agnes (Kasia Warnke) are a young 
married couple in crisis. In order to 
escape their everyday troubles, they 
go to the country. But the time spent 
together triggers a spiral of grudges 
and complaints, which turns into a real 
psychodrama. A hitch-hiker picked up 
along the way is supposed to ease the 
tension but in fact provokes even more 
quarrels. Trying to help, the witness 
encourages them to take a mysterious 
substance supposed to save their love. 
The “cure” activates next layers of 
subconsciousness. As a result, the char-
acters can clearly see how complicated 
their relations are.

It is a film about the thin line between 
passionate love and a toxic relationship. 
W spirali (In a spiral) is an emotional 
roller coaster, a dissection of a relation-
ship between a man and woman in which 
suffering, humiliation and anger alternate 
with passion and desire. 

„W SPIRALI"

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: Mat. prasowe

NOWY FILM 
KONRADA AKSINOWICZA
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CEZARY ŁAZAREWICZ,  
„ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW.  
SPRAWA GRZEGORZA PRZEMYKA”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2016

Zdawaliśmy maturę w szkołach nieodległych od siebie. 
Też upiłem się z kolegami po maturze i też łaziliśmy 
wstawieni po Starym Mieście. Dzień czy dwa dni wcze-
śniej. Mogło więc paść na mnie albo na Łepasa, Bronka, 
Baczyńskiego, Łukasza czy Barona. Lub na kogokolwiek 
innego z nas – warszawskich maturzystów z 1983 roku.

Bo Grzegorz Przemyk – początkujący poeta i uczeń li-
ceum im. Frycza Modrzewskiego – nie został zakatowany 
przez milicjantów dlatego, że był synem działaczki opo-
zycyjnej. Oni go bili, bo po prostu bić mogli. Bezkarnie, 
o czym wiedzieli. Żeby pokazać, kto ważniejszy. I kto 
może wszystko.

W Polsce 1983 roku wszystko mógł generał Kiszczak, 
drugi po Jaruzelskim w ważności członek komunistycznej 
junty wojskowej. Nie ulega wątpliwości, że to on jest 
odpowiedzialny za śmierć Przemyka, mimo iż sam nie bił; 
ba, o biciu dowiedział się dopiero, kiedy młody chłopak 
zmarł w szpitalu. Ale to właśnie on stworzył warunki do 
brutalnych działań podległych sobie ludzi. W stoczniach, 
kopalniach, wobec demonstrantów czy – jak to miało miej-
sce z Przemykiem – wobec przypadkowych ludzi, na których 
reżim demonstrował swoją siłę.

Cezary Łazarewicz napisał doskonałą książkę, w której 
przeraża nie tylko bestialstwo sadystycznych milicjantów 
wobec niewinnego nastolatka, ale przede wszystkim opis 
potężnej machiny terroru i manipulacji, jaką dysponowali 

STUDIUM TYRANII
STUDY OF TYRANNY

Tekst: Andrzej Saramonowicz

„architekci stanu wojennego”. Widać z tej książki, jak kłamliwe 
są wszelkie późniejsze opowieści, że lata 1981-89 to był w Pol-
sce czas miękkiej, by nie rzecz, sympatycznej tyranii. Nie, nie 
był. Casus Przemyka pokazuje, że chcąc ratować oprawców, 
Kiszczak, Urban i im podobni gotowi byli niszczyć życie wielu 
ludzi. Nie metaforycznie. Dosłownie.

Niech „Żeby nie było śladów” stanie się obowiązkową lekturą 
dla każdego, kto pragnie zrozumieć mechanizmy tyranii. 

CEZARY ŁAZAREWICZ,  
ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW. 
SPRAWA GRZEGORZA PRZEMYKA
PUBLISHED BY CZARNE, WOŁOWIEC 2016

We took our high school-leaving exams in schools located 
close to each other. I also got drunk with my friends after the 
exams, and – already tight – we were wandering around the 
Old Town too. One or two days earlier. So it could be either 
me or Łepas, Bronek, Baczyński, Łukasz or Baron. Or any of 
us, the Warsaw high school graduates from 1983.

Because Grzegorz Przemyk, an aspiring poet and student at 
the Andrzej Frycz Modrzewski High School, was not attacked 
by Citizen's Militia because he was a son of an oppositionist. 
They were beating him because they simply could. With 
impunity, about which they knew. To show who was more 
important. And who could do everything.

In 1983 in Poland, everything could be done by General 
Kiszczak, the second most important member of the Com-
munist military junta after Jaruzelski. There is no doubt 
that he is the one responsible for the death of Przemyk, even 
though we was not the one to beat him in person. He even 
heard about it only after the young man had died in hospital. 
But it is he who created conditions that favoured brutal acts 
of his subordinates. Acts committed in shipyards and mines, 
towards demonstrators or – as in Przemyk’s case – random 
people, on which the regime manifested its power.

Cezary Łazarewicz wrote an excellent book. What is 
most terrifying in it is not only the bestiality of the crime 
committed by the sadistic militia on the innocent teenager 
but most of all a description of the enormous system of terror 
and manipulation used by the “architects of the martial law”. 
The book shows how untrue were all the later stories whose 
authors claimed that the 1981-89 period in Poland was a time 
of soft, not to say nice, tyranny. No, it was not. The case of 
Przemyk shows that, in order to save the torturers, Kiszczak, 
Urban and the like were ready to destroy the lives of many. 
Not metaphorically. Literally.

Żeby nie było śladów (So that there is no trace left) should 
become required reading for everyone who wants to understand 
the mechanism of tyranny. 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dzi-
ennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. „Ciało”, „Testos-
teron” 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”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

Czytanie według Saramonowicza
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On gra i śpiewa tym swoim głosem 
jednocześnie chłopięcym i spracowanym. 

Jest w tym jakaś perwersja. Albo przynajmniej 
tajemnica. Zresztą nie wiem, od czasu 

„Helicopters”, choć poznałem tę płytę 
o dziesięć lat za późno, jestem absolutnym 

fanem. I nie rozumiem dlaczego został w Polsce, 
zamiast stanąć w jednym szeregu z Iggym 

Popem, Tomem Waitsem czy Lou Reedem. 
Więc kiedy on gra, ona maluje. Czasem 
delikatnie, na czubkach palców. Czasem 

gwałtownie, całą sobą. Maluje tak sugestywnie, 
że czasem boli. A czasem pragniesz. Więcej 

i więcej. Alicja Domańska i John Porter.

TEKST: Grzegorz Kapla  

PO DRUGIEJ STRONIE 

LUSTRA
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 To 

nie jest koncert. I to 
nie jest lekcja malowa-
nia. To raczej spektakl, 
w którym muzyka 
i obraz budują jakąś 

mroczną, zmysłową relację. A oni są 
w tym nie aktorami, ale raczej parą demi-
urgów, którzy na oczach widzów tworzą 
zupełnie osobny, niepokojący świat. Efe-
meryczny i nietrwały. Istniejący jedynie 
wtedy, kiedy się staje. A potem skazany 
na to, żeby go zamknąć w pamięci jak 
kwiat. Albo proch. Albo jak miłość. 
Nie pytajcie o czym jest ta opowieść. Jest 
o kobiecie, więc nie da się jej ani streścić, 
ani zapisać inaczej jak w pamięci. Zresztą 

– to opowieść o Alicji, więc nie wiesz co 
jest prawdą, a co tylko złudzeniem. Ale 
miałem do nich kilka pytań.

PERFOMANCE, KTÓRY ŁĄCZY 
MALARSTWO I MUZYKĘ, NIE JEST 
PROSTYM ZAGADNIENIEM. O MU-
ZYCE ŁATWO MÓWIĆ, BO WSZYST-
KIM SIĘ WYDAJE, ŻE NIE POTRZEBA 
DO TEGO ŻADNYCH KOMPETENCJI. 
PIOSENKI NAM SIĘ PODOBAJĄ, 
ALBO NIE. ABSTRAKCYJNE MA-
LARSTWO JUŻ TAK ŁATWO SIĘ NIE 
PODDAJE ODBIORCY. JAK CZYTAĆ 
TAKIE OBRAZY?
ALICJA: Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że 
kiedy ptak śpiewa, to po prostu słuchasz 
i nie starasz się za wszelką cenę go rozum-
ieć. A ty koniecznie chcesz oceniać racjon-
alnie malarstwo? Z malarstwem abstrak-
cyjnym jest właśnie tak, jak ze śpiewem 
ptaka: należy się temu poddać. Pozwolić, 
żeby przez ciebie popłynęło. Odczuwać 
je po prostu, bo w przeciwieństwie do 
malarstwa figuratywnego, nie przedstawia 
realnych obiektów, a formą i barwą op-
eruje dowolnie. Dopuszczalny i wspaniały 
jest element improwizacji. Jak w jazzie. 
Ja w mojej sztuce odnoszę się do emocji, 
pracuję jak chirurg na żywym organizmie. 
JOHN: To jest kwestia tego, w jaki 
sposób postrzegamy nasze otoczenie. 
Dźwięki i obrazy są nieodłącznie wpisane 
w nasze codziennie życie. Wszystko 
co widzę jest dla mnie obrazem. Jest 
obrazem, w którym bierzemy udział. To 
nasza teraźniejszość.

KIEDYŚ MALARZ ANDRZEJ PAWEŁ-
CZYK POWIEDZIAŁ, ŻE NA OBRAZIE 
WIDAĆ EMOCJE ARTYSTY. GNIEW, 
BÓL, LĘK, RADOŚĆ, NAWET MIŁOŚĆ. 
JEŚLI OBRAZ JEST DOBRY – OD-
BIORCA ODCZYTA TE WŁAŚNIE 
EMOCJE. ZGADZACIE SIĘ Z TYM?
J: Malarstwo Alicji nie jest przeznaczone 
do odczytania. Trzeba go doświadczyć. 

A: Zdecydowanie się zgadzam. Ale 
zawsze pozostawiam widzowi wolność, 
swobodę interpretacji. Wszyscy nos-
imy w sobie całą paletę emocji, bardzo 
złożonych. I sztuka służy do tego 
żeby przejrzeć się w niej jak w lustrze. 
Malarstwo, dokładnie tak jak muzy-
ka, wpływa na nas bezpośrednio swoją 
energią. Nie ma żadnych barier, nie ma 
przestrzeni na fałsz. Sztuka jest narzędzi-
em do czytania i poznawania… siebie.

PERFORMANCE „ALICE LEFT WON-
DERLAND” TWORZYCIE WSPÓLNIE. 
PARA ARTYSTÓW. MUZYKA I OB-
RAZY POWSTAJĄ NA SCENIE NA 
OCZACH WIDZÓW. CZYJE TO SĄ 
EMOCJE? JOHNA? ALICJI? JAKIEJŚ 
WYMYŚLONEJ POSTACI, KTÓRĄ 
PANI GRA? ALICJI, KTÓRA OPUSZ-
CZA KRAINĘ CZARÓW BO UCIEKŁA 
ZBYT DALEKO OD TYCH, KTÓRYM 
BYŁA BLISKA?
J: To są nasze wspólne emocje – jesteśmy 
w trakcie naszego performance’u bardzo 
skupieni, skoncentrowani. Jak w transie 

– tworzymy niesamowite, rażące wręcz, 
namacalne pole energii. To właśnie 
spowodowało, że inaczej gram odkąd 
pracujemy razem.
A: Nad projektem „Alice Left Wonder-
land” pracuję już dwa lata. Na początku 
była to seria obrazów, bazująca na moich 
osobistych przemyśleniach, przeżyciach 
czy emocjach. Z czasem postanowiłam 
iść dalej i poszerzyć przekaz o muzykę. 
Szukałam odpowiedniego artysty, na 
tyle lirycznego i zarazem drapieżnego, 
żeby jego muzyka współgrała z emoc-
jami obrazów. John przyszedł kiedyś 
na mój wernisaż. Coś go poruszyło. 
Zainspirowało. Mocno, skoro kilka dni 
później przysłał mi mp3 z utworem, 
o którym powiedział, że powstał po 
tym, jak zobaczył te obrazy. Siedziałam 
zaczarowana. Pomyślałam, że to jest 
dokładnie to, czego szukam. Zawsze 
fascynowały mnie mroczne zakamarki 
duszy, ale raczej nie tyle serce, ile mózg. 
Jego neurologiczne sekrety. Ten osobisty 
mały Wonderland, który każdy nosi 
w sobie. O tym jest nasz performance, 

o odchodzeniu i powrotach od siebie i do 
siebie. O tym, że warto zagłębiać się w te 
korytarze często pogmatwane i nieod-
kryte, żeby zrozumieć siebie, ale przede 
wszystkim siebie poznać.

SKĄD FASCYNACJA KSIĄŻKĄ LEWI-
SA CARROLLA, TEKSTEM, ZRESZTĄ 
DOSYĆ TRADYCYJNYM I NIEMŁO-
DYM, BO MA JUŻ 150 LAT? DLACZE-
GO KOBIETY FASCYNUJE TO, CO 
MOŻNA ZOBACZYĆ PO DRUGIEJ 
STRONIE LUSTRA, A DO MĘŻCZYZN 
TA HISTORIA NIE PRZEMAWIA?
J: Do mnie bardzo przemawia, bo tam 
jest wszystko – świat w którym sam 
musisz znajdować drogę i poszukiwać 
odpowiedzi na każdym kroku. Niby to 
jest totalnie zwariowany świat, ale może 
to nie świat jest zwariowany, może to 
my nie odbieramy świata prawidłowo? 
To jest wyzwanie dla naszej percepcji. 
A Mad Hatter (Szalony Kapelusznik) dla 
mnie jest główną postacią oprócz Alicji 

– przenosi tę opowieść prawie na poziom 
szekspirowskiej tragedii.
A: Historia Alicji to tak naprawdę zapis 
marzenia sennego. Wycieczka w głąb 
króliczej nory. To rodzaj psychoana-
lizy, a mnie metody psychoanalityczne 
fascynują i bardzo inspirują. Zaraz po 
malarstwie to moja druga pasja.
 
JAKIE PYTANIA O KOBIECOŚĆ STA-
WIA SOBIE PANI MALUJĄC LUSTRA? 
CZY MOŻE NIE MA MIEJSCA NA 
PYTANIA, BO TAKI OBRAZ MA OD-
SŁONIĆ KAŻDĄ TAJEMNICĘ?
A: To obraz jest lustrem, sztuka jest 
narzędziem do poznawania i czytania 
samego siebie. Bardzo często jest terapią, 
jak np. w przypadku jednej z moich 
ulubionych artystek, Mariny Abramovic. 
W jednym z jej performance’ów „Sztuka 
musi być piękna, artysta musi być piękny” 
zarejestrowano film, na którym Marina 
z furią czesze sobie długie czarne włosy, 
powtarzając: „Art must be beautiful, 
artist must be beautiful”/ Z każdą chwilą 
czesze się coraz gwałtowniej, aż do krwi. 
Taki swoisty manifest .Bardzo wymowny, 
jak wszystkie dzieła Mariny.

TO NIE JEST KONCERT. I TO NIE JEST LEKCJA 
MALOWANIA. TO RACZEJ SPEKTAKL, W KTÓRYM 
MUZYKA I OBRAZ BUDUJĄ JAKĄŚ MROCZNĄ, 
ZMYSŁOWĄ RELACJĘ.
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J: Wydaje mi się, że w każdym dziele 
sztuki odsłaniamy tajemnicę, bo to, co 
tworzymy, musi być naszą „prawdą”.

A TERAZ W SENSIE TECHNICZNYM 
–JAK PRZEBIEGAJĄ PRZYGOTOWA-
NIA? PISZECIE SCENARIUSZ? UKŁA-
DACIE SETLISTĘ?
J: Scenariusz jest wymyślony, organizuje 
go muzyka. Ale to, co stanie się dalej 
zależy od naszych wzajemnych reakcji 
na to, co tworzymy. Muzyka jest jakby 
naszym wspólnym pokojem, ale w środ-
ku tworzymy nasze wspólne królestwa.

ODBYWALIŚCIE PRÓBY? CZY PRE-
MIERA W VITKACU W WARSZAWIE 
BYŁA DLA WAS ZAGADKĄ?
J: Tylko ja robię próby, tak jak każdy 
muzyk przed koncertem. 
A: Performance uważany jest za sztukę 
żywą rozumianą dwojako: z jednej strony 
jako osobisty, personalny pokaz artysty 
przed publicznością i bezpośredni z nią 
kontakt, z drugiej – jako sprzeciw wobec 
tego, co skonwencjonalizowane. Liczy się 
dla mnie zawsze tu i teraz. Performance 
zawdzięcza korzenie tradycji malarstwa 
gestu Jacksona Pollocka, który wyek-
sponował akt malowania, sam proces ma-
larski, co później rozwinęli jego następcy 

usuwając płótno, a w miejsce dzieła jako 
rezultatu twórczego umieścili sam proces 
tworzenia, nieowocujący żadnym mate-
rialnym dziełem sztuki. Ważne jest to co 
się dzieje w danym momencie na żywo 
między artystami i publicznością. Tego 
się nie da zaprogramować w scenariuszu.
Na czym polega ten metafizyczny proces 
wzajemnej inspiracji? Jak to się dzieje?
J: Można by wiele mówić na ten tem-
at, ale dla mnie to pozostaje tajemnicą 

– Alicja i ja, kiedy występujemy razem, 
wchodzimy w bardzo wrażliwą i pełną 
mocnych emocji przestrzeń. Dla mnie to 
jest bardzo oczyszczające doświadczenie, 
mam wrażenie że stajemy się w tym 
momencie jednością. Ale nie umiem tego 
wytłumaczyć. Najważniejsze, że – jak 
się okazało – widzowie też wchodzą w tę 
przestrzeń i też doświadczają tego uczucia. 

DLACZEGO PO PERFORMANCE 
NISZCZYCIE OBRAZY? MALARSTWO 
TO PRZECIEŻ SZTUKA, KTÓREJ ESEN-
CJĄ JEST TRWANIE. ZOSTAJE FILM, 
ALE CZY NAGRANIE JEST W STANIE 
ODDAĆ EMOCJI PRZEŻYWANYCH 
NA ŻYWO. 
A: Obrazy zostają, nie niszczymy ich, ale to 
nie jest najważniejsze. Ważny jest sam akt 
twórczy. Obraz jest jego efektem. Podobnie 

zapis wideo czy zapis dźwięku. Ale ma pan 
rację, performance to wydarzenie, którego 
siłą jest interakcja artysty i publiczności, 
emocje jakie się rodzą pomiędzy nimi. 
Bliska jest mi sztuka Tadeusza Kantora, 
który przez cale życie drążył własne nie-
pokoje. Jego losy stawały się dziełem sztuki. 
Znajdowały w sztuce swoje rozwiązanie. 
Jego domem było i jest jego dzieło. Tego 
szukam. I coraz częściej znajduję.

KTÓRE Z WAS POMYŚLAŁO, ŻE 
WARTO ZROBIĆ CO RAZEM? 
A: Poznaliśmy się na moim wernisażu. 
Kiedy okazało się że artystyczna wizja jest 

SCENARIUSZ JEST WYMYŚLONY, ORGANIZUJE 
GO MUZYKA. ALE TO, CO STANIE SIĘ DALEJ 
ZALEŻY OD NASZYCH WZAJEMNYCH REAKCJI 
NA TO, CO TWORZYMY.
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bardzo spójna, pracowaliśmy równolegle 
nad ewolucją mojego projektu i zamier-
zamy rozwijać go dalej. Ja nie potrafię 
długo usiedzieć w miejscu, mam potrzebę 
ciągłego doskonalenia poprzez pracę, dla 
mnie to gdzie jesteśmy, to wciąż początek 
artystycznych poszukiwań. Mam w sobie 
mnóstwo pasji ale tez pokory.
J: Jestem jak najbardziej zadowolony 
z naszej współpracy. To daje mi totalną 
wolność artystyczną i pcha mnie w rejony, 
których nie poznałem nigdy, w których 
nie byłem przedtem. Widzę, że to dop-
iero początek naszej wspólnej podróży 
przez Wonderland.  

IN ENGLISH 

ON THE OTHER SIDE  
OF THE MIRROR

He plays and sings with this boy’s and 
at the same time tired-out voice of 
his. There is some kind of perversion 
in it. Or at least mystery. Anyway, I do 
not know. Since Helicopters, even 
though I heard the album ten years 
too late, I have been an absolute 
fan. And I do not know why he has 
stayed in Poland instead of getting 
next to Iggy Pop, Tom Waits or Lou 

Reed. So when he plays, she paints. 
Sometimes delicately, on tiptoe. 
Sometimes violently, with her whole 
being. She paints so suggestively that 
it sometimes hurts. And sometimes 
makes you desire. More and more. 
Alicja Domańska and John Porter.

It is not a concert. Nor a painting lesson. It 
is rather a show in which music and picture 
create some kind of dark, sensuous relation-
ship. And they are not actors but a pair of 
masters who create a completely different, 
disturbing world in front of the audience’s 
eyes. That world is ephemeral and unstable. 
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It exists only when it is being created. 
Afterwards, it is doomed to being closed in 
memory like a flower. Or dust. Or love.

Do not ask what the story is about. 
It is about a woman, so it cannot be 
neither summarised nor noted down 
differently than in memory. Besides, it 
is a story about Alicja, so you do not 
know what is true and what is only an 
illusion. But I had several questions 
I wanted to ask them.

A PERFORMANCE THAT COMBINES 
PAINTING AND MUSIC IS NOT 
A STRAIGHTFORWARD ISSUE. IT IS 
SEEMINGLY EASY TO TALK ABOUT 
MUSIC BECAUSE EVERYONE 
THINKS THEY DO NOT NEED ANY 
COMPETENCE TO DO THAT. WE EI-
THER LIKE PARTICULAR SONGS OR 
NOT. ABSTRACT PAINTING DOES 
NOT GIVE IN TO ITS RECIPIENTS 
THAT EASILY. HOW SHOULD ONE 
READ SUCH PAINTINGS?
ALICJA: As someone once nicely said, 
when a bird sings, you simply listen and 
don’t try to understand it whatever the cost. 
And you desperately want to rationally 
assess painting? With abstract painting, it is 
exactly the same as with birdsong: you have 
to give in to that. Let it flow through you. 
Simply feel it because, unlike figurative 
painting, it does not present real objects. It 
uses form and colour freely. Improvisation 
is allowable and wonderful. Like in jazz. In 
my art, I refer to emotions and work like 
a surgeon on a living organism.
JOHN: It is a matter of the way you 
perceive your surroundings. Sounds 
and pictures are an inherent part of our 
everyday lives. To me, everything I see 
is a picture. It is a picture in which we 
participate. It is our present.

PAINTER ANDRZEJ PAWELCZYK 
ONCE SAID THAT ARTIST’S EMO-
TIONS ARE VISIBLE IN HIS PAINT-
INGS. ANGER, PAIN, FEAR, JOY 
AND EVEN LOVE. IF THE PICTURE IS 
GOOD, THEN THE RECIPIENT WILL 
SEE PRECISELY THOSE EMOTIONS. 
DO YOU AGREE?
J: Alicja’s paintings are not meant to be 
read. They are meant to be experienced.
A: I definitely agree. But I always leave 
some freedom of interpretation to my 
audience. We all carry a whole spectrum 
of – very complex – emotions inside of us. 
And art is for us to examine our reflec-
tions in it, like in a mirror. With its energy, 
painting, just like music, has direct influ-
ence on us. There are no barriers, there is 
no room for falsehood. Art is a tool used 
to read and learn about... oneself.

YOU CREATE THE PERFORMANCE 
“ALICE LEFT WONDERLAND” TO-
GETHER. A COUPLE OF ARTISTS. 
MUSIC AND PAINTINGS ARE CRE-
ATED ON THE STAGE, IN FRONT 
OF THE AUDIENCE. WHOSE 
EMOTIONS ARE THESE? ARE THEY 
JOHN’S? ALICJA’S? OR PERHAPS 
THEY ARE EMOTIONS OF SOME 
INVENTED FIGURE YOU PLAY? OF 
ALICE, WHO LEAVES WONDER-
LAND BECAUSE SHE HAD RUN 
TOO FAR AWAY FROM THOSE SHE 
HAD BEEN CLOSE TO?
J: They are our shared emotions. We are 
very focused, concentrated during our 
performance. Like in a trance: we create 
an amazing, glaring and tangible field of 
energy. This is what has made me play dif-
ferently since we started working together.
A: I have been working on “Alice Left 
Wonderland” for two years already. 

In the beginning, it was a series of 
paintings based on my personal reflec-
tions, experiences or emotions. With 
the passing of time, I decided to move 
forward and complement the project by 
music. I was looking for a good artist 
who would be lyric and at the same 
time predatory enough for his music 
to match the emotions shown in my 
pictures. John came to my vernissage 
once. Something moved him. Inspired 
him. Deeply because several days later 
he sent me MP3 with a song he said 
he had created after he had seen the 
paintings. I was enchanted. I thought it 
was precisely what I had been looking 
for. I have always been fascinated by 
the dark recesses of one’s soul, but 
not so much their heart as their brain. 
Its neurological secrets. That small, 
personal Wonderland everyone hides 
inside of them. This is what our perfor-
mance is about. About departures and 
comebacks from oneself and to oneself. 
About the fact that it is worth sinking 
into those corridors, which are often 
tangled and undiscovered, in order 
to understand oneself but most of all 
learn more about oneself.

WHERE DID THE FASCINATION 
WITH LEWIS CARROLL’S BOOK 
COME FROM? AFTER ALL, BE-
ING ALREADY 150 YEARS OLD, IT 
IS QUITE A TRADITIONAL AND 
OLDISH TEXT. WHY WOMEN ARE 
FASCINATED BY WHAT CAN BE 
SEEN ON THE OTHER SIDE OF THE 
MIRROR, WHILE THE SAME STORY 
DOES NOT APPEAL TO MEN?
J: It does appeal to me because it con-
tains everything: a world in which you 
have to find the right path yourself and 
search for answers at every turn. They 
say it is a completely crazy world, but 
perhaps it is not the world that is crazy. 
Perhaps it is we who do not interpret it 
correctly. It is a challenge for our percep-
tion. The Mad Hatter, whom I consider 
the main character, except for Alice, 
moves this story almost to the level of 
a Shakespearean tragedy.
A: Alice’s story is actually a record of 
a dream. A trip deep into a rabbit hole. 
It is a kind of psychoanalysis, and I am 
fascinated and inspired by psychoan-
alytical methodology. It is my second 
passion, right after painting.

WHAT QUESTIONS ABOUT FEM-
ININITY DO YOU ASK YOURSELF 
WHEN YOU PAINT MIRRORS? OR 
PERHAPS THERE IS NO ROOM FOR  Z
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QUESTIONS BECAUSE SUCH PAINT-
INGS ARE SUPPOSED TO REVEAL 
EACH MYSTERY?
A: It is the painting that is the mirror; art 
is a tool we should use to interpret and 
learn more about ourselves. It is often 
a therapy, like for example in the case 
of one of my favourite artists, Marina 
Abramovic. During one of her perfor-
mances entitled “Art must be beautiful, 
artist must be beautiful”, a film was 
recorded, in which Marina furiously 
combs her long black hair and keeps re-
peating the words of the title. With every 
moment, she is combing them more and 
more violently until she starts bleeding. It 
is a kind of a manifesto. A very meaning-
ful one, like all works by Marina.
J: I think that we unveil mystery in each 
work of art because what we create has 
to be our “truth”.

NOW LET’S FOCUS ON TECHNICAL 
ISSUES. HOW ARE THE PREPARA-
TIONS GOING? ARE YOU WRITING 
THE SCRIPT? PREPARING THE 
SETLIST?
J: The script is ready, it is organised by 
music. But what happens next depends 
on our mutual reactions to what we cre-
ate. Music is like a room we share, but 
we create our shared kingdoms inside.

DID YOU HOLD REHEARSALS? OR 
WAS THE PREMIERE IN VITKAC IN 
WARSAW A RIDDLE TO YOU?
J: Only I rehearse, just like every musi-
cian before a concert.
A: Performance is considered living art 

understood in two ways: on the one 
hand, as a private, personal show of the 
artist in front of the audience and direct 
contact with the audience, and on the 
other, as objection to what is conven-
tionalised. What always counts for me 
is here and now. Performance owes its 
roots to action painting by Jackson Pol-
lock, who exhibited the act of painting, 
its very process. It was later developed 
by his successors, who removed the 
canvas and replaced the painting as 
a creative result with the process of 
creation itself, which does not end with 
any material work of art. It is important 
what happens at a given moment live 
between the artists and the audience. It 
cannot be planned out in a script.

WHAT IS THAT METAPHYSICAL 
PHENOMENON OF MUTUAL INSPI-
RATION BASED ON? HOW DOES IT 
HAPPEN?
J: Much could be said on the topic, but 
it remains a mystery to me. When Alicja 
and I perform together, we enter a very 
sensitive sphere filled with emotions. It 
is a very cleansing experience for me. 
I have the impression that we become 
one. But I cannot explain it. The most 
important thing is that, as it turned 
out, the audience enters that sphere and 
experiences that feeling too.

WHY DO YOU DESTROY THE PAINT-
INGS AFTER YOUR PERFORMANCE? 
AFTER ALL, PAINTING IS ART. AND 
THE ESSENCE OF ART IS DURATION. 
WHAT REMAINS IS A FILM, BUT IS 

A RECORDING ABLE TO RENDER 
EMOTIONS EXPERIENCED LIVE?
A: We keep the paintings, they are 
not destroyed, but it is not the most 
important thing. What is significant 
is the very act of creation. The paint-
ing is just its result. It is similar with 
a video or sound recording. But you are 
right, a performance is an event whose 
strength lies in the interaction between 
the artist and the audience, in the emo-
tions evoked between them. Tadeusz 
Kantor’s art, who kept analysing his 
anxieties all his life, is very close to my 
heart. His experiences became a work of 
art and found their solutions in art. His 
work has always been his home. This is 
what I look for. And I find it more and 
more often.

WHICH OF YOU THOUGHT IT WAS 
WORTH DOING SOMETHING TO-
GETHER?
A: We met during my vernissage. When it 
turned out that our artistic vision was very 
coherent, we started working simultane-
ously on the development of my project, 
and we want to keep developing it. I can 
never stay put for long, I have the need for 
constant improvement through my work. 
To me, where we are now is still the begin-
ning of artistic explorations. There is a lot 
of passion but also humility inside of me.
J: I am very satisfied with our cooper-
ation. It gives me full artistic freedom 
and drives me into places I have never 
met, places I have never been to. I can 
see this is only the beginning of our 
journey through Wonderland.
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„DUKE OF BURGUNDY”
reż. Peter Strickland

To tytuł podstępny. Książę 
Burgundii nie jest postacią 
historyczną, ani też nazwą 
jakiegoś niebotycznie 

drogiego pinot noir, co to go chińscy 
banksterzy wykupują w ciemno jeszcze 
przed zabutelkowaniem – to niepozor-
ny motyl, gatunek rzadki i zanikający, 
w dodatku polska jego nazwa brzmi nie-

zrównanie barwniej: wielena plamowstęg. 
Film Stricklanda takoż reprezentuje 
gatunek zagrożony wyginięciem: to coś 
w rodzaju campowego melodramatu 
psychologicznego doprawionego surreali-
stycznym thrillerem. Od czasów Buñuela 
i wczesnego Saury nic podobnego w kinie 
się nie wylęgło, tym bardziej olśniewa 
mnie filmowa robota niestarego Anglika, 

o którym wcześniej niewiele słyszałem. 
Rzecz zaczyna się od natrętnego mobbin-
gu, dokonywanego przez przystojną damę 
na młodej służącej, ale nie mija kwadrans, 
kiedy wyczuwamy, że zbyt grubymi 
nićmi to szyte – za drobną niedokładność 
w sprzątaniu garderoby służka zostaje uka-
rana doustnym pissingiem. Na szczęście tę 
scenę tylko słyszymy – Strickland ma fioła 
na punkcie dźwięku, jest w tej dziedzinie 
perfekcjonistą, ten film jest szlachetną po-
żywką dla oka i ucha. Rzecz się wyjaśnia 
– dwie panie odgrywają po prostu swoje 
role w erotycznej grze; ta, którą mieliśmy 
za oprawcę jest w gruncie rzeczy ofiarą. 
Starzejąca się niebrzydko, ale i nieuchron-
nie kobieta ulega występnym pragnieniom 
swojej młodej kochanki i wciela się w rolę 
kacicy wedle spisywanych każdego dnia 
instrukcji. Jak to w związku SM, gra toczy 
się o perwersyjną rozkosz, ale podtytu-
łowe „reguły pożądania” są tutaj płynne 
i dynamicznie się zmieniają, podobnie jak 
pozycje dominująca-poddana. Scena-
riusz błyskawicznie przekracza granice 
rozsądku, przeto odbiór campowy się 
narzuca – mamy ubaw z absurdalnych 
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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. 

ciągot młodszej bohaterki, która dostaje na 
przykład bzika na punkcie szczególnego 
modelu piętrowego trumno-łóżka dla par 
sado-maso, tudzież podobnie wyrafinowa-
nego gadżetu, zwanego po prostu „ludzką 
toaletą”. Film hipnotyzuje rytmem, wypie-
lęgnowanymi kadrami, wyrafinowanym 
montażem, repetycjami całych scen i ujęć, 
wkracza też w marzenia senne obu pań, 
a żeby nie zrobiło się za bardzo onirycznie, 
regularnie przenosi nas także na kongres 
entomologiczny, gdzie tłum kobiet (w fil-
mie nie występuje ani jeden mężczyzna) 
debatuje nad zachowaniem turkuciów 
podjadków i ciem (co owad, to obyczaj). 
Audytorium wypełnione jest szczelnie, 
jeśli nie przez zasłuchany tłumek pań, to 
przez żeńskie manekiny (tak sobie to Stric-
kland umyślił, żeby dbać też o surrealizm 
drugiego planu). 

Fascynujący film, nowa jakość w kinie 
współczesnym, autor, któremu warto się 
bacznie przyglądać. 

IN ENGLISH 

THE DUKE OF BURGUNDY
DIRECTED BY PETER STRICKLAND 
 
It is a tricky title. The Duke of Burgundy 
is not a historical figure nor the name 
of some extremely expensive pinot noir 
bought by Chinese bankers even before 
it is bottled. The Duke of Burgundy is 
an inconspicuous butterfly, a rare and van-
ishing species. Strickland’s film represents 
an endangered species as well: it is a kind 
of a camp psychological melodrama sea-
soned with a surrealist thriller. Since the 
times of Buñuel and early Suara, nothing 

similar has hatched up in cinema. So I am 
the more dazzled by the job of the quite 
young Englishman about whom I had 
not heard much before. The thing begins 
with intrusive mobbing performed by 
a good-looking lady on a younger maid, 
but in less than fifteen minutes we feel 
that it is too obvious – for insignificant in-
accuracy in wardrobe cleaning, the maid 
is punished with an oral piss. Fortunately, 
we only hear that scene – Strickland is 
crazy about sounds, he is a perfectionist 
in the field, and his film is a noble fuel for 
one’s eyes and ears. The thing is explained: 
both ladies just play their parts in an 
erotic game. The one we considered the 
tormentor is in fact the victim. Growing 
old in quite a beautiful but inevitable 
way, the woman succumbs to her young 
lover’s desires and personifies a torturer ac-
cording to instructions written on a daily 
basis. As it happens in SM relationships, 
what is at stake here is perverse delight, 
although the film rules of desire are fluid 
and change dynamically, just like the hi-
erarchy of the dominating and dominated 
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one. The screenplay quickly goes beyond 
all reason, so the camp reception suggests 
itself: we have great fun watching absurd 
inclinations of the younger heroine, who 
goes crazy for example over a special 
model of a bunk coffin bed for sadomaso-
chistic couples or over the refined gadget 
of a “human toilet”. The film hypnotises 
with its rhythm, groomed frames, refined 
editing, repetitions of whole scenes and 
takes; it enters both ladies’ dreams but 
– in order to prevent it from becoming 
too oneiric – it regularly takes us to an 
entomology convention, where a crowd of 
women (no man appears in the film) de-
bates over the behaviour of the European 
mole cricket and moths (every insect has 
its own customs). The auditorium is jam-
packed with either a mass of women lis-
tening with rapt attention to the speakers 
or female dummies (Strickland planned 
it like that to take care of the background 
surrealism).

A fascinating film, new quality in con-
temporary cinema and an author worth 
close attention. 
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 Bezdomny blues 
O MIŁOŚCI I WSZACH
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Jakub
Milszewski
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu  140db.pl. Kiedyś zosta-
nie 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.

żeby nie patrzyła na publiczność, bo teraz 
są tylko we dwoje. I zaczyna grać. Śpiewa, 
że jeśli ona poprosi go żeby skakał to 
on zapyta jak wysoko. Jeśli poprosi go, 
żeby szedł, to pójdzie tam i z powrotem. 
A jeśli poprosi, żeby został, to on wciśnie 
swoje legowisko pod jej łóżko i zosta-
nie. A dziewczyny – młodsze od niego 
o jakieś 60 lat – rozpływają się i jestem 
pewien, że na oczach widowni ich wzór 
idealnego mężczyzny ulega zmianie.

Chciałbym umieć tak śpiewać do 
swojej kobiety, ale nie umiem. Mogę się 
co najwyżej posiłkować płytą „I Star-
ted Out With Nothin And I Still Got 
Most Of It Left”, na której Steve nagrał 

„Walkin Man”. Zabawne – znalazłem ją 
na półce z przecenionymi kompaktami, 
jakby nikt o Seasick Stevie nigdy nie 
słyszał. A przecież to był jego trzeci już 
krążek. Towarzyszyła mu na nim ekipa 
Grinderman, czyli bluesowy kolektyw 
Nicka Cave'a. Steve śpiewał pięknie 
o miłości, rubasznie o seksie, tęsknie 
o młodości, śpiewa też o pchłach, cze-
kaniu na pociąg i piciu wina. Przecież 
bluesa można śpiewać o wszystkim.

A jeszcze śmieszniejsze jest to, że 
pewnie nigdy nie usłyszelibyśmy o Seasick 
Stevie, białym bluesmanie, który swoją 
szczerością i kunsztem kładzie na deski 
i Erica Claptona, i Johna Mayalla, gdyby 
nie dostał zawału. Kiedy będąc w Norwe-
gii wylądował w szpitalu jego przerażona 
żona Elisabeth postawiła mu ultimatum: 
albo nagra swoje piosenki, żeby mogła ich 
słuchać kiedy on umrze, albo ona odejdzie. 
Cóż mu zostało. Nagrał. Nagrywa dalej.

Będę ich słuchał, kiedy odejdzie. Będę 
się na nich uczył śpiewać o miłości. 

IN ENGLISH 

HOMELESS BLUES ABOUT LOVE 
AND LICE 

After I press the button, Steven starts 
muttering like a wino from in front of 
a liquor store that it’s going to be a song 
about nothing. And it is about nothing. 
But a moment later the same drunken 
voice sings one the most beautifully 
simple songs about love.

He was homeless for half of his life-
time. The only thing he had was his gui-
tar, and he was loitering around America. 
And yet he managed to make friends 
with Kurt Cobain and record with Janis 
Joplin. There was nothing more that 
awaited him when he was hitting the 
road, only playing his guitar in the Paris 
metro or hanging around in some other 
part of the world. And yet he managed 

to become one of the biggest stars of 
contemporary blues and its future icon.

When Seasick Steve, a (probably – even 
he isn’t sure of his age) 76-year-old man 
sits on the stage and gets hold of his 
rickety guitar he has made himself from 
various pieces, he doesn’t look or sound 
his age. He doesn’t look like a star either. 
He has a long, grey beard and wears 
a dirty hat with the logo of a company 
that produces tractors. On his legs is 
a torn and washed out pair of jeans and on 
his torso – a stretched shirt. But he always 
has a cheerful look, and his wrinkles make 
you have the impression that he is the 
most handsome man in the world. When 
during his concerts the time comes for the 
song “Walkin’ Man”, Steve always selects 
one girl from the audience. He seats her in 
front of himself and tells her that they’re 
sitting on the porch, asking her not to 
look at the audience because it’s only the 
two of them. And he starts playing. He 
sings that if she asks him to jump, he’ll say 
how high. If she asks him to walk, he’ll 
walk to the end of the line and back to her. 
And if she asks her to stay, he’ll stash his 
sleeping roll under her bed and stay. And 
girls, who are around 60 years younger 
than him, slobber over all that, and I’m 
sure that their ideal of a man changes in 
front of the audience’s eyes.

I wish I could sing like that to my 
woman, but I can’t. I can only make 
use of the album I Started Out with 
Nothin and I Still Got Most of It Left, 
on which Steve recorded “Walkin 
Man”. It’s funny, I found it on a shelf 
with discounted CDs as if nobody ever 
heard about Seasick Steve. And yet it 
was already his third record, on which 
he was accompanied by Grinderman, 
a blues group of Nick Cave. Steve sings 
beautifully about love, coarsely about 
sex and longingly about youth. He also 
sings about lice, waiting for the train 
and drinking wine. After all, you can 
sign blues about everything.

And the even funniest thing is that 
we’d probably never have heard about 
Seasick Steve, the white bluesman who 
throws both Eric Clapton and John 
Mayall to the ground with his honesty 
and artistry, if he hadn’t had a heart 
attack. When he landed up in hospital 
when he was in Norway, his terrified wife 
Elisabeth gave him an ultimatum: either 
he will record his songs so that she could 
listen to them when he’s gone or she will 
leave him. Well, what could he do? He 
recorded them. And he keeps recording.

I will listen to them when he’s gone. 
They’ll teach me to sing about love. 

Po 
wciśnięciu przycisku 
Steven zaczyna mam-
rotać jak typowy żul 
spod monopolowego, że 

teraz będzie piosenka o niczym. I jest 
piosenka o niczym. Ale chwilę później 
ten sam zapijaczony głos śpiewa jedną 
z najpiękniejszych w swojej prostocie 
piosenek o miłości.

Przez pół życia był bezdomny. Miał 
jedynie gitarę i szwendał się po Amery-
ce. A jednak udało mu się zakumplo-
wać z Kurtem Cobainem, nagrywać 
z Janis Joplin. Kiedy wyruszał w świat 
nie czekało go nic więcej – granie na 
gitarze w paryskim metrze albo zbijanie 
bąków w jakichś innych rejonach świata. 
A mimo tego udało mu się zostać jedną 
z największych gwiazd współczesnego 
bluesa i jego przyszłą ikoną.

Kiedy Seasick Steve, 76-letni (chyba 
– on sam nie jest pewien swojego wieku) 
staruszek siada na scenie i bierze do ręki 
zdezelowaną gitarę, którą sam zrobił 
z różnych kawałków, nie wygląda ani 
nie brzmi na swój wiek. Nie wygląda 
też na gwiazdę. Ma długą, siwą brodę, 
na głowie brudną czapkę z logo firmy 
produkującej traktory. Na nogach sprane, 
porwane dżinsy, na torsie powyciąganą 
koszulę. Ale spojrzenie ma zawsze pogod-
ne, a jego zmarszczki sprawiają, że masz 
wrażenie, że to najprzyjaźniejszy czło-
wiek świata. Kiedy podczas koncertów 
Steve'a przychodzi czas na utwór „Walkin 
Man” muzyk wybiera jedną z dziewczyn 
z publiczności. Sadza ją obok siebie, opo-
wiada, że siedzą razem na ganku, prosi, 
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Nie pamiętam już kiedy po raz ostatni nadzieje na dobry 
występ polskich piłkarzy na dużym turnieju były tak 

uzasadnione jak teraz. Może za czasów Leo Beenhakkera, 
choć nawet wtedy wszechobecny optymizm mógł być 
niezrozumiały. Teraz, nawet biorąc pod uwagę wszelkie 

minusy tej kadry, jest inaczej. Wiara ma sens.

J
eden z byłych zawodników Gór-
nika Zabrze został pewnego dnia 
wytransferowany do ligi niemiec-
kiej. Ktoś zapytał go czy nie boi 

się, że nie poradzi sobie z tym przesko-
kiem, że nie będzie należycie przygoto-
wany do gry w silniejszej lidze. Na to ów 
zawodnik uśmiechnął się i odpowiedział: 
„Panowie, mnie w Polsce trenował Na-
wałka, to niemożliwe bym sobie nie pora-
dził”. I rzeczywiście, od początku piłkarz 
sprawował się w Bundeslidze zupełnie 
przyzwoicie. Z tej historyjki wniosek ła-
two wysnuć. Nasza kadra będzie do Euro 
2016 przygotowana jak trzeba. Reprezen-
tanci nie będą „zajechani” zgrupowaniem 
i nie będą mieli spętanych nóg stresem. 
Nie spodziewam się też w fazie grupowej 
meczu o honor. I to nie tylko dlatego, że 
trafiliśmy na rywali w zasięgu naszych 
piłkarzy. Nasi piłkarze po prostu potrafią 
wygrywać.

Kilka tygodni temu odbyłem rozmowę 
z dziennikarzem zwykle będącym dużym 
sceptykiem jeśli chodzi o polską piłkę. 
Podstawowym pytaniem w tej rozmowie 
było to, na kogo Polska trafi w drugiej 
rundzie. Powtarzam dla jasności: nie o to, 
czy wyjdzie z grupy, tylko na kogo trafi. 
Mało tego… Padło pytanie, z którego 
miejsca nasi piłkarze awansują. Bo to, że 
mamy w grupie Niemców, teraz już nic 
nie znaczy. Nasza reprezentacja bowiem 
dorasta. Dorosła nie tylko do wygry-
wania z mocnymi, ale też do łatwych 
zwycięstw nad słabszymi.

Adam Nawałka, który tę reprezentację 
stworzył, miał dużo szczęścia. Piłkarze, 
których prowadzi, dojrzeli, stali się świa-
domymi celu sportowcami. Idą drogą, 
którą obrał ich przewodnik, poddają się 
temu wyborowi i ufają. A to zaufanie 

bierze się z pogłębiającego się z każdym 
tygodniem profesjonalizmu. 

Nie wierzę w klęskę tej drużyny 
na Euro. Nie wierzę w mecz o honor 
i rozczarowanie. Wierzę za to w sku-
teczność napastników, zmysł pomocni-
ków, nieustępliwość obrońców i refleks 
bramkarzy. 
 
IN ENGLISH 

FAITH

I don’t remember when was the 
last time my hope for a good 
performance of Polish football 
players during a large tournament 
was as justified as it is now. 
Perhaps it was in the times of Leo 
Beenhakker, although even then 
the omnipresent optimism could 
be incomprehensible. Now it is 
different, even if we take into 
account all the minuses of our 
national team. Faith makes sense. 

One of the former players of Górnik 
Zabrze was one day transferred to the 
German league. Someone asked him if he 
wasn’t afraid that he wouldn’t handle the 
change, that he wouldn’t be prepared to 
playing in a stronger league. In response, 
the player smiled and said, “Gentlemen, 
when I was in Poland, I was trained by 
Nawałka, so it’s impossible for me to not 
handle it.” And indeed, our player was 
doing quite well in the Bundesliga from 
the very beginning. It’s easy to draw 
a conclusion from the story. Our national 
team will be prepared for EURO 2016 
like it should. Our footballers won’t be 
exhausted by training camps and won’t 
have their legs bound by stress. I don’t 

expect any match for honour in the group 
stage. Not only because the national team 
will play against rivals whose beating is 
within their capabilities. Our footballers 
are simply able to win.

Several weeks ago, I talked to a jour-
nalist who is usually a great sceptic 
as regards Polish football. The basic 
question in the conversation was who 
Poland would fight against in the second 
round. Let me be clear about it: we 
weren’t talking whether our team would 
leave the group but who they would fight 
against. What’s even more, we wondered 
which standing our footballers will 
have when they’re promoted to the next 
stage. Because the fact that we have the 
Germans in our group doesn’t actually 
mean anything any more. Our team is 
developing. It is now ready to not only 
fight stronger teams, but also easily defeat 
the weaker ones.

Adam Nawałka, who created this 
team, was very lucky. The sportsmen he 
leads are already mature and aware of 
their targets. They follow the path chosen 
by their leader, succumb to his choice 
and trust him. And this trust arises from 
professionalism developing with each 
passing week.

I don’t believe in this team’s defeat 
during EURO. I don’t believe in matches 
for honour and disillusionment. But I do 
believe in our forwards’ effectiveness, 
halfbacks’ intuition, defenders’ tenacity 
and goalkeepers’ reflex.  

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 punk-
cie sportu, oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel twórczości 
z duszą. Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

WIARA
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Zatoką, gwarantuje miłe wspomnie-
nia. Wspomnienia, które na pewno nie 
ulecą, jeśli zajrzymy do sklepików bogato 
zaopatrzonych w pamiątki znad Bałtyku. 
Żółwiki z muszelek, poduszeczki z foką 
i ekraniki z przesypującym się piaskiem 
to raj dla sentymentalnych.

By wycieczka krajoznawcza była kom-
pletna, przyda się przejażdżka Żuławską 
Koleją Dojazdową, czyli popularną 
Wąskotorówką. Kursy rozpoczynają się 
w długi weekend majowy, więc napraw-
dę szkoda byłoby nie skorzystać. Choć 
kolejka wygląda jak mała zabaweczka, 
jest gratką nie tylko dla dzieci. W tym 

Z MIERZEJĄ  
WIŚLANĄ

Majówka za pasem. Większość 
z nas zapewne wybierze się nad 

morze. Ale czy musi to być znowu 
przysłowiowy „półwysep”? W Polsce 
mamy dwa takie malownicze miejsca, 
gdzie ląd wcina się w wielką wodę.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: pomorskie.travel
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MAJ

KIERUNEK: KRYNICA MORSKA
Dla podróżujących samochodem kierun-
kiem będzie trasa wojewódzka 501. To 
droga łącząca Gdańsk z Krynicą Morską. 
Jadący z południa i ze wschodu wjeżdżają 
na nią od Nowego Dworu Gdańskiego. 
Do Krynicy Morskiej można dostać się też 
promem – z Tolkmicka koło Fromborka.

Krynica Morska jest niewątpliwie naj-
większą, ale i jedną z bardziej urokliwych 
miejscowości na Mierzei. W maju nie 
będzie jeszcze tak zatłoczona jak w wa-
kacje, a z latarnią morską, promenadą 
nad Zalewem Wiślanym i urokliwymi 
uliczkami prowadzącymi do plaży nad 

M
ierzeja Wiślana to długi 
piaszczysty wał od-
dzielający wody Zatoki 
Gdańskiej od Zalewu 
Wiślanego. Rozpoczyna 

się jeszcze na lądzie, w samym Gdańsku, 
a rozpościera się przez prawie 100 kilome-
trów, aż do Federacji Rosyjskiej. Ale to, co 
najbardziej nas interesuje, to część między 
wodami, od Stegny do wschodniej granicy, 
rozpoczynającej się niedługo za Krynicą 
Morską. Warto odwiedzić ten skraj Polski 
w maju, tuż przed apogeum sezonu, gdy 
pogoda jest już bardzo przyjemna. Do 
dyspozycji mamy aż pięć weekendów!



komiejskich restauracjach, nie umywają 
się do tego aromatu. A kto tak nie uważa, 
ten nie wie nic o życiu. 

IN ENGLISH 

MAY WITH VISTULA SPIT

May Day is just around the corner. 
Most of us will probably go to the 
seaside. But does it have to be the 
perfectly known peninsula once 
again? In Poland, we have two such 
picturesque places where land cuts 
into deep water.

The Vistula Spit is a long, sandy 
embankment separating the waters of 
Gdansk Bay from Vistula Lagoon. It 
begins already on shore, in Gdansk 
itself, and stretches along almost 100 
kilometres up to the Russian Federa-
tion. But what interests us most is its 
part from Stegna to the eastern border, 
which begins shortly behind Krynica 
Morska. It is worth visiting this edge of 
Poland in May, just before the height of 
the season, when the weather is already 
very nice. We have as many as five 
weekends at our disposal!

DESTINATION: KRYNICA MORSKA
Those who travel by car should choose 
the regional road number 501. It connects 
Gdansk with Krynica Morska. If you drive 
from the south and the east, you take the 
road in Nowy Dwór Gdański. You can 
reach Krynica Morska by ferry: from Tolk-
micko near Frombork.

Krynica Morska is undoubtedly the 
biggest and at the same time one of the 
most charming towns on the Spit. It is not 
as crowded in May as during the summer, 
and with its lighthouse, promenade by Vis-
tula Lagoon and enchanting streets leading 
to the beach by the Bay, it offers nice mem-
ories. Memories that will certainly not fade 
if you visit shops stocked with souvenirs 
from the Baltic coast. Small tortoises made 
of shells, cushions with seals and frames 
with sand pouring from their one side to 
another are a paradise for sentimental ones.

roku jeździć będzie tylko przez sześć dni 
w maju – w weekend 1-3 maja oraz przed 
Bożym Ciałem, 26-28 maja, osiem razy 
dziennie, z ostatnim kursem o 18:50. Do 
wyboru będą dwie trasy: Nowy Dwór 
Gdański – Stegna oraz Prawy Brzeg 
Wisły – Sztutowo.

NA ŁONIE NATURY
Mierzeja Wiślana to też niepowtarzalna 
przyroda. Różnorodność gatunków pta-
ków, które można tam spotkać, rozbudzi 
instynkt ornitologa nawet w kimś, kto 
nie odróżnia mewy od kormorana. No 
i nic nie zrelaksuje tak jak dotleniający 
spacer po pachnącym igliwiem lesie. 
Przez całą wysuniętą na wodę część Mie-
rzei przebiega Jantarowy Szlak – trasa 
piesza, prowadząca wzdłuż Burszty-
nowego Wybrzeża, od Mikoszewa po 
Krynicę Morską. Ten z kolei jest częścią 
Europejskiego długodystansowego szlaku 
pieszego E9, przebiegającego przez całą 
Europę, od Portugalii po Estonię.

Będąc w Krynicy, warto przejść się 
jeszcze kilka kilometrów dalej, w stronę 
Piasków, by odwiedzić Wielbłą-
dzi Garb. To najwyższa w Europie 
nieruchoma wydma (49,5 m n.p.m.) 
i zarazem punkt widokowy. Po krótkim 
spacerze na górę możemy podziwiać 
Zatokę Gdańską z jednej i Zalew Wi-
ślany z drugiej strony. Uroku dodadzą 
przelatujące ptaki, a nawet, jeśli wybie-
rzemy się tam pod wieczór, nietoperze 
krążące na wysokości koron drzew, 
tuż nad naszymi głowami. Zwierzęta 
i rośliny tego obszaru objęte są ochroną. 
Mieści się tutaj Park Krajobrazowy 

„Mierzeja Wiślana”, wewnątrz którego 
znajdują się aż trzy rezerwaty przyrody. 
Fragmenty Parku wchodzą też w skład 
obszaru Natura 2000, szczególnie chro-
niącego ptaki i ich siedliska.

Do zapachu świerku i widoku piasz-
czystej plaży dołóżmy kolejne zmysłowe 
doznanie. Wyjeżdżając, mijamy gęsto 
usiane sklepy rybne, w których nie spo-
sób nie zakupić prawdziwego rarytasu tej 
okolicy – rybę wędzoną. Mrożone kre-
wetki, które serwowane są nam w wiel-
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To make the sightseeing tour complete, 
you should try a ride with the narrow 
gauge Żuławska Suburban Railway 
(Żuławska Kolej Dojazdowa). It starts 
operating on the holiday weekend in May, 
so it would be a pity not to try it. Even 
though the train itself looks like a toy, it 
is a real treat for not only children. This 
year, it will run only on six days in May: 
on the weekend of 1-3 May and before 
the Feast of Corpus Christi (26-28 May). 
There will be eight rides a day, the last 
one beginning at 6:50 pm. Tourists can 
choose from among two routes: Nowy 
Dwór Gdański – Stegna and the Right 
Bank of the Vistula – Sztutowo.

IN THE BOSOM OF NATURE
The Vistula Spit means also unique 
nature. The diversity of bird species it 
offers will arouse the instinct of an orni-
thologist even in someone who does not 
distinguish a seagull from a cormorant. 
Besides, nothing is more relaxing than an 
oxygenating walk around a needle-smell-
ing forest. There is the Amber Route for 
pedestrians running along the whole part 
of the Spit stretching on the sea. It leads 
from Mikoszewo up to Krynica Morska 
along the Amber Coast, which is a part 
of the E9 European long-distance path, 
which runs across the whole of Europe: 
from Portugal to Estonia.

When in Krynica, it is worth walking 
a few kilometres further, towards Piaski, 
to see the so-called Camel’s Hump 
(Wielbłądzi Garb). It is the tallest still 
dune in Europe (49.5 m above sea level) 
and at the same a beauty spot. After 
a short walk uphill, you can admire the 
view of Gdansk Bay on the one side and 
Vistula Lagoon on the other. What will 
make the moment even more charming 
are birds or, if you visit the place in the 
evening, bats flying over tree tops, right 
above your head. Animals and plants 
in this area are under protection. The 

“Vistula Spit” Landscape Park with as 
many as three nature reserves is located 
here. Some parts of the Park are covered 
by the Natura 2000 network, which 
grants special protection to birds and 
their habitats.

Let’s add another sensual experience 
to the smell of spruces and the sight of 
the sandy beach. When you leave, you 
pass numerous fishmongers’ shops. You 
just have to drop by at least one of them 
and buy the best delicacy in the region: 
smoked fish. Frozen shrimps served in 
metropolitan restaurants can’t hold a can-
dle to this aroma. And whoever thinks 
otherwise knows nothing about life. 

MIERZEJA WIŚLANA TO TEŻ NIEPOWTARZALNA 
PRZYRODA. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW 
PTAKÓW, KTÓRE MOŻNA TAM SPOTKAĆ, ROZBUDZI 
INSTYNKT ORNITOLOGA NAWET W KIMŚ, KTO NIE 
ODRÓŻNIA MEWY OD KORMORANA. 



Ponoć przed śmiercią trzeba zobaczyć Las Vegas. Nie wiem jaki jest 
sens w przetracaniu fortuny i umieraniu. Nie lepiej zainwestować 

pieniądze w Porsche 911 Carrera i zacząć żyć naprawdę?

TEKST I ZDJĘCIA: Anna Nazarowicz 

NA SAMYM 
SZCZYCIE
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Jednak w mojej głowie to miasto zapisało 
się jako przepych, bogactwo oraz plejada 
samochodów, które można oglądać jedy-
nie na amerykańskich teledyskach.

Klubowa muzyka sączy się z gło-
śników w każdym zakamarku hotelu 
wprowadzając od rana w przyjemny, 
imprezowy trans. To nie jest miasto dla 
smutnych ludzi, pod warunkiem, że jed-
noręki bandyta nie pochłania całego ma-
jątku oraz 5 lat życia. Mimo że alkohol 
nieprzerwanie szumi w głowie, nie ma tu 
miejsca dla agresji oraz złych emocji. Wy-
starczy jedynie przywieźć worek dolarów 
na plecach aby móc się wyrwać ze szpo-
nów szarej codzienności. Ten sam worek 
dolarów może wyrwać cię ze szponów 
szarej codzienności jeśli zamienisz go na 
Porsche 911 Carrera. Wyjdzie nawet lepiej, 
bo raz kupione Porsche będzie zabierało 
cię do innego świata za każdym razem, 
kiedy wejdziesz do jego kabiny.

Ile Porsche ma w sobie z Las Vegas? 
Ano całkiem sporo. Przekraczając próg 
salonu również trzeba mieć walizkę wyp-
chaną pieniędzmi lub przynajmniej złotą 
kartę kredytową wysadzaną rubinami. 
Warto jednak tę walizkę chwilę podźwi-
gać, ponieważ nie kupujemy samochodu, 
ale coś znacznie więcej. Kupujemy styl 
życia. Przekonał mnie o tym dzień spę-
dzony za kierownicą kultowego Porsche 
911 Carrera S. 

Drapieżnik skąpany w soczystej 
czerwieni już samym wyglądem 
przyprawa o rozszerzenie źrenic. Mówi 
się, że te czerwone samochody są nieco 
szybsze. Śmiem twierdzić, że testowany 
egzemplarz równie skutecznie wyry-
wałby z butów nawet w kolorze kucyka 

N
igdy nie zapomnę wakacji 
w Las Vegas. Trudno 
zapomina się o miejscach, 
w których wcześniej tak 
bardzo chciało się być. 

Przez całe lata to, co było widziane 
jedynie na ekranie telewizora, w końcu 
mogłam zobaczyć na własne oczy. I wie-
cie co? Tam po prostu trzeba wylądować. 
Na pozór to jaskinia hazardu pośrodku 
gorącej pustyni. W rzeczywistości 
jedyny taki punkt na Ziemi, otwierający 
w ludzkich głowach klapkę, która na co 
dzień pozostaje zatrzaśnięta. Mylą się ci, 
którzy to miasto postrzegają wyłącznie 
przez pryzmat kiczu. Oczywiście tylko 
tutaj ślubu udzieli nam sam Elvis Presley, 
a wieczorami David Copperfield w ka-
briolecie wyciągnie z kapelusza królika. 

Słabość do samochodów 
ma zaszytą w głowie, bo 
serca nie ma – jest turbos-
prężarka. Tata uparcie karmił 
ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samocho-
du jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją 
wszystko, co ma cztery koła, 
a każdy z samochodów 
darzy wielkim uczuciem. 
Dostrzeże  piękno w na-
jbardziej niepozornych 
autach, jak również ska-
zę w tych najbardziej 
pożądanych. Z natury 
plastyk. Instagram to pole, 
na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę 
zawsze gra samochód. Au-
torka bloga „
Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.

Anna 
Nazarowicz
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WYSTARCZY MRUGNĄĆ OCZAMI, A NA LICZNIKU 
POJAWIA SIĘ PIERWSZE 100 KM/H. Z DRUGĄ 
SETKĄ MAMY DO CZYNIENIA ZANIM NASZ MÓZG 
ZAREJESTRUJE TĘ PIERWSZĄ. 

Pony. Umieszczony z tyłu benzynowy 
trzylitrowy silnik typu boxer skrywał 
w sobie 420 koni mechanicznych. Biorąc 
pod uwagę, że masa samochodu wynosiła 
1460 kilogramów trzy razy się zastano-
wiłam, zanim przekręciłam kluczyk. Ale 
w końcu podjęłam decyzję, a z układu 
wydechowego dało się usłyszeć parskanie 
420 rumaków. I już wiedziałam, że to nie 
będzie kolejny zwyczajny test. Prowa-
dzenie takiego pocisku przypomina 
wycieczkę do Las Vegas. Wystarczy mru-
gnąć oczami, a na liczniku pojawia się 
pierwsze 100 km/h. Z drugą setką mamy 
do czynienia zanim nasz mózg zarejestru-
je tę pierwszą. Porsche 911 Carrera S jest 
piekielnie szybka, a co gorsza fantastycz-
nie trzyma się drogi. A to bardzo źle, bo 
kiedy serce wariuje ze szczęścia to rozum 
smacznie śpi. Oczywiście producent 
zamontował tu radio i z pewnością 
zadbał o dobre nagłośnienie, ale bądźmy 

szczerzy: czy ktoś w ogóle będzie z niego 
korzystał? Zwłaszcza że tuż obok znaj-
duje się przycisk, którego zadaniem jest 
potęgować odgłos układu wydechowego. 
Naciskam. Większe dreszcze miałam 
tylko przed maturą. Wystarczy jednak 
zsunąć nogę z gazu, aby ten szatan 
pokazał drugą twarz. Układ wydechowy 
spuszcza z tonu, automatyczna skrzynia 
biegów łagodnie wrzuca kolejne przełoże-
nia, a stado koni pod maską spowalnia. 

Spokojnie pokonując ulice Sopotu 
stwierdziłam, że jeszcze nigdy tyle osób 
nie uśmiechnęło się do mnie jednego 
dnia. Co więcej, jeszcze nigdy tylu 
obcych ludzi nie pomachało do mnie ot 
tak, zwyczajnie. Co chwilę mój wzrok 
napotykał na wzrok innego człowieka, 
wzrok przepełniony zachwytem, podzi-
wem, niekiedy również zazdrością. A ja 
zamknięta w tym luksusie poczułam, że 
przez ten jeden dzień mogę naprawdę 

wszystko, że w tych wszystkich spoj-
rzeniach stanęłam na samym szczycie. 
Każda z tych osób chciałaby choć przez 
chwilę poprowadzić ten samochód, ale to 
było dane właśnie mnie.

Piotr Gąsowski, zapalony miłośnik sa-
mochodów Porsche, w jednym z wywia-
dów przyznał, że niejednokrotnie jeździł 
samochodami które były droższe niż jego 
mieszkanie. Wystarczył mi jeden dzień 
za kierownicą Porsche 911 żeby stwierdzić, 
że dokonywał słusznego wyboru. 

IN ENGLISH 

AT THE VERY TOP

They say one should see Las Vegas 
before they die. I don’t know what 
sense there is in wasting one’s money 
and dying. Wouldn’t it be better to 
invest in the Porsche 911 Carrera and 
start actually living?

I will never forget my holiday in Las 
Vegas. It is hard to forget places in which 
you have always desperately wanted to 
find yourself. During the whole summer, 
I could finally see with my own eyes what 
I had been watching only in television. 
And you know what? You just have to 
land there. It is seemingly a gambling 
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cave situated in the middle of hot desert. 
In fact, it’s the only place on earth that 
makes human beings realise what is nor-
mally unimaginable. Those who perceive 
the city through the prism of kitsch 
only are wrong. Of course, only here 
will Elvis Presley himself preside over 
your wedding and David Copperfield 
pull a rabbit out of a hat in a convertible 
in the evening. But in my memory the 
place was imprinted as splendour, wealth 
and a galaxy of cars you can see only in 
American video clips.

Club music emanates from speakers 
in every corner of the hotel, putting you 
in a nice, party trance from the very 
beginning. It’s not a city for sad people, 
provided that the one-armed bandit 
doesn’t ravage one’s all possessions and 
five years of life. Even though alcohol 
goes to your head all the time, there is no 
place for aggression or negative emotions 
here. One bag of dollars is enough to es-
cape the grip of the everyday humdrum. 
The same bag of dollars can free you 
from the grip of the everyday humdrum 
if you exchange it for a Porsche 911 Carre-
ra. And it will be an even better choice 
because, once bought, the Porsche will 
take you to a different world every time 
you enter its cab.

How much of Las Vegas is there in 
a Porsche? Well, quite a lot. Crossing 
the threshold of a show room, you need 
to have a briefcase full of money or at 
least a golden credit card inset with 
rubies too. But it is worth carrying the 
briefcase for some time because you 
don’t buy a car only. You buy much 
more: a lifestyle. I understood that after 
a day spent behind the wheel of the cult 
Porsche 911 Carrera S.

Bathed in rich red, the predator 
makes your pupils widen with its look 
itself. They say red cars are a bit faster. 
I dare claim that the tested model would 
take off equally effectively even if it was 
the colour of a little pony. Located at the 
back, the three-litre boxer engine hid 420 
horsepower. Taking into account that the 
car weighed 1460 kilograms, I thought 
three times before I turned the key. But 
I finally made my decision and heard 
a beautiful roar coming from the exhaust 
system. And I already knew it wouldn’t 
be just another test. Driving such a bullet 
resembles a trip to Las Vegas. Within one 
glimpse of an eye, the speedometer clocks 
the first 100 kph. The second one is 
clocked even before your brain registers 
the first one. The Porsche 911 Carrera S is 
devilishly fast and, what’s worse, hugs the 
road perfectly. It’s bad because when your 
heart gets deliriously happy, your mind 
is sound asleep. Of course, the manufac-
turer equipped the car with a radio and 

certainly saw to it that the sound system 
was good, but let’s be honest: will anyone 
actually use it? Especially that right next 
to the driver there’s a button used to 
intensify the sound of the exhaust system. 
I push it. I felt bigger shivers only before 
my school leaving exams. But you just 
have to take your foot off the accelerator 
to see the devil show a different nature. 
The exhaust system draws in its horns, 
the automatic transmission gently juggles 
next shifts, and the herd of horses under 
the hood slows down.

Driving calmly along the streets of 
Sopot, I noticed that never before had 
so many people smiled at me during one 
day. What is more, never before had so 
many strangers waved at me, just like 
that. Every now and then, I met the 
gaze of yet another person, a gaze filled 
with admiration, delight and sometimes 
jealousy, too. And closed in luxury, I felt 
that for that one day I could really do 
everything, that in all those eyes I stood 
at the very top. Each of those people 
would like to drive the car at least for 
a moment, but it was I who had the 
opportunity.

In one of his interviews, Piotr 
Gąsowski, a keen Porsche fan in Poland, 
admitted that he often drove cars that 
were more expensive than his flat. One 
day behind the wheel of the Porsche 
911 was enough for me to realise he was 
making the right choice. 
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useful. Innovation is about solving 
problems. Even if the problems are not 
particularly urgent, they become an-
noying at some degree of repetitiveness.

The problem with washing was like 
that too, and you will never convince 
me you don’t know what I am writing 
about: you put the clothes into the 
washing machine, put it on, leave 
and on your way out find another lost 
sock or shirt you have forgotten about. 
Well, it would have to wait for the next 
laundering, unless you have a washing 
machine equipped with additional door 
through which you can throw the lost 
laundry into the machine when it is 
already working.

It’s strange that it took so much time 
to come up with that. And it is people 
from Samsung who did actually think 
about it and used that technology in 
the new washing machine Samsung 
AddWash. To this they added sev-
eral nice gadgets: the machine can 
be controlled with the use of one’s 
smartphone thanks to an in-built Wi-
Fi mode (yes, even washing machines 
have access to the Internet today) and 
the Eco Bubble technology, which 
makes the laundering even more effec-
tive and... cheaper as it enables to effec-
tively wash one’s clothes in much lower 
temperatures, that is save energy. 

PROBLEM Z GŁOWY

Ponad 90% europejskich użytkowników pralek stwierdziło, 
że często po włączeniu prania zdają sobie sprawę, 
że zapomniało czegoś włożyć do pralki. Śpieszymy 

poinformować ich, że mają problem z głowy.

ZDJĘCIA: Mat. prasowe

SAMSUNG ADDWASH

bajerów: można nią sterować za pomocą 
smartfona dzięki wbudowanemu moduło-
wi Wi-Fi (tak, teraz już nawet pralki mają 
internet), zaś system Eco Bubble, który 
wytwarza aktywną pianę, sprawi, że pra-
nie będzie skuteczniejsze i... tańsze. Dzięki 
niemu można bowiem równie skutecznie 
prać w niższych temperaturach, czyli 
zużywać mniej prądu. 

IN ENGLISH 

SAMSUNG ADDWASH.  
PROBLEM SOLVED

More than 90% of European washing 
machine users stated that they often 
realise they forgot to put something 
into the machine after they already 
put it on. We hasten to tell them that 
their problem is over.

Innovation does not consist in develop-
ing technologies that we came up with 
ourselves but that are not necessarily 

I
nnowacyjność nie tkwi wcale w rozwija-
niu technologii, które sobie sami wymy-
ślimy, a które nie do końca są nam po-
trzebne. Ona kryje się w rozwiązywaniu 
problemów. Nawet jeśli są to problemy 

niezbyt palące, to przy określonej powtarzal-
ności stają się po prostu wkurzające.

Taki też był problem z praniem i nie 
dam się przekonać, że nie wiesz o czym 
piszę: wrzucasz ciuchy do pralki, włą-
czasz, wychodzisz, a po drodze znajdu-
jesz jeszcze jedną zaginioną skarpetkę, 
lub koszulę, o której zapomniałeś. No 
i trudno, będzie musiała poczekać do 
następnego prania, chyba że masz pralkę 
wyposażoną w dodatkowe drzwiczki 
umożliwiające dorzucenie jeszcze jedne-
go zagubionego kawałka garderoby do 
pralki, kiedy ta już pierze.

Dziwne, że dopiero teraz ktoś na to 
wpadł. Tym kimś byli ludzie z firmy 
Samsung, którzy taką technologię zasto-
sowali w nowej pralce Samsung AddWash. 
Dorzucili do niej jeszcze kilka fajnych 
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What are quantum dots? They are 
microscopic crystals placed between blue 
diodes. Their task is to absorb light of 
specific wavelength and change it into 
a different one. This way, the dots create 
light waves of three different lengths. As 
a result, basic colours – red, green and 
blue – are very vivid. And it is precisely 
those colours that – in various combina-
tions – create all other colours a TV can 
display. Samsung claims that they have 
never before managed to produce a TV 
that would have so vivid and clean colours.

OK, so what is HDR? It is a tech-
nology that ensures greater range of 
brightness. It is another way to make 
the image on the screen vivid or actually 
the same as the one recorded by a HDR 
camera, and such cameras can already be 
found even in smartphones. So imagine 
you have a super natural picture from 
your own telephone on a large screen (the 
smallest KS9000 SUHD screen has the 
size of 49 inches and the biggest – 78). 
Sounds like a dream? It’s reality.

The KS9000 SUHD was created to be 
the command centre of a modern house. 
And as befits a command centre, it 
should occupy a prominent position. But 
there is no room for just any design in 
the living room, which is why Samsung 
designers counted on elegance. The 
screen itself is very slender and has no 
frame, thanks to which the whole TV 
seems very light. It is complemented by 
a silver base. And that’s it because, after 
all, it is supposed to match literally every 
interior it only manages to fit in. 

Na początku kineskopy telewizorów były wypukłe. Potem 
fajnie było mieć płaski telewizor. Teraz okazuje się, że ekranu 

zakrzywione dają dużo lepsze wrażenia. Co będzie dalej?

ZDJĘCIA: Mat. prasowe

ekranie (najmniejszy dostępny ekran 
SUHD KS9000 liczy 49 cal, największy – 
78). Marzenie? Nie, rzeczywistość.

SUHD KS9000 został stworzony by 
być centrum dowodzenia nowoczesnego 
domu. Jak przystało na centrum dowo-
dzenia – powinien zająć eksponowane 
miejsce na środku. Ale w salonie nie ma 
miejsca na przypadkowy design, dlate-
go projektanci Samsunga postawili na 
elegancję. Sam ekran jest bardzo smukły 
i pozbawiony ramy, przez co cały telewizor 
wydaje się bardzo lekki. Uzupełnia go 
minimalistyczna srebrna podstawa. I już, 
bo przecież ma pasować do dosłownie każ-
dego wnętrza w jakich tylko się zmieści. 

IN ENGLISH 

SAMSUNG KS9000 SUHD.  
A PERFECT FIT

In the beginning, TV sets had convex 
tubes. Then it was nice to have a flat 
television. Now it turns out that 
curved screens give much better 
impressions. What will be next?

I can tell you: now you can add the tech-
nologies of HDR and Quantum Dot to 
a curved screen. They say that following 
the simple formula, one can get the 
ultimate television.

J
uż wam mówię: do zakrzywio-
nego ekranu można przecież 
dodać jeszcze technologie HDR 
i Quantum Dot, czyli kwanto-
we kropki. Trzymając się takiej 

prostej receptury można ponoć otrzymać 
telewizor absolutny.

Czym są kwantowe kropki? To mikro-
skopijne kryształy umieszczone między 
niebieskimi diodami LED na ekranie. 
Ich zadaniem jest absorbowanie światła 
o określonej długości fal i zamieniania go 
na inne. W ten sposób kropki tworzą fale 
świetlne o trzech różnych długościach, 
przez co kolory podstawowe – czerwony, 
zielony i niebieski – są niesamowicie na-
sycone. A to właśnie te kolory w różnych 
kombinacjach składają się na wszyst-
kie inne, jakie telewizor jest w stanie 
wyświetlić. Samsung twierdzi, że nigdy 
wcześniej nie udało mu się wyproduko-
wać telewizora, który miałby tak bardzo 
nasycone i czyste kolory.

Okej, a czym jest zatem HDR? To 
technologia, która pozwala na osiągnięcie 
wysokiego poziomu jasności. To kolejny 
sposób na to, żeby obraz na ekranie był 
jak żywy, a właściwie to dokładnie taki, 
jaki zarejestrowała kamera filmująca 
w HDR, a potrafią to już nawet smartfo-
ny. Wyobraź sobie więc supernaturalny 
obraz z własnego telefonu na dużym 

SAMSUNG SUHD KS9000  

PASUJE JAK ULAŁ



Prawie każdy lubi podróżować, ale dla niektórych wyprawy są czymś więcej niż 
tylko formą odpoczynku. Dla nich to sposób na rozwijanie pasji, które są ważniejsze 

niż cokolwiek innego, nawet niż brak funduszy. Nic więc dziwnego, że tacy 
zapaleńcy często sięgają po możliwości jakie dają zbiórki społecznościowe.  

TEKST: Kajetan Kusina  FOT.: Mat. prasowe
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PODRÓŻ 
za jedno wsparcie



P
asja to dość przewrotne 
zjawisko. Rośnie w człowie-
ku, zachęca go do działania 
i sprawia, że ciągle stawia 
sobie nowe wyzwania. Rozpala 

w nim kolejne marzenia i plany, które 
czasami są możliwe do zrealizowania 
jedynie dzięki wyprawie ba drugą stro-
nie globu. Okazuje się wtedy, że chęci 
to nie wszystko, potrzebne są jeszcze 
odpowiednie fundusze, często wykra-
czające poza możliwości finansowe 
pasjonatów. Jednak raz rozpaleni nie są 
już w stanie porzucić swoich zamiarów. 
Niektórzy z nich postanawiają zarazić 
swoją wizją innych i przekonać do 

wsparcia sowich wypraw za pomocą 
crowdfundingu. Oto dwie historie 
związane z takimi zbiórkami. 

LEKARKA BEZ GRANIC
Dla niektórych ludzi bycie lekarzem to 
nie tylko wykonywany zawód, a praw-
dziwa misja wynikająca z chęci niesienia 
pomocy potrzebującym. Jedni zaspoka-
jają ją w swojej okolicy, ale są też tacy, 
którzy czują potrzebę poprawy sytuacji 
w najbiedniejszych częściach świata. 
To właśnie spotkało Martynę Konkol, 
młodą lekarkę z Poznania, która przed 
wyborem specjalizacji postanowiła wes-
przeć swoją wiedzą i umiejętnościami 
jedną z chrześcijańskich misji w Nowej 
Gwinei. Jej celem stało się miastecz-
ko Madang, gdzie mieści się szpital 
założony przez jednego z misjonarzy ze 
zgromadzenia werbistów. Misjonarz, 
oprócz posługi kapłańskiej, zajmował się 
także serwowaniem pomocy chirurgicz-

nej i ortopedycznej. Skalę medycznego 
problemu najlepiej oddaje fakt, że jest 
to jeden z zaledwie trzech ortopedów 
działających na terenie całej Nowej 
Gwinei. Kiedy Martyna dowiedziała się 
o tej ciężkiej sytuacji wiedziała, że musi 
się tam znaleźć. Jednak jak to zwykle 
bywa, na drodze stanęły pieniądze. 
Koszt biletu lotniczego wynosił 5000 
zł, więc ambitna lekarka stwierdziła, że 
spróbuje swoich sił w zbiórce społeczno-
ściowej. Okazało się, że pomysł takiej 
pomocy przypadł ludziom do gustu 
i uzyskał wsparcie od prawie stu osób. 
Martyna poleciała ze swoją misją na po-
czątku czerwca zeszłego roku i spędziła 
w Nowej Gwinei prawie trzy miesiące. 
O swoich przeżyciach przy pracy w eg-
zotycznym szpitalu napisała sporo na 

W TEN SPOSÓB POWSTAŁA JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH 
ZBIÓREK W HISTORII PORTALU, KTÓREJ CELEM 
BYŁO PRAWIE 75 000 ZŁ. POCZĄTKOWO SUMA TA 
MOGŁA WYDAWAĆ SIĘ TRUDNA DO ZDOBYCIA, 
ALE OSTATECZNIE PROJEKT PRZYCIĄGNĄŁ 
ZAINTERESOWANIE ZARÓWNO POJEDYNCZYCH 
WSPIERAJĄCYCH, JAK I DODATKOWYCH SPONSORÓW. 
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swoim blogu www.martynakonkol.pl. 
Warto przeczytać całość, bo to historia, 
od której naprawdę rośnie serce.

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
W KREATYWNOŚCI
„Odyseja umysłu” to międzynarodowy 
projekt, który od lat aktywizuje kreatyw-
ność wśród młodzieży uczęszczającej do 
placówek oświatowych. Konkurs twór-
czego rozwiązywania problemów z roku 
na roku staję się coraz popularniejszy, 
bo oprócz świetnej zabawy zwycięzcom 
zyskują możliwość wzięcia udziału w mię-
dzynarodowych finałach odbywających 
się w USA. W 2015 roku w polskiej odsło-
nie Odysei wzięły udział ponad trzy tysią-
ce osób podzielonych na kilkaset drużyn. 
Po eliminacjach regionalnych i ogólno-
polskich okazało się, że zwyciężyła grupa 
Brudnopis, w skład której wchodzą stu-
denci Uniwersytetu Wrocławskiego. By 
zwyciężyć musieli wcześniej przygotować 
przedstawienie opowiadające opowiada-
jące o awarii technicznej, której naprawa 

wymaga ukończenia siedmiu różnych 
zadań. Intensywne przygotowania zajęły 
grupie kilka miesięcy, ale ich trud się 
opłacił. Jednak sukces postawił przed 
nimi kolejne wyzwanie, czyli pozyskanie 
funduszy potrzebnych na wyprawę do 
Ameryki. Zazwyczaj grupy odysejowe 
polegają na pomocy sponsorów, ale nigdy 
nie jest to pewna droga. Poza tym człon-
kowie Brudnopisu stwierdzili, że sprawy 
lepiej wziąć w swoje ręce i założyć zbiórkę 
na Wspieram.to. W ten sposób powstała 
jedna z największych zbiórek w historii 
portalu, której celem było prawie 75 000 
zł. Początkowo suma ta mogła wydawać 
się trudna do zdobycia, ale ostatecznie 
projekt przyciągnął zainteresowanie 
zarówno pojedynczych wspierających, 
jak i dodatkowych sponsorów. Każdy, 
kto dołożył się do akcji mógł poczuć 
naprawdę dużą satysfakcję, bo wypra-
wa Brudnopisu zakończyła się wielkim 
sukcesem. Drużyna zajęła w finale drugie 
miejsce, udowadniając całemu światu, jak 
wielki jest potencjał polskiej kreatywno-

ści. To chyba najlepszy przykład na to, że 
dzięki ciężkiej pracy i odrobinie wsparcia 
każdy pasjonat ma szansę na spełnienie 
swoich marzeń. 

IN ENGLISH 

AROUND THE WORLD  
IN 80 SUPPORTS

Almost everybody enjoys travelling, 
but for some people excursions are 
something more than just a form of 
recreation. They perceive them as 
a way of developing passions, which 
are important more than anything else 
in the world, even more than financial 
barriers. No wonder, therefore, that 
such passion-driven people frequent-
ly reach for crowdfunding. 

Passion is a rather fickle phenome-
non. It grows in a person, encourages 
them to act and makes them strive 
to achieve one goal after another. It 
stirs up new dreams and plans in their 



hearts, and not infrequently they can 
only be realized by travelling to the 
other side of the world. Then it usually 
turns out that mere wishing is not 
enough, that what is also needed is an 
adequate financial support, which all 
too often goes beyond one’s financial 
possibilities. But once they felt the fire 
of passion, they can’t just quit. Some 
strive to make others catch the bug and 
persuade them to support their travels 
by means of crowdfunding. Here are 
two stories connected to such actions.

A DOCTOR BEYOND BOUNDARIES
For some people being a doctor is 
not only a profession, but a genuine 
mission stemming from the willing-
ness to come to the aid of people in 
need. Some realise their plans in their 
closest neighbourhood, but there are 
also those who feel the need to improve 
the situation in the poorest parts of 
the world. This happened to Martyna 
Konkol, a young doctor from Poznan, 
who prior to choosing her specializa-
tion decided to lend her knowledge 
and skill to one of the Christian 
missions in New Guinea. Her goal was 
the town of Madang, in which there 
is a hospital established by one of the 
missionaries from the Verbites. The 
missionary, apart from priestly service, 
provided surgical and orthopaedic 
help. The scale of the medical problem 
is ref lected by the fact that he is one of 
three orthopaedists in the entire New 
Guinea. When Martyna learnt about 
this difficult situation, she knew she 
must go there. But, as it often happens, 
money got in her way. The cost of the 

f light ticket amounted to 5000PLN, 
so the ambitious doctor decided to try 
crowdfunding. It turned out that her 
idea of help was appreciated by many 
people and it got support from almost 
one hundred benefactors. Martyna 
f lew to New Guinea with her mission 
at the beginning of June last year and 
spent almost three months there. She 
wrote a lot about her experience in 
the exotic hospital on her blog www.
martynakonkol.pl. It’s definitely worth 
reading, because it’s a story that is 
truly heart-warming. 

WORLD’S CHAMPIONSHIP IN 
CREATIVITY
Odyssey of the Mind is an interna-
tional project that for many years has 
been promoting creativity amongst 
young people attending educational 
institutions. Year by year, this compe-
tition of imaginative ways of solving 

problems is becoming increasingly 
popular, since apart from great fun, 
the winners are given opportunity to 
take part in the international finals 
held in the USA. In 2015, almost 3000 
people divided into several hundred of 
teams took part in the Polish edition of 
the Odyssey. After local and national 
eliminations, the first place went to 
a team called Brudnopis (Scratch-
pad), comprised of students from the 
University in Wroclaw. In order to 
win, they had to prepare a play about 
a technical breakdown, the fixing 
of which demanded finishing seven 
different tasks. Intensive preparations 
took several months, but the effort 
paid off. The success, however, set 
yet another challenge for the group, 
namely raising funds for the trip to 
America. Normally, Odyssey groups 
depend on the help from sponsors, but 
it’s always a touch-and-go way. Besides, 
members of Brudnopis concluded that 
it would be better to take things in 
their own hands and create a money 
collection on Wspieram.to (Isupport.
it). That’s how one of the greatest 
collection in the history of the portal 
was created, its goal being 75000PLN. 
At first, such amount seemed some-
what difficult to obtain, but in the 
end, the project drew attention of both 
individual supporters and additional 
sponsors. Everyone who contributed to 
the action might feel immensely satis-
fied, as the trip of Brudnopis proved to 
be an enormous success. The team won 
second place in the finals, showing the 
world how great the potential of Polish 
creativity is. Perhaps it’s the best exam-
ple that thanks to hard work and a bit 
of support, every passion-driven person 
has a chance to make their dreams 
come true. 



Fotograf  / Photographer: Anna Zyskowska  
Modelka / Model: Karolina/UnitedforModels
Makijaż / Make-up: Agata Dobosz
Stylizacja / Stylist: Wioletta Kuprowska
Lokalizacja / Place: hotel Radisson Blu, Wrocław
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 Wszystko poza kapeluszem  
/ Everything except the hat: ZARA
Kapelusz Hat: H&M

 Kapelusz / Hat: H&M
Sukienka / Dress: Agnieszka Światły
Ponczp / Poncho: ZARA
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 Szal / Scarf: Reserved

 Kapelusz / Hat: H&M
Sukienka / Dress: Agnieszka Światły
Ponczp / Poncho: ZARA
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 Wszystko poza kapeluszem  
/ Everything except the hat: ZARA
Kapelusz Hat: H&M
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 Kapelusz / Hat: H&M
Sukienka / Dress: Agnieszka Światły
Ponczp / Poncho: ZARA
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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

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@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
+48 42 6500 500

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
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

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
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

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
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
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

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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www.lotnisko.lodz.pl

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 
telewizji kablowej. W każdym pokoju 
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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 
oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 

robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-
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 
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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 

www.lotnisko.lodz.pl
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swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 

the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 
minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 
of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

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

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA  
– a luxurious hotel located opposite the 
Tuileries garden and the Louvre and 
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within a five minute walk from the 
Tuileries underground station, from 
which one can go to the Avenue des 
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.  



www.lotnisko.lodz.pl

— 86 —





— 88 —

ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

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

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

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

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

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

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

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

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

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

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

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

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






