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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

Znawca intensywnych 
smaków, współtwór-
ca Akademii 
Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez 
wszystkie szczeble 
branży gastronom-
icznej, współpra-
cował z Robertem 
Makłowiczem przy 
jego programie. Ko-
cha prostotę w kuch-
ni, stąd nieskrywana 
miłość do kuchni 
japońskiej. Ubóstwia 
i smakuje kuchnie 
regionalne z całego 
świata. Współautor 
książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powin-
ieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

IN ENGLISH 

Maven of robust 
tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary 
Academy. He went 
through all stages of 
the food industry. He 
cooperated with Rob-
ert Makłowicz on his 
programme. He loves 
simplicity in the kitch-
en, hence he does not 
conceal his love for 
the Japanese cuisine. 
He adores and tastes 
regional cuisines from 
around the world. 
Co-author of the 
book “Gastrobanda. 
Wszystko, co powin-
ieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

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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W miasteczku, które ma nieco ponad 3 tysiące 
mieszkańców, działa kilkanaście księgarń, a miejscowe 
władze udostępniają pisarzom za darmo mieszkania, 

w których mogą tworzyć. Do tego jeszcze zamek, wino, 
wiśniówka, czekolada i, rzecz jasna, słońce  

–  bo mówimy o Portugalii. 

TEKST I ZDJĘCIA: Jakub Milszewski

ZAMEK, MURY, 
WIŚNIÓWKA



O
bidos. W zasadzie sam środek 
Portugalii, jeśli patrzeć 
na nią z góry na dół. Tuż 
przy Atlantyku. Niedaleko 

Obidos w Atlantyk wdziera się niewielki 
półwysep, na którym lata temu powsta-
ły pierwsze domostwa, a które później 
przekształciły się w miejscowość Peniche, 
cenioną obecnie przez surferów. Nieco 
dalej na południe, zaraz za półwyspem, 
znajduje się plaża, która uchodzi za 
mekkę surferów – to tutaj wieje idealnie, 
to tutaj śmiałkowie starają się sprostać 
wyzwaniom fali zwanej Supertubos. Ale 
samo Obidos, choć bliskie geograficznie, 
dalekie jest od tego typu uciech.

PREZENT
Obidos wciąż się rozwija. Nie może być 
inaczej, skoro każdego lata do miasteczka 
przyjeżdżają tysiące turystów z całego 
świata. Jednak całe stare miasto, otoczo-
ne doskonale zachowanymi murami, po 
których można przejść, jest obwarowane 
obostrzeniami, bowiem w całości wpisane 
zostało na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Taka forma ochrony może 

nie uświadczycie nawet asfaltu. Wszystkie 
są, jak za dawnych lat, utwardzone kocimi 
łbami. W związku z tym nowi mieszkańcy 
budują swoje domy poza murami starego 
miasta. Nowe osiedla powstające na zbo-
czach wzgórz zdają się jakby potwierdzać 
ustalone tu lata temu reguły – nad wszyst-
kim bowiem króluje zamek, który zresztą 

utrudniać mieszkańcom życie – wykluczo-
na jest jakakolwiek przebudowa, wymiana 
okien czy dobudówka. Z drugiej strony, 
dzięki temu Portugalczycy mogą poszczy-
cić się fantastycznym średniowiecznym 
miasteczkiem, wolnym od krzykliwych 
billboardów, neonów i wielkich anten czy 
dziwacznych modyfikacji. Na uliczkach 
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Na pręgierzu znajdziecie symbol królowej 
Dony Leonory, żony króla Jana II, czyli 
rybacką sieć. Królowa przyjęła sobie taki 
emblemat w podziękowaniu dla rybaków, 
którzy podjęli trud ratowania jej syna, gdy 
ten spadł z konia wprost do rwącej rzeki. 
Alfonso jednak nie przeżył.

Kościół zaś – a dodajmy, że to zaledwie 
jedna z 14 świątyń w tym małym mia-
steczku – poświęcony jest Matce Boskiej. 
W 1441 roku ślub wzięła tutaj przyszła 
para królewska – Alfons V, wówczas dzie-
sięcioletni, wziął za żonę swoją kuzynkę, 
ośmioletnią Izabelę.

Po wizycie na Placu Św. Marii warto 
po prostu skręcić w którąkolwiek uliczkę. 
W miasteczku na dobrą sprawę nie da się 
zgubić, a z drugiej strony bardzo łatwo 
natrafić na kolejne atrakcje. Do odkrycia 
czekają księgarnie, często urządzone 
w miejscu byłych kapliczek i dzielące 
przestrzeń wraz z warzywniakami, 
domy, które miasto za darmo udostępnia 
pisarzom, czy urokliwe ogródki, wąskie 
uliczki i klimatyczne kafejki. A to wszyst-
ko jeszcze zanim dotrzemy do zamku. 
Ale najpierw zobaczmy Obidos z innej 
perspektywy – z góry.

Obidos otoczone jest doskonale za-
chowanymi murami, na które można po 
prostu wejść. Obejście miasteczka dooko-
ła zajmie jakąś godzinę, ale warto (choć 
zdecydowanie nie polecamy tej atrakcji 
osobom z lękiem wysokości). Mury pną 
się dość wysoko, z jednej strony – tuż 
przy Porta de Vila – można wdrapać się 
stromymi schodami na basztę, z drugiej 
nad miasteczkiem góruje zamek. Droga 
może być wymagająca, bo momenta-
mi mury są wąskie, nie mają żadnych 
barierek (gdyby wszędzie były barierki 
przejście po murach nie stanowiłoby 
już takiej frajdy), a poszczególne cegły 
mogą okazać się nieco chwiejne. I właśnie 
dlatego wręcz trzeba tę trasę pokonać, 
bo po pierwsze trochę adrenaliny jeszcze 
nikomu nie zaszkodziło, a po drugie – 
widoki z murów wynagradzają wszystko. 
Dachy Obidos i zamek pięknie prezentują 
się z góry, podobnie zresztą jak ciągnące 
się dookoła pola i osady.

stał się przyczynkiem do tego, żeby Obidos 
przez całe wieki pięknie się rozwijało i żeby 
mu niczego nie brakowało. Mauretańska 
forteca wpadła bowiem w oko Elżbiecie 
Aragońskiej, późniejszej królowej Portu-
galii, znanej również jako Święta Królowa 
Izabela (portugalskim odpowiednikiem 
imienia Elżbieta jest „Isabel”). Elżbieta 
otrzymała zamek wraz z miasteczkiem od 
króla Dionizego I w prezencie ślubnym. 
Od tego czasu całe Obidos było tradycyj-
nym prezentem dla przyszłych królowych 
Portugalii, dzięki czemu miasteczko było 
ich oczkiem w głowie.

Nie myślcie jednak, że Obidos nie 
zmieniło się od XIII wieku. W 1755 roku 
spora część zabudowań legła w gruzach 
podczas trzęsienia ziemi. Mimo tego 
dzielni Portugalczycy odbudowali budyn-
ki, zachowując jednocześnie oryginalny 
układ ulic. Turystów często zaskakują 
widoczne jeszcze w kilku miejscach 
murów metalowe elementy, służące do 
cumowania statków. Dziś Obidos leży 
dobrych kilka kilometrów od oceanu, ale 
nie zawsze tak było.

WEJDŹMY DO ŚRODKA
Otoczone murami Obidos można obejrzeć 
z dwóch perspektyw – każda z nich będzie 

równie atrakcyjna. Po pierwsze, można 
przejść przez okazałą bramę Porta da 
Vila pochodzącą z 1380 roku i ozdobioną 
XVIII-wiecznymi niebieskimi kaflami, 
nazywanymi azulejos (czyt. ażuleżusz), 
które ukazują pasję Chrystusa. Prosto 
z bramy wyjdziemy na główną uliczkę 
miasta Rua Direita, która biegnie w stronę 
Placu Św. Marii. Nie spodziewajcie się 
wielkiej miejskiej arterii z czterema pasami 
ruchu w każdą stronę, rondami i wielkimi 
skrzyżowaniami z sygnalizacją świetl-
ną. Rua Direita to stosunkowo wąska, 
brukowana uliczka, otoczona z obu stron 
sklepikami z pamiątkami, galeriami 
sztuki, księgarniami i knajpkami. Na 
Placu Św. Marii przywitają nas pręgierz 
i kościół. Oba obiekty są warte zobaczenia. 

19
 

DROGA MOŻE BYĆ WYMAGAJĄCA, BO MOMENTAMI 
MURY SĄ WĄSKIE, NIE MAJĄ ŻADNYCH BARIEREK (GDYBY 
WSZĘDZIE BYŁY BARIERKI PRZEJŚCIE PO MURACH NIE 
STANOWIŁOBY JUŻ TAKIEJ FRAJDY), A POSZCZEGÓLNE 
CEGŁY MOGĄ OKAZAĆ SIĘ NIECO CHWIEJNE.



mury tylko dlatego, że byli przebrani za 
drzewka wiśniowe. Forteca nosi jednak 
imię innego króla – Dionizego I, który 
przebudował i umocnił budowlę. Z kolei 
donżon – zamkowa wieża – jest jeszcze 
późniejszy, bo powstał w XIV wieku 
za panowania Ferdynanda I Słabego. 
Konstrukcja, podobnie jak całe miasto, 
również ucierpiała we wspomnianym 
trzęsieniu ziemi w 1755 roku. Odbudowa-
no ją dopiero w XX wieku.

Dzisiaj zamek jest nie tylko atrakcją 
turystyczną. Choć rzecz jasna stracił na 
znaczeniu militarnym, to wciąż pełni 

FANI MROCZNYCH WIEKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA 
ZJEŻDŻAJĄ TUTAJ, BY PRZEZ CHWILĘ POCZUĆ SIĘ, 
JAKBY PRZENIEŚLI SIĘ W CZASIE. UCZESTNICZĄ I OB-
SERWUJĄ POKAZY WALK RYCERSKICH, TURNIEJE 
KONNE, BARWNE POCHODY W STROJACH Z EPO-
KI, OGLĄDAJĄ ULICZNE PRZEDSTAWIENIA TRUP 
TEATRALNYCH, ROBIĄ ZAKUPY NA JARMARKACH 
I STRAGANACH Z PAMIĄTKAMI. 
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ŚREDNIOWIECZE, CZEKOLADA 
I ALKOHOL
Po spacerze wokół miasteczka możemy 
z czystym sumieniem zajrzeć na zamek 
króla Dionizego I. Sama nazwa „Obidos” 
prawdopodobnie pochodzi od łaciń-
skiego słowa „oppidum” oznaczającego 
fortyfikacje. Pierwsza cytadela powstała 
na wzgórzu, na którym obecnie rozciąga 
się miasteczko, jeszcze w XVI wieku za 
sprawą Maurów. W 1148 roku tereny te 
podbił Alfons I Zdobywca, pierwszy król 
Portugalii, choć za sam szturm na zamek 
odpowiedzialny był ponoć Gonçalo 
Mendes da Maia, jeden z najsłynniej-
szych rycerzy w historii kraju – legenda 
głosi, że wojom udało się podejść pod 
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funkcje mieszkalne. Dzisiaj mieści się 
tu bowiem luksusowa pousada, czyli 
hotel powstały w zabytkowym budynku, 
zarządzany przez państwo. Dodajmy, że 
noclegi w nim nie należą do najtańszych, 
a mimo to rezerwacji trzeba dokonywać 
z dużym wyprzedzeniem.

Zamek pełni też funkcje kulturalne – 
każdego lata na jego terenie odbywa się 
Festiwal Średniowieczny. Fani mrocznych 
wieków z całego świata zjeżdżają tutaj, by 
przez chwilę poczuć się, jakby przenieśli się 
w czasie. Uczestniczą i obserwują pokazy 
walk rycerskich, turnieje konne, barwne 
pochody w strojach z epoki, oglądają 
uliczne przedstawienia trup teatralnych, 
robią zakupy na jarmarkach i straganach 
z pamiątkami. Ale to wszystko dzieje się 
latem. Z kolei wiosną do Obidos warto 
wpaść na poszukiwanie doświadczeń dla 
kubków smakowych. Odbywa się tutaj 
bowiem... Międzynarodowy Festiwal 
Czekolady, na którym profesjonaliści pre-
zentują i sprzedają najciekawsze słodkości, 
jakie tylko uda im się stworzyć. Obidos jest 
zresztą związane ze słodkościami, a przede 
wszystkim z czekoladą (podobnie jak cała 
Portugalia, wszak to portugalskie statki 
zwoziły z dalekich lądów kakao). Jednym 
ze smakołyków, których koniecznie trzeba 
doświadczyć w miasteczku, jest wiśniów-
ka zwana Ginjinha lub po prostu Ginja. 
Słodki trunek powstaje na bazie lokalnych 
wiśni i Aguardiente, więc bywa mocna. 
Najciekawszy jest jednak sposób podawania 
Ginji – w czekoladowym kieliszku, który 
rzecz jasna zjada się po wypiciu trunku. 

Jeśli dodamy do tego fakt, że w samym 
miasteczku działa kilkanaście księgarń 
i znajdziemy tu nawet hotele poświęcone 
książkom – Obidos szczyci się mianem 
„The Literary Town” – to jednoznacznie 
można stwierdzić, że to idealne miejsce 
na spokojne wakacje. I wbrew pozorom 
wcale nietrudno się tam dostać. 

IN ENGLISH 

CASTLE, WALLS AND CHERRY 
BRANDY

In a town with a total population of 
slightly over 3000, there is panoply of 
bookshops, whereas local authorities 
present writers with free flats, so that 
they have a place to write. And, to 
make things even better, there are 
also a castle, wine, cherry brandy, 
chocolate and, obviously, sun, since 
we’re talking about Portugal. 

Óbidos. Basically the very centre of 
Portugal, at least if we view it from the 
top to the bottom. And right by the 

Więcej informacji na temat atrakcji Obidos i jego oko-
lic, a także dojazdu oraz bazy noclegowej, znajdziesz 
na: www.visitportugal.com i centerofportugal.com.

More information about attractions of Óbidos and its 
vicinity, as well as the best access roads and database 
of lodging places can be found at www.visitportugal.
com and centerofportugal.com.



Atlantic Ocean. Close to Óbidos, the 
Atlantic Ocean is encroached upon by 
a small peninsula, on which many years 
ago there were built first abodes, which 
then transformed into a town of Peniche, 
today appreciated by surfers. Slightly 
further to the south, right behind the 
peninsula, there is a beach which is 
almost a Mecca of surfing – it is there 
that the perfect wind blows, it is there 
that daredevils challenge the wave called 
Supertubos. Óbidos, however, although 
geographically close, is far from enter-
tainment of this kind. 

A GIFT
Óbidos is still developing. And no 
wonder, since each year it welcomes thou-
sands of tourists from all over the world. 
But the entire old city, surrounded by 
perfectly preserved walls, atop of which 
you can walk, is hedged in restrictions – 
it all stems from the fact that it has been 
included in its entirety in the UNESCO 
National Heritage List. On the one hand, 
such form of protection can make the life 
of local people difficult – any renovation 
or replacing windows is absolutely out of 
question, let alone building an outhouse. 
On the other hand, however, the Por-
tuguese can boast a fantastic mediaeval 
town, free of flashy billboards, neon 
signs, big antennas or bizarre modifica-

tions. You won’t see as much as an ounce 
of asphalt on the roads, since each one of 
them is cobbled, just as they were in the 
past. Because of all that, new inhabitants 
build their houses outside of the borders 
of the old city. New housing estates built 
on slopes seem to follow the rules that 
were established years ago – what towers 
over everything else in the town is a cas-
tle, which is also the reason why the city 
has been developing smoothly through-
out the ages and has never been in want 
of anything. The Moorish fortress caught 
the fancy of Elizabeth of Aragon, the lat-
er queen of Portugal, also known as Santa 
Isabel de Portugal (the Portuguese equiv-
alent of the name Elisabeth is Isabel). 
Elizabeth received the castle and the en-
tire city as a wedding gift from the king 
Denis of Portugal. Since that day, Óbidos 
has been a traditional gift presented to 
the future queens of Portugal. For this 
reason, the town was the apple of their 
eye. It would be wrong to think, however, 
that Óbidos hasn’t changed since the 
13th century. In 1755, a lion’s share of its 
housing was reduced to rubble during 
an earthquake. Despite the calamity, the 
brave Portuguese restored the buildings 
to their former glory, maintaining the 
original layout of streets. Tourists are 
often surprised by metal elements, which 
were once used for anchoring ships and 

which are now still visible in some parts 
of the walls. Today, Óbidos is located 
several kilometers from the ocean, but it 
wasn’t always the case.

LET’S GO INSIDE
Surrounded by walls, Óbidos can be 
admired from two perspectives – and 
each of them is equally attractive. First of 
all, we can walk through the impressive 
gate Porta da Vila, dating back to 1380 
and embellished with blue 18th century 
tiles called azulejos, depicting the Passion 
of Jesus Christ. Having crossed the gate, 
we’ll find ourselves at Rua Direita, the 
main street of the town, which runs to 
Saint Mary’s Square. Don’t expect any 
enormous urban artery with four lines in 
each direction, roundabouts or gargan-
tuan crossroads with traffic lights. Rua 
Direia is a relatively narrow cobbled road, 
lined on both sides by little shops with 
souvenirs, art galleries, bookshops and 
sandwich bars. At Saint Mary’s Square, 
there is a pillory and a church, which are 
both worth seeing. As you look closer 
at the pillory, you will find a fishing 
net, which is the symbol of the queen 
Eleanor of Viseu, the wife of the king 
John II. The queen assumed the emblem 
as a token of gratitude for the fishermen 
who tried to rescue her son when he fell 
from a horse straight into a rapid river. 
Unfortunately, Alfonso didn’t survive. 
The church, in turn – and it should be 
stressed that it’s merely one of 14 temples 
in this small town – is dedicated to Saint 
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Mary. In 1441, its walls witnessed the 
marriage ceremony of a royal couple – it 
was there that Alfonso V of Aragon, who 
was then 10 years old, tied the knot with 
his cousin, the then 8-year-old Isabel.

After visiting the St. Mary’s Square, 
you can turn into any of the numerous 
bystreets. To all intents and purposes 
you can’t really get lost in the town, 
but, strangely enough, it is fairly easy 
to happen upon many new attractions. 
There are many things that wait to be 
discovered – bookshops, not infrequently 
opened in the place of former chapels 
and sharing space with greengrocers, 
houses, which the city gives to writers, 
or charming gardens, narrow lanes and 
atmospheric cafés. And we can enjoy it all 
long before we get to the castle. But first, 
let’s take a peek Óbidos from an entirely 
different perspective – from above.

Óbidos is surrounded by perfectly well 
preserved walls that you can simply climb. 
Completing a full circle around the town 
takes about an hour, but it is well worth it 
(although we definitely don’t recommend 
this attraction to people who are afraid of 
heights). The walls are rather high; from 
the one side, right next to the Porta de 
Vila, you can climb up the steep stairs 
leading to the fortified tower, and from the 

other side you can see the towering castle. 
The route may be challenging, because 
at certain points the walls are narrow, 
there is no railing (it there were railings 
everywhere, walking on the walls wouldn’t 
be this fun anymore), and the respective 
bricks can prove to be precariously wob-
bly. And that’s the reason why it is almost 
necessary to clear this distance – first of 
all, it won’t hurt to experience a little bit of 
adrenaline, and secondly, the views from 
the walls make up for any inconveniences 
we may encounter. The roofs of Óbidos 
and the castle are simply beautiful when 
viewed from above, as are the stretching 
fields and settlements nearby.

THE MIDDLE AGES, CHOCOLATE 
AND ALCOHOL
After a stroll around the city, with a clear 
conscience we can visit the castle of the 
king Denis of Portugal. The name Óbidos 
probably stems from the Latin word 
oppidum which denominates fortifica-
tions. The first citadel was built by Moors 
as soon as in the 16th century, on a hill on 
which there is currently a town. In 1148, 
those terrains were conquered by Alfonso 
I of Portugal, the first king of Portugal, 
although the person responsible for the 
charge on the castle was allegedly Gonçalo 

Mendes da Maia, one of the most famous 
knights in the history of the country – as 
the legend has it, the chevaliers managed 
to walk up to the walls only because 
they were dressed up as cherry trees. 
The fortress, however, was named after 
another king – Denis of Portugal, who 
reconstructed and fortified the building. 
The castle’s keep is even younger, because 
it was built in 14th century under the 
reign of Ferdinand I the Inconstant. The 
construction, just as the entire city, also 
sustained considerable damage in the al-
ready mentioned earthquake of 1755. It was 
not reconstructed until the 20th century.

Today, the castle is not only yet 
another attraction for tourists. Although, 
obviously, it lost its military importance, 
it is still used for dwelling purposes. It 
houses a luxurious pousada, or a state-ad-
ministered hotel established in a histori-
cal building. It should be mentioned that 
accommodation there isn’t exactly the 
cheapest on the market, yet the reser-
vations must be made well ahead. The 
castle has also cultural functions – each 
summer it hosts the Medieval Fair. Lov-
ers of the Dark Ages flock from all over 
the world to experience a unique travel in 
time, even if only for a little while. They 
observe and take part in shows of knight 
battles, horse tournaments, flamboyant 
parades of people dressed up in costumes 
from the epoch, as well as watch street 
performances of theatre troupes, and 
shop at fairs and stalls with souvenirs. 
But we must wait for it all till summer.

In spring, on the other hand, you may 
want to visit Óbidos to tickle your taste 
buds, because what is held there is… 
the International Chocolate Festival, at 
which professionals present and sell the 
most interesting sweets they can create. 
Óbidos has a long history with sweets 
in general, and especially with chocolate 
(as is the entire Portugal, since it were 
Portugal ships that brought cocoa from 
distant continents). One of other delica-
cies that simply have to be tasted in the 
town is cherry brandy called Ginjinha or, 
in short, Ginja. This sweet drink is made 
of local cherries and Aguardiente, so it 
can be strong. What is most interesting, 
however, is the way of serving it – in 
a chocolate glass, which is obviously to be 
eaten once the drink has been finished.

And if we add that there are several 
bookshops and even hotels dedicated to 
books in the town (which takes pride in 
its nickname “The Literary Town”), it is 
clear as day that Óbidos is a perfect place 
for a quiet holiday. And, surprisingly, it’s 
not that hard to get there. 
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Dyrektor artystyczna Ladies' Jazz Festival 2016 to jedna 
z najjaśniejszych gwiazd światowego jazzu. O tym, czy jazz dzieli 

się na męski i kobiecy i o ciężkiej drodze na szczyt opowiada 
fascynująca Urszula Dudziak.

TEKST: Sylwia Gutowska   ZDJĘCIA: Tomasz Sagan
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poprowadziłam swoją karierę w takim 
fajnym, zdrowym kierunku, sprawia, 
że nabieram szacunku dla samej siebie. 
Teraz wiem, że mam niezwykłą siłę 
i nic mnie w życiu nie złamie, ale 
wcześniej nie byłam tego pewna.

KOBIETY W JAZZIE MAJĄ TRUDNIEJ 
NIŻ MĘŻCZYŹNI?
Przede wszystkim jazz jest zdomino-
wany przez mężczyzn, co do tego nie 
mam żadnych wątpliwości. Aczkolwiek 
widzę, że symbioza płci jest potrzebna. 
Mamy dużo jazzowych wokalistek, ale 
niewiele instrumentalistek. One są, ale 
nie tak wyeksponowane, jak powinny 
być. Wokalistki mają zespół, który na 
ogół składa się z mężczyzn. Uważam, 
że to niesłuszne. Bardzo podoba mi 
się to, co powiedział Urbaniak: „Bóg 
wymyślił muzykę, a ludzie zaczęli ją 
szufladkować”. Uważam, że bardzo 
dobrze, że jest Ladies' Jazz Festival, 
już jedenasta edycja, i że pozwala on 
wypłynąć – nie tylko wokalistkom, ale 
również instrumentalistkom.

COŚ JAK PARYTETY W JAZZIE?
(śmiech) Tak jest, zgadza się. 
Z instrumentalistek w jazzie mamy 
Esperanzę Spalding, która jest gwiazdą.

Ona jest multiinstrumentalist-
ką, osobą gruntownie wykształconą 

jazzu”. Zakochałam się w tej muzyce. 
Gdy miałam lat szesnaście, do Zielonej 
Góry, gdzie się wychowywałam, przy-
jechał Krzysztof Komeda. Zaprosił 
mnie do Warszawy. Przesłuchał mnie, 
stwierdził, że dobrze śpiewam. Potem 
spotkałam Michała Urbaniaka, pod 
którego skrzydłami się rozwijałam. 
W '73 roku pojechaliśmy do Ameryki. 
Byłam bezpieczna. Natomiast potem, 
gdy się rozstaliśmy, miałam następny 
etap w moim życiu, który polegał na 
tym, by utrzymać to, na co razem 
z nim pracowałam. Bo tak naprawdę 
jedyna rzecz, która mnie interesowała 
przez całe życie, to była muzyka.

PO ROZSTANIU Z MICHAŁEM 
URBANIAKIEM MUSIAŁA PANI OD-
NALEŹĆ SIĘ NA NOWO.
Zdecydowanie. Zrobiłam niesamowitą 
woltę, taki „myk”, jak ja to nazywam. 
Oczywiście to trwało, nie stało się 
nagle. Całe to przeobrażenie i decyzja, 
że biorę wszystko w swoje ręce, było 
niezwykle trudne, bardzo niebez-
pieczne, jak mi się wtedy wydawało, 
ale jednocześnie bardzo pociągające. 
Nagle byłam niezależna: mogłam 
wybierać menagerów, muzyków, 
czego wcześniej nie robiłam. To była 
dla mnie czarna magia! To, że sama 
wychowałam dzieci i jednocześnie 

JEST PANI DZIŚ POSTRZEGANA 
JAKO KOBIETA SUKCESU. CIĘŻKO 
BYŁO OSIĄGNĄĆ TEN STATUS?
Jedyną trudnością, jaką napotkałam 
podczas tej mojej fantastycznej przy-
gody z muzyką, było to, żeby sprostać 
zadaniom. Kiedy coś mi się udawało, 
strasznie się tym stresowałam. Tak było, 
gdy na samym początku amerykański 
magazyn „Downbeat” typował mnie 
na czołowe pozycje Myślałam sobie: 

„Jak to? Przecież ja dopiero zaczynam”. 
Moja skromność była niezwykła, taka 
typowo polska. Zawsze jednak miałam 
szczęście do ludzi, którzy nie tyle mi 
pomagali, co pchali mnie do przodu. 
Sama nigdy nie rozpychałam się, nie 
walczyłam o coś. Moja jedyna walka 
to właśnie sprostanie powierzonemu 
mi zadaniu. Jeśli miałam przed sobą 
muzykę, którą ukochałam, to musiała 
być ona zaśpiewana perfect. Przede 
wszystkim musiałam zadowolić samą 
siebie. Oczywiście potem przekładało 
się to na zadowolenie publiczności.

Moja droga zaczęła się, gdy miałam 
cztery lata i dostałam na święta akor-
deon. Zaczęłam na nim grać kolędy 
ze słuchu i wtedy tatuś powiedział do 
mamy: „Gołąbeczku, chyba mamy 
zdolną córkę”. Potem szkoła muzycz-
na. Potem, gdy miałam czternaście lat, 
mój brat powiedział: „Teraz słuchamy 

SPROSTAĆ
ZADANIU 
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POWIEDZIEĆ: „NO TAK, ALE ONA 
OSIĄGNĘŁA TAK DUŻO, BO MA 
TALENT”.
A kto powiedział, że ona tego nie ma? 
Jeżeli tak myślimy, to tutaj jest pies po-
grzebany. „Ona ma to, to, to, a ja nie 
mam”. Ja mówię, że każdy ma talent. 
A niewykorzystanie swojego potencjału 
jest groźne. Będziecie chorzy! Nie ma 
nic gorszego jak powiedzieć: „Ja już 
tak mam, ja mam takie geny”. Prze-
konałam się o tym na sobie. Była taka 
sytuacja, że zamknęłam się ze swoimi 
instrumentami elektronicznymi na 
strychu. Byłam tak zakochana w tej 
elektronice, że po dziesięciu dniach 
siedzenia tam okazało się, że mam: 
skomponowane dziesięć utworów, 
zaaranżowane wszystkie utwory, 
zapamiętane wszystkie głosy. Okaza-
ło się, że elektronika to mały pikuś. 
Przedtem? „Nie umiem komponować, 
nie umiem aranżować, mam dziurawą 
pamięć, jestem patałachem elektro-
niki”. Co się stało? Zapomniałam 
o swoich ograniczeniach. Ogranicze-
nia prześladują nas całe życie. Jeżeli 
zdamy sobie sprawę, że to nie my, że 
jesteśmy oblepieni takim francowatym 
pancerzem, okaże się, że mamy talent 
i wybieramy drogę, która nas spełnia.

A CZY ARTYSTCE LEPIEJ ŻYĆ Z AR-
TYSTĄ, CZY MĘŻCZYZNĄ Z INNEJ 
BAJKI?
(śmiech) Dobre pytanie. Więc tak: ja 
mam teraz nowy związek. Jestem zako-
chana, zaręczona. Jest to człowiek z zu-
pełnie innej bajki, to kapitan żeglugi 
wielkiej. Przedtem byłam związana 
tylko i wyłącznie z artystami. Zupeł-
nie inny wymiar. Nie mogę powiedzieć, 
co ja wolę. Na dzień dzisiejszy za parę 
miesięcy skończę 73 lata. Podobno od 
65 zaczyna się starość. Ja absolutnie nie 
czuję się stara ani wypalona. Kochana, 
ja się dopiero rozkręcam! Ja to mówię 
kobietom – starszym, w moim wieku, 
młodszym. Można tak jak ja, tylko 
najważniejszy jest stan umysłu. Arty-
ści: bardzo twórczy, ale z nimi zawsze 
byłam jak niebo i piekło. Teraz mam 
związek pod tytułem „ulga”. Jest z in-

PRZEDE WSZYSTKIM MAMY INNĄ ENERGIĘ. 
MAMY W SOBIE COŚ KOJĄCEGO. ALE MOŻEMY 
TEŻ PÓJŚĆ ZA CIOSEM I ZAGRAĆ OSTRO.

muzycznie. Do tego jest wokalistką, 
kompozytorką i aranżerką. Młoda, 
bardzo twórcza. Powinna być guiding 
light, gwiazdą przewodnią dla 
wszystkich kobiet, które kochają jazz. 
Podobnie w tej roli sprawdza się wiel-
ka przyjaciółka Ladies' Jazz Festival, 
Candy Dulfer.

CZYM KOBIETY UBOGACAJĄ JAZZ?
Przede wszystkim mamy inną energię. 
Mamy w sobie coś kojącego. Ale mo-
żemy też pójść za ciosem i zagrać ostro. 
Uważam, że w tej materii jest duże pole 
do popisu i możemy przekazać tę kojącą 
energię światu, który jest znerwicowany.

ŻYCIE W STANACH NAUCZYŁO 
PANIĄ PRAGMATYZMU? WISHFUL 
THINKING, IDZIEMY DO PRZODU, 
NIE PATRZYMY W PRZESZŁOŚĆ? 
CZY MOŻE POZOSTAŁA W PANI 
SŁOWIAŃSKA NUTA SENTYMEN-
TALIZMU?
Bardzo często jeżdżę do Stanów Zjed-
noczonych, a właściwie do Nowego 
Jorku. Mówi się, że Stany Zjednoczone 
leżą na Zachód od Nowego Jorku. To 
miasto jest jak państwo! Bardzo dużo 
mu zawdzięczam, dzięki niemu się 
zmieniłam. Miałam już predyspozycje 
do tego, żeby mieć zdrowe podejście 
do życia, do ludzi – nigdy nie byłam 
nieufna. Miałam za to kompleksy. Jak 
przyjechałam do Nowego Jorku, to się 
tych kompleksów pozbyłam. Radość 
życia, dobre podejście do ludzi, wiara 
w siebie – tego wszystkiego nauczyłam 
się właśnie w Stanach.

AMERYKAŃSCY MUZYCY ZDAJĄ SIĘ 
W OGÓLE NIE PATRZEĆ W PRZE-
SZŁOŚĆ. PRĄ DO PRZODU.
To jest bardzo mądre, ale i praktyczne. 
Spojrzeć w tył, ewentualnie czegoś się 
nauczyć – bardzo dobrze. Ale rozmyślać, 
obwiniać siebie i innych – nie. Amery-
kanie mają to, o czym pani mówi, żyją 
dniem dzisiejszym i planują przyszłość.

EMANUJE PANI POZYTYWNYM 
NASTAWIENIEM DO ŻYCIA. ALE 
JAKAŚ MALKONTENTKA MOGŁABY 
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nego świata, ale kocha muzykę. Razem 
gramy w brydża, w tenisa. Jesteśmy 
harmonią. Absolutnie nie brakuje mi 
zwariowanego artysty. Mam to już za 
sobą, wielu pięknych rzeczy się na-
uczyłam, a teraz jestem najszczęśliwszą 
osobą na świecie.

ALE ZNAJDUJECIE WSPÓLNY 
JĘZYK?
Oczywiście! On zna nuty, bo, jak się 
okazało, grał kiedyś na klarnecie. Nie jest 
czynnym muzykiem, bo wybrał morze. 
Całe życie pływał, a teraz dopłynął do 
portu przeznaczenia i dryfujemy razem.

ZAKOŃCZMY NA LADIES' JAZZ. NA 
CZYJ WYSTĘP W TYM ROKU CZEKA 
PANI SZCZEGÓLNIE?
Mam wielki sentyment do zespołu 
The New York Voices. Zresztą znam 
ich bardzo dobrze – występowaliśmy 
razem w Nowym Jorku w fantastycz-
nym projekcie „Bending Toward the 
Light” w latach 90. Zawsze mi się 
podobali. Potrafią zaśpiewać wszystko: 
muzykę klasyczną, blues, jazz, świetnie 
improwizują. Czekam na nich. Ale też 
na Stacey Kent.W zeszłym roku byłam 
na jej koncercie i wyszłam stamtąd roza-
nielona. W tym roku Stacey przygoto-
wała specjalnie na Ladies' Jazz Festival 
oryginalny, nigdzie nieprezentowany 
program pełen brazyliady i bossa novy. 
Do tego będziemy gościć nigdy niekon-
certujących w Trójmieście i z jedynym 
tegorocznym koncertem w Polsce 
francuskie Paris Combo, a wszyscy 
przecież wiemy, jak ciekawy mix tworzy 
amerykański jazz z francuską chanson.

Będę jeszcze wspaniałe artystki 
w przestrzeni miejskiej Gdyni: całe 
miasto i letnicy będą mieli okazję 
podziwiać ich umiejętności i talent 
na świeżym powietrzu w kontekście 
spraw miejskich. Cała Gdynia będzie 
żyła jazzem, tętniła muzyką.

POJAWI SIĘ PANI NA SCENIE TAK 
JAK W ZESZŁYM ROKU?
Bardzo możliwe. Będę cały czas czu-
wać! Rozmawiałam już z Anią Serafiń-
ską, która dla naszego festiwalu będzie 
robić projekt ze swoją babcią, Carmen 
Moreno. Carmen w lipcu skończy 90 
lat. Gdynia ma 90 lat, więc to będzie 
niesamowity koncert. Może przemknę 
i razem się zabawimy. 

Ladies' Jazz Festival to jedyne tego 
typu przedsięwzięcie na świecie, składa-
jące tak otwarcie hołd kobietom jazzu 
i muzyki w ogóle. Tegoroczna edycja 
festiwalu, który odbywać się będzie 

w Gdyni w dniach 8-25 lipca, jest szcze-
gólna: po raz pierwszy w Polsce wystąpi 
Rumer, na jedynych koncertach w tym 
roku w kraju będą dawno niesłyszani 
i nieoglądani Paris Combo i New York 
Voices, a Stacey Kent przedstawi przy-
gotowany specjalnie na tę okazję swój 
własny brazylijski program. 

IN ENGLISH 

BE UP TO THE TASK

Art director of the Ladies’ Jazz 
Festival 2016 is one of the brightest 
stars of jazz in the world. Fascinating 
Urszula Dudziak tells us if jazz divides 
into female and male, and about 
a difficult way to the top.ost forgot: 
Michał is 14 years old.

YOU ARE CONSIDERED A SUCCESS-
FUL WOMAN. WAS IT HARD TO 
ACHIEVE THIS STATUS?
The only difficulty I met during my fasci-
nating music adventure was being up to 
the tasks. When I succeeded in something, 
I was very stressed. It was like that when 
in the beginning the American “Down-
beat” magazine bet on me to achieve the 
top. I thought: “How could it be? I am 
just starting.” My modesty was extraor-
dinary, typically Polish. However, I have 
always had luck with people who not quite 
helped me, but they pushed me forward. 
I have never jostled, I haven’t fought for 
anything. My only fight was to be up to 
the task. If I had the music I loved before 
me, it had to be sung perfectly. First of all, 
I had to satisfy myself. Of course, later it 
translated to the audience’s satisfaction.

My way began when I was four and 
I got an accordion for Christmas. I started 
playing carols by ear and then my daddy 
said to my mum: “Honey, I think we 
have a talented daughter”. Then a music 
school. Then, when I was fourteen, my 
brother said: “Now we are listening to 
jazz”. I fell in love with this music. When 
I was sixteen Krzysztof Komeda arrived to 
Zielona Góra, where I grew up. He invited 
me to Warsaw. He rehearsed me and 
said that I sang well. Later I met Michał 
Urbaniak and I was developing under his 
wing. We went to America in 1973. I was 
safe. But later, when we fell out, I had 
the next stage in my life which was about 
keeping what I had worked on with him. 
Because to be honest the only thing which 
interested me in life was music.

AFTER BREAKUP WITH MICHAŁ 
URBANIAK YOU HAD TO FIND 
YOURSELF AGAIN.

Definitely. I made an amazing flip-
flop, a “myk” as I call this. Of course 
it took some time, it didn’t happen 
suddenly. The whole transformation and 
the decision that I’d take everything 
in my own hands was extraordinarily 
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difficult, very dangerous, as I used to 
think in that time, but at the same time 
very appealing. Suddenly, I became 
independent: I could choose managers, 
musicians; I didn’t do that before. It 
was a black box to me! Raising children 

alone and leading my career in such 
a nice, healthy direction has made me 
gain self-respect. Now I know that 
I have amazing strength and nothing in 
life can break me, but earlier I wasn’t 
really sure about it.

DO WOMEN FIND IT HARDER IN 
JAZZ THAN MEN?
First of all, jazz is dominated by men, 
I have no doubts about it. However, 
I see that the symbiosis of sexes is nec-
essary. We have lots of female jazz vo-



calists, but not many instrumentalists. 
They exist, but they are not exposed 
as much as they should be. Vocalists 
usually have a band which consists of 
men. I think it is wrong. I love what 
Urbaniak once said: “God created mu-
sic, people divided it into categories”. 
I think it’s very good that there is the 
Ladies’ Jazz Festival, the 11th edition 
already, and that it makes it possible to 
show up not only for vocalists, but also 
for instrumentalists.

SOMETHING LIKE EQUALITY IN 
JAZZ?
(Laughs) Yes, that’s right.
Esperanza Spalding is a jazz instrumen-
talist who is a star.

She is a multi-instrumentalist, some-
one who is profoundly educated in music. 
In addition to this, she is a vocalist, com-
poser, and arranger. Young, very creative. 
She should be a guiding light, a leading 
star for all women who love jazz. Candy 
Dulfer, a great friend of the Ladies’ Jazz 
Festival, does really well in this role.

WHAT DO WOMEN ENRICH  
JAZZ WITH?
Primarily, we have another energy. We 
have something soothing in ourselves. But 
we can also keep up the momentum and 
play hard. I think there is much to do in 
this matter and we can give this soothing 
energy to the world, which is neurotic.

HAS THE LIFE IN THE USA TAUGHT 
YOU PRAGMATISM? WISHFUL THIN-
KING, WE ARE GOING FORWARD, 
DON’T LOOK BEHIND? OR MAYBE 
A SLAVIC NOTE OF SENTIMENTA-
LISM HAS STAYED IN YOU?
I go to the United States very often, 
actually to New York. It is said that the 
United States are west of New York. This 
city is like a country! I owe very much 
to it, I have changed thanks to it. I had 
already had predispositions to have 
a healthy attitude towards life, towards 
people: I have never been distrustful. But 
I used to have complexes. When I arrived 
in New York, I got rid of those complexes. 
Joy of life, good attitude towards people, 
faith in myself: those are the things 
which I learned in the States.

AMERICAN MUSICIANS SEEM NOT 
TO LOOK BACK. THEY ARE THRU-
STING FORWARD.
It is very smart, but also practical. It’s very 
good to look back, maybe learn some-
thing. But to overthink, blame yourself 
and the others: it is not. Americans have 

something what you are talking about, 
they live in today and they plan the future.

YOU BEAM WITH THE POSITIVE AT-
TITUDE TOWARDS LIFE. BUT SOME 
MALCONTENT COULD SAY: “YES, 
SHE HAS ACHIEVED A LOT, BECAU-
SE SHE’S GOT TALENT”.
And who said they haven’t? If we 
think in this way, that’s where the 
shoe pinches. “She has this, that, 
that, and I don’t”. I say everyone’s got 
talent. And not using one’s potential 
is dangerous. You will be sick! There 
is nothing worse than to say: “I am 
like that, I have such genes.” I learned 
it myself. There was a situation when 
I closed myself in the attic with the 
instruments. I was so in love with 
this electronics that after ten days of 
sitting there it turned out that I had: 
ten pieces composed, all arranged, all 
voices remembered. It turned out that 
electronics is a trif le. And before? 

“I can’t compose, I can’t arrange, I have 
holes in my memory, I’m a blumber in 
electronics”. What happened? I forgot 
about my limits. Limits hound us the 
whole life. If we realise that this is 
not us, that we are coated with such 
a sucking mail, it will turn out we 
have a talent and we choose a way on 
which we fulfil.

IS IT BETTER FOR A FEMALE ARTIST 
TO LIVE WITH AN ARTIST OR WITH 
A MAN FROM ANOTHER PLANET?
(Laughs) Good question. So I’m like this: 
I have a new relationship now. I’m in 
love, engaged. He’s a man from another 
planet, he’s a master mariner. Before, 
I was with the artists only. It’s another 
dimension. I can’t tell what I prefer. As 
for today, I will be 73 in a few months. 
Some say antiquity starts at 65. I feel 
neither old, nor arid. My Dear, I’m just 
getting started! I keep telling this to 
women who are older, younger, in my 
age. You can be like me, state of mind is 
the most important thing. Artists: very 
creative, but with them I was like heaven 
and hell. Now I have a relationship en-
titled “relief”. He is from another planet 
but he loves music. We play bridge or 
tennis together. We are a harmony. I ab-
solutely don’t miss a crazy artist. This is 
behind me, I have learned a lot of beau-
tiful things, and now I am the happiest 
person on Earth.

BUT YOU FIND COMMON GROUND?
Of course! He knows notes because, 
as it turned out, he used to play the 

clarinet. He is not an active music 
because he has chosen the sea. He has 
sailed the whole life and now he has 
reached his destination harbour and 
we are drifting together.

LET’S END WITH THE LADIES’ JAZZ 
FESTIVAL. WHOSE PERFORMAN-
CE ARE YOU MOST LOOKING 
FORWARD TO?
I have a big sentiment for The New 
York Voices. Actually, I know them 
very well, we performed in New York 
City together in the fantastic project 

“Bending Toward the Light” in the 90s. 
I have always liked them. They can sing 
anything: classical music, blues, jazz, 
they improvise brilliantly. I’m waiting 
for them. But also for Stacey Kent. 
I was to her concert last year and I got 
out delighted. This year Stacey pre-
pared the original programme, which 
was not presented anywhere, full of 
brasiliada and bossa nova, specifically 
for the Ladies’ Jazz Festival. In addi-
tion to that, we will host French Paris 
Combo who have never performed 
in Tricity and this will be their only 
concert in Poland this year, and we all 
know what an interesting mix does jazz 
make with the French chanson.

Excellent artists will perform in the 
urban space of Gdynia: the whole city 
and tourists will be able to admire their 
skills and talent in open air in the con-
text of city affairs. Whole Gdynia will 
live with jazz, pulse with music.

WILL YOU APPEAR ON STAGE LIKE 
LAST YEAR?
It’s very probable. I will keep guard! 
I have already talked to Ania Serafińs-
ka who will be making a project for 
our festival together with her grandma, 
Carmen Moreno. Carmen will be 90 
in July. Gdynia is 90 so it will be an 
amazing concert. Maybe I’ll flash by 
and we will have some fun together.

The Ladies’ Jazz Festival is the only 
project of such kind in the whole world, 
paying such an open tribute to the 
women of jazz and music in general. 
This year’s edition which will take 
place in Gdynia between 8 and 25 July 
is special: Rumer will perform for the 
first time in Poland, exclusive concerts 
will be given by Paris Combo and 
New York Voices, who were not heard 
nor seen for a long time, and Stacey 
Kent will present her own Brazilian 
programme prepared specifically for 
this occasion. 
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Codziennie atakują nas miliony bodźców. Może właśnie z tego 
powodu potrzebujemy artystów multidyscyplinarnych, którzy 

potrafią ujarzmić dla swojego przekazu wiele form. Jednym z nich 
jest Maciej Jarczyński, młody trójmiejski reżyser, kompozytor, 

dyrygent i malarz w jednej osobie.

TEKST: Jakub Milszewski ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk

BĘDZIE TAK, 

JAK 
SOBIE 
WYMYŚLĘ
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zależy mi na tym, żeby być w czymkol-
wiek specjalistą. W ogóle bardzo bym 
nie chciał być kiedykolwiek nazwany 
specjalistą. Nigdy bym też nie powiedział, 
że się na czymś znam. Jeśli ktoś mówi, 
że się na czymś zna albo jest specjalistą 
w czymś to jest bardzo blisko momentu, 
w którym nie dopuszcza do siebie, że 
czegoś może jednak nie wie. To wynika 
z tego, że całe życie coś robisz, wszyscy 
utwierdzają cię w przekonaniu, że jesteś 
doskonały. Zafiksujesz się w tym i nie 
dopuszczasz do siebie czegoś z zewnątrz. 
Ja bym tak nie chciał. Lubię nazywać 
siebie amatorem, choć słowo to w języku 
polskim źle się kojarzy. Z etymologicz-
nego punktu widzenia oznacza po prostu 
kogoś, kto robi coś z pasją i miłością. Nie 
chcę być specjalistą, dlatego staram się 
robić wszystko, co mnie interesuje.

UCZYŁEŚ SIĘ W AKADEMII MU-
ZYCZNEJ I AKADEMII SZTUK 
PIĘKNYCH. A POTEM DO MUZYKI 
I MALARSTWA DOŁĄCZYŁ FILM. 
BYŁ WYPADKOWĄ TYCH DZIEDZIN? 
POSTANOWIŁEŚ JE POŁĄCZYĆ?
Odkąd zacząłem równolegle studiować 
na Akademii Muzycznej i ASP, postano-
wiłem jeszcze bardziej szukać, tego co 
będzie najbardziej odpowiednie dla mnie. 
Ale nie znalazłem. Być może w grun-
cie rzeczy nawet nie chciałem znaleźć. 
Niedługo stuknie mi trzydziestka i wiem 
już na pewno, że dalej nie znalazłem. 
Film jest więc dla mnie świetną opcją. 
To medium, w którym mogę wszystko. 
W „85625” sam to sobie udowodniłem. 
Cała historia jest niejako zilustrowana 
moimi obrazami. Skonstruowałem też 
lalkę, której wyrzeźbiłem twarz, uszyłem 
ubranie a później ją zanimowałem. Do 
tego jeszcze projekt i wykonanie sceno-
grafii. Do filmu sam też skomponowałem 
muzykę i przygotowałem chór, który 
poprowadziłem podczas nagrań w studio. 
Skorzystałem z umiejętności, które po-
siadłem podczas nauki. Stwierdziłem, że 
film skupia wszystko, co jestem w stanie 
sam zrobić. Mogę w ten sposób mówić 
do ludzi za pomocą jednego medium, 
które się rozprasza na wszystkie inne. 
Dlatego mam nadzieję, że przy filmie zo-
stanę. Mogę tam malować, bawić się mu-
zyką, robić co mi się przyśni. Chciałbym, 
żeby został moim docelowym medium.

PRZESTANIESZ SZUKAĆ?
Zawsze, kiedy coś robiłem, wydawało mi 
się, że potrzebuję czegoś więcej. Kiedy 
malowałem miałem wrażenie, że chcę po-
wiedzieć coś więcej, że samo malarstwo 
nie wystarcza. Kiedy komponowałem 

POŁĄCZENIEM OBRAZU I DŹWIĘKU. 
CZASAMI RZEŹBISZ, TWORZYSZ 
INSTALACJE. NIE MASZ WRAŻENIA, 
ŻE PRZEZ WIELOŚĆ DZIEDZIN, 
KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJESZ, 
ROZMIENIASZ SIĘ NA DROBNE?
To trochę szerszy temat. Obecnie panuje 
jakaś taka tendencja oczekiwania od 
ludzi, żeby mieli bardzo wąską specjaliza-
cję. Jeśli ktoś jest specjalistą od pchania 
wózka z kamerą to nie nosi kabli, tylko 
przez całe życie pcha wózek z kamerą. 
Jest w tym najlepszy na świecie, ale nie 
robi nic innego. Ja interesowałem się 
tymi wszystkim dziedzinami od dawna 
i jestem w kontrze do tych wąskich 
specjalizacji. Oczywiście czasami myślę 
sobie, czy nie dojdzie kiedyś do tego, że 
którąś z tych dziedzin uprawiam nieco 
gorzej, bo robię też inne rzeczy. Ale nie 

CO JEST WAŻNIEJSZE: OBRAZ CZY 
DŹWIĘK?
Nie jestem w stanie tego rozdzielić. Sta-
ram się myśleć jednocześnie dźwiękiem 
i obrazem. A nawet nie tyle staram się, co 
po prostu tak mi wychodzi. Nawet kiedy 
komponuję samą muzykę to myślę też 
obrazem. Ostatni utwór jaki skompono-
wałem nazwałem od wulkanu Cotopaxi, 
który widziałem w Ekwadorze. Tak 
samo kiedy na przykład myślę o filmie, 
wyobrażam sobie sceny, które chcę zrobić, 
to od razu zastanawiam się co będzie się 
działo w warstwie dźwiękowej.

ZAJMUJESZ SIĘ Z JEDNEJ STRONY 
MUZYKĄ – KOMPONUJESZ, 
PROWADZISZ CHÓR – Z DRUGIEJ 
STRONY MALUJESZ, Z TRZECIEJ 

– KRĘCISZ FILMY, KTÓRE SĄ 
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– tak samo. Myślę, że właśnie dlatego, 
że myślę obrazem i dźwiękiem, mogę 
to połączyć. Dlatego mam nadzieję, że 
w pewnym sensie już niedługo przestanę 
szukać, przynajmniej tego jednego.

FILM „85625” TO JEST PÓKI CO 
TWOJE NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁO?
Nie chciałbym tak mówić. Mam nadzieję, 
że nigdy nie powiem, że jakieś dzieło jest 
moim najważniejszym.

A NAJWAŻNIEJSZYM DO TEJ PORY?
Gdyby zanalizować różne rzeczy, które 
dotychczas robiłem, to pewnie tak. 
Ten film jest dla mnie o tyle ważny, że 
porusza temat, który jest dla mnie istotny 

– temat obozów i drugiej wojny światowej. 
Po drugie może być dla mnie najważniej-
szy też z tego względu, że tak jak wspo-
mniałem, udowodniłem sobie, że mogę 
zrobić wszystko, że nie muszę myśleć, czy 
wybrać to, czy to, tylko mogę wykorzy-
stać wszystko. Ale nie chcę myśleć, że to 
jest najważniejsze dzieło. 

ALE TO TWOJE DZIEŁO, KTÓRE 
ODBIŁO SIĘ NAJWIĘKSZYM ECHEM.
Zdecydowanie. I to z tych samych 
powodów. Temat jest bardzo nośny i nie 
ukrywam, że to bardzo pomogło w zdo-
byciu tylu nagród i wyróżnień. Pomyśl 
o facecie, który pracował w krematorium 
w obozach koncentracyjnych, który 
opowiada, jak wrzucał ciała dzieci do 
ognia. Wiadomo, że to poruszy każdego, 
chyba że jest z nim coś nie tak. Odważy-
łem się też na oryginalną formę. Tę jego 
dramatyczną opowieść przefiltrowałem 
w stu procentach przez swoją wyobraźnię. 
On sam pojawia się tylko w końcówce 
filmu. Przez prawie cały czas słyszymy 
tylko jego głos, a wizja przedstawia moje 

KIEDY MALOWAŁEM MIAŁEM WRAŻENIE,  
ŻE CHCĘ POWIEDZIEĆ COŚ WIĘCEJ, ŻE SAMO 
MALARSTWO NIE WYSTARCZA.  
KIEDY KOMPONOWAŁEM – TAK SAMO. 
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obrazy, moje animacje. Jest też moja 
muzyka chóralna. Wydaje mi się, że 
właśnie sama forma filmu popchnęła go 
troszeczkę dalej.

CZY TEN FILM MOŻNA GDZIEŚ 
ZOBACZYĆ?
Udostępniłem go na moim kanale Vimeo 
kiedy nagle zmarł główny bohater. 
Chciałem, żeby więcej ludzi o tym czło-
wieku usłyszało. Wcześniej był wyświe-
tlany na wielu festiwalach i przeglądach. 
Nie mogłem go udostępnić w sieci, bo 
był to wymóg niektórych festiwali.

TWÓJ FILM ZNALAZŁ SIĘ TEŻ NA 
FESTIWALU W CANNES.
Tak, ale festiwal w Cannes jest specyficz-
ny. W festiwalach na całym świecie dłu-
gość filmu krótkometrażowego zamyka 
się w 30 minutach. W Cannes jest to 15 
minut. Na konkurs główny musiałbym 
więc wysłać krótszą wersję, ale odezwało 
się we mnie chyba coś w rodzaju sumie-
nia dokumentalisty. Obejrzałem tę krót-

sza wersję i mi nie wystarczyło. Dodałem 
napisy i taką wizualną codę i dopiero to 
w moim przekonaniu uzupełniło w miarę 
tę historię. Nie mogłem go skrócić, 
a wyszło ponad 18 minut. Nie mogłem go 
zatem wysłać na główny konkurs, wysła-
łem na short-corner. I dostał się. Dzięki 
temu znalazłem dystrybutora we Francji. 
I może dzięki temu teraz wyświetlają go 
telewizje w Holandii, Francji, Czechach, 
USA i gdzieś tam.

CZY BEZ ZAPLECZA BIZNESOWO-
MENEDŻERSKIEGO, BEZ SUPER 
DYSTRYBUCJI, KONTAKTÓW, 
CAŁEJ PRZEMYSŁOWEJ MACHINY 
DA SIĘ W TYM ZAISTNIEĆ? DA 
SIĘ BYĆ NIEZALEŻNYM I ROBIĆ 
TO DALEJ NIE MAJĄC FUNDUSZY, 
BO PRZECIEŻ WŁAŚNIE NIE 
DOSTAŁEŚ DOFINANSOWANIA 
NA KOLEJNY FILM?
Da się, ale jest to bardzo trudne. Ale 
gorzej będzie z promocją, z tym zaist-
nieniem. W niezależnym kinie krótki 

metraż jest jeszcze trudniejszy niż długi, 
bo nie zobaczysz go w kinie. Dystrybutor, 
którego mam we Francji, ma tych filmów 
mnóstwo, więc nie jestem najważniejszy. 
Więcej zdobyłem sam, starając się o dys-
trybucję tego filmu po festiwalach. Nie 
mówię już o sztukach plastycznych czy 
komponowaniu, bo przecież zdarza mi się 
coś namalować i napisać poza filmem. Bez 
funduszy wszystko zostaje w szufladzie. 
Żeby coś zagrać trzeba mieć muzyków, 
żeby mieć muzyków trzeba im zapłacić, 
żeby im zapłacić trzeba mieć z czego.

ILE ZAROBIŁEŚ NA TYM „85625”?
Nic. Chociaż na jednym festiwalu 
dostałem dwa tysiące złotych. Sty-
pendium, które dostałem na zrobienie 
filmu, całe poszło na ten cel. Trochę 
z niego przeznaczyłem też na dystrybu-
cję. Te dwa tysiące, które dostałem na 
festiwalu też się rozpłynęły – większość 
wtopiłem w dystrybucję. Może z kil-
kaset złotych mi zostało. Za pół roku 
pracy to nie jest wielka kwota.
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A ILE CIĘ KOSZTOWAŁO ZROBIENIE 
TEGO FILMU?
Kilkanaście tysięcy. Dostałem z mi-
nisterstwa 14 tysięcy stypendium na 
konto. Droga była muzyka, bo musia-
łem wynająć studio w Radio Gdańsk, 
akustyka, chór. Wszystko po mega pro-
mocyjnych cenach, ale jednak. Muzyka 
kosztowała więcej niż połowę całego 
budżetu. A wyniósł on kilkanaście 
tysięcy. Nie potrafię policzyć dokładnie 
ile. Trochę pieniędzy ze stypendium 
musiałem wydać na rachunki, bo przez 
pracę nad filmem nie mogłem przez 
jakiś czas podjąć innej. Przez trzy mie-
siące pracowałem nad nim po 12 godzin 
dziennie. Kilkaset złotych posłużyło 
zatem na rachunki.

DOSTAJESZ LAURY, JESTEŚ 
DOCENIANY, A ŻYJESZ 
Z PIENIĘDZY ZAROBIONYCH 
JAKO NAUCZYCIEL I ASYSTENT 
DYRYGENTA CHÓRU.
Tak.

NIE WKURZA CIĘ TO?
Czasami pojawia się frustracja, kiedy 
nad czymś długo pracuję i wiem, że mi 
wyszło – chociaż rzadko mam takie 
poczucie, najczęściej jestem wkurzony na 
siebie. Potem myślę sobie, że fajnie by-
łoby móc robić coś, co lubię i nie musieć 
dorabiać w szkole, co absolutnie nie jest 
moim docelowym zajęciem. 

ZOSTAWMY TE GORZKIE ŻALE. 
PRACUJESZ TERAZ NAD FILMEM 
O CHÓRZE.
I to jest obecnie mój najważniejszy film. 
Myślę teraz tylko o nim i pracuję nad 
nim codziennie. Kiedy pomyślę, że mu-
szę iść jutro do szkoły, to strasznie mi się 
nie chce. Pomysł na ten film chodził mi 
po głowie od mniej więcej dwóch lat, ale 
bardzo ewoluował. Ostatecznie stwier-
dziłem, że chcę zrobić obraz, którego 
głównym bohaterem będzie chór. Nie 
chciałem robić filmu, którego głównym 
bohaterem będzie jedna osoba – to taka 
polska szkoła dokumentu. Dlatego 
bohater będzie zbiorowy, a to dość trud-
ne. Chcę przez ten zespół opowiedzieć 
o tym, czym jest chóralistyka, czym jest 
śpiewanie w chórze, czym jest amatorski 
ruch śpiewaczy.

DODAJMY, ŻE PRACUJESZ 
W CHÓRZE.
Jako asystent dyrygenta. A związany 
z chóralistyką jestem od ponad dziesię-
ciu lat. Kiedyś się w tym zakochałem. 
Najpierw, będąc chórzystą, stwierdziłem, 
że to jest super i chcę iść na poświęco-
ne temu studia. Taka była kolejność. 
Najpierw poszedłem na ASP, potem do 
chóru, a potem na dyrygenturę chóralną.

JAK TRAFIŁEŚ DO CHÓRU?
Kiedy przyszedłem do Gdańska na studia 
wiedziałem, że nie chcę zrywać kontaktu 
z muzyką. Zobaczyłem Akademicki 
Chór Uniwersytetu Gdańskiego, kiedy 
występował na stoczni podczas koncertu 
z Jeanem Michelem Jarrem. Spodobało 

mi się i poszedłem na przesłuchanie. 
To dość standardowa droga. Po dwóch 
latach stwierdziłem, że to na tyle fajne, 
że chcę spróbować od strony dyrygenc-
kiej, dlatego poszedłem do Akademii 
Muzycznej. A potem przyszło mi w tym 
chórze pracować. Niedługo minie 10 lat, 
odkąd jestem w tym zespole. 5 ostatnich 
spędziłem jako asystent dyrygenta.

AŻ POSTANOWIŁEŚ PÓJŚĆ DALEJ 
I GO SFILMOWAĆ.
Pomyślałem, że to dobra okazja, by 
spojrzeć na to zjawisko okiem kamery. 
Szerzej. 

NIE UKRYWAJMY – CHÓRALISTYKA 
TO NISZA. MYŚLISZ, ŻE FILM 
O CHÓRZE SPOTKA SIĘ Z JAKIMŚ 
ZAINTERESOWANIEM?
Sam temat faktycznie nie jest nośny. 
Dlatego chciałbym zrobić ten film tak, 
żeby pokazać to, co jest najważniejsze 
w chóralistyce.

A CO JEST NAJWAŻNIEJSZE?
Sam do końca nie wiem, mam nadzieję, 
że się dowiem po zmontowaniu filmu. 
Na pewno chcę pokazać, że jest to grupa 
osób. Chór to nie jest tylko muzyka. To 
specyficzna grupa ludzi, która spędza ze 
sobą bardzo dużo czasu, ma wspólny cel. 

TAK JAK W SPORCIE.
W sporcie często dochodzi do rywalizacji, 
a tu nie. Nawet jeśli jeździmy na jakieś 
konkursy, to celem jest dla nas osiągnię-
cie najwyższego poziomu artystycznego 
i satysfakcja. Nie ma czegoś takiego, że 
za wszelką cenę musimy coś wygrać. 
Oczywiście chcemy wygrać. Pamiętasz 
Olimpiadę Chóralną w Rydze? Pewnie, 
że jest tam rywalizacja, ale ona napraw-
dę nie jest najważniejsza. Ja najlepiej 
zapamiętałem te wyjazdy z chórem, gdzie 
poznawało się ludzi z całego świata. A ci 
ludzie byli życzliwi i sympatyczni. Coś 
jest w tym śpiewie... Od wieków wiado-
mo, że muzyka łagodzi obyczaje. Śpiew 

NAWET JEŚLI JEŹDZIMY NA JAKIEŚ KONKURSY, 
TO CELEM JEST DLA NAS OSIĄGNIĘCIE 
NAJWYŻSZEGO POZIOMU ARTYSTYCZNEGO 
I SATYSFAKCJA. NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO,  
ŻE ZA WSZELKĄ CENĘ MUSIMY COŚ WYGRAĆ. 
OCZYWIŚCIE CHCEMY WYGRAĆ.
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zbiorowy łączył i łączy ludzi. Prawdopo-
dobnie od niego zaczęła się w ogóle mu-
zyka. Nasze ciągłe spotkania na próbach, 
po próbach, wspólne wyjazdy, tworzą 
specyficzną grupę społeczną.

DUŻA CZĘŚĆ TYCH LUDZI 
PRZEBYWA ZE SOBĄ TEŻ POZA 
CHÓREM I MUZYKĄ.
No właśnie. Jest wiele małżeństw chóral-
nych. Chór to grupa ludzi, których łączy 
wspólne śpiewanie, ale mi się wydaje, że 
to tylko pretekst. Może źle to interpretuję, 
ale wiesz, że to nie jest tylko i wyłącznie 
spotkanie się na kilka godzin, odbębnie-
nie próby i pójście do domu. Ci ludzie 
w Akademickim Chórze UG nie zarabiają 
na tym. Każdy z nich albo studiuje, albo 
pracuje, albo studiuje i pracuje. A pomimo 
tego przychodzi wieczorem na próbę, a te 
czasami bywają bardzo ciężkie, i daje z sie-
bie wszystko. A razem z pierwszym dyry-
gentem (dodajmy tutaj - prof. Marcinem 
Tomczakiem - byłby zawiedziony gdybym 
go w tym miejscu nie wymienił) staramy 
się trzymać wysoki poziom, a to kosztuje 
dużo pracy. I ci ludzie przychodzą i chcą 
pracować. I robią to nie dlatego, że kocha-
ją muzykę chóralną, choć tacy pewnie też 
się zdarzają. Ale muzyka ich spaja. Mam 
nadzieję, że o tym będzie ten film.

KIEDY OSTATNI RAZ COŚ 
NAMALOWAŁEŚ?
W zeszłym roku namalowałem jeden 
dość duży obraz. A poza tym to przy 
kręceniu filmu „85625” namalowałem 35 
obrazów. 

KAWAŁEK CZASU TEMU.
Tak, przemalowywałem też jeden 
z moich starych obrazów na potrzeby 
realizacji mojego filmu fabularnego „Od-
dech”. Film zaczyna się płótnem, które 
nazwałem „Akt wiszący”.

NIE CIĄGNĘŁO CIĘ DO MALOWANIA, 
CZY NIE MIAŁEŚ CZASU?
Nie miałem czasu. W zeszłym roku 
zrobiłem trzy krótkie filmy. Nie chcę 
też na siłę w każdym filmie malować, 
ale jeśli jest taka okazja to chciałbym 
malarstwo wykorzystywać. Mam już 
pomysł na duży film fabularny, w którym 
też znalazłoby się moje malarstwo, ale 
zrobię obrazy jak będę nad nim pracował. 
Nie chcę teraz na siłę myśleć o filmie 
przez pryzmat malarstwa. Akurat w tych 
trzech ostatnich filmach malarstwo się 
pojawiło – jeden jest o obrazie, ale nie 
moim, w drugim wykorzystałem swój. 
Trzeci film jest o Mateuszu Kołosie i nie 
ma w nim malarstwa, są za to jego opo-

wiadania. Staram się nie zamykać w tym, 
że wszędzie musi być wszystko. Będzie 
tak, jak sobie wymyślę. 

IN ENGLISH 

IT WILL BE JUST AS I INVENT

Millions of stimuli attack us every 
day. Maybe that is why we need 
multidisciplinary artists who can 
harness a lot of forms for their 
message. One of them is Maciej 
Jarczyński from Tricity, a young 
director, composer, conductor and 
painter, all in one.

WHAT IS MORE IMPORTANT:
PICTURE OR SOUND? 
I can’t separate them. I try to think with 
sound and picture at the same time. Or 
even I do not try but it goes like that. 
Even when I compose music, I think 
with picture, too. I entitled my last piece 
composed “Cotopaxi”, which is the name 
of a volcano I have seen in Ecuador. It’s 
the same when I think about a film, 
when I imagine scenes which I want to 
make, I immediately think about what is 
going to happen in terms of sound. 

On one hand, you are engaged in 
music: you compose and lead the choir; 
on the other hand, you paint, and on 
another hand you make films which are 
the combinations of picture and sound. 
Sometimes you sculpt, create installa-
tions. Don’t you have the impression that 
you spread yourself too thin, engaging in 
so many disciplines?

This is topic is a bit wider. Nowa-
days, there is some kind of tendency to 
expect from people to have a very narrow 
specialisation. If someone is a specialist in 
pushing a camera cart, they do not carry 
wires; they push a camera cart their whole 
life. They are the best in it, they don’t do 
anything else. I have been interested in all 
those disciplines for a long time and I am 
in contrast to those narrow specialisations. 
Of course, I sometimes wonder if one 
day I’ll perform in one discipline a bit 
worse because I will be doing other things, 
too. But I don’t have to be a specialist in 
anything. Actually, I don’t want to ever be 
called a specialist. I would never say I’m 
a dab hand at something. If someone says 
they are a dab hand at something or that 
they are a specialist, they are very close 
to the moment when they will stop ad-
mitting they might not know something. 
That is because when you do something 
whole life, everybody reassures you that 
you are perfect. You’ll fixate on it and you 

won’t let anything from the outside get 
in you. I like calling myself an amateur, 
although this word has negative conno-
tations in Polish. From the etymological 
point of view it means someone who does 
something with passion and love. I don’t 
want to be a specialist and that is why 
I try to do everything what interests me.

YOU STUDIED AT THE ACADEMY 
OF MUSIC AND AT THE ACADEMY 
OF FINE ARTS. THEN, MUSIC AND 
PAINTING WERE JOINED BY FILM. 
WAS IT A RESULTANT OF THOSE 
DISCIPLINES? YOU DECIDED TO 
CONNECT THEM?
When I started studying at the Academy 
of Music and at the Academy of Fine 
Arts collaterally, I decided to put more 
efforts in searching for something which 
will be the most appropriate for me. But 
I didn’t find it. Maybe in some ways 
I didn’t want to find it. I will be thirty in 
a short time and I know for sure that I still 
haven’t found it. So film is a great option 
for me. It is a medium in which I can 
have everything. I proved it to myself in 

“85625”. The whole story is illustrated with 
my paintings. I also constructed a doll, 
I sculpted its face, made its clothing and 
later I animated it. In addition to that: the 
project and scenography. I also composed 
music to the film and prepared the choir, 
which I led during record sessions in 
the studio. I made use of skills which 
I obtained during learning. Film contains 
everything I can do myself. This way I can 
talk to people via a medium which scatters 
to everything else. That is why I hope 
I’ll stay with film. I can paint in it, have 
fun with music, do whatever I dream of. 
I want it to be my target medium.

WILL YOU STOP SEARCHING?
Whenever I was doing something, I had 
a feeling I need something more. When 
I painted, I had the impression that 
I wanted to tell something more, that 
painting was not enough. The same when 
I composed. So I hope that in some sense 
I’ll stop searching in a short time, at least 
searching for the one thing.

IS THE FILM “85625” YOUR MOST 
SIGNIFICANT WORK SO FAR?
I do not want to say that. I hope I’ll never 
say that some work is most significant.

AND THE MOST SIGNIFICANT  
SO FAR?
If we were to analyse various things I have 
done, I guess yes. This film is important 
to me because it raises a subject which 



is crucial to me: death camps and the 
2nd World War. Secondly, it may be the 
most important for me because, as I have 
already mentioned, I proved to myself 
that I can do everything, I don’t have to 
think about choosing this or that, I can 
use everything. But I do not want to think 
that it is the most important work.

BUT IT IS THE WORK WHICH 
REVERBERATED THE MOST.
Definitely. Because of the same reasons. 
The topic is very attractive and I can’t 
conceal that it helped in gaining awards 
and honours a lot. Think about a guy 
who worked in incinerators in concen-
tration camps and who tells how he 

threw children into the fire. It’s obvious 
that it will move everyone unless there is 
something wrong with them. I was brave 
to put it in an original form. I filtered his 
dramatic tale through my imagination in 
one hundred per cent. He appears in the 
end of the film. We hear only his voice 
for a long time and the picture presents 
my paintings, my animations. There is 
also a choir music. I think that the form 
alone pushed the film a bit further.

CAN THIS FILM BE WATCHED 
SOMEWHERE?
I uploaded it to my Vimeo channel when 
suddenly the main character died. I want-
ed more people to hear about him. Earlier, 
the film had been displayed during many 
festivals and contests. I couldn’t upload it 
to the Internet because it was one of some 
festivals’ requirements.

YOUR FILM WAS ALSO AT THE FES-
TIVAL IN CANNES.
Yes, but the festival in Cannes is specific. 
On festivals around the world the film’s 
length is up to 30 minutes; in Cannes 
it is 15 minutes. So I would have to send 
a shorter version for the main contest but 
some kind of a documentarian’s conscience 
appeared. I watched this shorter version 
and it was not enough. I added subtitles 
and a visual coda and this was the thing 
which complemented the story. I couldn’t 
get it shorter and it turned out to be over 
18 minutes long. I couldn’t send it for the 
main contest, so I sent it for the short-cor-
ner. It worked. Thanks to it I found 
a distributer in France. And maybe thanks 

to that it is now displayed by televisions in 
the Netherlands, France, Czech Republic, 
USA, and somewhere else.

IS IT POSSIBLE TO BECOME KNOWN 
WITHOUT ALL THOSE BUSI-
NESS-MANAGER BACK, WITHOUT 
SUPER DISTRIBUTION, CONTACTS, 
THE WHOLE INDUSTRIAL MA-
CHINE? CAN YOU BE INDEPENDENT 
AND GO ON WITHOUT THE FUNDS, 
BECAUSE YOU JUST HAVE NOT 
RECEIVED A BAILOUT FOR YOUR 
NEXT FILM?
It is possible, but it is very difficult. But 
it is going to be worse with the promo-
tion, with this becoming known. In 
independent film, short film is even more 
difficult than a long one because you 
won’t see it in the cinema. The distributer 
I have in France has a lot of such films so 
I’m not the most important. I achieved 
more on my own, trying to get my film 
distributed on festivals. I’m not talking 
about plastic arts or composing because 
I sometimes happen to paint or write 
something beyond the film. Without 
funds everything stays in a drawer. You 
have to have musicians to play, to have 
the musicians you have to pay them, to 
pay them you have to have money.

HOW MUCH DID YOU EARN ON 
“85625”?
Nothing. Although I received 2,000 PLN 
on one festival. The whole scholarship 
which I got for the film was spent for it. 
I also spent some of it on distribution. 
Those two thousands which I received 
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on the festival also vanished: I put the 
majority in distribution. Maybe a few 
hundred zlotys stayed. It’s not a big 
amount of money for half a year of work.

AND HOW MUCH DID THE MAKING 
OF THIS FILM COST YOU?
Several thousands. I received 14 thou-
sands of scholarship to my account from 
the ministry. The music was expensive 
because I had to rent a studio in Radio 
Gdańsk, acoustics, the choir. Everything 
in very discount prices, but still. The mu-
sic cost more than a half of the budget. 
And the budget was several thousands. 
I can’t count how much exactly. I had to 
spend some money on bills because work-
ing on the film I couldn’t get a job for 
some time. I worked on it 12 hours a day 
for three months. So a few hundreds was 
used to pay the bills.

YOU GET CREDITS, YOU ARE 
ESTEEMED, AND YOU LIVE FROM 
THE MONEY EARNED AS A TEACHER 
AND A CHOIR CONDUCTOR’S 
ASSISTANT.
Yes.

AREN’T YOU MAD?
Sometimes frustration appears when 
I work on something for a long time and 
I know that it’s good, however, this is 
a rare feeling, most frequently I’m pissed 
at myself. Then I think it would be nice 
to be able to do something I like and not 
to eke out in school which definitely isn’t 
my target job.

LET’S LEAVE THOSE SORROWS. YOU 
ARE NOW WORKING ON A FILM 
ABOUT A CHOIR.
And currently it is my most important 
film. I think about it only and I work on 
it every day. When I think that I have 
to go to school the next day, I’m very 
discouraged. I have had the idea for 
this film for more or less two years but 
it has evolved a lot. Finally, I decided 
that I want to make a picture with the 
choir as a main character. I did not want 
to make a film whose main character is 
one person: it’s such a Polish school of 
documentary. So the protagonist will be 
collective, and it’s quite hard. Through 
this band I want to tell what choral stud-
ies are, what singing in a choir is, what 
an amateur singing movement is.

LET’S ADD THAT YOU WORK IN 
A CHOIR.
As a conductor’s assistant. And I have 
been connected with choral studies 

for over ten years. I fell in love with 
it. First, being a member of a choir 
I thought that’s super and I want to 
take up studies related to it. Such was 
the order. First I went to the Academy 
of Fine Arts, then to the choir, and 
then on choral conducting.

HOW DID YOU END UP IN A CHOIR?
When I arrived to Gdańsk to study 
I knew that I don’t want to lose contact 
with music. I saw the Academic Choir of 
the University of Gdańsk performing in 
the shipyard during Jean Michel Jarre’s 
concert. I enjoyed it and I went to a re-
hearsal. It’s quite a standard way. After 
two years I thought that it’s so cool that 
I would like to try it from the conducting 
side, and that is why I went to the Acad-
emy of Music. And then I ended working 
in this choir. Soon 10 years of my pres-
ence in the band will pass. Last five years 
I spent as a conductor’s assistant.

AND YOU DECIDED TO GO FUR-
THER AND FILM IT.
I thought it is a good occasion to take 
a look at this phenomenon with the 
camera’s eye. A wider look.

LET’S ADMIT IT: CHORAL STUDIES 
ARE NICHE. DO YOU THINK THAT 
THERE WILL BE ANY INTEREST IN 
FILM ABOUT A CHOIR?
Indeed, the topic itself is not very attrac-
tive. That is why I would like to make 
this movie in such a way: to present what 
is most important in choral studies.

AND WHAT IS MOST IMPORTANT?
I don’t really know it myself, I hope I’ll 
know it after the editing of the film. 
For sure I would like to show that it is 
a group of people. Choir is not only 
music. It’s a specific group of people who 
spend a lot of time with each other, they 
have a common goal.

JUST AS IN SPORT.
In sport rivalry is often present, here it is 
not. Even if we go to some contests, our 
goal is to achieve our highest artistic level 
and satisfaction. There isn’t such a thing 
that we have to win at any costs. Of course 
we want to win. Do you remember the 
World Choir Games in Riga? Of course 
there is rivalry but it is not the most sig-
nificant. I remember best those trips with 
the choir when we could meet people from 
around the world. And those people were 
friendly and sympathetic. There is some-
thing in this whole singing… It has been 
known for centuries that music has charms 

to soothe the savage beast. Collective 
singing has been always connecting people. 
Music probably began with it. Our con-
stant meeting at rehearsals, after rehearsals, 
trips create a specific social group.

A LOT OF THESE PEOPLE SPEND 
TIME WITH EACH OTHER BEYOND 
THE CHOIR AND MUSIC.
Exactly. There are lots of choral marriages. 
A choir is a group of people linked with 
collective singing, but I think it’s just a pre-
text. Maybe I don’t interpret it well but you 
know that it isn’t only a few-hour meeting, 
getting a rehearsal over and done with, and 
going home. People don’t earn money on 
the Academic Choir of the University of 
Gdańsk. Each of them either studies or 
works, or studies and works. And despite 
that they come to a rehearsal in the evening, 
and they sometimes happen to be hard, 
and do their best. And I, together with the 
first conductor (let’s add that it is professor 
Marcin Tomczak: he would feel sorry if 
I didn’t mention him here), try to keep the 
high level and that means a lot of effort. 
And those people come and want to work. 
And they do it not because they love choral 
music, however, there are some people like 
this. But music bonds them. I hope the 
film will be about it.

WHEN WAS THE LAST TIME YOU 
PAINTED SOMETHING?
Last year I painted one, quite big 
picture. Besides, I painted 35 pictures 
shooting “85625”.

SOME TIME AGO.
Yes, I was also repainting one of my old 
paintings for the needs of a fictional film 

“Oddech”. The film begins with a canvas 
which I entitled “Akt wiszący”.

YOU DIDN’T WANT TO PAINT OR 
YOU DIDN’T HAVE TIME?
I didn’t have time. Last year I made 
three short films. Also, I don’t want to 
push myself to paint in every film but 
if there is an opportunity, I would like 
to make use of painting. I have the idea 
for a big fictional film in which my 
painting would also appear, but I will 
make pictures when I will be working 
on it. I don’t want to think about film 
through painting. It appeared in last 
three films: one is about a painting, but 
not mine, in another I used my own. The 
third is about Mateusz Kołos and there 
is no painting, but there are his stories. 
I try not to close myself in thinking that 
everything has to be everywhere. It will 
be just as I invent. 
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MARTIN KUCKENBURG,  
„PIERWSZE SŁOWO”
WYD. CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2016

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem 
było Słowo.” – tak zaczyna swoją ewangelię Święty Jan, 
jednoznacznie dając do zrozumienia, że słowo stało 
u zarania wszechrzeczy. I to jako Bóg, czyli wielki kreator. 
Współgra to idealnie z początkiem Księgi Rodzaju, gdzie 
Bóg w sześć dni stwarza świat. Jak go stwarza? Kielnią, 
młotkiem, heblem? Nie. Słowem. „Bóg rzekł: „Niech 
stanie się światłość”. I stała się światłość”. I dalej było to 
samo – Słowo stwarzało sklepienie niebieskie, gwiazdy, 
wody, lądy, rośliny, zwierzęta, aż wreszcie Bóg rzekł: 

„Uczyńmy człowieka na nas obraz, podobnego nam”.
Martin Kuckenburg, niemiecki archeolog i historyk 

kultury, próbuje opisać podobny proces z jedną małą 
różnicą: to człowiek, wypowiadając słowa, stwarza 
siebie sam. Kiedy do tego doszło, że homo sapiens zaczął 
mówić? Czy poprzedzający go hominidzi potrafili poro-

ZWIEDZANIE CZŁOWIEKA
EXPLORING THE MAN

Tekst: Andrzej Saramonowicz

zumiewać się czymś w rodzaju prymitywnej pramowy?  
Czy istnieje gen mowy? Czy człowiek ma instynkt mowy?  
To wszystko w pierwszej części książki.

Równie ciekawa jest część druga dotycząca powstania 
pisma – sposobu komunikacji jak na ludzkość bardzo 
świeżego, bo istniejącego od około 5 tys. lat. Jak wpłynęło 
na rozwój cywilizacji? A może to rozwój cywilizacji wymusił 
powstanie pisma, bo w rozrastających się społecznościach nie 
wystarczyła komunikacja ustna? Gdzie powstało pismo? Czy 
egipskie hieroglify to najstarsze pismo świata? Niemiecki ba-
dacz zabiera nas w fascynującą podróż, w której zwiedzamy 
nie tyle miasta i kraje, ale rozciągniętego w czasie Człowieka: 
od tego, który onegdaj jako pierwszy wypowiedział logiczne 
zdanie aż do samego siebie. 

MARTIN KUCKENBURG,  
"THE FIRST WORD”
PUBLISHED BY PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, 
WARSAW 2016

“In the beginning was the Word, and the Word was with 
God, and the Word was God” – st. John begins his Gospel 
implying that the Word was at the dawn of the universe. As 
God, the great creator. It is perfectly in line with the begin-
ning of the Genesis, where God creates the world within 
six days. How does he create it? With a trowel, a hammer, 
a plane? No. With the Word. “God said, Let there be light: 
and there was light.” And it went on – the Word created the 
firmament, the stars, the waters, the dry lands, the plants, 
the animals, and eventually, God said: “Let us make man in 
our image, after our likeness.”

Martin Kuckenburg, a German archeologist and cultural 
historian, attempts to describe a similar process with one 
slight difference: it is the man who, by saying words, creates 
himself. When did homo sapiens start to talk? Could his 
predecessors, hominids, communicate by using a kind of 
primitive pre-speech? Does a speech gene exist? Does the man 
have a speech instinct? All that in the first part of the book.

The second part concerning the development of writing 
is interesting as well – this form of communication is quite 
recent as it has existed for about 5 thousand years. How has it 
affected the development of civilisation? Perhaps the develop-
ment of civilisation has influenced the development of writing 
because in advancing societies the oral communication was 
not enough? Where was writing developed? Are Egyptian 
hieroglyphs the oldest type of writing in the world? The Ger-
man explorer takes us on a fascinating journey, on which we 
explore, rather than cities and countires, the man over time: 
from the one who first said a logical sentence to ourselves. 

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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„ULICA GRANICZNA”
reż. Aleksander Ford

E
uro jest – no co ja mogę, co-
dziennie mecze, gdzieżbym miał 
czas chodzić do kina, wybaczcie, 
wyjątkowo do tego numeru wy-
sypię przed Wami moje szuflady 

z filmami, ale nie z tymi, które stanowią 
niezbędnik duchowy każdego kinomana, 
do których się wraca, żeby przypomnieć 
sobie smak arcydzieła, taka lista byłaby 
zbyt oczywista, ileż razy można polecać 
„Amadeusza”, „2001: Odyseję Kosmiczną”, 
czy „Fanny i Aleksandra”. Ja sięgam do 
szuflad głębiej i wyławiam pudła wciąż 
dostępne, przynajmniej na zamówienie, 
z filmami dwóch reżyserów dziś właści-
wie zapomnianych. W pierwszym boxie 
znajdziemy trzy filmy Aleksieja Germa-
na, zmarłego przed kilku laty twórcy 
rosyjskiego, który pięć minut chwały 

„MÓJ PRZYJACIEL  
IWAN ŁAPSZYN”
reż. Aleksiej German
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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. 

przeżywał, kiedy rosyjscy krytycy uznali 
zrealizowanego tuż przed pieriestrojką 
„Mojego przyjaciela Iwana Łapszyna” za 
największe osiągnięcie rodzimego kina 
w historii. Nawet jeśli w tym wyborze 
jest pewna przesada, film ma w sobie tę 
charakterystycznie rosyjską mozaikowość, 
polifoniczność, niesforność bohatera 
zbiorowego, którym w tym przypadku jest 
społeczeństwo radzieckie czasu wielkiej 
czystki. Niby mamy główny wątek nie-
spełnionej miłości oficera milicji do pro-
wincjonalnej aktorki, ale tak naprawdę ten 
portret mieszkańców komunałki, trochę 
jak ze „Wspólnego pokoju” Uniłowskiego, 
jest utkany z detali, perfekcyjnie wyreżyse-
rowanego tła, misternych drugich planów. 
Jako żywo, autorowi udało się tu osiągnąć 
zamierzony efekt „nakręcenia ukrytą 
kamerą roku 1935”.

Drugi z boxów zawiera wczesne filmy 
Aleksandra Forda, kojarzonego dziś 
głównie z pomnikowymi „Krzyżaka-
mi”. Mało znana „Ulica Graniczna”, 
film sprzed początków Holly-caustu, 
pierwszy w ogóle obraz zagłady Żydów 
polskich. Staroświecki w uroczy sposób, 
cała plejada aktorów międzywojnia 
żegna się tu z ekranem, w tym sensie to 
jakby ostatnie dzieło kina II RP; warto-
ściowy ze względu na bezkompromisowe 
studium różnych odmian polskiego 
antysemityzmu. Nie pokazuje Żydów 
jako zwierzyny łownej, ale przez dłuższą 
część skupia się na ich koegzystencji 
z polskimi sąsiadami jeszcze przed utwo-
rzeniem getta. Ford „przekroił” war-
szawską kamienicę i dokonał, owszem, 
uproszczonej dla potrzeb widowiska 
filmowego, ale celnej analizy socjolo-
gicznej. Ja temu filmowi wierzę stokroć 
bardziej niż „W ciemności” Holland, 
nawet mimo takich wpadek jak sceny 
kanałowe, w których jakoś nikt nie musi 
używać sztucznego oświetlenia. Kapital-
na rola Władysława Godika jako starego 
Żyda, takoż znakomity drugi plan na 
czele z Walterem i Ćwiklińską. 

IN ENGLISH 

MY FRIEND IVAN LAPSHIN 
DIRECTED BY ALEKSEI GERMAN

BORDER STREET 
DIRECTED BY ALEKSANDER FORD 
 
Euro 2016 is in full swing – what can I do, 
with matches every day, how can I find 
time for the cinema? Excuse me, but this 
time I will open my drawers with films 
for you – but not with the ones which are 
‘must-have’ of every cinemagoer; the ones 
you come back to, to remind yourself of 
the taste of the masterpiece; such a list 
would be too obvious, how many times 
can you recommend Amadeus, 2001: 
A Space Odyssey, or Fanny and Alexander. 
I reach further and take out boxes that are 
still available, at least on order, with films 
by two forgotten directors. The first one 
contains three films by Aleksei German, 
a Russian director who passed away a few 
years ago. He was in the spotlight when 
Russian critics considered his My Friend 
Ivan Lapshin, shot just before perestroika, 
to be the greatest achievement in the histo-
ry of the Russian cinema. Even if the choice 
is somehow exaggerated, the film captures 
the characteristic Russian mosaic, polyph-
ony, and capriciousness of the collective 
protagonist – in this case, the Soviet society 
of the Great Purge. The main plot tells 
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a story of unrequited love of a police officer 
to a provincial actress; yet, this depiction of 
communal apartment dwellers, similar to 
the one in One room tenants by Uniłowski, 
is constructed from details, perfectly pre-
sented background, and elaborate contexts. 
The author achieved the goal of “filming 
the year 1935 with a candid camera”. 

The other box contains early films of 
Aleksander Ford, nowadays associated 
mainly with the epic film Knights of the 
Teutonic Order. Little-known Border 
Street, a film before the beginning of 
Holly-caust, is the first-ever depiction 
of the extermination of Jews. Old-fash-
ioned in its own charming way, it can 
be regarded as the last film of the Polish 
cinema of the interwar period and as 
a farewell to a number of actors of those 
times; an uncompromising study of 
various Polish anti-Semitic behaviours. 
It does not show Jews as the game, but 
rather focuses on their co-existence with 
Polish neighbours before the ghetto was 
opened. Ford put a tenement house in 
Warsaw into pieces and analysed – in 
a simplified way for the purposes of show 
– the society right on the mark. This film 
convinces me a hundredfold more than 
In Darkness by Holland, even despite 
such slips as sewer scenes, where nobody 
has to use artificial light. A brilliant 
performance of Władysław Godik as an 
old Jew and excellent background with 
Walter and Ćwiklińska. 
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się do matury, inni poszli grać w piłkę. 
Ja siedziałem na parapecie w otwartym 
oknie i cieszyłem się tym, że nadchodzi 
koniec roku szkolnego, że mogę już 
w końcu wyluzować. Na uszach miałem 
słuchawki z blaszanym pręcikiem. Obok 
mnie leżał discman, dostałem go na 18 

parapetach zazwyczaj stały stosy książek, 
które 1 września wydawały nam się 
potrzebne, a których przydatność okazy-
wała się wątpliwa z biegiem czasu. 

Wtedy, na początku czerwca, z ja-
kiegoś powodu na parapecie nie stało 
nic. Było cicho. Jedni przygotowywali 

O
kiennice w internacie 
były duże, drewniane, 
stare. Zimą uszczelnia-
liśmy je watą i czym się 
dało, bo wiało. Ponoć 

konserwator zabytków nie zezwalał 
na wymianę. Na szerokich i grubych 

CZARY 
MISTRZA 
MIKAELA
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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.

metal. „Damnation” jest albumem 
metalowym jedynie poprzez natężenie 
kłębiących się na nim emocji. To dzieło 
jedyne w swoim rodzaju – 8 zwiewnych 
ballad, które przeszywają do kości, 
niczym pierwsze zimne jesienne noce po 
upojnym i jasnym lecie. I to wszystko 
skomponowane i nagrane przez kwartet, 
bo Opeth wtedy składał się z czterech 
członków, z towarzyszeniem Stevena 
Wilsona znanego m.in. z Porcupine Tree.

Jak tylko skończyła się płyta do inter-
natu powrócili z boiska moi koledzy. Byli 
mokrzy od deszczu, ale było im z tym 
dobrze, bo fajnie zmoknąć w ciepły dzień 
i w dobrym towarzystwie.

Burza trwała jakąś godzinę. Wypo-
godziło się momentalnie, jakby wbrew 
zaklęciom, które rzucał Akerfeldt. Jego 
czary były za słabe, żeby oddziaływać na 
Matkę Naturę, ale ja poddałem się bez 
walki. Wciąż lubię burze. 

IN ENGLISH 

THE SPELL OF MAESTRO MIKAEL 

In the hall of residence, shutters were large, 
wooden, and old. In the winter, we sealed 
them with cotton wool and anything we 
had, because of the wind. Apparently, the 
preservationist had not agreed to replace 
them. On broad and thick window-sills, 
books piled up; on 1 September they 
seemed necessary, but over time, we start-
ed to doubt their usefulness. 

Then, at the beginning of June, for 
some reason, nothing was happening 
on the window-sill. It was quiet. Some 
students were preparing for their A lev-
els, some went out to play football. I was 
sitting on the window-sill, by an open 
window, and looking forward to the end 
of the school year – I could chill out at 
last. I had headphones with a thin metal 
strip on. Next to me, there was a CD 
player which I had got for my 18th birth-
day. It is strange that nobody remembers 
such devices these days. A CD that my 
friend burnt for me was spinning in the 
CD player. So, I was sitting by the win-

dow and listening to bands and albums 
which were brand new to me. This is my 
favourite way to relax.

A thunder.
At first, I did not know whether it was 

in the headphones or outside, but the 
sky suddenly went black and the rain 
started to pour heavily. All of a sudden, 
at the beginning of June, autumn came. 
I did not close the window; still on the 
window-sill, I only retreated inside a little. 
I could not leave the storm to itself, as 
together with the first thunder, in my 
headphones, a sad and gentle male voice 
started to sing about a face in the window. 
The title of the song was “Windowpane”. 
The voice was singing longingly with the 
accompaniment of acoustic guitar and 
bass pulsing lazily. Suddenly, the storm 
and the music became one. One could not 
exist without the other. And I was sitting 
in between and I felt that I am at the right 
place. Between misery and madness, but 
calm. In peace with everything, resigning 
myself to everything that comes. 

I looked at the CD player – the album 
was called “Damnation”. It was recorded by 
Opeth, a band conducted by a genius musi-
cian – Mikael Akerfeldt. Do not be misled 
by the fact that Mikael and his friends 
usually play metal music. “Damnation” is 
a metal album only owing to the intensity 
of emotions it conveys. It is a masterpiece 
in its own right – 8 tender ballads, piercing 
the bones like first cold autumn nights 
after a mild and bright summer. And all 
that composed and recorded by a quartet, 
because then, Opeth had four members, 
accompanied by Steven Wilson known 
from e.g. the band Porcupine Tree.

As soon as the album finished, my 
friends came back to the hall. They 
were all soaking wet, but they were fine, 
because it was cool to get wet on a warm 
day and in a good company.

The storm lasted for about an hour. 
The sky cleared immediately as if against 
the spells of Akerfeldt. His spell was 
not powerful enough to affect Mother 
Nature, but I did not give up without 
a fight. I still like storms. 

urodziny. Dziwne, że już w zasadzie 
nikt nie pamięta o takich urządzeniach. 
W discmanie kręciła się płyta, którą 
nagrał mi kolega. Siedziałem więc 
w oknie i odsłuchiwałem zupełnie nowe 
dla mnie zespoły i albumy. To moja 
ulubiona forma relaksu.

Grzmot.
W pierwszej chwili nie wiedziałem, 

czy to w słuchawkach, czy na dworze, 
ale niebo momentalnie pociemniało 
i zaczęło wściekle zrzucać z siebie litry 
wody. Nagle, na początku czerwca, 
przyszła jesień. Nie zamknąłem okna, 
przesunąłem się jedynie na parapecie 
kilka centymetrów w głąb pokoju. Nie 
mogłem zostawić burzy samej sobie, bo 
razem z pierwszym grzmotem w moich 
słuchawkach jakiś smutny, delikatny, 
męski głos zaczął śpiewać o twarzy 
w oknie. „Windowpane”, tak nazywał 
się ten utwór. Głos śpiewał tęsknie przy 
wtórze gitary akustycznej i pulsującego 
leniwie basu. Nagle burza i muzyka sta-
ły się jednością. Jedno nie mogło istnieć 
bez drugiego. A ja siedziałem pomię-
dzy nimi i też poczułem, że jestem we 
właściwym miejscu. Między smutkiem 
a szaleństwem, ale spokojny. Pogodzony 
ze wszystkim i przyjmujący to co przyj-
dzie z rezygnacją i akceptacją.

Spojrzałem na discmana – album 
nazywał się „Damnation”. Nagrał go 
zespół Opeth, którym dyryguje mu-
zyczny geniusz nazywający się Mikael 
Akerfeldt. Niech was nie zmyli to, że 
Mikael i jego koledzy na co dzień grają 

NAGLE BURZA I MUZYKA STAŁY SIĘ JEDNOŚCIĄ. 
JEDNO NIE MOGŁO ISTNIEĆ BEZ DRUGIEGO. A JA 
SIEDZIAŁEM POMIĘDZY NIMI I TEŻ POCZUŁEM, ŻE 
JESTEM WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU. 
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Niepostrzeżenie stałem się przedstawicielem pokolenia, 
które więcej uroku widzi w tym, co było dziesięć czy 

dwadzieścia lat temu, niż w tym, co dzieje się aktualnie. 
Oglądam mecze Euro 2016 i z sentymentem sięgam 

pamięcią do lat ubiegłych.

P
ierwsze finały mistrzostw Euro-
py, które pamiętam, to te z 1984 
roku, choć chyba tylko z powodu 
plakatów reprezentacji grają-
cych w tym turnieju. Francuzi 

z Platinim, Giresse’m, Tiganą…To była 
zupełnie inna piłka nożna, ale oglądało się 
ją z ogromną przyjemnością. Fotografie 
reprezentacji Hiszpanii, Portugalii zajmo-
wały główne miejsca na ścianie. 

Nic to jednak w porównaniu do tego, 
co przeżywałem cztery lata później. Ry-
walizację na niemieckich boiskach oglą-
dałem odpoczywając po wyczerpującym 
roku szkolnym w Jugosławii. Tak, jeszcze 
wtedy Jugosławii. Nigdy nie zapomnę 
narodzin takich gwiazd jak Van Basten, 
Gullit czy Rijkaard. Półfinałowy mecz 
z Republiką Federalną Niemiec (!) dał mi 
potężną dawkę emocji i satysfakcji, mimo 
moich zaledwie piętnastu lat. Zajmujący 
sąsiedni namiot Holendrzy piali z za-
chwytu całą noc, a kiedy następnego dnia 
pływali łódką, wykonywali gesty wskazu-
jące na topienie drużyny niemieckiej jak 
łodzi podwodnej z czasów drugiej wojny 
światowej. No i ten finał z ZSRR. 2:0 po 
pięknej bramce Ruuda Gullita głową. 
Rinat Dasajew bez większych szans. Mój 
Boże, jak to pięknie się wspomina. 

To był inny świat… ZSRR, RFN, Jugo-
sławia. Wszystko się zmieniło. Wiele zmian 
było dramatycznych i krwawych. A piłka 
pozostała i budzi coraz większe emocje.

Wspomniana Jugosławia w 1992 roku 
została wykluczona z turnieju w Szwecji. 
W jej miejsce z wakacji wezwani zostali 
Duńczycy i… wygrali turniej. To było 
24 lata temu! Teraz taka historia jest 
nierealna. Poziom dzisiejszego futbolu 
wymaga doskonałego przygotowania 
fizycznego. Każda jednostka treningowa 
jest niezwykle ważna. Coraz mniej w fut-
bolu romantyzmu. Coraz mniej miejsca 
na niespodzianki jak ta duńska, której 
młodzi fani piłki nożnej nie pamiętają 
albo nawet o niej nie wiedzą. 

Wiem, brzmię jak zgred… To już 
ten moment. I jak zgred zabrzmię teraz 
narzekając na liczebność finalistów Euro. 
W turnieju finałowym gra połowa Euro-
py! Kiedyś o trofeum walczyły tylko czte-
ry reprezentacje, potem osiem, następnie 
szesnaście. I komu to przeszkadzało? To 
był turniej elitarny. I krótszy. 

No dobra, idę oglądać mecz. 
 
IN ENGLISH 

THE CHARM OF THE PAST

Unnoticeably I became 
a representative of the generation, 
which sees more charm in what used 
to be ten or twenty years ago, than 
in what is happening currently. I am 
watching the matches of Euro2016 
and I sentimentally remember 
previous years. 

The first European Championships I can 
remember are the ones taking place in 
1984, but probably only by the posters of 
the representations which played in those 
matches. The French with Platini, Gires-
se, Tigana… That was completely differ-
ent football but it was a great pleasure to 
watch. Photographs of the Spanish and 
Portuguese representations took up the 
main space on my wall.
But it is nothing compared to what 
I was experiencing four years later. The 
rivalry on German fields I watched while 
regaining my strength after a tiring 
schoolyear, in Yugoslavia. Yes, back then 
Yugoslavia still existed. I will never forget 
the birth of such stars as Van Basten, 
Gullit or Rijkaard. The semi-final match 
with the Federal Republic of Germany 
(!) gave me a huge amount of excitement, 
even though I was only 15 years old. The 
Dutch living in a tent close by howled 
with joy throughout the night, and when 
they went sailing the following day they 
kept making gestures as if they were 

drowning the German representation, 
similar to the drowning of a submarine 
during the Second World War. And, of 
course, that finale with USSR. 2:0 after 
a beautiful head goal by Ruud Gullit. 
Rinat Dasayev without any chances. My 
God, these are beautiful memories.
That was a different world… USSR, 
FRG, Yugoslavia. Everything has 
changed. Many changes were dramatic 
and bloody. But the ball has remained 
and it causes even bigger emotions.
Mentioned Yugoslavia has been excluded 
from the tourney in 1992, in Sweden. To 
take its place the Danes were summoned 
from their holiday and… they won the 
tournament. That was 24 years ago! Now 
such a story is improbable. Today’s foot-
ball level requires perfect physical prepa-
ration. Every training unit is extremely 
important. There is less and less romance 
in football. Less and less space for sur-
prises - such as the Dane one, which is 
probably forgotten by young football fans 
or maybe even unheard of.
I know, I sound like a bore… The mo-
ment has come. And I will be a bore and 
complain about the number of finalists in 
Euro. Half of Europe is participating in 
the final tournament! Earlier there were 
only four representations competing for 
the trophy, then eight, then sixteen. And 
who had a problem with that? It was an 
elite tournament. And a shorter one.

Ok, I am off to watch the game.  

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.

UROK 
przeszłości
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WIDZIAŁEM FINNTROLL NA ŻYWO, 
WIĘC WIEM, JAK DOBRE KONCER-
TY GRACIE. ALE WIELU NIE MIAŁO 
TEJ OKAZJI. CZY SŁUCHACZE, 
KTÓRZY NA CO DZIEŃ NIE INTERE-
SUJĄ SIĘ MUZYKĄ METALOWĄ SĄ 
W STANIE DOBRZE SIĘ BAWIĆ NA 
KONCERCIE FINNTROLL?
Finntroll rzecz jasna zawsze był metalo-
wym zespołem, ale też zawsze staraliśmy 
się dawać świetne koncerty. Jeśli więc nie 
słuchasz metalu na co dzień, ale lubisz się 
dobrze bawić, daj nam szansę.

WIELE RAZY POWTARZALIŚCIE, ŻE 
NIE JESTEŚCIE ZESPOŁEM FOLK-
-METALOWYM. WIĘC JAKIM? JAK 
OPISALIBYŚCIE SWOJĄ MUZYKĘ 

KOMUŚ, KTO NIE INTERESUJE SIĘ 
METALEM?
Zawsze opisywałem ten zespół jako 
metalowy, ale nie bojący się korzystać 
z wpływów z innych gatunków, choćby 
muzyki folkowej, filmowych ścieżek 
dźwiękowych, surf rocka czy grindcora. 
Nie definiuje nas te 5% folk metalu, 
które mamy!

SKANDYNAWIA SŁYNIE Z POTĘŻ-
NEJ, ŻYWOTNEJ I KREATYWNEJ 
SCENY METALOWEJ, ALE NIE TYL-
KO – SKANDYNAWOWIE DOSKO-
NALE RADZĄ SOBIE W ZASADZIE 
W KAŻDEJ STYLISTYCE MUZYCZ-
NEJ, OD ELEKTRONIKI PO KLASYKĘ. 
SKĄD SIĘ TO BIERZE?

Pewnie coś jest w wodzie, którą pijemy! 
Tak serio, to wydaje mi się, że jest 
w naszym brzmieniu jakaś melancholia, 
która wydaje się być egzotyczna i prze-
mawia do wielkich rzesz ludzi. 

SWOJĄ DROGĄ MAM WRAŻENIE, 
ŻE NIEZBYT CZĘSTO ZAGLĄDACIE 
DO POLSKI, A PRZECIEŻ NIE MACIE 
JAKOŚ BARDZO DALEKO. Z CZEGO 
TO WYNIKA?
Przyjeżdżalibyśmy częściej gdyby ludzie 
częściej nas zapraszali na koncerty do 
Polski. To naprawdę tak proste.

KONCERT PODCZAS CIESZANÓW 
ROCK FESTIWALU BĘDZIE CHYBA 
DRUGIM KONCERTEM FESTIWA-

Finntroll NA CRF
Jeśli nigdy nie mieliście do czynienia z fińskimi trollami, to poznajcie Finntroll – fińskie 

trolle, które na dodatek są światowymi gwiazdami muzyki metalowej. Swój jedyny polski 
koncert w tym roku Finntroll zagrają podczas Cieszanów Rock Festiwalu. Z tej okazji 

zamieniliśmy kilka słów z Mathiasem „Vrethem” Lillmånsem, liderem formacji.

TEKST: Jakub Milszewski  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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LOWYM, JAKI ZAGRACIE W POL-
SCE. PIERWSZY BYŁ W 2013 ROKU 
PODCZAS METALFESTU W JAWORZ-
NIE. TAKIE KONCERTY W WASZYM 
WYKONANIU WYMAGAJĄ INNYCH 
PRZYGOTOWAŃ NIŻ KLUBOWE?
Koncert to koncert, niezależnie od tego, 
czy to duży festiwal, czy mały klub. Do 
obu przygotowujemy się równie mocno!

CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ 
PO WYSTĘPIE W CIESZANOWIE?
Zawsze staramy się zagrać zróżnico-
wany zestaw, w którym znajdują się 
zarówno stare, jak i nowe numery, 
szybkie i wolne.

JESTEŚCIE FINNTROLL, CZYLI FIŃ-
SKIMI TROLLAMI, A ŚPIEWACIE PO 
SZWEDZKU, BO PONOĆ TEN JĘZYK 
WYDAŁ SIĘ WAM BARDZIEJ „TROL-
LOWATY”. PRÓBOWALIŚCIE JĘZYKA 
POLSKIEGO?
(śmiech) Próbowałem trochę mówić po 
polsku, ale byłem w tym strasznie kiepski. 
To cholernie trudny język! Zostawiam 
śpiewanie po polsku wam, chłopaki.

MACIE ODDANYCH FANÓW W ZA-
SADZIE NA CAŁYM ŚWIECIE. ROBIĄ 
BARDZO DZIWNE RZECZY. JEDEN 
Z NICH JAKIŚ CZAS TEMU ZAŁOŻYŁ 
NAWET BLOGA POŚWIĘCONEGO 
PACHOM I SUTKOM VRETHA. DA 
SIĘ TO PRZEBIĆ? KTOŚ ZROBIŁ COŚ 
DZIWNIEJSZEGO?
To był prawdopodobnie jeden z naj-
dziwniejszych momentów w moim 
życiu. Ludzie mają chyba za dużo wol-
nego czasu w swoich rękach. Na świecie 
jest mnóstwo przeróżnej i dziwnej 
twórczości fanów Finntroll.

JAKA BYŁA NAJMOCNIEJSZA IM-
PREZA, W JAKIEJ DANE WAM BYŁO 
UCZESTNICZYĆ?
Prawdopodobnie cały 2013 rok, to była 
naprawdę ciężka impreza! (śmiech)

FINNTROLL REPREZENTUJE ZDECY-
DOWANIE WESELSZĄ I BARDZIEJ 
ROZRYWKOWĄ STRONĘ MUZYKI 
METALOWEJ, CHOĆ NIE MOŻNA 
WASZEJ MUZYCE ODMÓWIĆ BRU-
TALNOŚCI. WYMYKACIE SIĘ DZIĘKI 
TEMU STEREOTYPOM DOTYCZĄ-
CYM TEGO TYPU MUZYKI, A TE SĄ 
W POLSCE WCIĄŻ ŻYWE. MAM 
WRAŻENIE, ŻE WASZA MUZYKA 
I WASZ ZESPÓŁ ISTNIEJE PO TO, 
ŻEBY DOSTARCZAĆ LUDZIOM ROZ-
RYWKI, A NIE DLA WYDUMANYCH 
WYŻSZYCH IDEI, JAK PRZEKA-

ZYWANIE JAKICHŚ POGLĄDÓW 
DOTYCZĄCYCH ŚWIATA. JAKI JEST 
WASZ POGLĄD NA TEN TEMAT?
Masz absolutną rację. Mamy takie 
trochę punkowe nastawienie do muzyki 
i ogólnie do świata, ze zdrową dozą 
sarkazmu i umiejętnością śmiania się 
z nas samych.

WASZA OSTATNIA PŁYTA „BLOD-
SVEPT” – SWOJĄ DROGĄ: UWIEL-
BIAM JĄ – UKAZAŁA SIĘ TRZY LATA 
TEMU. NIE CZAS PRZYPADKIEM JUŻ 
NA KOLEJNE NAGRANIA?
Na drodze do nowej muzyki napotka-
liśmy pewne przeszkody, ale w końcu 
zaczęliśmy pisać nowe rzeczy. Brzmią 
bardzo obiecująco!

Finntroll będzie jedną z gwiazd tegoroczne-
go Cieszanów Rock Festiwalu, który odbę-
dzie się 18-21 sierpnia w podkarpackim Cie-
szanowie. Poza Finami na scenie pojawią 
się inne gwiazdy muzyki rockowej: Sweet 
Noise, Kazik&Kwartet ProForma, Kult, 
Eluveitie, Vader, KNŻ, Strachy Na Lachy, 
Tymon and the Transistors, Farben Lehre, 
Dubioza Kolektiv, El Dupa, Luxtorpeda, 
Arka Noego, Ketha, Nocny Kochanek, The 
Snuff, Włochaty, 1125, Zacier, Telewizor, 
The Trepp, Still Life, Lej Mi Pół, Mel Trip-
son. Skład uzupełnia formacja Marky Ra-
mone's Blitzkrieg, założona przez Marky-
ego Ramone, ostatniego żyjącego muzyka 
kultowych Ramones. To specjalny projekt, 
w ramach którego Marky, z zaprzyjaźnio-
nymi muzykami, wykonuje najważniejsze 
utwory z dyskografii Ramonesów. Marky 
Ramone's Blitzkrieg zagra w Cieszanowie 
specjalny koncert z okazji 40-lecia kariery 
punkowej Marky’ego Ramone. Kon-
cert CRF 2016 będzie jedynym polskim 
koncertem tej grupy w 2016 roku. Występy 
Marky Ramone’s Blitzkrieg są prawdziwym 
świętem dla fanów Ramones – w programie 
koncertu znajdą się największe hity zespołu 
Ramones takie jak m.in. „Blitzkrieg Bop”, 
„Sheena is A Punk Rocker”, „Rockaway 
Beach”, „Pet Sematary” i wiele innych. 

Podczas festiwalu odbędzie się także 
Ogólnopolski i Podkarpacki Przegląd, 
podczas którego zagrają

Marry A.Unicorn, Warbell, Oil 
Stains, Spring Rolls, Lunapar, Black 
Radio, Killing Silence, Pies Mazowiec-
ki, Merfolk, Body Mind Relation, Se-
cesja, All We Left Behind, Reggaegang 
System, Dewastacja, Moshmachine.

Ceny karnetów do końca czerwca 
wynoszą 135 zł, zaś biletów jednodnio-
wych – 60 zł. W lipcu trzeba będzie za 
nie zapłacić odpowiednio 135 i 70 zł. 
Karnet na pole namiotowe kosztuje 40 

zł/os. Wszystkie bilety można zakupić 
za pośrednictwem sieci Eventim. 
 
IN ENGLISH 

FINNTROLL AT THE CRF

If you have never had to do with 
Finnish trolls, meet Finntroll: Finnish 
trolls who are heavy metal stars. They 
are going to give their exclusive 
concert in Poland this year at the 
Cieszanów Rock Festival. We took 
the opportunity to chat with Mathias 
“Vreth” Lillmåns, the band’s leader. 

I HAVE SEEN FINNTROLL LIVE, SO 
I KNOW HOW GOOD CONCERTS 
YOU GIVE. BUT MANY DID NOT 
HAVE THAT CHANCE. CAN LISTEN-
ERS WHO ARE NOT INTERESTED IN 
METAL MUSIC ON AN EVERYDAY 
BASIS ENJOY THEMSELVES AT FINN-
TROLL CONCERTS?
Of course Finntroll has always been 
a metal band, but we have been very strict 
about giving great live shows as well. So if 
you are not into metal, but you like being 
entertained, then give us a chance.

YOU HAVE OFTEN REPEATED THAT 
YOU ARE NOT A FOLK-METAL BAND. 
SO WHAT KIND OF BAND ARE YOU? 
HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR 
MUSIC TO SOMEONE WHO IS NOT 
INTERESTED IN METAL?
I have always described the band as 
a metal that is not afraid to use influences 
from other genres as well, be it folk mu-
sic, film soundtracks, surf rock or grind 
core. The 5% folk metal we have does not 
define us!

SCANDINAVIA IS FAMOUS FOR 
POWERFUL, LIVELY AND CREATIVE 
HEAVY METAL MUSIC SCENE BUT 
NOT ONLY: SCANDINAVIANS DO 
VERY WELL IN ALL TYPES OF MUSIC, 
FROM ELECTRONICS TO CLASSICS. 
WHERE DOES IT COME FROM?
There's probably something in the water 
we drink! No, but I guess there is some 
kind of melancholy in the sound we have 
that seems exotic and appeals to a great 
deal of people.

ANYWAY, I HAVE THE IMPRESSION 
THAT YOU DO NOT VISIT POLAND 
PARTICULARLY OFTEN, WHEN IN 
FACT IT IS NOT THAT FAR AFTER ALL. 
WHY’S THAT?
We would go so more often if people 
would book us more often to Poland. It is 
as simple as that.
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THE CONCERT AT CIESZANÓW 
ROCK FESTIVAL WILL PROBABLY BE 
THE SECOND FESTIVAL CONCERT 
YOU WILL GIVE IN POLAND. YOU 
PLAYED THE FIRST ONE IN 2013 
DURING METALFEST IN JAWORZNO. 
DO SUCH CONCERTS DEMAND 
A DIFFERENT TYPE OF PREPARA-
TIONS THAN CLUB CONCERTS?
A concert is always a concert, no matter 
if it is a big festival or a small club. We 
prepare for both equally much!

WHAT CAN WE EXPECT FROM 
YOUR PERFORMANCE IN 
CIESZANÓW?
We always try to play quite a varied set 
with both old and new, fast and slow.

YOU ARE FINNISH TROLLS, BUT YOU 
SING IN SWEDISH BECAUSE YOU 
REPORTEDLY THOUGHT IT SEEMED 
MORE “TROLL-LIKE”. HAVE YOU 
TRIED POLISH?
(Laughs) I've tried to speak some Polish, 
but I really sucked at it. It's a goddamn 
difficult language! So I'll leave singing in 
Polish to you, guys.

YOU HAVE DEDICATED FANS ALL 
OVER THE WORLD. THEY DO VERY 
STRANGE THINGS. ONE OF THEM 
SOME TIME AGO STARTED A BLOG 
DEVOTED TO VRETH’S ARMPITS 
AND NIPPLES. CAN ONE BEAT 
THAT? HAS ANYONE DONE ANY-
THING STRANGER?
That was probably one of the strangest 
moments in my life. People have too 
much time on their hands, I think. There 
are all kinds of crazy weird Finntroll fan 
art out there!

WHAT WAS THE HEAVIEST PARTY 
YOU HAVE ATTENDED?
Probably the whole year of 2013, that was 
a heavy party! (Laughs)

FINNTROLL REPRESENTS A DEFI-
NITELY LIGHTER AND MORE 
CHEERFUL SIDE OF METAL 
MUSIC, EVEN THOUGH THERE IS 
NO DENYING THAT IT IS BRUTAL, 
TOO. AS A RESULT, YOU ESCAPE 
STEREOTYPES ABOUT THIS TYPE 
OF MUSIC, WHICH ARE STILL 
VERY COMMON IN POLAND. 
I HAVE THE IMPRESSION THAT 
YOUR MUSIC AND YOUR BAND 
EXISTS TO ENTERTAIN PEOPLE, 
NOT FOR SOME INVENTED 
LOFTY IDEAS LIKE SPREADING 
SOME OPINIONS ABOUT THE 

WORLD. WHAT DO YOU THINK 
ABOUT IT?
You are definitely right about that. We 
have a more punk attitude towards music 
and the world in general, with a healthy 
dose of sarcasm and the ability to laugh 
at ourselves.

YOUR RECENT ALBUM, BLODSVEPT 
– BY THE WAY, I LOVE IT – WAS 
RELEASED THREE YEARS AGO. ISN’T 
IT HIGH TIME FOR NEXT RECORD-
INGS?
We have had some obstacles on the road 
to new music, but finally we have started 
writing some new stuff. Sounds pretty 
promising!

Fintroll is one of the stars of this year’s 
Cieszanów Rock Festival which takes 
place between 18 and 21 August in 
Cieszanów. Besides the Finns, other 
rockstars will appear on the stage: Sweet 
Noise, Kazik&Kwartet ProForma, Kult, 
Eluveitie, Vader, KNŻ, Strachy Na 
Lachy, Tymon and the Transistors, Far-
ben Lehre, Dubioza Kolektiv, El Dupa, 
Luxtorpeda, Arka Noego, Ketha, Nocny 
Kochanek, The Snuff, Włochaty, 1125, 
Zacier, Telewizor, The Trepp, Still Life, 
Lej Mi Pół, Mel Tripson. This squad is 

replenished with Blitzkrieg, the band of 
Marky Ramone, the last living mem-
ber of cult The Ramones. It is a special 
project in which Marky, along with his 
friends, plays the most important songs 
of the Ramones. At the Cieszanów Rock 
Festival Marky Ramone’s Blitzkrieg is go-
ing to give a special concert for the 40th 
anniversary of Marky Ramone’s punk 
career. It is also going to be their only 
performance in Poland in 2016. Marky 
Ramone’s Blitzkrieg performances are 
a real celebration for The Ramones’ fans: 
in the concert’s programme there are 
such Ramones’ hits as: “Blitzkrieg Bop”, 
“Sheena is a Punk Rocker”, “Rockaway 
Beach”, “Pet Sematary” and many more.

Also The National Contest and The 
Subcarpathian Contest will take place at the 
festival. Among the performers are: Marry 
A.Unicorn, Warbell, Oil Stains, Spring 
Rolls, Lunapar, Black Radio, Killing Silence, 
Pies Mazowiecki, Merfolk, Body Mind 
Relation, Secesja, All We Left Behind, Reg-
gaegang System, Dewastacja, Moshmachine.

Until the end of June the price of a car-
net is 135 PLN and the price of a ticket for 
one day is 60 PLN. In July you will have 
to pay respectively 135 and 70 PLN. A car-
net for the campsite is 40 PLN per person. 
All tickets can be bought via Eventim. 
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jezior przybrzeżnych, które są istnym 
rajem dla prawie 200 gatunków ptaków. 
Przed tłumem letników skrywa się też 
plaża Babie Doły w Gdyni z charaktery-
stycznym, wysuniętym w morze obiek-
tem militarnym – słynną torpedownią. 
Zaledwie 15 minut jazdy samochodem 
od plaży miejskiej, a komfort i swoboda 
nie do opisania.

LUBIATOWO
Sąsiadująca z Wejherowem wieś Lubiato-
wo (gmina Choczewo) to kolejna propo-
zycja dla przybyszy szukających spokoju. 
To odskocznia od tłocznych i gwarnych 
nadmorskich kurortów, które w lecie nie 
zasypiają nawet na minutę. Sama plaża 
w Lubiatowie jest dość wąska, morze co 
roku zabiera tu część lądu, ale rekompen-
satą jest drobniutki i przyjemny piasek, 
który przypomina o rozciągających się 
nieopodal ruchomych wydmach.

TYLKO NIE 
MÓWCIE 
NIKOMU!

Super okazja! Jest jeszcze sporo miejsca na koce! Tak moglibyśmy 
reklamować nasze ustronne nadbałtyckie plaże. Ale wtedy 
szybko by się zapełniły. Wam jednak zdradzimy sekret, jak 

uniknąć parawaningu.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: pomorskie.travel, #weviu
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spokojniejszych miejsc nad Bałtykiem. 
Idealne na rodzinny wypoczynek, 
romantyczny weekend we dwoje, czy 
wreszcie samotny odpoczynek z dala 
od miasta. Wystarczy tylko wyłączyć 
komórkę i cieszyć się szumem morza.

CISZA W TRÓJMIEŚCIE
W największej metropolii Pomorza też 
można znaleźć spokojniejsze miej-
sca. Jednym z bardziej urokliwych 
okolic Trójmiasta jest znajdująca się 
na wschodnich obrzeżach Gdańska 
Wyspa Sobieszewska. To niezwykłe, że 
dziewicza przyroda leży tak niedaleko 
centrum miasta. Pomimo, że sporo tu 
i mieszkańców, i turystów, kilkanaście 
kilometrów piaszczystej plaży daje swo-
bodę plażowania. Wyspę też upodobały 
sobie ptaki, które maja tutaj swój teren 
lęgowy. Rezerwat Ptasi Raj swoją nazwę 
wziął od jednego z dwóch tutejszych 

W
ybierający się do popu-
larnych turystycznych 
miejscowości, jak Hel 
czy Trójmiasto, szanse 

na wzięcie udziału w mistrzostwach let-
niego sportu narodowego, jakim stał się 
parawaning, mają dość spore. Wystarczy 
pojechać trochę dalej, do alternatywnych 
miejscowości, by przeżyć urlop bez stresu.

DĘBKI
Dawna wioska rybacka, która nie prze-
istoczyła się w wielki kurort i zachowała 
urokliwy klimat. Na stałe mieszka tam 
kilkudziesięciu mieszkańców, a dwie 
trzecie miejscowości położone jest w... 
lesie. W Dębkach znajduje się jedna 
z najpiękniejszych plaż w Polsce, a nie-
samowitości dodaje jej wpadająca do 
morza rzeka Piaśnica. Choć w ostatnich 
latach Dębki rozwinęły nieco swoją 
ofertę turystyczną, to wciąż jedno ze 



er Piaśnica connecting with the sea, adding 
even more wonder to this charming town. 
Even though during the last few years 
Dębki have expanded their tourist offer it 
is still one of the calmer spots on the Baltic 
seashore. It is ideal for a summer holiday, 
romantic getaway or simply a quite escape 
from the cities’ rush. You can just turn off 
your mobile and enjoy the sea breeze.

SILENCE IN TRICITY
In the largest metropolis of Pomorze 
you can also find calmer locations. One 
of the more charming spots in Tricity is 
the Sobieszewski Island, situated on the 
Eastern edge of Gdańsk. It is amazing that 
virgin nature can be found so close to the 
city centre. Even though there are plenty 
of both locals and tourists relaxing here, 
many kilometres of sandy beaches provide 
enough space for everyone to enjoy the 
seashore. The island is also beloved by the 
birds, which nest here. The Ptasi Raj (Birds’ 
Heaven) reserve has been named after 
one of two shore lakes, which are a literal 
heaven for almost 200 types of birds. The 
Babie Doły beach in Gdynia is also hidden 
from the tourists, with its characteristic 
military object entering the sea – the World 
War II Torpedo Station. Only a 15min car 
ride from the main city beach, it offers 
indescribable comfort and freedom.

LUBIATOWO
Situated next to Wejherowo, village Lubia-
towo (gmina Choczewo) is another offer for 
those seeking peace and silence. It is a nice 
change from crowded and loud seashore 
resorts, which never sleep during the sum-
mer months. The beach itself in Lubiatowo 
is quite narrow, with the sea taking away 

PODDĄBIE I ORZECHOWO
Alternatywą dla pięknej, ale jednak 
pełnej turystów Ustki będą jej sąsiedzi. 
Poddąbie to małe, urokliwe miastecz-
ko, a wypoczynek tam to gwarancja 
ciszy i pełnej regeneracji ciała i umysłu. 
Otoczone jest ze wszystkich stron lasem, 
który chroni od hałasu. Aby znaleźć się 
na plaży, wystarczy wybrać się na krótki 
spacer i zejść po drewnianych schodach. 
Leżące jeszcze bliżej Ustki Orzechowo 
ma z kolei dodatkową atrakcję - wpada-
jącą do morza strugę o nazwie Orzecho-
wa. Wygląda to naprawdę malowniczo 
i stwarza dodatkową atrakcję dla uwiel-
biających brodzenie w wodzie maluchów.

PIASKI
Na koniec propozycja dla tych, którzy 
wybierają się na Mierzeję Wiślaną. Le-
żące niedaleko Krynicy Morskiej Piaski 
znajduje się tuż przy granicy z Obwo-
dem Kaliningradzkim. W pobliżu jest 
punkt widokowy i najwyższe wzniesienie 
Mierzei, Wielbłądzi Garb, z którego widać 
Zatokę Gdańską z jednej i Zalew Wiślany 
z drugiej strony. Atrakcją samą w sobie jest 
też spacer pod samą granicę z Rosją. Plaża 
w Piaskach jest szeroka i nawet w szczy-
cie sezonu niezatłoczona – turyści lgną 
bowiem do pobliskiej Krynicy. Na tym 

„krańcu świata”, podobnie jak w Poddąbiu, 
liczbę działających barów i sklepów moż-
na zliczyć na palcach jednej ręki. Idealne 
miejsce, by się wyciszyć 

IN ENGLISH 

SHH... DON’T TELL ANYONE!

Amazing opportunity! There is still 
quite a lot of space for blankets! This 
is how we could advertise our quiet, 
Baltic beaches. But then they would 
quickly fill up. We will share our secret 
with you and tell you how to avoid 
fencing on the beach.

Planning a trip to popular tourist desti-
nations, such as Hel or Tricity, there are 
high chances of competing in the new 
summer national sport – fencing. To 
enjoy your holiday without the additional 
stress you simply have to travel a bit fur-
ther to alternative towns and resorts.

DĘBKI
A former fishermen’s village that has not 
transformed into a large resort, but kept its 
charming atmosphere. There are only a few 
tenths of locals living here permanently 
and two thirds of the town is situated… in 
a forest! In Dębki you can find one of Po-
land’s most beautiful beaches, with the riv-
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parts of land every year, but miniscule and 
soft sand recompenses for the lack of space 
and reminds of the travelling dunes, which 
can be found not far from here.

PODDĄBIE AND ORZECHOWO
An alternative to the beautiful but 
overcrowded Ustka are her neighbours. 
Poddąbie is a small, charming town 
and a holiday there guarantees silence 
and full regeneration of both body 
and mind. It is surrounded by a forest, 
which guards it from noise. To get to 
the beach you simply have to set off for 
a short walk and descend down wooden 
steps. Orzechowo, situated a bit closer 
to Ustka, has a different attraction – an 
Orzechowa stream connecting with the 
sea. The view is breath taking and it is 
another attraction for little ones, who 
enjoy splashing in the water.

PIASKI
Finally an option for those, who are 
travelling to the Vistula Spit (Mierzeja 
Wiślana). Situated close to Krynica Mor-
ska, Piaski is right by the border with the 
Kaliningrad Oblast. Close by you can find 
a sightseeing spot and the highest point 
of the spit - the Camel’s Hump (Wiel-
błądzi Garb), from which you can see the 
Gdańsk Bay on one side and the Vistula 
Lagoon on the other. An attraction in 
itself is a walk right up to the border with 
Russia. The beach in Piaski is wide and 
even during peak tourist season it is not 
crowded, since most tourists swarm the 
close by Krynica. On this “edge of the 
world”, similarly as in Poddąbie, bars and 
stores can be counted on your fingers. 
Sounds like an ideal place for relaxation. 
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Długo wyczekiwana zmiana polityki władz Władysławowa wreszcie 
wchodzi w życie. W położonej w pasie nadmorskim dzielnicy miasta – 
Hallerowie – szykują się znaczne inwestycje, których efektem ma być 

stworzenie nadmorskiej strefy prestiżu.

ZDJĘCIA: Mat. prasowe

architektoniczna Iliard, odpowiedzialna za 
nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami 
projekty blisko 30 hoteli i ich wnętrz na 
terenie całego kraju. Dzięki projektowi we 
Władysławowie powstanie czterogwiazd-
kowy hotel na miarę najlepszych resortów 
w topowych, światowych destynacjach 
turystycznych. Miasto ma więc szansę 
na inwestycje, które w znacznym stopniu 
zmienią jego charakter.

Powstający Hotel Gwiazda Morza Resort 
Spa&Sport będzie częścią nowoczesnego 
projektu, który poza hotelem obejmuje 
oddane już do użytku dwa apartamen-
towce. Koncepcja inwestycji zrodziła się 
w głowach trzech doświadczonych na 
rynku nieruchomości wspólników: Krzysz-
tofa Sobolewskiego, Zygmunta Skoczke 
oraz Ryszarda Korczaka, którzy mają za 
sobą inwestycje budowlane w kilkunastu 

P
otencjał tej części polskiego 
wybrzeża dostrzegany jest od lat, 
jednak nie towarzyszyły temu 
spójne działania w zakresie roz-
budowy infrastruktury. W czasie 

ostatnich lat polityka miasta uległa jednak 
zmianie. Miasto wspólnie z prywatnym 
inwestorem doprowadziło do przebudo-
wy miejsc parkingowych, przymierza się 
do przebudowy i powiększenia mariny 
jachtowej, przebudowy i zmiany na-
wierzchni drogi, biegnącej równolegle 
przy plaży oraz realizacji długo wyczeki-
wanego projektu  budowy nadmorskiej 
promenady biegnącej wzdłuż brzegu 
morza. Prywatni inwestorzy natychmiast 
podjęli rękawicę i już rozpoczynają inwe-
stycje na naprawdę światowym poziomie. 
Jedną z nich jest hotel, którego projekt 
przygotowała krakowska pracownia 

WŁADYSŁAWOWO  
STAWIA NA PRESTIŻ
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W ofercie sprzedaży znajduje się po-
nad 100 pokoi o zróżnicowanej wielko-
ści, które będzie łączyć jedna cecha. Ich 
wyposażenie ma spełniać oczekiwania 
najbardziej wyrafinowanych klientów. 
Łukasz Koziana, projektant, mówi: – 
Przestrzeń kolejnych wnętrz płynnie się 
ze sobą łączy, zarówno funkcjonalnie jak 
i stylistycznie, co w połączeniu z dużą 
różnorodnością mebli i innych elemen-
tów wyposażenia daje poczucie swobody 
i komfortu. Chcieliśmy, by przyroda i jej 
interpretacja we wnętrzach stanowiły 
spójną całość, przenosząc jednocze-
śnie nieformalny, swobodny charakter 
nadmorskiej okolicy do środka tego 
wyjątkowego obiektu.

Spore zainteresowanie budzi przy-
gotowywana oferta sprzedaży aparta-
mentów na najwyższych kondygnacjach 
hotelu z obszernymi tarasami i pięknym 
widokiem na morze. Będą oferowane 
w formie Exclusive Serviced Apartments 

– osobnej strefy hotelu, dostępnej tylko 
dla ich właścicieli, którzy z wszelkich 
usług hotelu wraz z konsjerżem będą 
mogli korzystać 24 godziny na dobę 
i 365 dni w roku.

Dla inwestorów, poza sprawdzonym 
partnerem biznesowym, ważny jest 
również plan operacyjny hotelu, który 
będzie podstawą do założeń o poten-
cjalnym sukcesie komercyjnym hotelu. 
Plany spółki wskazują, że Gwiazda 
Morza odpowie na zupełnie naturalne 
zapotrzebowanie rynku. Władysławowo 
od lat jest bowiem kurortem nr 1 pod 
względem frekwencji turystów. Przyczy-
nia się do tego przede wszystkim idealna 
lokalizacja – miasto stanowi naturalną 
bramę polskiego wybrzeża zarówno od 

lokalizacjach, głównie w nadmorskich ku-
rortach. Spółka uruchomiła obecnie ofertę 
sprzedaży pokoi i apartamentów hotelo-
wych w systemie condo, który w hotelar-
stwie od lat sprawdza się na całym świecie, 
ale w Polsce wciąż jest sporą nowością. 
W obiektach tych pojedynczy inwestorzy 
kupując apartament hotelowy lub pokój 
mają możliwość czerpania zysków z bie-
żącego funkcjonowania hotelu. Warunki, 
jakie oferuje klientom Gwiazda Morza 
to siedmioprocentowy zysk netto rocznie 
przez okres 15 lat. Dużym atutem dla zain-
teresowanych jest również doświadczony 
operator hotelu, który sprawdził się już przy 
zarządzaniu zespołem apartamentów. Gość 
hotelu nie odczuwa struktury własności 
w żaden sposób – jemu zależy na obsłudze 
na najwyższym poziomie i zaspokojeniu 
jego potrzeb, co w przypadku Gwiazdy 
Morza nie powinno nastręczyć większych 
trudności. – Sukces sprzedaży apartamen-
tów klientom z całego kraju pokazał bardzo 
duży potencjał tego miejsca. Spółka przez 
ostatnie dwa lata przygotowywała swoją 
ofertę przed uruchomieniem sprzedaży. 
Poza pracami projektowymi okres ten 
wykorzystaliśmy na przygotowanie planów 
operacyjnych obiektu, które oparliśmy na 
preferencjach gości istniejących już obiek-
tów naszego resortu – mówi Agnieszka 
Łuczak, dyrektor sprzedaży i marketingu 
hotelu. – Zależało nam na rozpoznaniu 
obszarów, które pozwolą wpasować ofertę 
hotelu w potrzeby rynku. Wyniki analiz 
jasno wskazały nam, że we Władysławowie 
brakuje hotelu dla wymagających klientów, 
oczekujących doskonałej lokalizacji i oferty, 
która pozwoli im realizować pasje.

strony lądu, jak i morza, skąd blisko jest 
do największych atrakcji Pomorza: ma-
lowniczych plaż, nadmorskich tras rowe-
rowych, przystani żeglarskich i szkółek 
windsurfingu. Hotel stawia na ludzi 
aktywnych, dla których przygotowany 
zostanie komfortowy basen i centrum 
spa, centralnie położona i przeszklona 
ścianka wspinaczkowa, która pozwoli 
obserwować pasjonatów tego sportu na 
korytarzach wszystkich kondygnacji 
obiektu, a przede wszystkim starannie 
przemyślany program funkcjonalny. 
Dzięki ofercie dedykowanej pasjonatom 
sportu i okolicznej infrastrukturze re-
kreacyjnej będzie to więc miejsce, które 
przyciągnie klientów również poza okre-
sem wakacyjnym. Latem ofertę hotelu 
uzupełni strefa aktywności w parku i na 
plaży, w której swoją siedzibę będą mia-
ły szkółki wind- i kitesurfingu. Znajdzie 
się tam również strefa chill-out i spa.

Hotel ma więc wszystkie atuty, żeby 
liczyć na sukces biznesowy: piękny projekt, 
doświadczonych inwestorów i dobry 
plan operacyjny oparty na analizie rynku. 
Smaczku dodaje jeszcze fakt, że położony 
będzie 120 metrów od otwartego morza. 
Ostatnie dwa lata pokazały również, że 
Polacy zmieniają swoje wakacyjne przy-
zwyczajenia. Sytuacja międzynarodowa 
powoduje, że takie tradycyjne destynacje 
wakacyjne jak Egipt czy Grecja powoli za-
mieniane są na kurorty nad polskim Bałty-
kiem. Od trzech lat wzrost zainteresowania 
wakacjami w Polsce oscyluje na poziomie 
15-20 procent. Jeżeli Władysławowo pójdzie 
za ciosem i postawi na dalszy rozwój 
Hallerowa jako swojej strefy prestiżu, to 
w krótkim okresie ma szansę zagospodaro-
wać ten wzrost na swoim terenie. 



IN ENGLISH 

WŁADYSŁAWOWO BETS  
ON PRESTIGE

A long awaited change in the political 
approach of the leaders of Włady-
sławowo is finally taking place. In the 
seaside neighbourhood – Hallerowo 

– impressive investments are being 
prepared, which are to turn this area 
into a prestigious sphere of the city.

The potential of Polish seaside has been 
recognized for years, but it was not ac-
companied by a consistent development 
of infrastructure. Fortunately, during the 
last few years, the city’s politicians have 
made a turn in the right direction. The 
city, in cooperation with a private inves-
tor, led to remodelling of parking spaces, 
plans of remodelling and expanding of 
the marina, remodelling and changing 
the surface of the road running alongside 
the beach and the realisation of a long 
awaited project – the construction of 
the “grey dune”, a promenade running 
down the seashore. Private investors have 
immediately taken up the glove and are 
already starting to invest on a world-wide 
scale. One of such investments is a hotel 
designed by the architectural studio 
Iliard from Cracow, which specializes 
in tourist industry. They are the ones 
who designed Radisson Blu in Cracow 
or Hotel Bristol in Rzeszów. Thanks to 
this project, there will be a four star hotel 
in Władysławowo that will live up to 
the standards of top resorts in world-re-
nowned travel destinations. It seems that 
the city has a chance for investments that 
will greatly change its character.

The currently developed Sea Star Resort 
Spa&Sport will be a part of a modern pro-
ject, which, apart from the hotel, includes 
two already working apartment buildings. 
The investment vision has been developed 
by three experienced real estate market 
specialists: Krzysztof Sobolewski, Zyg-
munt Skoczke and Ryszard Korczak, who 

already have successful invested in numer-
ous localizations, mostly in seaside resorts. 
Their partnership has already opened sales 
of hotel apartments through the condo-
minium system, which for many years has 
been successful around the world, but is 
still relatively new in Poland. In said sys-
tem individual investors buy an apartment 
and have the possibility of benefiting from 
the functioning hotel’s income. Sea Star 
offers them a yearly seven percent net in-
come for 15 years. A large trump for those 
interested is a highly experienced hotel op-
erator, who has already proven his abilities 
in managing apartment complexes. The 
hotel guest does not feel the ownership 
structure in any way – he values highest 
quality service that meets his needs, and 
this will cause no issues for the Sea Star. 

“The success of apartment sales to investors 
across the whole country has shown 
a great potential of this place. The partner-
ship has been preparing its offer for two 
years before the start of sales. Apart from 
project works we used this time to prepare 
operation plans for the object, based on 
preferences of our guests who have already 
stayed in other objects belonging to our 
resort”, says Agnieszka Łuczak, hotel’s 
sales and marketing director. “We wanted 
to understand areas that will allow us to 
adapt the hotel’s offer in accordance with 
the market’s needs. Results of our analysis 
have bluntly showed that there is a lack 
of hotels in Władysławowo, which would 
satisfy demanding clients who expect su-
preme localization and an offer that would 
allow them to fulfil their passions.”

In our sales offer we have over 100 
different-sized rooms, connected by one 
price. They are to be equipped to meet 
the requirements of most demanding 
clients. The designer, Łukasz Koziana, 
says: “The space of interiors is connect-
ing flowingly, both functionally and 
stylistically, which, alongside a wide 
variety of furniture and other elements of 
equipment, gives the feeling of freedom 
and comfort. We wanted nature and its 
interpretation to form a whole, bringing 
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the informal, loose atmosphere of the 
seaside areas inside.”

There is much interest surrounding 
the still prepared offer on sales of the top 
floor apartments, which have wide terrac-
es with a beautiful view of the sea. They 
will be offered in the Exclusive Serviced 
Apartments form – a separate section of 
the hotel, available only to apartment 
owners 24/7 and 365 days a year, with 
a concierge always on post.

Apart from a trusted business partner, it 
is also important for the investor to have 
an operation plan of the hotel, which will 
be the base for estimation of potential 
commercial success of his investment. The 
partnership’s plans show that Sea Star will 
answer the very natural needs of the mar-
ket. This is due to the fact that for years 
now Władysławowo is the no.1 resort 
when it comes to the frequency of tourist 
visits. This is partly due to great localiza-
tion – the city is a natural gate to the Pol-
ish seaside, both from the sea as well as the 
land. It is in close proximity to the biggest 
attractions of Pomerania (Pomorze): 
picturesque beaches, seaside bicycle routes, 
marinas and windsurfing schools. The ho-
tel aims to please active people, for whom 
there will be a comfortable swimming 
pool and spa centre, a centrally situated 
and glazed climbing wall that will be 
visible from the corridors on all levels of 
the hotel, and, most importantly, precisely 
planned functional programme. Thanks 
to an offer dedicated to amateurs of sports 
and local recreational infrastructure it will 
also be a place that will attract clients off 
season. During the summer the hotel’s 
offer will be complemented by an activity 
space on the beach and in the park, where 
there will be windsurfing and kitesurfing 
schools. This is also where a chill-out area 
and spa section will be situated.

Therefore, the hotel has all perspectives 
to bring a full business success: a beau-
tiful project, experienced investors and 
a good operation plan based on market 
analysis. An added bonus is the fact that 
it will be situated only 120m from open 
sea. The last two years have also shown 
that Poles are changing their holiday 
preferences. The international situation 
causes traditional summer destinations, 
such as Egypt or Greece, to be substituted 
with resorts on the Polish seaside. For 
the last three years interest in holidays in 
Poland has increased by around 15-20%. If 
Władysławowo keeps up the momentum 
and bets on development of Hallerowo 
as its sphere of prestige, then in a short 
time it will have a chance to observe this 
growth on its own premises.  





konkretny punkt. Jej jest wszystko jedno, 
bo nagrywa, właśnie – wszystko. 

Później to do ciebie należy decyzja, co 
z tego nagrania chcesz oglądać. Wystar-
czy, że założysz okulary Samsung VR. 
Możesz się obracać w dowolnym kierun-
ku, podążając za fragmentem, który cię 
właśnie w tej chwili zaintrygował najbar-
dziej. Po prostu po raz kolejny znajdujesz 
się w tym miejscu i w tym czasie.

Albo jeszcze lepiej – wyobraź sobie 
mecz piłkarski dziecięcej drużyny, 
w której gra twój syn. Wystarczy, że 
zamontujesz kamerę nad boiskiem i już 
możesz po godzinach analizować dokład-
nie wszystko, co działo się na murawie. 
Możesz podążać za piłką po prostu 
odwracając głowę lub oglądać siebie na 
trybunach. Możesz oglądać wszystko 
dookoła (w sumie nie tylko ty, bo co stoi 
na przeszkodzie, żeby zrobić transmisję 
przez internet?).

Samsung Gear 360 i Samsung VR 
tworzą duet, którego zadaniem było 
przenoszenie widza w czasie i przestrzeni 
i zapewnienie mu nie tylko wrażeń, ale 
pogłębienie ich poprzez danie mu wraże-
nia uczestnictwa w danym wydarzeniu. 
Jeszcze żadna forma przekazu informa-
cji nie angażowała zmysłów odbiorcy 
w takim stopniu. Jego wzrok i słuch nie 

Kiedy w końcu wydawało mi się, że już jako tako 
nadążyłem za technologią, Samsung uświadomił mi,  

że znów muszę nadrobić.

TEKST: Jakub Milszewski  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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innego jak kamera, która rejestruje obraz 
i dźwięk w 360 stopniach, czyli dookoła 
siebie. I to już jest chyba wszystko, czego 
potrzebuję. Wyobraźcie sobie bowiem 
fantastyczną trasę samochodową lub 
rowerową. Piękna pogoda, fantastyczne 
widoki i wy za kółkiem lub na siodeł-
ku. A razem z wami Gear 360, który 
rejestruje wszystko dookoła. I pisząc 

„wszystko” mam na myśli naprawdę 
wszystko, bowiem w przeciwieństwie do 
aparatów i kamer kierunkowych kamery 
360 stopni nie trzeba nacelowywać na 

P
odczas ostatniego urlopowego 
wyjazdu, poza zwykłymi zdję-
ciami smartfonem, robiłem też 
zdjęcia 360 stopni. Tym samym 

smartfonem zresztą. Żeby w pełni się nimi 
nacieszyć, wystarczy posiadać okulary wir-
tualnej rzeczywistości, np. Samsung Gear 
VR. Wydawało mi się, że to może być już 
bardzo blisko ostateczności zachowywania 
cyfrowych pamiątek z wakacji. Ale nie, 
ponieważ Samsung poszedł o krok dalej.

Wkrótce w sklepach pojawi się 
Samsung Gear 360. Ta kulka to nic 

WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ 
POD STRZECHĄ
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And then, it is up to you to decide 
what you want to watch. It is enough to 
put on the Samsung VR glasses. You can 
turn around in all directions, following 
the scene that grabbed your attention at 
the moment. You are simply at the same 
place and time once again.

Or even better – imagine a football 
match of your son’s football team. The only 
thing to do is to set the camera over the 
pitch, and after the match, you can analyse 
in detail everything that went on. You can 
follow the ball by turning your head or 
watch yourself in the stand. You can watch 
everything around you (well, actually, not 
only you – why not to webcast it?). 

Samsung Gear 360 and Samsung VR 
join forces to allow users to travel in time 

muszą już skupiać się na danym punkcie 
(na przykład na telewizorze czy monito-
rze komputera), żeby odebrać komunikat. 
One znajdują się już wewnątrz wydarzeń.

Z możliwości, jakie daje wirtualna 
rzeczywistość, powoli korzystają biznes 
i media (przykładem tego może być 
znakomity dokument VR „The Displa-
ced”, nakręcony przez New York Times, 
traktujący o losach trójki dzieci wysie-
dlonych ze swoich domów w regionach 
ogarniętych działaniami wojennymi). 
Czas jednak, żeby VR wkroczyło jednak 
także pod strzechy. 

IN ENGLISH 

VIRTUAL REALITY TO GAIN 
GROUND

When I thought that I finally managed 
to keep up with the latest technology, 
Samsung made me realise that I have 
to catch up on it again. 

During the last holiday, besides ordinary 
photos taken with a smartphone, I also 
took some 360-degrees ones. With the 
same smartphone, by the way. To fully 
enjoy them, you need a pair of virtual 
reality glasses, e.g. Samsung Gear VR. It 
seemed to me that it was very close to the 
eventual way of keeping digital holiday 
memories. Not really – Samsung went 
one step further.

Soon, Samsung Gear 360 is to be 
launched. It is a camera which captures 
the image and sound in 360 degrees, 
i.e. around itself. And it is probably 
everything I need. Imagine a fantastic 
car or cycling route. Lovely weather, 
magnificent views, and you – driving or 
cycling. Together with Gear 360 which 
captures everything around you. And by 

“everything” I really mean everything – as 
opposed to traditional cameras and cam-
corders, with 360-degrees cameras you 
do not have to choose a particular focal 
point. It is not necessary as the camera 
captures, well – everything. 
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and space and give them not only an 
enjoyable but also a first-hand experience, 
letting them participate in a particular 
event. So far, no device conveying infor-
mation has involved the senses of the user 
to such an extent. The sight and the hear-
ing do not have to focus on a particular 
point (for example, a TV or computer 
screen) to receive a message. The senses 
are engaged inside the event. 

Business and media start to take 
advantage of opportunities offered by the 
virtual reality (for example, an excellent 
VR documentary “The Displaced” shot 
by New York Times, telling a story of 
three children displaced from their 
homes in war-torn regions). It’s high time 
the VR gained ground. 

SAMSUNG GEAR 360 I SAMSUNG VR TWORZĄ DUET, 
KTÓREGO ZADANIEM BYŁO PRZENOSZENIE WIDZA 
W CZASIE I PRZESTRZENI...
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ekologiczny. Najbardziej nowoczesny. No 
i odpukać, może okazać się najbardziej po-
trzebny tym, którzy, dajmy na to, usiądą 
albo utopią swojego smartfona.

DLACZEGO TELEFONY SIĘ PSUJĄ? 
PRZY TAKIM REŻIMIE TECHNOLO-
GICZNYM TO PRAKTYCZNIE NIE 
POWINNO MIEĆ MIEJSCA.
Mateusz Steciński, członek zarządu 
SPB Services Polska: Awarie zasad-
niczo można podzielić na dwie grupy. 
Na te mechaniczne, czyli na przykład 
stłuczenia szybek ekranu czy uszkodze-

WEHIKUŁ CZASU

Ech, gdyby tak można było odwrócić czas. Znowu być młodym, ale pamiętać 
wszystko. Można byłoby wtedy nie popełniać błędów... Umówić się z tą, co 

trzeba, CV złożyć szybciej niż Stefan, do wyborów iść na tych co trzeba, kochać 
i nie zdradzać. Albo gdyby tak można było odwrócić to, co zniszczyliśmy 

w życiu, czy to przez nieuwagę, czy to z braku wiedzy. Gdyby tak można było 
wszystko mieć od nowa. Tak jak Samsunga.

TEKST: Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

rzeczywistości (całkowicie bezpiecznie, bo 
kapsuła, w której siedzisz, przetrzyma każ-
dą z twoich fantazji, nawet jeśli zechcesz 
przeżyć apokalipsę, kontratak imperium 
albo przejechać odcinek specjalny z Ada-
mem Małyszem). Możesz też podziwiać 
otoczenie. Samsung Premium Services 
Plaza, której operatorem jest SPB Services, 
mieści się przecież w nowej siedzibie 
Samsung Polska – właściwie, można po-
wiedzieć – w zamczysku, bo Warsaw Spire, 
najwyższy warszawski budynek i jeden 
z najwyższych wieżowców kontynentu to 
prawdziwa cyfrowa twierdza. Najbardziej 

N
ie da się w życiu naprawić 
tego, co minęło. Ale smartfon 
Samsunga, na którym usiadła 
teściowa albo pies porwał go 

i utopił w kanałku na Kępie Potockiej 
można mieć od nowa. SPB Services, któ-
ra specjalizuje się właśnie w przywracaniu 
życia smartfonom i nie tylko, otworzyła 
w Polsce najbardziej nowoczesną ze 
swoich europejskich placówek. Naprawią 
telefon albo komputer. Ten pierwszy 
w godzinę. Takie mają standardy. 

W tym czasie masz do wyboru: możesz 
oddać się podróży w świat wirtualnej 



SP
R

ZĘ
T

Eq
ui

p
m

en
t 

65
 

na świat. Kiedyś był telewizor, dziś nie 
jesteśmy się w stanie obejść bez maila albo 
Facebooka. Rozumiemy to, dlatego chcemy 
i potrafimy naprawić smartfon w 60 minut.

ALE JAK COŚ SIĘ ZEPSUJE 
W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI, 
TO TEŻ MOŻNA PRZYJŚĆ DO WAS, 
ŻEBYŚCIE TO NAPRAWILI?
M.S: Na razie jeszcze nie. To technologia 
przyszłości. Na dzień dzisiejszy rynek ten 
dopiero raczkuje.

nia wejścia słuchawek albo ładowania, 
i software’owe, spowodowane przez 
niewyłączenie aplikacji czy też instalację 
nieautoryzowanych aplikacji niewia-
domego pochodzenia. Jednak w naszej 
codziennej pracy najczęściej mamy 
do czynienia z uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Dlaczego? Bo zapominamy, 
że smartfon z technicznego punktu 
widzenia jest komputerem, a traktujemy 
go jak telefon. Więc zdarza się, że na 
przykład na nim usiądziemy. Na pierw-
szy rzut oka nie widać zmian, ale na 
głównej płycie może coś się uszkodzić, 
pęknąć, itp. Sporo problemów sprawia 
to, że cały czas wyciągamy i wkładamy 
słuchawki. Duża część uszkodzeń to 
kwestia użytkowania.

NO TAK. ZUŻYCIE OPON 
W SAMOCHODZIE PRZYJMUJEMY 
JAKO RZECZ ZUPEŁNIE NORMALNĄ. 
NATOMIAST O TELEFONACH 
MYŚLIMY, ŻE SĄ WIECZNE. A JEŚLI 
COŚ SIĘ ZEPSUJE...
M.S: ...Wpadamy w panikę. To jest okno 

ALE BĘDZIECIE NAD TYM 
PRACOWAĆ?
M.S: Oczywiście. W przypadku VR 
(ang. virtual reality), tak jak w przypadku 
każdej innej technologii, będą pojawiać 
się błędy w oprogramowaniu i awarie me-
chaniczne. I będziemy się z nimi mierzyć. 
W końcu SPB zajmuje się szeroko rozu-
mianym bezpieczeństwem klienta. Two-
rzymy różne typy ubezpieczeń. Możesz się 
ubezpieczyć od nieudanych zakupów albo 
złamanych obcasów. Dlatego naprawiamy 
sprzęt. W Polsce – właśnie Samsunga.

PRESTIŻOWY KLIENT, PRESTIŻOWA 
LOKALIZACJA, OD RAZU 
MYŚLELIŚCIE, ŻEBY BYĆ TUTAJ 
W WARSAW SPIRE?
M.S: Taki był plan Samsunga. To on 
wybrał lokalizację. Naszą rolą było wymy-
ślenie konceptu i urządzenie tego miejsca – 
Joanna Tatarczuk odpowiada za promocję 
Samsung Premium Service Plaza.
Joanna Tatarczuk: Na początku 
myśleliśmy o około 280m2 powierzch-
ni, a skończyło się na… 500m2. Prestiż 
marki i sama lokalizacja zobowiązu-
ją. Stworzyliśmy miejsce, które łączy 
nowoczesny serwis ze światem nowo-
czesnych technologii. Chcemy, żeby 
klienci naprawdę pożytecznie spędzali 
czas, kiedy naprawiane są ich urządze-
nia. Jestem w stanie sobie wyobrazić 
spotkania różnego rodzaju ekspertów, 
blogerów, dziennikarzy, którzy dysku-
tują o wykorzystaniu innowacyjnych 
technologii. W formule przypominającej 
popularne Drugie Śniadanie Mistrzów. 
Ze streamingiem wideo. Pomimo tego, 
że miejsce ruszyło niedawno, za nami już 
pierwsze szkolenia i konferencje. Punkt 
w Warsaw Spire to też showroom. Można 
zobaczyć, dotknąć i nauczyć się obsługi 
najnowszych i najbardziej zaawansowa-
nych technologicznie produktów Sam-
sung. Ważną kwestią poza serwisową jest 
możliwość personalizacji smartfona albo 
etui. Wystarczy przyjść z przygotowaną 
grafiką albo zdjęciem, a my wygrawe-

SPB SERVICES, KTÓRA SPECJALIZUJE SIĘ WŁAŚNIE 
W PRZYWRACANIU ŻYCIA SMARTFONOM I NIE
TYLKO, OTWORZYŁA W POLSCE NAJBARDZIEJ 
NOWOCZESNĄ ZE SWOICH EUROPEJSKICH PLACÓWEK.



66
 

rujemy ją na urządzeniu. Miejsce jest 
również przyjazne osobom posługującym 
się językiem migowym. Wykorzystujemy 
konsultantów z aplikacji Migam.

KONSULTANT TO ŻYWY CZŁOWIEK, 
CZY…?
J.T: Jak najbardziej. To jest projekt 
Samsunga. Konsultant za pomocą wideo 
tłumaczy na migowy. Co najważniejsze, 
w czasie rzeczywistym. Zresztą całe 
miejsce zaplanowaliśmy tak, żeby było 
przyjazne osobom z różnymi niepełno-
sprawnościami.

WIDZIAŁEM, ŻE ROWERY SĄ U WAS 
DO WYPOŻYCZENIA NA MIEJSCU. 
ZA OKNEM. WIĘC JESTEŚCIE 
BARDZO EKOLOGICZNI I WSZYSCY 
JESTEŚCIE WEGETARIANAMI.
J.T: Tak. Bez wątpienia. To, co tutaj 
robimy z serwisowego punktu widzenia, 
te rozwiązania można zobaczyć w innych 
placówkach. Dla nas kluczowy, poza 
samym serwisem, jest standard obsługi 
i zbudowanie relacji z klientem. Przez to 
miejsce chcemy pokazywać i promować 
świat nowoczesnych technologii. A serwis? 
W praktyce im mniej usterek, tym lepiej.

ZAWIESILIŚCIE POPRZECZKĘ 
BARDZO WYSOKO. NAPRAWA 
W GODZINĘ TO POWAŻNE 
WYZWANIE.
M.S: Trochę jak Formuła 1. Ale dla 
współczesnego człowieka rozstanie z tele-
fonem jest trudne do wyobrażenia.

MOŻE WIĘC POWINNIŚCIE 
ZATRUDNIĆ TERAPEUTĘ?
M.S: Niewykluczone. Ale na razie 
pomagamy tak, że naprawa trwa godzinę. 
A samo miejsce jest pomyślane w taki spo-
sób, żeby klient zapomniał, że jego telefon 
właśnie przechodzi mniej lub bardziej 
skomplikowany zabieg. Po pierwszym 
miesiącu wiemy, że dla wielu 60 minut – 
ile trwa naprawa – to za krótko na spróbo-
wanie wszystkiego, co oferuje showroom. 
I właśnie o taki efekt nam chodziło. 

IN ENGLISH 

TIME MACHINE

If only you could turn back time. Be 
young again but remember every-
thing. You could avoid making mista-
kes… Ask that one girl out on a date, 
apply for that job before Stephen, 
vote for those, who you should have 
voted for, love and not cheat. Or if we 
could turn over what we have ruined 
in life; be it by accident or because of 
lack of knowledge. If only you could 
have a new start. Like you can have 
a new Samsung.

In life, you cannot fix what is already 
broken. But you can save the phone on 
which your mother-in-law has sat or your 
dog hijacked and drowned in a stream on 
Kępa Potocka. SPB Services, specializing 
in giving new life to mobiles (and not just 
them) has opened its newest, most modern 

European base right here in Poland. They 
will fix your phone or computer. The first 
one within an hour. These are their stand-
ards. During this time you have a choice: 
you can set off on an adventure in virtual 
reality (perfectly safe, since the capsule in 
which you are seating will uphold your 
every fantasy; even if it is the apocalypse, 
imperial attack or a ride down the special 
section with Adam Małysz), or you can 
admire your surroundings. Samsung Pre-
mium Services Plaza, operated by SPB Ser-
vices is situated in the new headquarters of 
Samsung Poland or you can say: in a castle, 
since Warsaw Spire, the tallest building in 
Warsaw and one of the tallest skyscrapers 
on the continent is a real technological 
fortress. Most ecologic. Most modern. 
And, hopefully, it will be very useful to 
those who happen to sit on their mobile or 
manage to drown their smartphone.

WHY DO PHONES BREAK? WITH 
SUCH TECHNOLOGICAL REGIME 
THIS SHOULD NOT HAPPEN.
Mateusz Steciński, Member of the 
Board of SPB Services Polska: Generally 
we can put reasons for damage into two 
groups. One is mechanical, such as break-
age of monitor’s glass-shields or the head-
phones’ or charger’s plug-in. The others 
are software issues, caused by a working 
application or by installing an unauthor-
ized application from an unknown source. 
But in our everyday work we usually deal 
with mechanical damage. Why? Because 
we forget that from a technical point of 
view a smartphone is actually a computer 
and we treat it as if it was a phone. And 
so it happens that we accidently sit on it. 
At first glance you might not be able to 
see anything, but you could have caused 
damage to the main disk. Many prob-
lems arise from constant plugging in and 
unplugging of headphones. Many issues 
are caused simply by usage.

MAKES SENSE. WE SEE CAR TIRE 
WEAR AS SOMETHING ABSOLUTE-
LY NORMAL, WHEREAS WHEN IT 
COMES TO PHONES, WE THINK 
THAT THEY ARE EVERLASTING. AND 
WHEN SOMETHING BREAKS…
M.S: ...We panic. This is our window to 
the world. This used to be television’s 
function, but now we are unable to get 
by without e-mail or Facebook. We un-
derstand this, which is why we can and 
want to fix a smartphone in 60 minutes.

AND IF SOMETHING BREAKS IN 
THIS VIRTUAL REALITY, WE CAN 
ALSO COME TO YOU TO FIX IT?

DLA NAS KLUCZOWY, POZA SAMYM SERWISEM,
JEST STANDARD OBSŁUGI I ZBUDOWANIE
RELACJI Z KLIENTEM.
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M.S: No, not yet. This is technology of 
the future. But these days this market is 
still undeveloped.

BUT YOU ARE WORKING ON IT?
M.S: Of course. In the case of virtual 
reality, like with any other form of tech-
nology, we will get issues with software 
and mechanical problems. And we will 
have to face them. After all, SPB is deal-
ing with a wide range of customer safety 
issues. We come up with different types 
of insurances. You can have insurance 
in case of unsuccessful shopping trip 
or stiletto breakage. This is why we fix 
equipment. In Poland – Samsung.

PRESTIGIOUS CLIENTELE, 
PRESTIGIOUS LOCALISATION… 
HAVE YOU ALWAYS PLANNED ON 
BEING HERE IN WARSAW SPIRE?
M.S: This was Samsung’s plan. They 
chose the localisation. We had to come 
up with a concept and organise the 
place – Joanna Tatarczuk is responsible 
for the promotion of Samsung Premium 
Service Plaza.
Joanna Tatarczuk: At first we were 
thinking about 280m2 of space, but 
we ended up with… 500m2. The 
brands’ name and localisation in itself 
are committing. We invented a place 
that connects modern service with 
modern technologies. We want our 
clients to profitably spend their time, 

while we are fixing their devices. I can 
imagine meetings with many different 
experts, bloggers, journalists, who are 
discussing innovative technology uses. 
In a form similar to the popular Dru-
gie Śniadanie Mistrzów (TN: a Polish 
TV show, in which famous people 
discuss cultural events). With video 
streaming. Even though we have just 
opened, we already held first trainings 
and conferences. Our space in Warsaw 
Spire is also a showroom. You can see, 
touch and learn how to use Samsung’s 
newest and most technologically ad-
vanced products. Apart from servicing, 
a very important matter is the possi-
bility of personalization of your smart-
phone or etui. You can simply bring 
in your chosen graphic or photograph 
and we will generate it onto your de-
vice. We can also accommodate people 
communicating through sign language 
with the help of the consultants from 
Migam application.

THESE CONSULTANTS ARE REAL 
PEOPLE OR…?
J.T: Of course. This is Samsung’s 
project. A consultant is translating to 
sign language with the help of video 
recording. Most importantly, this is 
done in real time. Generally the whole 
place is planned in a way that it can 
accommodate people with all different 
sorts of disabilities.

I HAVE SEEN THAT THERE ARE BIKES 
FOR RENT RIGHT HERE, OUTSIDE 
YOUR WINDOWS. SO YOU ARE 
VERY ECOLOGICAL AND YOU ARE 
ALL VEGETARIANS.
J.T: Yes, without a doubt. What we do 
here from the point of servicing is what 
you can also see in different places. But 
the main thing for us, apart from the 
service, is the level of customer assistance 
and building relationships with our 
clients. Through this place we want to 
show and promote the world of modern 
technology. And servicing? The truth is 
that the less issues the better.

YOU HAVE SET THE BAR VERY HIGH. 
SOLVING AN ISSUE IN JUST AN 
HOUR MUST BE A BIG CHALLENGE.
M.S: A bit like in Formula 1. But for 
a modern person, separation from his 
phone is hardly imaginable.

MAYBE YOU SHOULD HIRE 
A THERAPIST?
M.S: Possibly. But for now our way of 
helping is through repairs within an hour. 
And the place itself is designed in such 
a way as to make the client forget that his 
phone is currently undergoing a more or 
less complicated procedure. After the first 
month we already know that 60 minutes 

– reparation time – is not enough to see 
everything we offer in our showroom. 
And this is what we wanted to achieve. 
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IN ENGLISH 

INSURED JOURNEY

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

WHY AND WHEN DO I NEED 
MEDICAL EXPENSES INSURANCE?
Medical expenses insurance is the most 
important type of insurance. Illness may 
befall also abroad where the costs of treat-
ment or transport to Poland might greatly 
overcome our own financial possibilities. 
So the case of travel insurance seems 
to be something obvious. Let’s check 
whether the sum insured (mostly medical 
expenses) in the organizer’s package are 
high enough in the country we are going 
to. Maybe there is a need for supplemental 
insurance in order to provide yourself 
with travel safety.

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

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

Siedzimy już wygodnie na lotnisku albo w samolocie, 
w drodze na upragnione i zasłużone wakacje.  

Czy zrobiliśmy wszystko, aby zagwarantować sobie 
bezpieczny urlop? O ile na idealną pogodę nie mamy 

wpływu, to na rodzaj ubezpieczenie owszem.

TEKST: Sylwia Gutowska   ZDJĘCIA: Mat. prasowe

Jeszcze przed wyjazdem może zdarzyć się 
nieprzewidziana sytuacja, która uniemoż-
liwi wyjazd, a z tytułu odwołania podróży 
powstaną spore koszty.

Już przy rezerwacji wycieczki warto 
zagwarantować sobie ochronę ubezpie-
czeniową, tak aby mogła ona zadziałać 
tuż po naszym wyjściu z biura. Takim 
produktem jest ubezpieczenie odwoła-
nia lub/i odwołania i przerwania podró-
ży, które chroni nas już od momentu 
zakupu polisy i opłacenia pełnej składki 
na okoliczność nieprzewidzianych 
zdarzeń losowych. Wśród przyczyn re-
zygnacji wymienić można nagłe zacho-
rowanie poświadczone zaświadczeniem 
lekarskim o przeciwwskazaniach do 
podróży, bez wymaganej hospitalizacji. 
Akceptowane są także inne zdarzenia 
losowe, które mogą się pojawić w czasie 
pomiędzy wykupieniem a realizacją 
wyjazdu. Do osób ryzyka wliczają się 
również członkowie rodziny lub ich 
opiekunowie nieuczestniczący w wyjeź-
dzie, w tym teściowie, wnuki, konku-
benci czy rodzeństwo i inni. Dodatko-
wym atutem jest możliwość anulacji 
polisy przed rozpoczęciem wyjazdu, 
w przypadku odwołania podróży przez 
organizatora oraz jeżeli Klient zmieni 
cel podróży i dla nowej zostanie zawar-
te nowe ubezpieczenie. 

DLACZEGO I KIEDY POTRZEBUJĘ 
UBEZPIECZENIA KOSZTÓW 
LECZENIA? 
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest 
najważniejszym rodzajem ubezpieczenia. 
Choroba może przytrafić się również za 
granicą, gdzie koszty leczenia czy samego 
transportu do Polski mogą zdecydowanie 
przekroczyć nasze własne możliwości 
finansowe. Zatem kwestia ubezpieczenia 
podróży wydaje się czymś oczywistym. 
Sprawdźmy zatem, czy sumy ubezpiecze-
niowe (głównie KL) w pakiecie organiza-
tora są wystarczająco wysokie w kraju, do 
którego wyjeżdżamy. Być może istnieje 
konieczność doubezpieczenia, tak aby 
zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa 
w trakcie podróży.

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy planują swoją po-
dróż długoterminowo oraz oczekują pełnej 
ochrony w trakcie realizacji wyjazdu. Już 
w trakcie planowania swojej podróży 
powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu. 

UBEZPIECZONA  
PODRÓŻ

WIĘCEJ W BIURACH  
PODRÓŻY ORAZ NA:
www.hansemerkur.pl
bok@hansemerkur.pl
Tel. +48 22 890 78 40
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Czym jest wolność? Każdy ma jej własną definicję. Jednak niezależnie 
od tego, czy mówimy o skoku ze spadochronem, czy wspinaczce 

na Mont Blanc, każdy musi jej w życiu zasmakować. Porsche 
przygotowało swoją definicję. Bo jazda bez dachu to coś znacznie 

więcej. To doświadczenie, którego się nie zapomina.

TEKST I ZDJĘCIA: Anna Nazarowicz 

WOLNOŚĆ 
MA JEDNO IMIĘ
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zaszła u nas ostatnimi czasy. Dziś na 
widok samochodu ze złożonym dachem 
już mało kto wyciąga telefon aby zrobić 
zdjęcie, chociaż niektóre modele wciąż 
potrafią zaklinać rzeczywistość.

Mówisz „jeździłam Porsche” i słyszysz 
ciche westchnienie swoich słuchaczy. 
Nie jest to jednak oznaka znudzenia, 

J
eszcze do niedawna samochód 
z odkrytym dachem na polskich 
drogach był widokiem równie 
egzotycznym, co biały jednorożec. 
Tłumaczyło się to pogodą, która 

w naszym kraju nie sprzyja tego rodzaju 
przejażdżkom. Na szczęście nie udało się 
jej powstrzymać mentalnej zmiany, jaka 

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

a zazdrości. Jeżeli twój rozmówca jej nie 
okazuje, to znak, że masz do czynienia 
z robotem kuchennym albo Eskimo-
sem. A czy może być coś lepszego od 
przejażdżki Porsche? Tak, Porsche ze 
złożonym dachem. Słowem wprowadze-
nia: nigdy, ale to przenigdy nie stawiajcie 
słowa „kabriolet” w jednym zdaniu obok 

„Porsche”. Testowany model 718 Boxster 
to prawdziwy roadster ze skóry i blachy, 
a to oznacza, że ma składany dach, tylko 
dwa miejsca oraz napęd przenoszony na 
tylną oś. Jednym słowem, jest to zabawka 
dla dużych chłopców, chociaż i niejedna 
dziewczyna chętnie się przyłączy. Widok 
tych ostatnich za kierownicą nadal przy-
kuwa uwagę przechodniów równie sku-
tecznie, co David Beckham na przejściu 
dla pieszych. A jak taka przygoda wyglą-
da w szczegółach? Kiedy już zatopisz się 
w czarnym wnętrzu, a sportowe fotele 
z czułością obejmą twoje ciało, delikatnie 
kładziesz palec na jednym z przycisków 
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ZAJMUJĄC MIEJSCE ZA KIEROWNICĄ NIE 
ZASTANAWIASZ SIĘ, GDZIE CHCESZ DOJECHAĆ, 
BO JEDYNE, CO CIĘ INTERESUJE, TO ABY DROGA 
NIE MIAŁA KOŃCA, A SŁOŃCE NIGDY NIE 
PRZESTAŁO ŚWIECIĆ.

podzielić z bliską ci osobą, miejsce obok 
w zupełności wystarczy. Bo 718 Boxster 
został powołany do życia tylko w jednym 
celu: jako definicja wolności. Zajmując 
miejsce za kierownicą nie zastanawiasz 
się, gdzie chcesz dojechać, bo jedyne, co 
cię interesuje, to aby droga nie miała 
końca, a słońce nigdy nie przestało świe-
cić. Tocząc się leniwie przez nadmorskie 
kurorty nie myślisz, co będzie jutro, bo 
to nie ma najmniejszego znaczenia. De-
lektujesz się chwilą, bo to właśnie z nich 
składa się nasze życie. George Bernard 
Shaw powiedział kiedyś, że jedyny 
sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej 
ulec. Spróbuj. Salon Porsche w Sopocie 
czeka właśnie na Ciebie.  

IN ENGLISH 

FREEDOM HAS ONE NAME ONLY

What is freedom? Everyone has their 
own definition. Regardless if we are 
talking about parachuting or climbing 
Mont Blanc, everyone has to try it 
once. Porsche has come up with its 
own definition. Because driving a car 
without a roof is something more than 
may seem on a first glance. It is a day 
that is unforgettable.

Until recent a car with an open roof on 
Polish roads was something as strange 

i stajesz się częścią magicznego pokazu. 
Dach usuwa się cicho i bezszelestnie. 
W momencie, kiedy promienie słońca 
rozlewają się po twojej twarzy, wiesz już, 
że chcesz doświadczać  tego każdego 
dnia, a nie tylko od święta. Siła rażenia 
tej chwili jest wielka. Do tego stopnia, że 
przypadkowa przejażdżka już nigdy nie 
zaspokoi apetytu na jazdę z wiatrem we 
włosach. Bo zechcesz, aby na stałe zago-
ściła w twoim codziennym dniu niczym 
mycie zębów. I to jest ten moment, kiedy 
udajesz się do salonu. Reszta toczy się 
bardzo szybko. Podpis, kilka dokumen-
tów i twoje życie już nigdy nie będzie 
takie, jak dotychczas. Dlaczego wybór 
pada na Porsche? Bo tylko ten silnik jest 
w stanie wydawać odgłos, który masz 
ochotę puszczać swojemu dziecku do snu. 
Bulgot, o wiele lepiej słyszalny podczas 
jazdy ze złożonym dachem, hipnotyzuje. 
Po zajęciu miejsca w każdym innym 
samochodzie po prostu głuchniesz na 

pracę silnika. Ten w Porsche uwodzi, 
ale nie będzie się narzucał. Jeżeli zatem 
będziemy pedał gazu traktować subtelnie, 
dźwięk układu wydechowego usunie się 
w cień, aby do głosu doszedł tętniący 
życiem Sopot.

Praktyczność to punkt programu, 
o którym po prostu się nie dyskutuje. 
Wybierając ten samochód nie zabierzemy 
ze sobą psa oraz dwójki dzieci. Ale też 
nie każdy taki pakiet posiada. Z przodu, 
pod maską, Porsche 718 Boxter skrywa 
bagażnik pojemny niczym koń trojań-
ski. Z tyłu zaś czai się kolejny, równie 
pojemny, bo brezentowy dach, który po 
złożeniu praktycznie nie zabiera miejsca. 
Co za ulga, że wyjazd na urlop nie musi 
oznaczać rozstania z tym samochodem. 
Dwie osoby na weekendowy wypad 
zabiorą ze sobą wszystko, co potrzebne 
i jeszcze więcej. A że są dwa fotele? Nie 
myśl o tym. Kupujesz samochód dla swo-
jej przyjemności. Jeżeli zechcesz się nią 
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as a white unicorn. It was explained by 
weather, which tends to be unforeseeable 
in our country. Luckily, it was incapable 
of stopping the mental change happening 
in recent years. Nowadays, upon seeing 
a car with an open roof, few people 
take out their phone to snap a photo, 
although some models still practically 
escape reality.

You say “I drove a Porshe” and hear 
a sigh coming from your listeners. Do 
not be fooled, for this is not a sign of 
boredom, but jealousy. If your listener 
is not expressing this feeling, then you 
are speaking with a coffee machine or an 
Eskimo. But can there be anything better 
than driving a Porsche? Yes, driving 
a Porsche with an open roof! A word of 
introduction: never ever put the words 

“cabriole” and “Porsche” in the same 
sentence. The tested model 718 Boxster 
is a real roadster from leather and steel, 
which means that it has a fold-up roof, 
two seats and rear-wheel transmitted 
drive. Long story short – it is a big boys’ 
toy, but more than one girl would love 
to join in on the fun. Sight of the latter 
behind the wheel still attract as many 
stares of passers-by’s, as would David 
Beckham crossing the road. Shall we 
focus on the details of such an adventure? 
Once you melt into the black insides and 
sport seats fondly hug your body, you 
will lightly touch a single button and 
become one with this magical experience. 
The roof opens softly and quietly. As soon 
as sun rays kiss your face, you know: you 

want to experience this every day, not 
only once in a while. The impression of 
this moment is everlasting. Up to a point 
when an accidental ride will never satisfy 
your hunger to feel the wind in your hair. 
Because you will realise, that you want 
this to be a part of your everyday routine, 
something as obvious as brushing your 
teeth. And this is the moment when you 
head to a dealer. The rest happens very 
quickly. A signature, a few sheets of pa-
per and your life will never be the same. 
Why the only choice is Porsche? Only 
this engine can make a sound which you 
will want to play to your sleepy child. Its 

soft growl, much better heard with the 
roof down, is hypnotizing. After taking 
your place in any other car you grow 
deaf from the engines’ rumble. The one 
in Porsche is seducing but not impos-
ing. Therefore, if you treat the gas pedal 
subtly, the sigh of exhaustion system will 
faint under the sound of Sopot’s life.

Practicality is a part of the pro-
gramme that is not even up for discus-
sion. Choosing this car you will not be 
able to take your dog and two children 
with you, but again, not everyone has 
such a set. In the front, under its hood, 
Porsche 718 Boxter holds a trunk as capa-
cious as a Trojan horse. And in the back 
there is another one, almost as spacious, 
because the canvas roof takes up close 
to no space when folded. What a relief 
that going on holiday does not mean 
you have to leave this car behind. Two 
people setting off on a getaway will be 
able to take with them everything they 
need and more. And just two seats? This 
is not an issue. You are buying this car 
for your pleasure. If you want to share it 
with a loved one, the seat next to yours 
allows you to do just that. Because 718 
Boxter came to life with only one aim: to 
define freedom. Sitting behind the wheel 
you do not think about your destination, 
because your only wish is for the road to 
never end and the sun to never stop shin-
ing. Rolling down seaside resorts you do 
not worry about tomorrow, because it is 
irrelevant. You are enjoying the moment, 
since this is what life is about. George 
Bernard Shaw once said that the only 
way of freeing yourself from temptation 
is giving into them. Porsche Dealership 
in Sopot is waiting for you. 
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na dokumentami możesz kontynuować 
na dużym ekranie. Modele Lumia 950 
i Lumia 950 XL oferują tryb Continuum. 
Po podłączeniu stacji dokującej, monitora, 
klawiatury i myszki smartfon staje się mo-
bilnym stanowiskiem pracy, działającym 
pod w pełni funkcjonalnym systemem 
Windows 10 Mobile. I co ważne – przez 
cały czas można odbierać połączenia 
i pisać sms-y. 

Warto podkreślić, że Windows 10 
to najbezpieczniejszy w całej historii 

„okienek” system operacyjny. Ochrona 
idzie w parze z wygodą i tak na przykład 
użytkownicy flagowych smartfonów 
Lumia 950 oraz Lumia 950 XL mogą 
logować się korzystając z funkcji Hello. 
Wystarczy spojrzeć na ekran urządzenia, 
a umieszczona nad nim specjalna kamera 
rozpozna tęczówkę oka użytkownika, aby 
system mógł go zalogować.

NIE TYLKO W PRACY 
W podróży nie może zabraknąć aparatu 
lub kamery. Nie musisz zabierać ze sobą 
wielu urządzeń, ponieważ smartfony 

System Windows 10 działa już na ponad 300 mln urządzeń 
na całym świecie. Dzięki temu, że dostępny jest także 
w wersji na urządzenia mobilne, szybciej uporasz się 

z pracą i więcej czasu zostanie Ci na przyjemności. Poznaj 
zalety mobilnego i spójnego środowiska, dzięki któremu 

codzienne funkcjonowanie stanie się łatwiejsze.

TEKST I ZDJĘCIA: Mat. prasowe

spłynęło w ciągu trwającego spotkania, 
ale podejrzysz także ich nagłówki – 
wszystko to z poziomu ekranu głównego. 

OSIĄGAĆ WIĘCEJ 
Podczas podróży służbowej czas oczekiwa-
nia na samolot możesz przeznaczyć na pra-
cę. Dzięki Office 365 na Windows 10 masz 
dostęp do swoich dokumentów i możesz je 
edytować w dowolnej chwili. W połącze-
niu z dobrze zaprojektowaną klawiaturą 
ekranową zarówno tworzenie, jak i edycja 
plików będą intuicyjne i przyjemne. Kiedy 
już dojedziesz do biura czy hotelu, pracę 

W
indows 10 to 
najbardziej stabilny 
i bezpieczny system 
operacyjny Microsoft, 
który łączy cenione 

przez użytkowników rozwiązania znane 
z poprzednich edycji. Co ważne, dostępny 
jest także w wersji mobilnej na smartfo-
nach z logo Microsoft, m.in. Lumia 550, 
Lumia 650 i Lumia 950 oraz Lumia 950 
XL. Wszystko to sprawia, że w „dziesiątce” 
czujemy się jak w domu. Na przykład 
dzięki interaktywnym kafelkom dyskret-
nie sprawdzisz nie tylko ile nowych maili 

„OKIENKO” NA ŚWIAT
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serii Lumia wykorzystują zaawansowaną  
optykę i oferują kreatywne funkcje. I tak 
na przykład Lumia 950, Lumia 950 XL 
i Lumia 650 posiadają funkcję tzw. ru-
chomych obrazów, dzięki której uchwy-
cisz atmosferę, jaka towarzyszy ujęciu 

– smartfon zapisze kilka klatek przed 
naciśnięciem spustu migawki. Dzięki 
funkcji zdjęć wzbogaconych poprawisz 
ujęcia wykorzystując tryb HDR. A jeśli 
chodzi o filmy to np. modele Lumia 
950/950 XL oferują nagrywanie w roz-
dzielczości 4K – lepiej już być nie może.  

To, co łączy najnowsze smartfony 
Microsoft serii Lumia to wydajny system 
Windows 10 Mobile. Każdy znajdzie 
rozwiązanie dopasowane do swoich po-
trzeb. Lumia 550 to budżetowy smartfon 
dla osób, które chcą korzystać z zalet 
systemu Windows 10 także na urządze-
niu mobilnym, Lumia 650 łączy piękny 
i dopracowany design z bogactwem moż-
liwości, a modele Lumia 950 i Lumia 950 
XL to flagowe smartfony Microsoft, które 
oferują najlepszą specyfikację oraz szereg 
niepowtarzalnych rozwiązań, takich jak 
np. funkcja Hello, czyli odblokowanie 
jednym spojrzeniem, czy tryb Continuum, 
który umożliwia pracę jak na komputerze. 

Jeśli właśnie jesteś w drodze, sam 
zdecyduj czy podróż to dobry moment na 
pracę, czy może raczej chwila wytchnie-
nia z ulubioną grą czy audiobookiem. 
Życzymy udanego wyjazdu. 

IN ENGLISH 

WINDOWS TO THE WORLD

Windows 10 is running on 300 million 
devices around the world. Thanks 
to the fact that it is also available on 
mobile devices, you will be able to 
get through work quicker and have 
more time for leisure. Discover the 
benefits of a connected mobile 
environment, which will make your 
everyday life much easier.

Windows 10 is the most stable and safest 
Microsoft operation system, connecting 
solutions from previous editions, which 
were most valued by users. What is im-
portant is that it is also available in a mo-
bile version on Microsoft smartphones, 
for example on: Lumia 550, Lumia 650, 
Lumia 950 and Lumia 950 XL. All this 
makes us feel at home in “the ten”. For 
example, thanks to interactive tiles, 
you can discreetly check not only how 
many e-mails you have received while at 
a meeting, but also see their headings – 
all this from the level of the main screen.

ACHIEVE MORE
While on a business trip you can spend 
the wait time at an airport on work. 
Thanks to Office 365 on Windows 10 you 
can not only access your documents, but 
also edit them at any time. Through the 
well designed and intuitive screen keybo-
ard both creation and edition of docu-
ments will be intuitive and pleasant. Once 
you reach the office or hotel room, you 
can continue working on your documents 
on your main screen. Models Lumia 950 
and Lumia 950 XL both offer the Conti-
nuum mode. After connecting the display 
dock, monitor, keyboard and mouse; the 
smartphone becomes a mobile work sta-
tion, working under the fully functional 
Windows 10 Mobile system. And, what is 
important, during the whole time you can 
take calls and write messages. 

It is worth emphasizing that Win-
dows 10 is the safest operation system 
in the whole history of Windows. What 
is important is that in this case safety 
goes along with comfort, and so, for 
example, users of the flag smartphones 
Lumia 950 and Lumia 950 XL can sign 
in using the Hello function. You can 
simply look at your device’s screen and 
a special built-in camera will recognize 
its user’s iris to sign him in.

NOT JUST AT WORK
On a journey you cannot find yourself 
without a camera. You do not have to 
take many different devices with you, 
for smartphones from the Lumia series 

use highly advanced optics and are 
equipped with creative functions. And 
so, for example, Lumia 950, Lumia 
950 XL and Lumia 650 all have the 
option of “living images”, with which 
you will capture the atmosphere from 
the moment of taking a photo – your 
smartphone will save a few shots from 
before the snapshot. Using “reach cap-
ture” mode you have great post capture 
editing options, as adding more flash. 
And when it comes to films, for exam-
ple models Lumia 950 and Lumia 950 
XL offer recording in 4K resolution – it 
does not get better than this.

What connects the newest Microsoft 
Lumia smartphones is the efficient 
Windows 10 Mobile system. Lumia se-
ries is so versatile, that anyone can find 
a solution best fitting his needs. Lumia 
550 is a budget smartphone for those, 
who want to have the benefits of Win-
dows 10 system also on their mobile 
device, Lumia 650 connects beautiful 
and polished design with wide possibil-
ities, and models Lumia 950 and Lumia 
950 XL are flag Microsoft smartphones, 
which offer the best specification and 
a row of unlimited solutions, such as 
the Hello function - unlocking with 
one glance, or the Continuum mode, 
which allows working as on a computer.

If you are currently on a journey decide 
for yourself if the road is a good place for 
work, or maybe for catching a breath with 
your favourite game or an audiobook. We 
wish you a pleasant trip. 



Anthony Robbins powiedział kiedyś, że każde wielkie osiągnięcie zaczyna 
się od decyzji, by spróbować. Często widzimy sam szczyt zapominając, że 

gdzieś tam jest droga, która do niego wiedzie. Był 1956 rok, kiedy Wilhelm 
Anger podjął decyzję, aby w nią wyruszyć.

TEKST: Anna Nazarowicz  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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N
azwę dla swojej marki 
okularów zaczerpnął 
z najdłuższego, najszyb-
szego oraz najbardziej 
niebezpiecznego na 

świecie wyścigu Carrera Panamericana. 
Wierzył, że do sukcesu prowadzi droga 

– długa, trudna i kręta. Postanowił ją 
jednak przebyć. Z biegiem lat Wil-
helm Anger udoskonalał swój produkt. 
Miał być wyjątkowy pod każdym 
względem. Jednym z takich posunięć 
było zastosowanie innowacyjnego two-
rzywa do produkcji okularów, dzięki 
któremu stały się one lżejsze o 20%. 
W przypadku innych modeli był to 
materiał, który lepiej dopasowywał się 
do twarzy. Anger próbował, zmieniał, 
eksperymentował. Wiedział, że chce 
osiągnąć produkt wyjątkowy. To pra-
gnienie popchnęło go do współpracy 
z takimi gigantami, jak Porsche, czego 
owocem była kolekcja The Carrera 
Porsche Design Collection. Szczyt był 
coraz bliżej.

Wilhelm Anger poświęcił wiele lat, 
potu i sił, ale udowodnił, że warto po-
dążać za swoimi marzeniami. I chociaż 
ich realizacja często bywa trudna, jest 
jednak możliwa. Bo najważniejsze to 
mieć odwagę, aby patrzeć w przyszłość 
i zawsze mieć swoje własne zdanie. 
Widzieć i sięgać po to, co chcemy 
osiągnąć. Płynąć zawsze pod prąd, 
nigdy z nurtem rzeki. To właśnie dla 
takich ludzi została stworzona kolekcja 

„The Maverick” (z ang. indywidualista, 
wolna dusza). Oprawki tych okularów 
są delikatne i bardzo lekkie. Design na-
wiązuje do jednej z ikon marki Carrera 
z linii Original Boeing Carrera Collec-
tion. Sięgnęło już po nie wielu, sięgnął 
również Jared Leto – aktor, piosenkarz, 
producent, artysta. Leto to pierwszy 
w historii ambasador marki Carrera, 
ale przede wszystkim człowiek, który 
wiedział, jak pokierować swoim życiem, 
aby znaleźć się w wymarzonym miejscu. 
Co więcej; nie bał się wyruszyć w tę 
najtrudniejszą dla siebie podróż. Uro-
dzony w 1971 roku, wychowany przez 
mamę oraz brata, nie miał łatwego star-
tu. Pierwsze filmowe role były efektem 
uczestnictwa w niezliczonej ilości 
castingów. Trud jednak się opłacił, 
z czasem pojawiły się większe role w ta-
kich produkcjach, jak „Requiem dla 
snu” czy „Witaj w klubie”. Za kreację 
w ostatniej produkcji otrzymał dwie 
nominacje do Oscara. Młody artysta 
zdążył również wyprodukować własny 
film oraz założyć kapelę rockową 30 Se-

cond To Mars. Jego kariera to niezwy-
kła opowieść o tym, jak realizować plan 
na życie bez względu na pojawiające 
się przeszkody. To jedna z najbardziej 
inspirujących osób w świecie show-biz-
nesu. Carrera nie mogła wybrać dla 
siebie lepszej twarzy. Dla wszystkich, 
którzy mają w życiu cel, ale boją się go 
osiągnąć, artysta ma kilka zasad. War-
to o nich pamiętać, bo to one pomogły 
mu dojść do miejsca, w którym obecnie 
się znajduje. W jednym z wywiadów 
podkreślił, że „to, co oddziela marzenia 
od rzeczywistości, to tylko ilość pracy, 
którą musisz wykonać”. Nie ma rzeczy 
niemożliwych. Jeżeli jesteś pasjonatem 
w tym, co robisz, to nic nie jest w sta-
nie cię zatrzymać. Nigdy nie należy 

słuchać „małych ludzi”, którzy boja 
się spojrzeć w przyszłość. Jak każdego, 
tak i młodego artystę również czasami 
nachodziły wątpliwości. Dzięki odwa-
dze szybko jednak stawał na nogi, aby 
maszerować dalej.

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, 
zaś porażka jest sierotą. Jednak tak 
naprawdę wszystko zaczyna się w głowie. 
I tylko ci odważni, niezależni, o silnych 
charakterach, są w stanie postawić pierw-
szy krok na drodze do marzeń, nawet 
jeżeli od samego początku jest mocno 
pod górkę. Kiedyś ktoś zechciał, aby 
ludzka stopa stanęła na Księżycu. Ktoś 
inny właśnie dla takich ludzi zapragnął 
robić okulary. A czego ty pragniesz? I co 
zrobisz, aby to osiągnąć? 

JARED LETO TO PIERWSZY W HISTORII 
AMBASADOR MARKI CARRERA, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM CZŁOWIEK, KTÓRY WIEDZIAŁ, JAK 
POKIEROWAĆ SWOIM ŻYCIEM, ABY ZNALEŹĆ SIĘ 
W WYMARZONYM MIEJSCU.

G
U

ST
Ta

st
e 

77
 



G
U

ST
Ta

st
e 

78
 

IN ENGLISH 

LIVE STRONGER

Anthony Robbins once said that every 
great achievement begins with the 
decision to try. We often see the 
mountain peak and forget that some-
where out there is a road that leads to 
it. In 1956 Wilhelm Anger decided to 
set off and find it.

He took the name for his glasses’ brand 
from the longest, fastest and most dan-
gerous race in the world – the Carrera 
Panamericana. He believed that the road 
to success is long, difficult and wind-
ing. Nevertheless, he decided to walk it. 
Throughout the years Wilhelm Anger was 
perfecting his product. It was to be special 

in all its details. One of his tricks was to 
use an innovative material for his glasses, 
which made them 20% lighter. With 
different models he used materials that 
adapt to face shapes. Anger was trying, 
changing, experimenting. He knew that 
he wanted to make an exquisite product. 
This desire pushed him to cooperation 
with such a giant as Porshe, which gave 
life to the Carrera Porsche Design Collec-
tion. The peak got much closer.

Wihelm Anger sacrificed many years, 
much sweat and strength, but he proved 
that dreams are worth chasing. And 
even though making them come true 
can often be difficult, it is possible. 
Because the most important thing is 
to look forward and always speak your 
mind. See and reach for what we want 

to achieve. Always swim against and 
not with the current. It is for people 
like him, that the Maverick collection 
has been created. The rims are delicate, 
very light. The design is inspired by one 
of the icons of the Carrera brand, from 
the Original Boeing Carrera Collection. 
Many have already reached for them, 
including Jared Leto – an actor, singer, 
producer and artist. Leto is the first ever 
ambassador of the Carrera brand, but, 
more importantly, he is a person who 
knew how to lead his life to find himself 
in a chosen place. Furthermore, he was 
not afraid to set off on this, personally 
most difficult, journey. Born in 1971, 
raised by his mother and brother he did 
not have an easy start. His first roles 
in films were the effect of attending 
uncountable castings. His hard work 
has paid off and with time he was 
offered bigger roles in productions such 
as “Requiem for a Dream” and “Dallas 
Buyers Club”. For his creation in the lat-
ter he received two Oscar nominations. 
The young artist has also managed to 
produce his own film and start a rock 
band – 30 Seconds to Mars. His career 
is a great example of how to follow your 
path, without letting obstacles get in 
the way. He is one of the most inspir-
ing people in show business. Carrera 
could not have chosen a better face for 
their brand. The artist has a few rules 
for anyone who has a goal but is scared 
of achieving it. It is good to remember 
them, for they are what helped him get 
to where he is now. In one of his inter-
views he said: “the only thing separating 
dreams from reality is the amount of 
work you have to put into their realiza-
tion”. The sky is the limit. If you are pas-
sionate about what you are doing then 
nothing can stop you. You should never 
listen to “small people”, who are scared 
of looking into the future. Like anyone, 
the young artist also had his doubts 
every once in a while. But thanks to his 
bravery he always quickly got back on 
his feet and kept on pushing forward. 

It is said that success has many fathers, 
while defeat is an orphan. Realistically, 
though, everything starts in your head. 
And only the brave, independent people 
with strong characters are able to put the 
first step down on the road to success, 
even if, from the very start, it is uphill.  
At some point in history someone dreamt 
about human foot touching the moon. 
Someone else dreamt of making glasses 
for people like them. What about you? 
What are you dreaming about? And what 
are you doing to achieve these dreams? Z
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MÓWI SIĘ, ŻE SUKCES MA WIELU OJCÓW, ZAŚ 
PORAŻKA JEST SIEROTĄ. JEDNAK TAK NAPRAWDĘ 
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE.
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Fotograf/Photographer: Nadia Huggins (nadiahuggins.com)
Projektant/Designer: Soka
Stylizacja/Fashion stylist: Crystal Ivy London (ivystylechronicles.com)
Asystent stylisty/Stylist assistant: Rochelle R.
Makijaż/Make-up artist: Shevon Glasgow
Modelka/Model: Fariel Ali-Khan
Miejsce/Location: Trynidad

Materiał powstał przy współpracy z agencją artystyczną  
theOrlowska (theorlowska.com)

TRYNIDAD

M
O

D
A

Fa
sh

io
n 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

82
 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

83
 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

84
 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

85
 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

86
 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

87
 



M
O

D
A

Fa
sh

io
n 

88
 





















atząathod

atipmjovro

yujw

y r

r

r

e

e

e

e

e

p

p

p

p

p

c

c

c

c

c

c

c

x

x

x

x

x

x

x

e

e

e

e

e

m

m

m

u z tł

ł

ł

b

b

b

w

w

w

e

e

e

p

p

p

q

q

q

wxhlum g

wje

e

e

ikp w

w

w

m v

v

v

p

n

n

o

o

a

a

t

w

h

h

i

e

n

r

g m i m

e c y

y

y

u r n d e i l w a

a

a

v

v

v

ó

ó

ó

q

q

q

j

j

j

b

b

b

u

n

n

iź o i u j wa

a

a

c

c

c

k

k

k

p

p

p

b

b

b

m

m

m

i

i

i

u

u

u

v

v

v

e

e

e

z

z

z

t b t r ue r t p x

t l z

z

z

h

h

h

c g v

t

W W W . A N Y W H E R E . P L



STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



Internet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODSTAWOWE INFORMACJE 
BASIC INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

GDZIE SPAĆ?
BEAUSEJOUR RANELAGH – hotel położony 
75 metrów od stacji metra Ranelagh, 
skąd można bezpośrednio dojechać do 
Galerii Lafayette i Pól Elizejskich. Spacer 
do Lasku Bulońskiego zajmuje 15 minut. 
Swoim gościom oferuje pokoje urządzone 
we współczesnym stylu, wyposażone 
w telewizor LCD z dostępem do kanałów 
telewizji kablowej. W każdym pokoju 

— 102 —

ŁÓDŹ U FLY TO...  PARYŻ?



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 
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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.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

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

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

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

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

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

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

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

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

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

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

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

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






