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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

He lives by writing. And living by
what you love is a gift. The only
thing he likes more than writing
is meeting other people. He also
likes being on the road, buying
albums in stores, tomato soup
and convertibles.

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

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.

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KASIA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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.

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

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

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

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

The chief editor. He writes
mainly about music and tourism,
also on the blog 140 db.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.
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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.

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

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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NASI AUTORZY

OUR AUTHORS
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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

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

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

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

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MAT. PRASOWE, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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.

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

Maven of tastes, co-founder of the
“Fumenti” Culinary Academy.
He went through all stages of the
food industry. Co-author of the
book “Gastrobanda. Wszystko,
co powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść”.

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

Edyta Bartkiewicz - jest
fotografem mody, ma 23 lata
i pochodzi ze Szczecina.
Do Warszawy przyjechała
spełniać marzenia i kieruje się
dewizą 'liczy się jakość,
a nie ilość'.

IN ENGLISH
She talks, writes and edits. She
is interested in high, middlebrow
and low culture because she
is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better
than a good book except for
MC Hammer’s video clips.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

IN ENGLISH
She’s a fashion photographer,
she’s 23 and comes from
Szczecin. She came to Warsaw
to fulfill her dreams and follows
the rule „Quality over quantity”.
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TEKST: TOMASZ SOBIERAJSKI

  ZDJĘCIA : MONIK A SZAŁEK

CO ROKU BLISKO SETKA OSÓB
W POLSCE KOŃCZY SZKOŁY TEATRALNE.
NIEWIELU Z NICH UDAJE SIĘ ODNIEŚĆ
SUKCES. TOBIE SIĘ UDAŁO. CZUJESZ
Z TEGO POWODU DUMĘ?

łatwo

ŁO
BY

NIE WIEDZIAŁEM CZEGO MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ PO TEJ ROZMOWIE. MAGDA JEST
MŁODĄ, UTALENTOWANĄ AKTORKĄ, KTÓRA ZADEBIUTOWAŁA NA SCENIE TEATRU
NARODOWEGO. NIE MOŻNA LEPIEJ. DO TEGO UDZIAŁ W KASOWYCH FILMACH,
POPULARNYCH SERIALACH I PORYWAJĄCYCH SPEKTAKLACH. KIEDY UŚCISNĘLIŚMY
SOBIE DŁONIE NA PRZYWITANIE, SPOJRZAŁEM JEJ W OCZY I DO RAZU POCZUŁEM,
ŻE BĘDZIE DOBRZE. ROZMAWIALIŚMY DŁUGO, BARDZO DŁUGO, BO MAGDA JEST
CZŁOWIEKIEM, KTÓREGO INTERESUJĄ INNI LUDZIE. POTRAFI PIĘKNIE OPOWIADAĆ
ŚWIAT I DEFINIUJE TO, CO SPOTYKA PO DRODZE. TO BYŁA ROZMOWA, KTÓRĄ
JUŻ DAWNO CHCIAŁEM PRZEPROWADZIĆ. O AKTORSTWIE, KTÓRE UWALNIA SIĘ
OD POŁYSKLIWEGO, CELEBRYCKIEGO BLICHTRU I WRACA DO ŹRÓDEŁ - JEST
SPOTKANIEM CZŁOWIEKA Z CZŁOWIEKIEM.

Czuję wdzięczność…

WDZIĘCZNOŚĆ DO KOGO LUB ZA CO?

Wdzięczność za to, że moja praca jest
doceniana i widziana. I za to, że jako
dziewczyna ze Słupska, która absolutnie
nie miała nikogo w zawodzie artystycznym - bo moja rodzina to są matematycy,
fizycy i chemicy - utrzymuję się z grania.

CZYLI MIAŁO PRAWO CI SIĘ NIE UDAĆ?

Tak. Ale ta moja wiara, walka o siebie
i ciężka praca została doceniona.

NO I SPEŁNIŁY SIĘ TWOJE MARZENIA?

Poczułam to najmocniej, kiedy pojechaliśmy ze spektaklem Teatru Kwadrat do
Gdyni. Graliśmy w teatrze Muzycznym
dla wielkiej, blisko tysięcznej widowni. Jako nastolatka przyjeżdżałam do
tego teatru, żeby oglądać musicale, np.
Jesus Christ Superstar, Chicago… I nie
zapomnę tego momentu, w którym
wychodząc do ukłonów zobaczyłam ten
teatr z perspektywy aktorki, a nie widza.
Popłynęły mi łzy. Tym bardziej, że jako
nastolatka, siedząc na widowni, wielokrotnie myślałam sobie: „Ja kiedyś tam
stanę, ja kiedyś tam zagram”. Okazuje
się, że jak pracujesz, jak walczysz, to
udaje się zrealizować marzenia.
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HERO

BOHATER

A ŚWIAT Z PERSPEKTYWY SCENY JEST
JESZCZE PIĘKNIEJSZY.
To prawda.

WIEM, ŻE BARDZO WAŻNE JEST
DLA CIEBIE TO, ŻEBY WIDZ, KTÓRY
PRZYCHODZI DO TEATRU, DZIĘKI
TWOJEJ GRZE, TWOIM STARANIOM,
TWOJEJ PRACY ZAPOMNIAŁ O ŚWIECIE,
W KTÓRYM ŻYJE, ZOSTAWIŁ GO NA KILKA
GODZIN PRZED DRZWIAMI TEATRU. BO
AKTORSTWO DLA CIEBIE TO…
… to studiowanie człowieczeństwa. Robert
De Niro powiedział kiedyś: „Aktor to jest

taka osoba, która może przeżyć wiele żyć,
nie płacąc konsekwencji za nie”. Wydaje
mi się, że im więcej pracujesz, masz więcej doświadczenia, to nabierasz zdrowego
dystansu do tego co tworzysz, co kreujesz.
Zawsze pracuję behawioralnie, więc staram się, żeby to było jak najbardziej moje.

TYLKO, ŻE TO BEHAWIORALNE
PODEJŚCIE JEST DUŻO TRUDNIEJSZE.
Nie chcę, żeby było łatwo, dlatego że jak
coś łatwo przychodzi, to nie jest wartościowe. I niezależnie od tego, czy jest to
komercja czy nie, dramat czy komedia,
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to chcę mieć poczucie, że widz, który
przychodzi do teatru będzie się śmiał,
ale również się wzruszy. Wyjdzie z teatru zadowolony, bo przeżył fajną zabawę, ale także wyjdzie z jakimś pytaniem
albo z nadzieją. Bardzo wierzę w nadzieję. Uważam, że nadzieja jest nam,
Polakom w tej chwili bardzo potrzebna.

GRANIE JEST DLA CIEBIE ŚCIEŻKĄ DO
SAMEJ SIEBIE?
Aktorstwo pozwoliło mi przede wszystkim odpowiedzieć sobie na bardzo
ważne pytanie.

BOHATER

HERO

Jak później nie widzisz efektów na scenie,
no to… Scena wszystko rozlicza. Kamera jest
bezwzględna. Można pajacować na życie, ale później
stajesz przed obiektywem i jeżeli twoje
oczy nie mają duszy, to niestety.
JAKIE?

CO MASZ NA MYŚLI?

To pytanie brzmiało: „Kiedy jestem
szczęśliwa?”.

Każdy aktor ma coś takiego. To pudełko
z gotowymi rozwiązaniami, które wyjmuje się przy kolejnym zadaniu aktorskim i dowolnie się żongluje tym, co jest
w środku, co jest gotowe, znane, komfortowe. A ja bardzo bym chciała, żeby
każda moja rola była czymś innym,
czymś nowym. Chciałabym więcej
dowiadywać się o sobie samej. I chcę,
żeby mi było niewygodnie, bo wygoda
jest bardzo zła w pracy twórczej.

KIEDY JESTEŚ SZCZĘŚLIWA?
Wtedy, kiedy gram. Kiedy jestem na
scenie, kiedy jestem tu i teraz – nie ma
przeszłości, nie ma przyszłości, jestem
tylko ja, zajęta moją postacią i tym, co
moja postać ma do zrobienia. Aktorstwo
to nie są stricte emocje, tylko to jest to
„co chcesz”, co twoja postać chce. I używa
emocji w różny sposób, żeby to osiągnąć.
W aktorstwie chcę trzymać się z daleka
o tak zwanego „box of tricks”.

więcej na w w w.any where.pl

MASZ JUŻ JAKIŚ POMYSŁ NA TO, JAK
UNIKNĄĆ KORZYSTANIA Z TEGO

BOHATER

HERO

Czasami, kiedy obserwuję ludzi w życiu
prywatnym – bo bardzo to lubię – to widzę
jak bardzo są nieautentyczni. A na planie,
na scenie musisz być autentyczny.
Być tu i teraz. Musisz być prawdziwy.

PUDEŁKA, JAK SZUKAĆ TEGO CO JEST
POD NIM, POD SPODEM?
Tak, tym sposobem są moje wyjazdy
na warsztaty do Los Angeles, na zajęcia
master class, na których spotykam się
z interesującymi ludźmi, mierzę się
z nowymi doświadczeniami, a przede
wszystkim z własnymi emocjami.
Wyobraź sobie, że jesteś w obcym kraju,
stoisz na scenie, przed tobą jest nauczyciel, który uczy największe gwiazdy, kilkudziesięciu ludzi, którzy pracują w tym
biznesie, bo też są aktorami, którzy
przyszli tu, żeby się szkolić. Za chwilę
masz zagrać przed nimi w obcym dla
ciebie języku i musisz przekroczyć nieśmiałość, wyrzucić z głowy myśli typu:
„Czy jestem wystarczająco dobry?”.

AMERYKANOM NA PEWNO JEST
ŁATWIEJ Z TAKIM MYŚLENIEM. TAM,
WYCHOWUJĄC DZIECI DO ZAWODÓW
ARTYSTYCZNYCH, TRESUJE SIĘ JE
DO BYCIA BARDZO PEWNYMI SIEBIE.
TYMCZASEM TY SAMA PRZYZNAJESZ, ŻE
JESTEŚ BARDZIEJ WSOBNA.  
Nie jestem osobą, która jak jest w nowym środowisku, to jest bardzo głośna
i wszędzie jej pełno.

A CZY NIE TEGO OCZEKUJE SIĘ OD
AKTORÓW?
Może, ale jak później nie widzisz efektów
na scenie, no to… Scena wszystko rozlicza.
Kamera jest bezwzględna. Można pajacować na życie, ale później stajesz przed
obiektywem i jeżeli twoje oczy nie mają
duszy, to niestety. Ten zawód jest naprawdę bezlitosny. Znam wielu aktorów, którzy
są wybitni. Moich kolegów, którzy nie
mieli szansy dobrze zadebiutować, albo
poznać właściwych ludzi. Albo nie mają
wystarczającej pewności siebie, siły, żeby
przebić się przez zdjęcia próbne. Dlatego
czuję ogromną wdzięczność, że moja praca, powoli - nie za szybko, bo ja nie chcę,
żeby było szybko - idzie do przodu.

MASZ W SOBIE DUŻO POKORY DO
ŚWIATA. TO RZADKIE U TAK MŁODYCH
OSÓB. SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO?

ZACHOWYWALI SIĘ PRZY BABCI I TAK
SAMO Z PRZYJACIÓŁMI. BO ALBO
PRZYJACIELE BY SIĘ NAS WYRZEKLI,
ALBO BABCIA. W ZALEŻNOŚCI OD
SYTUACJI W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJEMY
INACZEJ DOSTOSOWUJEMY JĘZYK,
SŁOWA. A DLA CIEBIE JAKO AKTORKI CO
OZNACZA BYĆ SOBĄ?

Często słyszę pytanie, czy potrafię grać
na życie. Wydaje mi się, że należałoby je
W wieku 17 lat miałam wypadek samoodwrócić, bo my tak w ogóle, jako ludzie
chodowy. Było to rok przed dostaniem
gramy na życie. A aktorstwo jest dopiero
się do szkoły teatralnej. Leżałam trzy
obnażaniem tej gry. I paradoksalnie to
miesiące w łóżku. Potem powoli, dzień po
właśnie na scenie, przed kamerą nie
można grać. Jeżeli występuję w komedii
dniu uczyłam się chodzić. Przechodziłam
żmudną rehabilitację. Codziennie wstaromantycznej i gram prawdziwe emocje,
wałam o 5 rano i szłam na 6 na basen.
prawdziwe zauroczenie, miłość, to
Nawet w Wigilię. I kiedy pierwszy raz
muszę wyzwolić w sobie te prawdziwe
wyszłam z domu i zobaczyłam drzewa
uczucia wobec mojego partnera. Jeżeli
oraz trawę na nowo po tym wypadku, to
gram przyjaźń, to muszę mieć zaintereobiecałam sobie, że nie prześpię tego życia. sowanie, ja jako Magda Lamparska do
Zdałam sobie sprawę z tego, że życie jest
mojej koleżanki, która gra moją przyjajedno, jest bardzo krótkie, czas nie czeka
ciółkę. Czasami, kiedy obserwuję ludzi
tylko ucieka i jeżeli ja nie zmienię niczego,
w życiu prywatnym - bo bardzo to lubię
to nic się nie zmieni.
- to widzę jak często bywamy nieautentyczni, chowamy się za maskami, boimy
I WAŻNE JEST, ŻEBY UMIEĆ ODROBIĆ TĘ
się prawdy, emocji, słabości i odrzuceLEKCJĘ. WIELU LUDZI SPOTYKAJĄ TAKIE
nia. A na planie, na scenie musisz być
TRUDNE SYTUACJE, ALE NIE POTRAFIĄ
autentyczny. Być tu i teraz.

ZDOBYĆ SIĘ NA REFLEKSJĘ, ZAPOMINAJĄ
O TYM, CO IM SIĘ PRZYDARZYŁO, NIE
UCZĄ SIĘ NICZEGO I WRACAJĄ NA
UTARTY SZLAK.

ALE CO ZROBIĆ POTEM Z TYMI
WSZYSTKIMI WYZWOLONYMI W SOBIE
EMOCJAMI?

Staram się widzieć życie w kolorowych
barwach, choć wiem, że niektórzy oceniają to jako naiwność, co kiedyś mnie
bardzo bolało.

Ja uciekam w naturę, sport. No i mama
skutecznie sprowadza mnie na ziemię.
Dzwoni i pyta: „Magda, zrobiłaś pranie?”
(śmiech).

JAK SOBIE RADZISZ Z OCENĄ INNYCH?

A TY MÓWISZ: „MAMO, JAK MOŻESZ, JA
WŁAŚNIE ZESZŁAM ZE SCENY TEATRU
NARODOWEGO”…

Doszłam do takiego momentu, że jestem
bardziej zainteresowana ludźmi, którzy
mnie kochają, zamiast przekonywać do
siebie tych, którzy mnie nie lubią.

MASZ NIEWIARYGODNY, CUDOWNY
BŁYSK W OKU, CHARAKTERYSTYCZNY
DLA SZCZĘŚLIWEGO DZIECKA,
A JEDNOCZEŚNIE OPOWIADASZ O ŻYCIU
ZAWODOWYM I PRYWATNYM BARDZO
DOJRZALE. JESTEM SOCJOLOGIEM
I DOBRZE WIEM, ŻE KAŻDY Z NAS
WCHODZI W RÓŻNE ROLE…
Jest taka super książka „W co grają
ludzie” – czytałeś?

TAK, CZYTAŁEM.
Jest genialna.

TO PRAWDA, BO RÓŻNE SYTUACJE
WYMAGAJĄ OD NAS INNYCH MASEK
I NIE MA SIŁY, ŻEBYŚMY TAK SAMO
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Wydaje mi się, Tomku, teraz jest w ogóle
super czas.

SUPER CZAS DLA CIEBIE CZY W OGÓLE?
Nie, super czas na zmianę pojęcia aktora,
gwiazdy… „Gwiazda” kojarzy się obecnie
bardzo negatywnie.

NO TAK, TA CELEBRYCKOŚĆ…
Zobacz jaka jest potrzeba publiczności
- chcą być bardzo blisko z nami. I teraz
my jako artyści musimy to wykorzystać,
ale mądrze. Żeby nie była to kwestia ładnej torebki, ładnych butów… Chciałabym
być głosem młodego pokolenia. Bardzo
identyfikuję się z dziewczyną ze Słupska,
która miała marzenia. I to od niej zależało, czy te marzenia spełni. I między
mną a Zosią, która zdaje obecnie maturę,
nie ma żadnej różnicy. Nie zapomnę
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TEŻ JEST TA PRALKA, KTÓRĄ TRZEBA
WŁĄCZYĆ…
… też musimy iść na badania i pobrać
krew, wszystko jest tak samo. Ale
media kreują inny, „lepszy” świat. A to,
że jesteśmy osobami publicznymi
nie powinno wiązać się z tym, żeby
odbierać nam nasze życie. A trochę
tak się dzieje. Jeżeli panie widzą nas
cały czas piękne, umalowane, w najlepszych ciuchach i wszystkie w rozmiarach XS , to ja zawsze powtarzam:
„Jestem bardziej zajęta tym, żeby mieć
umysł XL niż rozmiar XS ”. Bo to jest
fikcja. Chciałabym przekazać świadomość tego, że na co dzień tak naprawdę nie wyglądamy.

MAM WRAŻENIE, ŻE LUDZIE SĄ ZAGUBIENI, NIE WIEDZĄ, GDZIE PRZEBIEGA
GRANICA MIĘDZY FIKCJĄ I RZECZYWISTOŚCIĄ. JA, JAKO SOCJOLOG, MAM
OBOWIĄZEK OBJAŚNIAĆ LUDZIOM
ŚWIAT, A WY AKTORZY BYĆ MOŻE
POWINNIŚCIE WRÓCIĆ DO PEWNEGO
RODZAJU „CZYSTOŚCI” ZAWODOWEJ,
DALEKIEJ OD KOMERCYJNEJ OTOCZKI.
NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM NA TO
JEST TEATR, SPEKTAKL, BĘDĄCY UMOWĄ MIĘDZY AKTORAMI A PUBLICZNOŚCIĄ, ZOBOWIĄZUJĄCĄ DO WZAJEMNEGO SZACUNKU I ODDANIA SOBIE
TEGO, CO MAMY NAJLEPSZE. ZNÓW
NAM SIĘ TEATR SPLATA Z ŻYCIEM…

Ja po prostu bardzo chciałabym opowiadać
fajne historie z fajnymi ludźmi. A tę moją
przygodę Polska–Ameryka, rozpoczęłam
z nadzieją, że może mi się uda zostać tam dłużej,
żeby być z moją rodziną – siostrą i mamą, które
tam mieszkają od lat.

momentu rozmowy z publicznością
na festiwalu „Leżak” w Częstochowie.
Stojąc na scenie, na podwyższeniu, widząc tych ludzi niżej, poczułam się tak
głupio, że powiedziałam: „Poczekajcie,
ja do was zejdę”. I zeszłam, a oni nie
wiedzieli, co powiedzieć. Uważam, że

ten dystansu, który buduje ekran telewizora, należy przekraczać, ponieważ
tak samo jak publiczność mamy zwykłe
problemy – mamy kredyty do spłacenia, też musimy wyrzucić śmieci, też
musi posprzątać, też mamy problemy
rodzinne, zdrowotne…
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Uważam, że skoro jestem osobą publiczną, chciałabym mój głos wykorzystać
mądrze. Popularność jest jak opalenizna
– dzisiaj jest, jutro jej nie ma. I dlatego nie
czerpię jakiejś dumy z widzenia mojego
nazwiska na afiszu. Jestem z siebie
dumna, że sobie radzę, że rozwijam się,
że pracuję, że moja droga życiowa się
rozwija, ale nie chciałabym, żeby to było
próżne, miałkie, nijakie.

ROZUMIEM. ALE TO NIE WYKLUCZA
TEGO, ŻEBY BYĆ DUMNYM Z FAKTU,
ŻE TWOJE NAZWISKO TAK PIĘKNIE
BŁYSZCZY W SAMYM CENTRUM
POLSKIEJ STOLICY NA BUDYNKACH
TEATRÓW.
Bardziej zależy mi na tym, żeby moja
rodzina była ze mnie dumna. Nie zapomnę sytuacji, kiedy przyjechaliśmy
z teatrem do Poznania. Zaprosiłam na
spektakl moją rodzinę, wujka, kuzynostwo. Po spektaklu zaprosiłam ich do
garderoby. Kiedy stałam z nimi w kręgu,
rozmawialiśmy, przyszedł Paweł
Małaszyński i mówi: „Lampa, słuchaj,
to ja czekam na ciebie w samochodzie”.
I moje kuzynki doznały szoku. Magda,
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ta Magda, która grała z nami w podchody pracuje z Pawłem Małaszyńskim i on
do niej mówi „Lampa”.

Z TYM PAWŁEM MAŁASZYŃSKIM!
To dziwne doznanie, bo moi bliscy wiedzą jaka jestem, ale jednocześnie patrzą
na mnie przez pryzmat osób, z którymi
pracuję. Na przykład dostaję telefon
z pytaniem: „No i jak to było, Magda,
pracować z Maćkiem Zakościelnym?”.
Ja mówię: „No super”.

JAK Z FAJNYM, MĄDRYM CZŁOWIEKIEM.
Bo to jest normalny mężczyzna, który
jest super osobą, bardzo dużo pracuje,
rozwija się i jest niezwykle inspirujący,
ale to normalny człowiek.

TO TERAZ JA ZADAM PODOBNE
PYTANIE: „JAK TO BYŁO PRACOWAĆ
Z JESSICĄ CHASTAIN?”.
To był odjazd. Cała przygoda przy filmie
„Zookeeper’s Wife” była niesamowita.

ZNAŁAŚ HISTORIĘ PAŃSTWA
ŻABIŃSKICH WCZEŚNIEJ?
Tak.

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE TRAFIŁAŚ AKURAT
DO TEJ PRODUKCJI?

HERO

tu, kiedy 3 tygodnie później siedzę
w Płocku na planie filmu Kochaj, pani
nakłada mi makijaż i dzwoni mój
agent. I mówi, że się udało.

I CO WTEDY?
Popłakałam się. Ze wzruszenia. Ja nie
wierzę w karierę, w ogóle nie wierzę
w takie słowo jak kariera. Ja po prostu
bardzo chciałabym opowiadać ważne
historie z wyjątkowymi ludźmi. A tę
moją przygodę Polska–Ameryka,
rozpoczęłam z nadzieją, że może mi
się uda zostać tam dłużej, żeby być
z moją rodziną – siostrą i mamą, które
tam mieszkają od lat. Dzięki temu
telefonowi poczułam, że jest nadzieja.
I w końcu pojechałam na ten plan. Nie
zapomnę tego, jak Jessica Chastain
mnie przywitała.

JAK?
Serdecznie, ciepło, powiedziała,
że wszyscy na mnie czekali…

IN ENGLISH

I dont want it to be easy

I was not sure what to expect from
this conversation. Magdalena
Lamparska is a young, talented
actress, who had her debut on the
National Theatre’s stage. You cannot do better than that. She also
starts in high-budget films, popular
TV series’ and breath-taking theatre
spectacles. When we shook hands
and I looked into her eyes I immediately felt that the interview will be
amazing. We talked for a long time
about acting and its going away
from the glittering, celebrity gloss
and returning to the source, because it is a meeting of people.
EACH YEAR ABOUT A HUNDRED PEOPLE
IN POLAND FINISH THEATRE SCHOOLS.
FEW PEOPLE MAKE IT BUT YOU HAVE
MANAGED. DO YOU FEEL PROUD?
I feel grateful…

TO MIŁE.
Jak wyjeżdżałam z planu, to otworzyli
szampana… To były chwile, dla których warto pracować. Mam poczucie,
że najbardziej normalne osoby są
gwiazdami. I taką prawdziwą gwiazdą jest Jessica Chastain, która jest po
prostu… uczynna. Mieliśmy bardzo
trudne zdjęcia – nocą, zimno, mokro,
zwierzęta na planie. Jessica Chastain
wiele godzin stała bez butów, prawie
nieubrana, mokra i ani razu nie powiedziała, że jest jej zimno? Nic.

Rozpoczynając swoją przygodę
w Stanach Zjednoczonych, miałam
wiele spotkań z agentami. Często
pokątnie dowiadywałam się o jakichś
castingach, nagraniach, rozmowach.
I wysyłałam taśmy. Nagrywałam je
nocami, bo w dzień pracowałam, ale
robiłam to, bo nie chciałam stracić
żadnej okazji. Nie przejmowałam się
PRAWDZIWY PROFESJONALIZM.
tym, że coś może być złe. Jeśli ktoś tak
Tak, niezwykły profesjonalizm, ale
zdecyduje to co z tego? Uważam, że nie
też radość z tego, że może pracować
można się bać, tylko trzeba przekrai robić to, co kocha. Pamiętam też scenę
czać samego siebie, swoje blokady. Aż
z Danielem Brühlem… Patrzymy sobie
w końcu przyszło zapytanie do mojej
w oczy przed i wiemy, że zaraz będzie
agencji w Polsce. Byłam wtedy bardzo „kamera, akcja” i musimy się totalnie
zajęta, bo robiłam film w Polsce.
otworzyć przed sobą, a kompletnie
Wróciłam do domu o północy i zaczęsiebie nie znamy.
łam czytać scenariusz. O 1-ej zaczęłam przygotowywać scenę, o 2 -ej
I CO?
wpadłam na świetny pomysł, że moja
To było niesamowite. Takiego rodzaju
postać Wanda Englert musi mieć futro. spotkania są najważniejsze w akNie miałam futra. Zaczęłam wydzwatorstwie. I nie ma znaczenia to, że on
niać do wszystkich moich koleżanek
pracuje w Hollywood, a ja pracuję
kostiumografek, z pytaniem o to, czy
w Polsce, że on jest Niemcem, a ja jestem
mają futro. O 3 -ej w nocy jechałam
Polką. Znaczenie ma to, że spotykamy
przez całą Warszawę po futro, mijając
się w tamtym momencie na planie
warszawskie zoo. O 8 -ej już byli moi
gigantycznej produkcji, a jednak bardzo
przyjaciele ze sprzętem, żeby to naintymnie. Dwoje ludzi, którzy mówią
grać. O 10 -ej wrzuciłam to na vimeo,
tym samym językiem, jakim jest akwysłałam. Kwadrans później pojechatorstwo. Bo aktorstwo to jest właśnie ta
łam do pracy. I nie zapomnę momenprzestrzeń między słowami.
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GRATEFUL TO WHOM, FOR WHAT?
Grateful that my work is seen and
recognised. And for the fact, that while
being a simple girl from Słupsk, who
had absolutely no connections in the
artistic world (because my family is
full of physicists, mathematicians and
chemists), I manage to support myself
from acting.

SO THERE WAS A CHANCE THAT YOU
WOULD NOT MAKE IT?
Yes, but my faith, confidence and hard
work were recognized.

AND YOUR DREAMS CAME TRUE?
I felt it the strongest when we went with
Kwadrat Theatre’s show to Gdynia. We
were acting in the Musical Theatre for
a massive, almost thousand people large
audience. As a teenager I used to go to
this theatre to watch such musicals as
Jesus Christ Superstar, Chicago… and
I will not forget that moment, in which,
going out to bow, I saw this theatre from
the perspective of an actress and not
a viewer. I started crying. Especially
since, as a teenager, sitting in the audience, I often thought to myself: “Someday
I will stand there, I will play there”. It
turns out that if you work and fight you
can make your dreams come true.

ACTING IS A WAY TO FIND YOURSELF?
Acting allowed me to first and foremost
answer a very important question.
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PODZIĘKOWANIA DLA HOTELU H15 W WARSZAWIE
ZA UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ

WHAT QUESTION?
“When am I happy?”

WHEN ARE YOU HAPPY?
When I act. When I am on stage, when
I am here and now. There is no past, no
future, there is only I, focused on my
character. Acting is not strictly emotions,
it is more in terms of “what do you want”
and what your character wants. You use

emotions in different ways to achieve your
goal. In acting I want to stay as far away as
possible from the so called “box of tricks”.

WHAT DO YOU HAVE IN MIND?
Every actor has such a thing. It is a box
with ready answers, with content that
you use and juggle about in acting roles
as they are familiar and comfortable to
use. I want each of my roles to be some-
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thing special, something new. I would
like to know more about myself. I want
to feel uncomfortable, because settling is
something very bad in creative work.

DO YOU KNOW HOW TO AVOID USING
THAT BOX? HOW TO SEARCH OUTSIDE
OF IT?
Yes, the solutions are my trips to Los Angeles,
attending the master class. There I get to
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I AM SURE THIS SORT OF THINKING
IS MORE NATURAL FOR AMERICANS.
THEY TEACH THEIR KIDS TO BE SELFCONFIDENT, PREPARING THEM FOR
FUTURE ARTISTIC CAREERS. WHEREAS
YOU YOURSELF ADMIT THAT YOU ARE
MORE OF AN INTROVERTED PERSON.
I am not the type of person to be very
loud and “all over the place” in new
environments.

IS THAT NOT SOMETHING THAT IS
EXPECTED OF ACTORS?
Maybe, but if you do not see any of
this on the stage.... the stage rectifies
everything. The camera is cruel. People
can make fools of themselves to make
a living but if later on you stand in front
of the camera and your eyes do not
show a soul, you will not make it. This
industry is very brutal. I know many
actors that are simply excellent, are my
colleagues but had no chance to debut or
meet the right people. They either do not
have enough self-confidence or strength
to shine through on the castings. That is
why I feel hugely grateful that my work
is slowly (not too quickly, because I do
not want it to be quick) going forward.

YOU HAVE A LOT OF HUMILITY.
THIS IS SOMETHING VERY RARE
AMONGST YOUNG PEOPLE. WHERE
DID IT COME FROM?
When I was 17 years old I had a car
accident. It was one year before getting
into theatrical school. I was hospitalised
for three months, then slowly day after
day I learned to walk. I had to go through
a long and difficult rehabilitation processes. I got up at 5am each morning to go
swimming at 6am, even on holidays, on
Christmas. When I finally got outside and
saw trees and grass for the first time after
the accident, I decided that I will not let the
rest of my life go idly by. I realised that you
only have one, short life, and time is not
stopping, it keeps running. I realised that if
I do not change nothing will change.

meet interesting people; I compare my experiences and my emotions. Imagine being
in a foreign country, standing on the stage
with a group of other students, taught by
a famous lecturer who previously worked
with stars. In a moment you are meant
to act in front of all of these people, using
a language unfamiliar to you, breaking the
chains of shyness and leaving behind the
nagging thought “Am I good enough?”

IT IS IMPORTANT TO LEARN THIS
LESSON. MANY PEOPLE GO THROUGH
BAD TIMES AND DO NOT REFLECT ON
THEM. THEY FORGET WHAT HAPPENED
TO THEM AND LEARN NOTHING. THEY
GO BACK ONTO THE BEATEN TRACK.
I try to see life in colours but I know that
some people will call it foolish and naïve.
There was a time when it hurt me badly.

HOW DO YOU MANAGE WITH OTHER
PEOPLE’S OPINIONS?
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I reached a point where I am more
interested in people who love me than in
people who hate me.

DIFFERENT SITUATIONS CALL
FOR DIFFERENT MASKS AND IT IS
IMPOSSIBLE TO BEHAVE IN THE SAME
WAY IN FRONT OF GRANDMA AND
IN FRONT OF FRIENDS. EITHER OUR
FRIENDS WILL HATE US OR OUR
GRANDMOTHER WILL BE INSULTED.
DEPENDING ON THE SITUATION WE ARE
IN WE USE DIFFERENT WORDS. WHAT
DOES BEING YOURSELF MEAN TO YOU?
I often hear the question: “can I act
life?” I think that the question should
be reversed because as people we act
life. But acting is only making this game
visible. And, paradoxically, it is in front
of a camera that you cannot act. If I am
playing a role in a romantic comedy
and I have to show real emotions and
real affection or love, I must release true
emotions to my partner. If I play the role
of a friend I must be interested in the
affairs of my fellow actor who is playing
this friend. Sometimes when I observe
people in my private life (I enjoy this)
I can see how fake they are. But on stage
you have to be authentic; you have to be
here and now. You have to be real.

BUT WHAT DO YOU DO WITH ALL OF
THOSE RELEASED EMOTIONS?
I find refuge in nature and sport. Well
that and my mother who brings me
down to earth; she calls and asks if I did
my laundry! (laughs)

AND YOU ANSWER “MOM, HOW CAN
YOU ASK THIS, I JUST GOT OFF THE
STAGE OF THE NATIONAL THEATRE”…
I think that right now is a really great time.

GREAT TIME FOR YOU OR IN GENERAL?
No, great time for redefining an actor,
a star…. “Star” currently has a very negative connotation.

WELL, YES, CELEBRITIES…
Take a look at what the audience needs:
they want to be very close to actors and
now the actors have to use this well, to
make sure it is not in terms of nice shoes or
handbags … I would like to be the voice of
the young generation. I identify myself with
that girl from Słupsk who had a dream
and could depend only on herself to make
it come true. And between me and Zosia,
currently working towards her A-levels,
there is not much difference. I will never
forget my conversation with the audience
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at the Leżak Festival in Częstochowa.
Standing on the raised area of the stage,
looking down at the people, I felt weird and
said “Please wait for me I will get down to
you”. And I stepped down into the audience,
which was so shocked they did not know
what to say. At the very end girls hugged me
and wanted to be close to me, and I wanted
to be close to them because I have the same
problems in my life. I have a mortgage to
pay, garbage to take out, a house to clean,
family issues, health….

THERE IS ALSO THE WASHING MACHINE
SOMEONE HAS TO TURN ON…
… I also have to go to my medical checkups and give blood. Everything is the
same but the media is creating this “better” world. The fact that we are persons of
interest should not be joined with taking
away of our private life. Unfortunately,
this is sometimes the case. If other women see us always beautiful, in make-up,
wearing the best clothes in the XS size
I always say “I am more busy making
sure that my mind is and XL to worry
about an XS body”. This is complete fiction. I would like to raise awareness that
we actually do not look like that.

I AM UNDER THE IMPRESSION THAT
PEOPLE ARE LOST, THAT THEY CANNOT
SEE THE LINE BETWEEN REAL AND FICTION. AS SOCIAL STUDIES MAJOR I HAVE
THE RESPONSIBILITY TO EXPLAIN THE
WORLD TO PEOPLE BUT I THINK YOU AS
ACTORS SHOULD MAYBE GO THROUGH
A SORT OF PROFESSIONAL “CLEANSING”,
WHICH WOULD TAKE YOU AWAY FROM
THE COMMERCIAL WORLD. THE BEST
EXAMPLE IS THE THEATRE, WHERE THE
SPECTACLE IS A SORT OF AGREEMENT
BETWEEN THE ACTORS AND THE AUDIENCE ENFORCING A MUTUAL RESPECT
AND GIVING EACH OTHER OUR BEST.
AGAIN, THEATRE MIXES WITH LIFE…
I believe that being public person
I should use my voice well. Popularity
is like a sun tan: one day it is there and
the other it is gone. That is also why
I am not proud to see my surname on
posters. I am proud of myself, of the fact
that I am growing and working, that my
life is developing. I would not like to see
it turn empty and bland.

I SEE. BUT THAT DOES NOT MEAN THAT
YOU CANNOT BE PROUD OF THE FACT
THAT YOUR SURNAME IS SHINING IN
THE MIDDLE OF THE CAPITAL, ON THE
MAIN THEATRICAL BUILDING.
I prefer to see my family proud of me.
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I will never forget how we came over to
the theatre in Poznań. I invited my family
and relatives to the spectacle and afterwards backstage. When we were sitting
together, chatting, Paweł Małaszynski
came over and said “Lampa, I am waiting
for you in the car.” And all of my cousins
were shocked. The Magda they knew, the
one they played with as children, was
working with Paweł Małaszynski, and he
called her “Lampa”.

WITH THE PAWEŁ MAŁASZYNSKI?
It is a weird experience, when those
close to me know who I am but at the
same time are looking at me through
the people that I work with. For example,
I get a phone call “So how was working
with Maciej Zakościelny?” and I answer
“Well, great.”

LIKE WORKING WITH A FRIENDLY,
INTELLIGENT MAN.
Because he is a normal person. Great
and hardworking, very inspiring, but
a normal person.

SO NOW I WILL ASK A SIMILAR
QUESTION, HOW WAS WORKING WITH
JESSICA CHASTAIN?
It was magnificent. The whole adventure
with “Zookeeper’s wife” was amazing.

DID YOU KNOW THE HISTORY OF
ŻABIŃSCY EARLIER?
Yes.

HOW DID YOU END UP WORKING IN
THIS PRODUCTION?
Beginning my adventure in the United
States I had hundreds of meeting with
agents but my CV was useless there.
I heard whispers of castings and interviews and sent tapes. I recorded them
at night because I was working during
the days and I did not want to miss any
chances. I did not worry that something
might be wrong. So what? I believe
that you cannot waste time, be afraid,
you need to break your own barriers.
And then one day an answer came to
my agency in Poland. I was very busy
back then with a movie. I came home
at midnight and began reading the
script. At 1am I started preparing the
scene, at 2am I had a great idea that my
character Wanda Englert needs to have
a fur and, unfortunately, I did not have
one. I phoned my friends at night asking
for one. At 3am I was driving through
Warsaw to pick up a fur, passing the
Warsaw Zoo. At 8am my friends with
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equipment were ready to record. At
10am I uploaded it to Vimeo and sent
it over, only to go to work 15 minutes.
I will never forget the moment when, 3
weeks later, sitting in Plock working on
the Kochaj film, my agent called and
said it worked.

AND WHAT HAPPENED THEN?
I cried from the emotional overload. I do
not believe in a career, I do not even
believe in the word career. I just want
to tell great stories with great people.
I began this Polish-American adventure
hoping to stay there longer, to be with
my sister and mother who have been
living there for years now. Thanks to
that phone call I felt I had this possibility. And finally I flew over and stepped
on set. I will never forget how Jessica
Chastain greeted me.

HOW?
Friendly, with warmth, said everyone
was waiting for me…

THAT IS VERY NICE.
When I was leaving the movie set they
opened a bottle of Champaign… those
are the moments you work for. I have
a feeling that the most normal people
are stars. And an example of that is
Jessica Chastain, who is simply… lovely.
We had very difficult photo shoots, at
night, in the cold, in the rain. Jessica
Chastain was barefoot for many hours,
almost naked and wet, yet she never
said she was cold.

TRUE PROFESSIONALISM.
Yes, very professional, but also happy
that she can do what she loves. I also remember the scene with Daniel Bruhle…
We were looking deep into each other
eyes and we knew that someone is going
to yell “Action!” and we will have to
open up completely, despite not knowing each other.

AND THEN WHAT HAPPENED?
It was magnificent. These meetings
are the most important in acting and
it did not matter that he is working in
Hollywood and I am working in Poland,
it did not matter that he is German and
I am Polish. The only thing that mattered was that we were meeting in that
moment, on the set of this gigantic production that was still very intimate. Two
people who speak the same language
that is acting. Because acting happens in
the silence between words.
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IKANA
Wszystkie odcienie

zieleni
KARAIBY WIĘKSZOŚCI OSÓB KOJARZĄ SIĘ Z AKSAMITNYM PIASKIEM, LAZUROWYM ODCIENIEM
WODY I PALMAMI, KTÓRE OSŁANIAJĄ TURYSTÓW PRZED UPALNYM SŁOŃCEM. TO TYLKO
WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ TEGO, CO OFERUJE NAM DOMINIKANA, NIE BEZ POWODU
NAZYWANA RAJEM NA ZIEMI.
TEKST I ZDJĘCIA: EDY TA BARTKIEWICZ

31

PODRÓŻE

TRAVEL

T

rafiłam tam zupełnym przypadkiem. Szybko i nierozważnie podjęta decyzja o kupieniu
wycieczki last minute sprawiła, że
doświadczyłam kontaktu z przyrodą, którego
nie zapomnę do końca życia. Gdy tylko
wysiadłam z samolotu, do moich uszu dotarł
śpiew ptaków, pod ciężarem których uginały
się drzewa. Samo lotnisko nie przypominało
lotniska, raczej ogromną wiatę bez drzwi
przykrytą palmowymi liśćmi, choć posadzka
była wyłożona prawdopodobnie najlepszymi
kafelkami na całej wyspie. Podróż do chatki
surfera – miejsca, w którym się zatrzymałam
– trwała długo. Po drodze mijałam jedynie
hotele, ale nagle, jak gdyby nigdy nic, pojawił
się skrawek ziemi w pełni opanowany przez
Matkę Naturę. Piękne rozlewisko, które co
wieczór zamienia się w najlepszy film przyrodniczy, jaki oglądałam w ostatnim czasie,
z tą przewagą, że wszystko dzieje się na moich oczach. Białe czaple, Garza, po polowaniu
układają się w gęstych zaroślach do snu. Nie
było ich kilka sztuk, ale dziesiątki, tak jak

innych gatunków ptaków, które znalazły
swój dom w Bavaro, miejscowości całkowicie
przystosowanej do turystycznego życia.
Leniuchowanie to jedno, ale spędzić w samolocie 10 godzin, żeby zobaczyć jedynie piękne plaże, to marnotrawstwo czasu i pieniędzy.
Najlepszym sposobem na zobaczenie Dominikany jest wynajęcie samochodu, więc bez zastanowienia wynajęłam małe, lecz dzielne autko i wyjechałam, najpierw na południe, żeby
później przez środek wschodniej części wyspy
wrócić na północ. Po wyjechaniu z Bavaro
okazało się, że kolor zielony ma więcej odcieni
niż mogłabym sobie wyobrazić. Ba, jest ich
nawet więcej, niż pokazuje to Google. Łąki
z trawą sięgającą do brzucha rozciągają się po
horyzont, kokosy leżą przy drogach, kwiaty
sypią się z drzew na maskę samochodu, ludzie
uśmiechają się do mnie całkowicie bez powodu, a niesamowity zapach dzikiej roślinności
sprawia, że nawet podróż samochodem jest
już nie lada przeżyciem. Na Dominikanie nie
da się prześlizgnąć niezauważonym przez
ulicę. Zawsze ktoś serdecznie cię zaczepi, powie „hola!” lub „buenos días”. Serdeczność tych
ludzi, razem z pogodą ducha, bez wątpienia
zostały ukształtowane przez różnorodność
i bogactwo przyrody, z którą potrafią żyć za
pan brat. Po kilku godzinach jazdy docieram do Parque Nacional del Este, który jest
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domem dla 539 gatunków drzew, 112 gatunków
ptaków i 250 gatunków owadów. Będąc tam,
można poczuć, że natura w niczym nas nie
potrzebuje, świetnie radzi sobie sama. Choć
moje auto nie jest autem terenowym, podołało
podróży w głąb parku tak samo dobrze, jak
w podróży do przypadkowo odkrytej jaskini,
czy nad rzekę Rio Yuma. Tam z kolei miałam
okazję zobaczyć polującego pelikana i pająka
wielkości mojego wskazującego palca, którego
wcale nie miałam ochoty zobaczyć (zwłaszcza, że był w licznym towarzystwie swoich
braci i sióstr). Południe zaliczone, wracam na
północ. Mijając rozległe pola trzciny cukrowej – podstawowego surowca do produkcji
słynnego rumu – zbliżam się do Kordylierów,
których przekroczenie zajmuje mi strasznie
dużo czasu. Nie można po prostu jechać, mając
przed sobą takie widoki, przystanek na zdjęcia
co 5 minut nie jest czymś zaskakującym.
Moim ostatnim celem jest Monumento Natural
las Dunas i Laguna del Limon. Po znacznych
kłopotach z przeprawą przez błoto docieram
do ogromnego jeziora, które zachwyca swym
spokojem. Zdążyłam na zachód słońca, zobaczyłam wszystko, co mogłam.

TRAVEL

Choć moje auto nie jest autem terenowym,
podołało podróży w głąb parku tak samo dobrze,
jak w podróży do przypadkowo odkrytej jaskini,
czy nad rzekę Rio Yuma. Tam z kolei miałam
okazję zobaczyć polującego pelikana i pająka
wielkości mojego wskazującego palca, którego
wcale nie miałam ochoty zobaczyć.
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Po zobaczeniu tej wspaniałej roślinności, przyrody
która codziennie budzi się do życia i której każdy
element ze sobą współgra, jestem już pewna, że
w pierwszej kolejności chcę zobaczyć taki świat, pełen
zieleni i zwierząt, w każdym zakątku planety,
do którego uda mi się dotrzeć.
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Po zobaczeniu tej wspaniałej roślinności, przyrody która codziennie budzi się
do życia i której każdy element ze sobą
współgra, jestem już pewna, że w pierwszej kolejności chcę zobaczyć taki świat,
pełen zieleni i zwierząt, w każdym zakątku planety, do którego uda mi się dotrzeć.
Najpiękniejsze miasta nie są w stanie

przyćmić magii, którą tworzy Matka
Natura. Dlatego troska o nią powinna być
priorytetem dla każdego z nas.
IN ENGLISH

The Dominican Republic
Every shade of green

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

I went there by accident. Thanks to a quick
and reckless decision to buy a last minute
trip, I experienced commuting with nature
that I will never forget. As soon as I got off the
plane, I heard chirping birds – there were
so many of them that trees seemed to bend
under their weight. The airport itself didn’t
resemble an airport as such, it looked more
like an enormous shed without doors and
with palm leaves instead of a roof, although
the floors were covered probably with the
best tiles on the whole island.
The trip to the surfer’s cottage – the place
where I was staying – took awhile. On the
way, the only buildings I passed were hotels,
but suddenly, out of the blue, a patch of land
appeared, totally controlled by the Mother
Nature. A beautiful backwater that each night
transformed into the best wildlife film I had
ever seen, with the added advantage of the
plot unfolding right before my eyes. White
herons, having returned from a hunt, go to
sleep in thick undergrowth. There weren’t
several of them – there were dozens of them,
as well as other species of birds that found
their home in Bavaro, a place entirely adjusted to touristic life.
Idling your time away is one thing, but
spending 10 hours on the plane to see only
beautiful beaches is a waste of time and
money. The best way to enjoy the sights of
the Dominican Republic is to rent a car, so
without a second thought I rented a small but
brave car and set off – first to the south, then
through the middle-eastern part of the island,
and then to the north. When I left Bavaro, it
turned out that green had more shades than
I could have ever imagined. What is more,
there were more of them that Google tells us.
Meadows with grass so tall that it reaches our
waist stretch towards the horizon, coconuts are
scattered by the roads, flowers fall from trees on
the bonnet, people smile at me with no reason
whatsoever, and the overwhelming fragrance of
wild plants transforms the drive into unforgettable experience. You simply can’t go unnoticed
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there – there is always someone who’ll accost
you, who’ll greet you with a cheerful “hola!” or
“Buenos dias”. The cordiality of those people,
along with the weather, have come to life thanks
to the diversity and richness of nature with
which they are as thick as thieves.
After driving for several hours, I reach
Parque Nacional del Este which is home for 539
species of trees, 112 species of birds and 250
species of insects. Just being there makes you
feel that nature doesn’t need us for anything, it
fends for itself well enough. Although my car
was not a terrain car, it managed to travel deep
into the park, as well as to a cave (found by accident) or to the Rio Yuma River. There, on the
other hand, I had the opportunity to see a hunting pelican and a spider which was as big as
my index finger, and which I didn’t really want
to see (especially that it was accompanied by
its many brothers and sisters). With the south
checked off, I headed back towards the north.
Having passed vast fields of sugar canes
– staple resource for the production of the
famous rum – I reach the Cordeliers; crossing
them takes a lot of time. You can’t just drive
having those views in front of your eyes, so
a stopover every 5 minutes or so isn’t some-

TRAVEL

thing unusual. My last goal is Monumento
Natural las Dunas and Laguna del Limon.
After much trouble with trudging through the
mud, I reached the enormous lake which astonished with its calmness. I made it in time
for the sunset, I saw everything I could.
After seeing this fascinating flora and nature that comes to life every day and ensures
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that each of its elements is in perfect harmony
with the others, I’m sure that I want to see
such worlds – verdant and full of animals –
in every corner of the globe that I’ll mange
to visit. Even the most beautiful cities can’t
overshadow the magic of Mother Nature’s creations. That’s why caring for our environment
should be a priority for all of us.

FELIETON

FCO. MACZIATO

siedli w lotniskowej kawiarni
obok mojego stolika. Małżeństwo w średnim wieku,
ze stażem, po którym już niczego się nie oczekuje. – To co zamówimy? – zapytał on, siadając niepewnie na
brzegu krzesła. Łokciami oparł się o stół.
Na kolanach trzymał aparat i „anużkę”,
małą, poręczną torbę noszoną i skonstruowaną na zasadzie: a nuż się coś
trafi. – Ja wezmę kawę – odpowiedziała
ona, sadowiąc się wygodnie na krześle,
moszcząc swoje półdupki tak, żeby idealnie trafiały w nierówności siedziska. –
Kawę? – zapytał on niepewnie, studiując
z uwagą ceny w karcie. – Droga ta kawa
tu – dodał tak, jakby gdziekolwiek było
jakieś „tam”. No chyba, że u nich w mieście, w którym w cenie jednej kawy „tu”
można było kupić w „Biedrze” na rogu
dwa słoiki rozpuszczalnej. Plus woda,
plus prąd. W sumie grosze. Spocił się od
tych wyliczeń i nerwowo potarł czoło. –
Tak, kawy – powiedziała ona stanowczo,
naciągając bluzkę na piersiach, żeby
zakryć fałdy na brzuchu. – Macziato!
– dorzuciła dumna z siebie. – Macziato… – powtórzył on bezwiednie. Wzrok
pobiegł mu w dół karty i o mało nie jęknął. „Macziato” było dwa razy droższe od
„ekspreso”. – A ekspreso? Nie wolałabyś
ekspreso? – zapytał z udawaną troską
w głosie. – Ekspreso napiję się w domu,
jak wylądujemy. Przy ich stoliku pojawił się kelner. – Si, signiore? – zapytał. – Eeeeee… Chcemy macziato. Jedno
macziato – powiedział on, uruchamiając do konwersacji obie ręce. – Scusate? – zapytał kelner, podnosząc brwi
z zaskoczenia i niezrozumienia. – No
popatrz Grażynka, taki przystojny, a taki
niekumaty – powiedział on do żony. –
Ma-czia-to – przesylabizował, kreśląc
w powietrzu gest wyobrażający dużą
kawę. – No capito – odpowiedział kelner.
– No capito, no capito – przedrzeźniał
kelnera on, machając nerwowo kartą
przed oczami kelnera – Cały czas to
słyszę! Co za nieuki! Nie znają żadnych
języków – Przepraszam, mogę państwu
pomóc? – nachyliłem się w ich stronę. –
A, pan z Polski? – krzywo uśmiechnął
się on – No sam pan widzi, że ten kelner
nic nie rozumie. – Dobrze, to ja zamówię
tę kawę, un caffe macchiato, prego –

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

powiedziałem, zwracając się do kelnera.
Dostrzegłem lekkie porozumiewawcze
mrugnięcie w jego oczach, a może mi
się tylko zdawało. Ukłonił się i poszedł
przygotować kawę. – O! No widzi pan,
a pana zrozumiał – powiedział do mnie
jegomość – bo wie pan, ja to znam tyle
języków, ale z tą ich łaciną, to ja jakoś,
proszę pana, ni za cholerę. A gybyś
ty – i tu zwrócił się do małżonki – nie
wydziwiała, tylko zamówiła ekspreso,
to nie robiłbym z siebie głupka.
IN ENGLISH

FCO. Matsh-ia-toh
They sat down next to my table in an airport café. A middle-aged couple that had
spent together so many years that you
wouldn’t expect anything from them. ‘So,
what shall we order?’ he asked, sitting
down precariously on the very edge of
his chair. He put his elbows on the tabletop. In his lap, there was a camera and
a small convenient bag.
‘I’ll take a coffee,’ replied she, sitting
comfortably on her chair and placing
her buttocks exactly in the indentations of the chair seat. ‘Coffee?’ he repeated uncertainly, perusing prices in
the menu. ‘Pretty expensive, this coffee
here,’ he added, as if there was any
“there.” Well, maybe in their hometown,
where for the same amount of money
you could buy two jars of instant coffee
in the nearby Tesco. Plus some water,
plus electricity. A couple of pennies
in total. He got all sweaty after those
calculations, and rubbed his forehead
nervously. ‘Yes, coffee,’ she said firmly,
tugging at her blouse to cover her love
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handles. ‘Matsh-ia-toh!’ she added,
proud of herself. ‘Matsh-ia-toh,’ he
repeated unwittingly. His eyes moved
to the top of the menu and he barely
suppressed a moan. Matsh-iat-oh was
twice as expensive as eh-spress-oh.
‘And how about an eh-spress-oh?’ he
asked with fake concern in his voice.
‘I’ll have eh-spress-oh at home, after we
land.’ A waiter appeared by their table.
‘Si, signore?’ he asked. ‘Er- We want
a matsh-ia-toh. One matsh-ia-toh,’ said
the man, gesturing vigorously. ‘Scusate?’ asked the waiter, visibly surprised, and raised his eyebrows.
‘Look, Jane, so handsome but so dense,’
said the man. ‘Matsh-ia-toh,’ he drew
out each syllable, drawing the shape of
a huge cup of coffee in the air. ‘No capito,’
said the waiter. ‘No capito, no capito,’ said
the man impatiently, mocking the waiter.
He waved the menu right in front of the
waiter’s eyes. ‘I hear that all the time!
What ignorance! They don’t speak any
languages!’ ‘Excuse me, perhaps I can be
of any help?’ I leaned towards them. ‘Oh,
really, that’d be great,’ he smiled sourly.
‘You see, the waiter doesn’t understand
a word.’ ‘Okay, then I’ll order your coffee,
un caffee macchiato, prego,’ I said, addressing the waiter. He winked understandingly in my direction, or maybe
I was just seeing things. He bowed and
left to prepare the coffee.
‘Oh, he understood you,’ the man
said to me. ‘Because you know, I speak
many languages, but when it comes
to this strange Latin of theirs, it’s all
Greek to me. And if you hadn’t been so
picky,’ he addressed his wife, ‘and had
ordered an eh-spress-oh, I wouldn’t
have made a fool of myself.’
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BMW i3. P
WITAJCIE W NASZEJ

bajce

BĘDĄC DZIECKIEM LUBIŁAM OGLĄDAĆ SERIAL „JETSONOWIE”. JEGO
AKCJA ROZGRYWAŁA SIĘ W 2062 ROKU, PODCZAS KIEDY U NAS BYŁY
LATA 90. TO BYŁY CZASY, GDY ZMYWARKA DO NACZYŃ STANOWIŁA
CZYSTE SCIENCE FICTION. MOGŁO SIĘ ZATEM WYDAWAĆ, ŻE
POPULARNA KRESKÓWKA NIGDY NIE STANIE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ.
CZYŻBY? DZIŚ, SIADAJĄC ZA KIEROWNICĄ BMW I3, MAM WRAŻENIE,
ŻE W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU JESTEŚMY RODZINĄ JETSONÓW.
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ   
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roducenta z Bawarii nie trzeba
nikomu przedstawiać. BMW
swoje samochody produkuje
od 1916 roku. Jak każda firma,
tak i BMW ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników.
Patrząc jednak na ulice miast z uśmiechem stwierdzam, że tych drugich jest
na szczęście mniej. Przez wszystkie
lata BMW poświęcało całą energię na
produkcję samochodów luksusowych.
Lubowały się w nich koronowane głowy,
świat polityki oraz ludzie biznesu. Aż do
2013 roku. Bo właśnie wtedy oczom całego świata ukazał się model i3 będący
zaprzeczeniem niemal wszystkiego, co
do tej pory serwowało nam BMW.
Zaprzeczeniem z pewnością są
gabaryty. BMW i3 jest małe, chociaż
w historii marki bywali też mniejsi
zawodnicy (a konkretnie BMW Isetta
wielkości współczesnej pralki). Rozmiar
w tym przypadku nie pozostaje jednak
bez znaczenia. W końcu miejski samo-

GUST

TASTE
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To, co oprócz znaczka pozostaje rodem z BMW,
to sposób wykończenia tego samochodu.
Ciężko uwierzyć, że do jej wykonania użyto m.in.
butelek PET, włókien hibiskusa oraz lnu, zaś
skóra pokrywająca fotele jest garbowana
za pomocą naturalnej oliwy.

chód im mniejszy, tym lepszy. A BMW
i3 zostało powołane do życia właśnie
w tym celu – przetrwania na miejskim
polu bitwy. Drugim, znacznie większym
zaprzeczeniem jest jednak jednostka
napędowa. I3 to samochód w pełni elektryczny. Inżynierom udało się wycisnąć
z silnika – uwaga – 170 KM! Do tego
nadwozie w całości zostało wykonane
z włókien węglowych. W efekcie tego
samochód porusza się niczym gazela.
Niby stoi obok na światłach, ale jak tylko
rozbłyśnie zielone, już go nie ma. Ciężko
uwierzyć w taki scenariusz. Ja również
miałam z tym problem. Ale miny innych
kierowców, kiedy zdołali mnie już dogonić, były tylko potwierdzeniem, że to
dzieje się naprawdę.
To, co oprócz znaczka pozostaje
rodem z BMW, to sposób wykończenia
tego samochodu. Kabina pasażerska jest
po prostu piękna. Ciężko uwierzyć, że do
jej wykonania użyto m.in. butelek PET,
włókien hibiskusa oraz lnu, zaś skóra

pokrywająca fotele jest garbowana za
pomocą naturalnej oliwy. Konkurencja
nie jest w stanie podskoczyć.
Samochód w domowym zaciszu udało
się naładować do pełna w 6 godzin. To
konkretnie 10 zł do rachunku za prąd.
Na w pełni naładowanej baterii jesteśmy
w stanie przejechać do 160 km, chociaż
komputer jest bardziej optymistyczny (180 km). Jak wyglądało kilka dni
spędzonych za jego kierownicą w Warszawie? Cudownie. Koła samochodu,
po maksymalnym skręceniu, są wręcz
prostopadle do nadwozia. A to oznacza,
że nie ma takiej sytuacji, z której nie uda

się tym samochodem wymanewrować.
Czasami należy się jednak przy tym
pospieszyć, bo BMW i3 wzbudza bardzo
duże zainteresowanie. Ciekawscy potrafią wręcz zasypać pytaniami na jego temat i starając się udzielić odpowiedzi na
wszystkie można stracić nawet połowę
dnia. Aby wymienić kolejne zalety tego
samochodu, należy wziąć długi wdech.
Warto wspomnieć, że ma w środku
naprawdę pokaźną ilość miejsca (kto
nie wierzy, niech zajrzy do salonu BMW
– one tylko czekają na zorganizowanie
jazdy próbnej), a i po otwarciu bagażnika
nie ma powodów do wstydu. Czy BMW i3

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie ma
– jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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ma w takim razie jakieś minusy? Z bólem sera przyznaję, że owszem. Pierwszym z nich są drzwi. Aby otworzyć tylne,
należy wcześniej otworzyć te z przodu,
co w niektórych sytuacjach rodzi pewne
problemy. Drugim jest przyczepność. Na
pierwszy rzut oka uśmiech sam ciśnie się
na usta, bo 18-calowe felgi zawsze robią
wrażenie. Jednak opony są węższe niż
w moim rowerze. Przez to opór toczenia
jest mniejszy (a to się przekłada na niższe
zużycie energii), ale przy gwałtownym
skręcie BMW i3 traci równowagę i może
się okazać, że aby dachować, wcale nie
trzeba być zawodowym kaskaderem.
I tyle. Ciężko tu mówić o cenie w kategorii wad, ponieważ za ładne rzeczy oraz
jakość zawsze przychodzi słono zapłacić.
Biorąc jednak pod uwagę, że konkurenci cenowo nie obniżają lotów, to wybór
BMW i3 jest jedyną, słuszną decyzją.
IN ENGLISH

BMW i3. Welcome
to our fairy tale
When I was a child, I liked to
watch a TV series for children
called “The Jetsons.” The plot was
set in 2062, whereas we watched
it in 1990s. Those were the times
when a dishwasher was a genuine
science-fiction. It might have
seemed that the popular cartoon
would never come true. But was this
assumption correct? Today, sitting
behind the wheel of BMW i3, I am
under the impression that we’re all
transforming into the Jetson family
to an increasingly greater extent.
The famous manufacturer from Bavaria
needs no introduction. BMW has produced its cars since 1916. Just like any
other company, BMW has its avid fans
and opponents. But looking at the roads,
I must conclude with a smile on my face
that, fortunately, the latter are much less
numerous. Throughout all those years,
BMW has devoted all its energy to the
production of luxury cars. They were
popular amongst many crowned heads,
politicians and business people. Up until
2013. Because it was in this year that
the model i3 appeared – a model that
contradicts nearly everything that BMW
has provided us with so far.
One of the contradictions are dimensions. BMW i3 is small, although there
have been several smaller contestants in the history of the brand (more

specifically, BMW Isetta which had
dimensions comparable to those of
a modern washing machine). In this
case, size matters. After all, the smaller
the car, the better, especially in the city.
And BMW i3 has come to life chiefly for
this purpose – to survive in the urban
jungle. Another, much bigger contradiction, however, is the power unit.
BMW i3 is a fully electric car. Engineers
managed to squeeze out of the engine
as many as 170 HP! Additionally, the
chassis has been made entirely from
carbon fibers. In consequence, the car
moves like a gazelle. It stops at traffic
lights all right, but the second the lights
change to green, it’s gone. It’s hard to
believe in such a scenario. I had some
problems with believing in it myself.
But other drivers’ facial expressions
when they finally managed to catch up
with me were only a confirmation that
it was really happening. What is also
characteristic for BMW – except for the
logo – are the finishing touches to this
car. The interior is simply beautiful. It’s
hard to believe that what was used to its
production were e.g. PET bottles, fibres
of hibiscus and flax, whereas the leather that covers the seats is tanned with
natural olive oil. Competition can only
dream to catch up.
It took 6 hours to charge the car, which
means additional 10 PLN to the electricity
bill. After the batteries are fully charged,
we are able to drive up to 160 kilometres,
although the computer is more optimistic (180 kilometres). And what did those
several days spent in Warsaw behind
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its wheel look like? Fabulous. The tyres,
after a maximal turn, are virtually perpendicular to the chassis. Which means
that there’s no situation out of which we
wouldn’t be able to maneuver. Sometimes
you need to hurry with it, though, since
BMW i3 draws much attention. More
curious onlookers can shower you with
questions, and trying to answer them all
could take you several hours. To enlist
further assets you need to take a deep
breath. It’s worth mentioning that it has
much room inside (if someone doubts
it, they are welcome to visit any BMW
centre – they are happy to organize a test
drive), and when we open the trunk,
there’s nothing to be ashamed of either.
Does BMW i3 have any faults then? With
a heavy heart I must admit that it does.
One of them are doors. To open the
back door, you need to open the front one,
which may cause some problems. Another
issue is adherence. At first glance, we can’t
help but smile, because 18-inch rims are
always impressive. But the tyres are narrower than those of my bike. Because of
that, the resistance of pressing is smaller
(it means lower consumption of energy),
but during an abrupt turn BMW i3 loses
its balance, and it can turn out that you
don’t need to be a professional stuntman
to overturn in a spectacular manner. And
that’s it. It’s hard to name price among
faults, because you always need to pay
through the nose for pretty things and
high quality. But taking into consideration
that the competition doesn’t necessarily
lower the prices either, choosing BMW i3
is the only right decision.

RECENZJE

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

REVIEWS

QUO VADIS.
REAKTYWACJA

WYD. ŚWIĘTY WOJCIECH, POZNAŃ 2016

Pierwszorzędna drugorzędna literatura” – mówiono o książkach Henryka
Sienkiewicza i to samo należy powiedzieć o powieści Randy’ego Singera.
„Adwokat” wydaje się zresztą silnie inspirowany „Quo Vadis”, a wątek miłosny
(szlachetny bohater – piękna kobieta

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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poziomów, czyniąc z powieści, którą
nieźle się czyta, powieść, której słucha
się z zapartym tchem.
IN ENGLISH

Quo Vadis. Reactivation
“Top class second-rate literature” – that is
how people classified books by Henryk
Sienkiewicz, and that is how Randy
Singer’s novel should be classified. “The
Advocate” seems to be strongly inspired
with “Quo Vadis”, and the romantic plot
(a noble hero – a beautiful lady in danger
– a brave gladiator) is an overt borrowing
from the Polish Nobel Prize winner’s
work. However, no repentance is shown –
“the Advocate” is an example of juicy epic
prose, which engrosses readers from its
very first lines and keeps them in suspense until an impressive ending.
The eponymous hero is a Roman
named Theophilus. We meet him as
a child, when at Seneca’s school he
quarrels with Gaius Germanicus called
Caligula, who delights in cruelty. Later,
we follow Theophilus to Judea, where
acting as Pontius Pilate’s assessor, he
witnesses the process of a Jewish rebel
named Jesus. After he comes back to
Rome, Theophilus works as a successful advocate, defending opponents of
Caligula, who becomes an emperor in
the meantime. At the end, he finds himself back in Judea, where he undertakes
to defend a Roman citizen, an arduous
Christian, known today as Saint Paul.
This is only a general description of the
main plot, but a few hundred pages of
the novel are full of plots and events: the
love of Theophilus to Flavia – a vestal
virgin, gladiators’ fights, intrigues at
the court, assassinations, death, cruelty,
descriptions of the Roman world; readers will easily find genuine pleasure in
Singer’s writing panache.
Nevertheless, I encourage you the
most to try an audio book of “the Advocate”. Krzysztof Gosztyła, who – and
I am sure of that! – is the best at reading
books in Poland, raises the value of
Signer's work by a few levels, by turning
a novel that reads well into a novel
which you listen to with bated breath.

ZDJĘCIE AUTORA: DOROTA CZOCH, ZDJĘCIE OKŁADKI: WYD. BECK

Randy Singer

„Adwokat”

w zagrożeniu – mężny gladiator) jest
nieukrywanym zapożyczeniem od polskiego noblisty. Nie ma w tym jednak
żadnej skuchy – „Adwokat” to soczysta
epicka proza, która wciąga od pierwszych linijek i trzyma w przyjemnym
napięciu do imponującego finału.
Tytułowym bohaterem jest Rzymianin o imieniu Teofil. Poznajemy go
w dzieciństwie, gdy w szkole Seneki
ma zatarg z lubującym się w okrucieństwie kolegą Gajuszem Germanikiem, noszącym przezwisko Kaligula.
Później towarzyszymy mu w Judei,
gdzie jako asesor Poncjusza Piłata jest
świadkiem procesu żydowskiego buntownika imieniem Jezus. Gdy wraca do
Rzymu, pracuje jako wzięty adwokat,
broniąc przeciwników Kaliguli, który
w międzyczasie zostaje imperatorem.
W finale trafia ponownie do Judei,
gdzie podejmuje się obrony obywatela rzymskiego, gorliwego wyznawcy
wiary w Jezusa, znanego nam dziś
jako Święty Paweł. To tylko opis fabuły
z grubsza, ale na kilkuset stronach
powieści aż roi się od wątków i wydarzeń: miłość Teofila do westalki Flawii,
walki gladiatorskie, dworskie intrygi, zamachy, śmierć, okrucieństwo,
opisy rzymskiego świata; w rozmachu
fabularnym Singera czytelnik łatwo
odnajdzie niekłamaną przyjemność.
Najbardziej zachęcam jednak do poznania „Adwokata” w formie audiobooka. Krzysztof Gosztyła, który – mówię
to z pełnym przekonaniem! – czyta
książki najlepiej w Polsce, podnosi
wartość literatury Singera o kilka
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WIĘCEJ INFORMACJI
www.wolskakwadrat.pl

Kup i zarabiaj
SAMOCHÓD TRACI NA WARTOŚCI W MOMENCIE WYJAZDU Z SALONU.
LOKATY BANKOWE I INNE FORMY INWESTYCJI GWARANTUJĄ CZĘSTO
TAK NISKI ZWROT, ŻE NIE JEST TO WARTE ZACHODU. A MIESZKANIA?
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

N

ieruchomości to niezmiennie
jedne z najlepszych i najpewniejszych inwestycji. W większości przypadków dają
gwarancję długofalowych korzyści. Nie
zapominajmy jednak, że aby móc czerpać je z wynajmu, trzeba się nieruchomością opiekać, poświęcać czas i energię
na rozliczenia, naprawy, remonty i inne
bieżące sprawy. System zarządzania
nieruchomościami daje jednak możliwość scedowania tych obowiązków na
zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę.
Dzięki temu można zatem zakupić
mieszkanie i po prostu na nim zarabiać.
Odpowiednio zorganizowana inwestycja w systemie zarządzania nieruchomościami daje możliwość realnego zarobku
i jest świetną alternatywą dla bardziej
skomplikowanych i ryzykownych lokat
kapitału. Najlepiej jest zainwestować w nie-

ruchomość, która powstaje z myślą o tym,
byś mógł na niej zarobić. Takie projekty
realizowane są najczęściej w atrakcyjnych
lokalizacjach w popularnych turystycznie i biznesowo miastach, co dodatkowo
zwiększa bezpieczeństwo przedsięwzięcia.
Najlepszym przykładem tego typu inwestycji, czekającej wręcz na tych, którzy
postanowią z niej skorzystać by zwiększyć
swoje przychody, jest WolskaKwadrat.
Deweloper, firma Dantex, realizuje ją
w prężnie rozwijającej się części Woli
w Warszawie. Lokalizacja jest nieprzypadkowa – stolica kraju wciąż generuje
największy ruch turystyczny i biznesowy
(rosnący zresztą z każdym rokiem o około
10%). Rosną także ceny wynajmu krótkoterminowego. Inwestycja WolskaKwadrat
jest blisko serca Warszawy – 4 kilometry
od ścisłego centrum miasta, 2,5 kilometra od nowego centrum biznesowego. To
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atrakcyjne miejsce zarówno dla turystów,
którzy chcą odpoczywać i zwiedzać, jak
i dla biznesmenów, którzy wpadają do
miasta odbyć kilka formalnych spotkań.
Dla takich klientów WolskaKwadrat jest
atrakcyjniejsza niż hotel – nie dość, że
oferuje wszystkie hotelowe usługi (parking,
portier, gastronomia), to zapewnia większą
prywatność. Wszystkie te czynniki sprawiają, że inwestycja ta jest bardzo opłacalna dla potencjalnych inwestorów.
Już za blisko 150 tysięcy złotych netto
można nabyć w pełni wyposażony i gotowy do zamieszkania mikroapartament.
Oczywiście nowy właściciel ma prawo
dysponować swoją nieruchomością, jeśli
jednak po zakupie zdecyduje się oddać
lokal pod wynajem, ma pewność dobrej
inwestycji. Wynajmem, podobnie jak i zarządzaniem całym budynkiem, zajmuje
się zewnętrzna, wyspecjalizowana firma
Zespół Zarządzania Nieruchomościami.
Sam właściciel mikroapartamentu nie
musi się dzięki temu martwić o nic – ZZN
zajmuje się wszystkim, począwszy od
reklamy i rozliczeń, przez konserwację
i administrowanie nieruchomością, na
sprzątaniu, wymianie i praniu ręczni-
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ków skończywszy. Choć jest to firma
nowa na rynku, to bankowe gwarancje
dają pewność, że oferowane przez nią
profity zostaną wypłacone. Nabywca
mikroapartamentu w WolskaKwadrat
ma zatem gwarantowany zwrot 35%
wartości inwestycji w ciągu pierwszych
pięciu lat (7% rocznie). W kolejnych pięciu
latach operator (ZZN) proponuje podział
zysku pół na pół lecz nie mniej niż 25%
wartości inwestycji. Dzięki temu właściciel mikroapartamentu nie ponosi
ryzyka osiągnięcia niższego zwrotu
niż zakładany, jak to się często dzieje
w przypadku samodzielnego wynajmu
długoterminowego. To wszystko sprawia,
że zakup i wynajem mikroapartamentu
w WolskaKwadrat jest jedną z najpewniejszych lokat kapitału. Wysokie gwarantowane stopy zwrotu czynią tę inwestycję
także bardzo bezpieczną, idealną zatem
dla młodych ludzi, którzy posiadają
zdolność kredytową i chcą ją wykorzystać
jako trampolinę do osiągnięcia większych
zysków. Klarowne i jasne zasady sprawiają z kolei, że jest ona także o wiele prostsza
niż inne instrumenty lokaty kapitału.
Innymi słowy, zakup mikroapartamentu
w WolskaKwadrat i wynajem go w systemie zarządzanie nieruchomościami to
prawdopodobnie najbardziej przejrzysta
i najpewniejsza forma pomnażania zasobów finansowych.
Podobny system od lat jest ceniony na zachodzie Europy i w Stanach
Zjednoczonych. Choć w Polsce wciąż się
dopiero rozpowszechnia, to około połowa
z oferowanych przez Dantex mikroapartamentów została już wyprzedana nawet
mimo tego, że WolskaKwadrat zostanie
oficjalnie oddana do użytku dopiero
w czerwcu 2017 roku.
IN ENGLISH

Buy and earn

ZDJĘCIE: FOTOLIA.COM

A vehicle depreciates when it leaves the
showroom. Bank deposits and other
investment forms often guarantee such
a low income that it is not worth the
trouble. And what about apartments?
Real estates are still one of the best and
safest investments. In most cases, they
guarantee a longterm income. However,
do not forget that to generate a leasing
income, you have to take care of the
property, dedicate your time and energy
to settlements, repairs, refurbishments
and other daily matters. A real estate
management system allows you to
transfer these obligations to a special-
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ised outsourcing company. As a result,
you can purchase an apartment and just
receive an income from it.
An appropriate investment in the real
estate management system makes it
possible to earn money, and it is a great
alternative to more complicated and risky
capital investments. The best solution is to
invest in a real estate aimed at generating an income. Such projects are usually
implemented in attractive locations, in
popular tourist and business destinations,
which additionally secures them.
The best example of such an investment, for those who decide to take advantage of it to increase their income, is
WolskaKwadrat. The project is executed
by Dantex in a buoyant part of Wola in
Warsaw. The location is not accidental
– Polish capital city still witnesses the
greatest tourist and business concentration (increasing every year by about
10%). Prices of short-term lease rise as
well. The WolskaKwadrat investment
is located near the heart of Warsaw – 4
kilometres from the city centre, 2.5
kilometres from the new business
centre. It is an attractive place both for
tourists, who want to rest and explore
the city, and businessmen, who come to
the city for a few official meetings. To
such clients, WolskaKwadrat is more
attractive than a hotel – not only does it
offer all hotel services (a car park, a porter, a restaurant), but it also gives you
more privacy. All these factors make the
investment very profitable for prospective purchasers.
For about PLN 150,000, you can purchase a fully-equipped and ready to
use micro apartment. New owners are
obviously entitled to freely manage their
property; however, if they decide to let out
the purchased apartment, they may be
sure that the investment is good. A specialised outsourcing company Zespół
Zarządzania Nieruchomościami (ZZN)
deals with executing and maintaining
those leases as well as managing the
whole building. The owner does not have
to worry – ZZN takes care of everything,
beginning with advertisements and
settlements, through maintenance and
administration of the real estate, to
cleaning, changing and washing towels.
Even though it is quite a new company
on the market, bank guarantees secure
that the generated income will be paid.
A purchaser of a micro apartment in
WolskaKwadrat is guaranteed to receive
a return on investment of 35% of its value
within the first five years (7% per year).
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Within the next five years, the operator
(ZZN) offers a division of income half-andhalf, but no less than 25% of the investment
value. As a result, the risk of ROI being
lower than the projected one, as it often
happens in the case of independent longterm lease, is not involved. Therefore, purchasing and letting a micro apartment in
WolskaKwadrat may be regarded as one
of the safest capital investments. Moreover,
high guaranteed rates of return make the
investment very safe, and consequently,
perfect for young people who are creditworthy and want to take advantage of it
to generate a higher income in the future.
Clear and transparent rules make it also
simpler than other capital investment
instruments. In other words, purchasing
a micro apartment in WolskaKwadrat
and letting it in the real estate management system is one of the safest and most
transparent ways to generate income.
A similar system has been successfully operating in Western Europe and
in the USA for years. Even though it has
recently been introduced in Poland,
about a half of micro apartments have
already been sold despite the fact that
WolskaKwadrat is to be officially commissioned only in June 2017.
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NOWOCZESNOŚĆ
w zgodzie z naturą

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO NOWOCZESNY, CZTEROGWIAZDKOWY OBIEKT WYPOCZYNKOWY, POŁOŻONY
W SAMYM SERCU JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ. DYSKRETNA ESTETYKA ŚWIETNIE WPASOWUJE SIĘ
W MALOWNICZY KRAJOBRAZ NATURALNY. TRUDNO O LEPSZE MIEJSCE NA IDEALNY ODPOCZYNEK.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

H

otel położony jest na terenie
Parku Krajobrazowego Orlich
Gniazd, na szczycie najwyższego wzniesienia Jury. Ten
wyjątkowy obiekt mieści się w dawnym
budynku telewizyjnej stacji przekaźnikowej. Miejsce, które dotąd szpeciło,
poprzez wieloletnie starania jego nowych
właścicieli przeobrażone zostało w subtelny i nowoczesny budynek, który dziś
zaprasza do swoich wnętrz. Architekci
tworzyli obecny projekt z głęboką świa-

domością miejsca człowieka na ziemi
– tego, że jest częścią natury, której nie
powinien obezwładniać, ale szanować.
Tu naprawdę możemy odzyskać kontakt z samym sobą. To idealne miejsce
na odpoczynek z dala od zgiełku miasta.
42 komfortowych i eleganckich pokoi,
w tym 6 apartamentów, daje możliwość
dobrania oferty do naszych indywidualnych potrzeb. Przy tym hotel ma
naprawdę kameralną atmosferę z przyjaznym i pomocnym personelem.
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Najlepszym sposobem na jesienną
chandrę jest sesja SPA. Tu z pomocą
przychodzi 511 MEDI SPA , luksusowa
strefa odnowy biologicznej z wyjątkową
ofertą zabiegów na twarz i ciało i, oczywiście, wykwalifikowanymi specjalistami. A po zabiegach warto odwiedzić
Strefę Wellness. Dwudziestometrowy
basen wypełniony źródlaną wodą
głębinową zapewni odpowiedni poziom
wysiłku fizycznego, zaś jacuzzi i wyjątkowa łaźnia parowa, wkomponowana
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w naturalną skałę wapienną, zapewnią
nam relaks i ukojenie.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku
znajdą tu coś dla siebie, także zimą.
Poziom 511 jest świetną bazą wypadową dla rowerzystów (Jurajski Park
Rowerowy Orlich Gniazd), biegaczy
i narciarzy biegowych. Wyjeżdżając, nie
musimy o nic się martwić – na miejscu
można wypożyczyć sprzęt sportowy
i pobrać mapy z trasami.
Poziom 511 to także wyśmienite kulinaria. Szefowa kuchni Oliwia Bernady
jest mistrzynią łączenia kuchni tradycyjnej, polskiej i europejskiej, przygotowywanej na bazie świeżych, sezonowych składników. Wizyta w restauracji
511 BAR & RESTAURANT to przeżycie
całościowe – od przyjemności smakowania, poprzez zalety prozdrowotne, po
doznania estetyczne.
A jeśli o estetyce mówimy, w Poziom
511 Design Hotel & SPA znajdzie się też
coś dla tych, którzy bez kultury nie wyobrażają sobie wypoczynku. Hotel organizuje spotkania z artystami, pisarzami
i podróżnikami. Posiada też własną
księgarnię, a ponadto uczestniczy w wydarzeniach muzycznych i modowych.
A może by tak zaszyć się wśród
wapiennych skał Jury KrakowskoCzęstochowskiej i spędzić czas w wyjątkowy sposób? Poziom 511 przygotował
specjalne oferty, warto śledzić kalendarz wydarzeń.
Na co czekać? Sprawdź, co Poziom 511
ma dla Ciebie.
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Tu naprawdę możemy odzyskać kontakt
z samym sobą. To idealne miejsce na
odpoczynek z dala od zgiełku miasta.
IN ENGLISH

Modernity
in harmony with nature
Poziom 511 Design Hotel & SPA is
a modern four-star hotel located in the
heart of Krakow-Czestochowa Highland.
Its discreet exterior design perfectly
fits in with the picturesque natural
landscape. It would be difficult to find
a better place for rest and relaxation.

Situated on the top of the highest hill
of the Polish Jura, on the Trail of the
Eagles’ Nests in the national park, the
hotel is housed in a former relay station's
building. Thanks to many years of its
new owners’ efforts, a place that used to
mar the landscape was transformed into
a welcoming, subtle and modern building. Designing the hotel, architects bore
in mind what man's place in the universe
is – that man is a part of nature and he
should not try to tame it, but respect it.
In the hotel, you can reach your inner
self. It is a perfect place for rest and
relaxation, far away from the hustle and
bustle of city life. There are 42 comfortable and elegant rooms, including 6 suites,
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and you have a chance to select an offer
tailored to your needs. The atmosphere
in the hotel is cosy and congenial, and
the staff are friendly and helpful.
The best remedy for the autumn blues
is a SPA session. 511 MEDI SPA, a luxury
SPA centre housed in the hotel, offers
a wide range of treatments for face and
body performed by qualified professionals. After the treatments, you may
go to the Wellness Zone. You may take
some exercise in a twenty metres long
swimming pool filled with deep spring
water, whereas a visit in the jacuzzi and
sauna zone designed in harmony with
a natural limestone rock will soothe
your body and mind.
Those who prefer active recreation
will find there something for themselves as well, also in winter. Poziom 511
is a great starting point for cycling trips
(the Jurassic Cycle Trail of the Eagles)
and a perfect location for skiers and ski
runners. And you do not need to worry
about anything – you can rent sports
equipment and download route maps
on the spot.
Poziom 511 also offers exquisite dishes.
Oliwia Bernady, the chef of the hotel
restaurant, is adept at combining traditional Polish cuisine with European
one, using fresh seasonal ingredients.
A visit in the restaurant 511 BAR &
RESTAURANT, during which you may
taste delicious healthy dishes, is a sheer
pleasure for both body and mind and an
aesthetic experience.
And when it comes to aesthetics, in
Poziom 511 Design Hotel & SPA , there
is also something for those who cannot
imagine relaxation without culture. The
hotel organises meetings with artists,
writers and travellers. It also has its
own bookshop and takes part in music
and fashion events.
What about hiding yourself in the
surroundings of limestone rocks of the
Krakow-Czestochowa Highland and
spending time in a special way? Poziom
511 has prepared some special offers –
have a look at the events calendar.
There is nothing to wait for – go and
see what Poziom 511 has in store for you.

GUST

TASTE
ciem wyjazdu, w przypadku odwołania podróży przez organizatora oraz jeżeli Klient
zmieni cel podróży i dla nowej zostanie
zawarte nowe ubezpieczenie.
IN ENGLISH

Recipe for
a successful journey
We are sitting comfortably at the airport
or on a plane on our way to longedfor, 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.

Przepis na
UDANĄ PODRÓŻ
SIEDZIMY JUŻ WYGODNIE NA LOTNISKU ALBO W SAMOLOCIE, W DRODZE
NA UPRAGNIONE I ZASŁUŻONE WAKACJE. CZY ZROBILIŚMY WSZYSTKO,
ABY ZAGWARANTOWAĆ SOBIE BEZPIECZNY URLOP? O ILE NA IDEALNĄ
POGODĘ NIE MAMY WPŁYWU, TO NA KOMFORT UBEZPIECZENIA OWSZEM.
TEKST: SYLWIA GUTOWSK A

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 ubezpieczeniowe (głównie KL) w pakiecie organizatora 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 podróż długoterminowo oraz oczekują pełnej ochrony w trakcie realizacji wyjazdu.
WIĘCEJ W BIURACH PODRÓŻY ORAZ NA:
www.hansemerkur.pl
e-mail: bok@hansemerkur.pl
Tel. +48 22 890 78 40

  ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE
Już w trakcie planowania swojej podróży
powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu.
Jeszcze przed wyjazdem może zdarzyć
się nieprzewidziana sytuacja, która uniemożliwi wyjazd, a z tytułu odwołania
podróży powstaną spore koszty.
Już przy rezerwacji wycieczki warto
zagwarantować sobie ochronę ubezpieczeniową, tak aby mogła ona zadziałać
tuż po naszym wyjściu z biura. Takim
produktem jest ubezpieczenie odwołania
lub/i odwołania i przerwania podróży, które
chroni nas już od momentu zakupu polisy
i opłacenia pełnej składki na okoliczność
nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Wśród przyczyn rezygnacji wymienić
można nagłe zachorowanie 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 wyjeździe,
w tym teściowie, wnuki, konkubenci czy
rodzeństwo i inni. Dodatkowym atutem jest
możliwość anulacji polisy przed rozpoczę-
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WHY AND WHEN DO I NEED MEDICAL
EXPENSES INSURANCE?
Medical expenses insurance is the most
important type of insurance. Illness may
befall also abroad where the costs of treatment or transport to Poland might greatly
overcome our own financial 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 before we leave, and cancelling the
journey may bring large costs.
It is good to provide yourself with the
insurance cover when booking a trip, so
it could come into force when we leave the
agency. Cancellation cover or 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 contraindications without hospitalization required. Other
fortuitous events which may occur between
buying the insurance and realizing the travel are also accepted. A risk group consists
also of family members or their guardians
who do not take part in a trip, 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
Customer changes the destination and a new
insurance will be arranged for it.

NH35A-575O285 -ENERGIA 3

Stworzone
do zadań
specjalnych
„TO MAŁY KROK DLA CZŁOWIEKA, ALE WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI” POWIEDZIAŁ NEIL
ARMSTRONG STAWIAJĄC W 1969 ROKU PIERWSZY KROK NA KSIĘŻYCU, TYM SAMYM
DOKONUJĄC – WYDAWAŁOBY SIĘ – NIEMOŻLIWEGO. O TYM, ŻE NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ŚWIAT
NIEJEDNOKROTNIE MIAŁ OKAZJĘ SIĘ PRZEKONAĆ. CO JAKIŚ CZAS PRZEKRACZAMY PEWNE
GRANICE. I WŁAŚNIE TAKIE CHWILE UPAMIĘTNIAJĄ ZEGARKI VOSTOK EUROPE.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ
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badaczy na biegun Północny, a kolekcja
Anchar ma przypominać o najszybszej w historii łodzi podwodnej. Do
tego zacnego grona właśnie dołączyła
najnowsza kolekcja Energia. Inspiracją
do jej powstania był jeden z najbardziej
ekstremalnych sportów, jakim jest nurkowanie. Energia swój debiut miała na
światowych targach biżuterii w Bazylei. Potężna koperta o średnicy 48 mm
może być wykonana ze stali, tytanu lub
brązu w połączeniu z lateksowym lub
skórzanym paskiem. Zegarek pozostaje
wodoszczelny do 30 ATM, a dekiel jest
zakręcany na cztery śruby. Dzięki temu
bardzo dokładnie przywiera do koperty.
Modele z linii Energia zostały rów-

nież wyposażone w jednokierunkowy,
obracany bezel z tradycyjną skalą dla
nurków i punktem świetlnym na godzinie 12 . Specjalny wentyl helowy, obecny
z boku koperty, jest odpowiedzialny za
regulację ciśnienia we wnętrzu zegarka.
Dzięki temu mechanizm nie ulegnie
rozsadzeniu w momencie, kiedy do
jego wnętrza dostaną się cząstki helu
będącego składnikiem mieszanki, którą
oddycha płetwonurek. Upływający czas
można odczytać nawet, jeżeli pod wodą
zapanują ciemności egipskie. To za
sprawą rurek z gazem trytium, którymi
są oznaczone poszczególne godziny. Ich
żywotność wynosi aż 25 lat. Po upływie
tego czasu istnieje możliwość wymiany
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zybciej, wyżej, mocniej – tak
najkrócej można zdefiniować
filozofię marki Vostok Europe.
Litewski producent zegarków
swoje produkty dedykuje właśnie tym,
którzy cenią życie na krawędzi. Nie jest
tajemnicą, że ekstremalne warunki
wysoko stawiają poprzeczkę. Nie tylko
ludziom. Zegarek jest złożoną i delikatną konstrukcją. Jednak modele spod
znaku Vostok Europe zdają się drwić
z wszelkich trudności, z jakimi przychodzi się im zmierzyć. Ten wizerunek
mają utwierdzać ambasadorzy marki.
Litwin Jurgis Kairys to jeden z najlepszych pilotów akrobatyki powietrznej
na świecie. Wielokrotny rekordzista
oraz mistrz świata w kategorii Unlimited Aerobatics nigdy nie zajmuje miejsca za sterami samolotu bez swojego
zegarka z kolekcji Vostok Europe sygnowanej jego nazwiskiem. Podobnie jak
Benediktas Vanagas, litewski kierowca
rajdowy. Na swoim koncie, oprócz licznych zwycięstw, ma przede wszystkim
zajęcie pierwszego miejsca w rajdzie
Dakar jako kierowca zespołu samochodów niefabrycznych. Tu powody do
dumy mają również Polacy gdyż u boku
Litwina, jako pilot, zasiadł Sebastian
Rozwadowski. Piasek, kurz oraz wysoka temperatura – zegarek towarzyszący
przez cały, najtrudniejszy na świecie
rajd, skutecznie przezwyciężył te surowe warunki. Trzecim ambasadorem
marki jest Litwin Zydrunas Savickas.
Zwycięzca zawodów na najsilniejszego
człowieka na świecie w 2009, 2010, 2012
oraz w 2014 roku na co dzień nosi zegarek z linii BIG Z .
Analizując historię wybitnych
wyczynów ludzkości trudno pominąć Związek Radziecki. Mocarstwo
dysponowało bowiem inżynierami oraz
naukowcami, których mógł im pozazdrościć cały świat. Nie dziwił zatem
fakt, że to właśnie państwo sowieckie
stoi za jednymi z największych dokonań w dziedzinie technologii. Wybranym z nich Vostok Europe oddało hołd
w postaci specjalnych kolekcji. Almaz to
linia która nazwę zaczerpnęła od stacji
kosmicznej zbudowanej i umieszczonej na orbicie w latach 60 -tych. Z kolei
Mriya to nazwa największego na świecie
samolotu transportowego, który do dziś
nie ma godnego sobie rywala. Lunokhod
to kolekcja która nazwą nawiązuje do
radzieckiego, bezzałogowego pojazdu
przeznaczonego do badań Księżyca.
Expedition to z kolei zegarki, które mają
upamiętniać wyprawę radzieckich
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Szybciej, wyżej, mocniej – tak
najkrócej można zdefiniować
filozofię marki Vostok Europe.
Litewski producent zegarków swoje
produkty dedykuje właśnie tym,
którzy cenią życie na krawędzi.
więcej na w w w.any where.pl
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na nowe. Oryginalnym dopełnieniem
ma być niecodzienne opakowanie.
To pokaźna, również wodoszczelna
skrzynka która, dzięki ruchomym
elementom, może być tak skonfigurowana, aby pomieścić aż cztery zegarki
oraz cztery paski. Bardzo ładny zegarek
w nietuzinkowym opakowaniu. Taki
zestaw to z pewnością nie lada gratka.
Nie tylko dla fanów nurkowania..
IN ENGLISH

Designed for special
missions
“That's one small step for a man, one giant leap for mankind,” Neil Armstrong
said upon taking the first step on the
Moon in 1969, and thus achieving the
– seemingly – impossible. On many occasions, the world has had a chance to
learn that nothing is impossible. Every
now and then, we go beyond some
existing limits. Capture such moments
with Vostok Europe watches.
Faster, higher, harder – it is the shortest way to define the Vostok Europe
brand’s philosophy. The Lithuanian

producer of watches dedicates its
products to those who enjoy living on
the edge. It is no secret that extreme
conditions set very high standards.
Not only for people. A watch is a complex and fragile structure. Still, Vostok
Europe models appear to scoff at all
dangers and difficulties which they
come up against. The brand’s ambassadors are supposed to promote such
an image. Jurgis Kairys from Lithuania is one of the best aerobatics pilots
in the world. A multiple record holder
and world champion in the Unlimited
Aerobatics category, he never takes
a seat behind the rudder without
his watch from his Vostok Europe
signature edition. The same with Benediktas Vanagas, a Lithuanian rally
driver. Among his multiple victories,
the most important one is winning the
privateer class of the Dakar rally raid
as a driver. And Poles may be proud
of the fact as well because Sebastian
Rozwadowski was at his side as a pilot. Sand, dust and high temperature
– the watch survived in these extreme
conditions during the entire most
difficult raid in the world. Zydrunas
Savickas from Lithuania is the third
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ambassador of the brand. He won the
World's Strongest Man contest in 2009,
2010, 2012 and 2014 . On a daily basis,
Savickas wears a BIG Z edition watch.
Analysing the history of outstanding
achievements of mankind, it would be impossible not to mention the Soviet Union.
The country had at its disposal engineers
and scientists that the whole world would
envy. It was therefore no surprise that the
Soviet Union is one of the countries which
accomplished the most in technology. To
some of these accomplishments, Vostok
Europe paid homage by releasing special
editions of watches. Almaz is an edition
named after a space station built and
launched into orbit in the 1960s. Mriya is
the name of the largest shipping plane in
the world, which has been unbeatable so
far. Lunokhod is an edition referring to
Soviet unmanned vehicle designed for
exploring and testing the surface of the
Moon. The Expedition edition comprises
watches intended to commemorate the
expedition of Soviet explorers to the North
Pole, whereas the Anchar edition refers to
the fastest submarine that has ever been
built. Recently, the brand has launched
a new edition – Energia. It was inspired
by one of the most extreme sports, that
is diving. Energia made its debut during
the Baselworld – The World Watch and
Jewellery Show. The grand case 48 mm in
diameter may be steel, titanic or bronze;
the watch strap may be made of latex or
leather. The watch is water resistant up
to 30 ATM, and the crown is held in place
with four screws, which makes it adhere
to the case perfectly. Models from the
Energia edition are also fitted with a unidirectional rotating bezel with traditional
divers’ scale and a lighting dot at 12. A special helium escape valve on the side of the
case regulates the pressure in the body
of the watch. Thus, the watch will not be
damaged when helium particles, which
are a component of a mixture divers use
for respiration under water, push their
way into the watch body. It is possible to
tell the time even with Cimmerian darkness under water owing to tritium tubes
which mark particular hours. Their life
span is up to 25 years. After that time, it is
possible to replace them with new ones.
Original packaging completes the image. It is a commodious, water resistant
box, which may be set to contain even
four watches and four straps owing to
movable elements. A beautiful watch
in extraordinary packaging. Such a set
is definitely a real treat. Not only for
diving enthusiasts.
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FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: Dominik Więcek [IG dominik_wiecek]
ST YLIZACJA I MAKE-UP ST YLIST & MUA: Justyna Polska [IG justynapolska_fashion]
MODELK A MODEL: Marcelina |MORE Models| [IG marcellaa19]
FRYZURY HAIR: Tomasz Toman [IG tomasztoman]
PROJEK TANCI DESIGNERS: Anna Tronowska, Nikola Fedak, ALKAI, Michał Szulc,
Dorota Podgórska i Wiktoria Nowak, Antonina Wojtaszek
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STRÓJ OUTFIT: Michał Szulc
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MODA

FASHION

PŁ ASZCZ COAT: Anna Tronowska

SUKIENK A DRESS: Nikola Fedak

KOMBINEZON JUMPSIUT: Zara
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MODA

FASHION

PŁ ASZCZ COAT: Nikola Fedak
SUKIENK A DRESS: Michał Szulc
BUT Y SHOES: Zara
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
IM. NSZZ SOLIDARNOSC
AIRPORT MAGA ZINE

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

LOTNISKO

AIRPORT

WAKACJE 2017 ZE SZCZECINA!
IN ENGLISH

DO

SUMMER OF 2017 FROM SZCZECIN!

wakacji 2017 pozostało jeszcze trochę czasu (w końcu
mamy dopiero zimę!), ale biura podróży już intensywnie pracują nad nową ofertą. Jako że Polacy w ostatnich latach
zakochali się w Bałkanach, Itaka i Rainbow postanowiły postawić
właśnie na ten region Europy. Od czerwca przyszłego roku z Portu
Lotniczego Szczecin-Goleniów pasażerowie będą mogli udać się
nie tylko w tak popularne miejsca, jak Chorwacja, Bułgaria czy Grecja, ale także do mniej uczęszczanych destynacji – do Czarnogóry,
Albanii czy Bośni i Hercegowiny. Sprawdźcie, dlaczego warto!

There is still a fair bit of time left before the summer of 2017 (we
have just entered winter!) but travelling agencies are already
working hard on the new offer. In recent years Poles fell in love
with the Balkans, therefore the Itaka and Rainbow travelling
agencies are concentrating on this European region. Starting
June 2017 flights from the Szczecin-Goleniów Airport will be available not only to popular destinations, such as Croatia, Bulgaria
and Greece, but also to those less frequented places like Montenegro, Albania and Bosnia and Herzegovina.

Korfu via Szczecin
TA GRECKA WYSPA TO IDEALNE MIEJSCE NA WAKACYJNY URLOP.
WSZECHOBECNE KOLORY, ZAPACHY, SMAKI I GŁOSY SPRAWIAJĄ,
ŻE LATO TAM STAJE SIĘ JESZCZE GORĘTSZE.

P

ŹRÓDŁO

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

rzede wszystkim plaże. Korfu
jest rajem dla tych, którzy
uwielbiają lenistwo na słońcu.
Pływanie, opalanie, sporty
wodne czy rejsy po wybrzeżu to domena
tutejszej turystyki. Nie oznacza to jednak,
że całe Korfu jest jednakowe i nieważne,
gdzie się udamy. Na południu wyspy na
turystów czekają jedwabiście gładkie
plaże, na północy – niesamowite formacje skalne. Na zachodnim wybrzeżu
znajdują się złoża glinek, które stanowią
całkowicie darmowe, ekologiczne spa.
600 km kw. Korfu to niesamowite
widoki. Nieistotne, w którym miejscu
wyspy się znajdujemy, wszędzie widać
soczystą, intensywną zieleń połączoną
z niebieskim kolorytem morza. Na Korfu
dodatkowo napotykamy poszarpane
skały wdzierające się w morze, malownicze zatoki i zielone wzgórza, które
jakby zapadają się w wodę.
Taka wycieczka to także aktywne
spędzanie czasu. Stolica Korfu uznawana jest za najpiękniejszą ze wszystkich ze
stolic greckich wysp, a jej starówka jest
wpisana na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Wiele zabytków ucierpiało
bądź zostało zniszczonych podczas
bombardowań w trakcie II wojny
światowej, jednak wciąż jest co oglądać. Przechadzając się uliczkami Korfu,
koniecznie trzeba zajrzeć do starożytnej

świątyni Artemidy oraz średniowiecznej
Starej i Nowej Fortecy. Godne uwagi są
budynki z czasów rządów francuskich
i brytyjskich oraz XIX-wieczny pałac św.
Michała i Jerzego. Chyba najsłynniejszą
budowlą znajdującą się w samym Korfu
jest kościół Agios Spiridon. Na Starym
Mieście znajdują się także liczne muzea,
a wśród nich – Muzeum Archeologiczne
i Muzeum Bizantyjskie.
Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECINGOLENIÓW NA KORFU BĘDZIE MOŻNA
UDAĆ SIĘ OD 14 CZERWCA 2017 ROKU.
OFERTY MOŻNA ZNALEŹĆ W BIURACH
PODRÓŻY ITAKA ORAZ RAINBOW.
IN ENGLISH

Corfu via Szczecin
This Greek island is the perfect spot
for spending a summer holiday.
Surrounding colours, scents,
flavours and voices create an aura
that turns up the summer heat.
First and foremost: the beaches! Corfu is
heaven on Earth for those who love relaxing in the sun. Swimming, sunbathing,
water sports and cruises along the coast
are a local speciality. This does not mean,
however, that all of Corfu is the same re-
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gardless of the area you visit. The south of
the island is full of silky smooth beaches,
and the north of breath-taking rock formations. Rich clay fields lay on the west
coast, providing a free, ecological spa.
The 6002km of Corfu provide amazing
sights. Regardless of the area that we
choose to visit beautiful, lush green of the
flora mixes with the deep blue of the sea.
Additionally, Corfu has ragged rock formations cutting into the sea, picturesque
bays and green hills that seem as to be
raising from the water.
This sort of a trip is also a great way to
spend time actively. The capital of Corfu is
thought to be one the most beautiful of all
the Greek island capitals and its Old Town
is on the UNESCO World Heritage list.
Many of the city’s monuments were ruined
during bombings in the Second World War
but plenty remained and are worth visiting.
Taking a walk along Corfu’s streets you
simply must take a look at the ancient
temple of Artemis and the medieval Old
and New Fortress. Architecture from the
French and British ruling periods, along
with the 19th Century castle of Saint Michael and George, are also worth visiting.
Possibly the most famous building in Corfu
is the Saint Spyridon Spiridon Church.
In the Old Town you can find multiple
museums, including the Archaeological
Museum and the Byzantine Museum.
YOU WILL BE ABLE TO GO TO CORFU
FROM THE SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT
STARTING 14TH OF JUNE, 2017. YOU CAN
FIND THE FULL OFFER IN ITAKA AND
RAINBOW TRAVELLING AGENCIES.

LOTNISKO

AIRPORT

Albania via Szczecin

P

unktem obowiązkowym na naszej mapie Albanii jest Tirana
– stolica państwa, uważana za
jedno z najbardziej chaotycznych miast Europy. Założona w 1614 roku
nad trzema rzekami, u podnóży gór Dajti
stanowi największy ośrodek kulturalny
Albanii. Będąc tam, koniecznie trzeba
udać się na Plac Skandebeg – serce stolicy. Oprócz tego uwagę turystów zwracają
gmachy Biblioteki Narodowej, Teatru
Narodowego oraz Teatru Opery i Baletu,
a także Narodowego Muzeum Historycznego. Za najważniejszy zabytek Tirany
uważany jest jednak meczet Ethem Beja,
do którego swego czasu mogli wchodzić
tylko... obcokrajowcy. Na ulicach stolicy
zobaczymy mnóstwo kultowych Mercedesów, które Albańczycy szczególnie
lubią i traktują jako przejaw zamożności.
Rzecz jasna Albania to także piękne
nadmorskie kurorty, takie jak Durres –
jedno z najstarszych miast i największy
port w kraju. Oprócz piaszczystych plaż
znajduje się tam sporo zabytków, pochodzących jeszcze z czasów rzymskich:
amfiteatr Dyrrahu i termy z II wieku
oraz forum z V wieku. Od mieszczącej się
w porcie zabytkowej weneckiej wieży zaczyna się najlepiej zachowany fragment
murów miejskich, wybudowanych na
przełomie V i VI wieku przez bizantyńskiego cesarza Anastazjusza I. Oprócz
tego turystów przyciąga Muzeum Archeolofczne z zabytkami kultury starożytnej
oraz XX-wieczny pałac królewski.
Przy granicy z Grecją, niedaleko
malowniczej nadmorskiej miejscowości

Saranda, leży Butrint – starożytna osada
wpisana na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Ustanowiono tutaj Park Narodowy, w którym zobaczyć można resztki
murów obronnych i starożytny amfiteatr
z III wieku p.n.e. oraz ruiny łaźni rzymskich i kaplicy z V wieku. Na terenie parku
znajdują się także pozostałości weneckiego zamku z XIV wieku, powstałego prawdopodobnie w okresie walk Bizancjum
z Normanami i Wenecjanami.
Ze względu na skaliste wybrzeże, liczne
zatoki i nadmorskie groty albańska riwiera należy do najbardziej malowniczych
w całej Europie. Wyjeżdżając poza typowo turystyczne destynacje często uda się
znaleźć miejsca zapomniane, w których
dookoła nie ma żywej duszy, nie wspominając już o przybyszach z zagranicy.
Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECINGOLENIÓW DO ALBANII BĘDZIE MOŻNA
UDAĆ SIĘ OD 14 CZERWCA 2017 ROKU.
OFERTY MOŻNA ZNALEŹĆ W BIURACH
PODRÓŻY ITAKA ORAZ RAINBOW.
IN ENGLISH

Albania via Szczecin
It is an incredibly interesting country,
although not yet fully discovered by
tourists. You will not find masses of
people and big resorts that design
everything for the tourist.
An obligatory stop on our map of Albania
is Tirana, the country’s capitol, believed to
be one of the most chaotic cities in Europe.
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YOU WILL BE ABLE TO GO TO ALBANIA
FROM THE SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT
STARTING 14TH OF JUNE, 2017. YOU CAN
FIND THE FULL OFFER IN ITAKA AND
RAINBOW TRAVELLING AGENCIES.

ZDJĘCI: PIXABAY.COM

TO KRAJ NIEZWYKLE CIEKAWY, ALE NIE DO KOŃCA ODKRYTY PRZEZ
TURYSTÓW. NIE ZNAJDZIEMY TU JESZCZE MASOWOŚCI I KURORTÓW,
W KTÓRYCH WSZYSTKO DOSTOSOWANE JEST TYPOWO POD TURYSTYKĘ.

Established in 1614, on the brink of three
rivers, at the foot of Dajti Mountains, it is the
biggest cultural centre of Albania. While
there you have to go to the Skandebeg
Squere: the heart of the capitol. Apart from
that, tourists are lured in with the facades
of the National Library, National Theatre,
National Opera and Ballet Theatre and
the National Historic Museum. The most
important sight in Tirana is thought to be
the Etham Beja mosque, which can only be
entered by… foreigners. On the streets we
will see Mercedes’s, which are favoured by
Albanians and treated as a sign of wealth.
Naturally, Albania also has beautiful,
seaside resorts, such as Durres: one of the
oldest cities and the biggest port in the country. Apart from sandy beaches it has many
monuments from the times of the Roman
Empire: the Dyrrahu amphitheatre, 2nd
Century Roman baths and a 5th Century
forum. A monumental, Venetian tower is
the beginning of the old city wall fragment,
which was built between the 5th and 6th
Century by a Byzantine emperor, Anastasius I. Apart from that, tourists are often interested in the Archaeological Museum, which
has artefacts from the Medieval Century
and in the 20th royal palace.
Close to the border with Greece, not
far from the seashore town Saranda,
located is Butrint: an ancient settlement
that is on the UNESCO National Heritage
list. A National Park was established
here, in which you can see the remains of
a defence wall, an ancient amphitheatre
from the 3rd Century BC as well as the
remains of Roman baths and a cathedral from the 5th Century. On the park’s
grounds there are also the remains of
a Venetian castle from the 14th Century,
which was probably built during the Byzantine war with Nomads and Venetians.
Due to the rocky shore, numerous bays
and seaside caves, the Albanian Riviera
is one of the most picturesque ones in
all of Europe. Going away from typical
tourist destinations you can often find
forgotten places, in which there is no living soul, not to mention any foreigners.
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Czarnogóra via Szczecin
MIEJSCE TO JEST JESZCZE NIECO ZAPOMNIANE, ALE W OSTATNICH LATACH
ROBI SIĘ CORAZ BARDZIEJ POPULARNE WŚRÓD TURYSTÓW, NIE TYLKO
Z POLSKI. BO WCIĄŻ JEST W NIM TROCHĘ TAJEMNICY.

P

ŹRÓDŁO

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

odstawą wizyty w Czarnogórze
jest zatoka – Riwiera Budvańska, „nowa mekka” entuzjastów leniwego wypoczynku
nad Adriatykiem. Z jednej strony Budvę,
stolicę regionu, otaczają wysokie szczyty
gór, a z drugiej do wypoczynku zachęcają
czyste plaże nad lazurowym brzegiem
Adriatyku, oczywiście odpowiednio
zaopatrzone w zaplecze turystyczne w postaci hoteli, pubów i restauracji. Samą Budvę należy także zwiedzić, zaczynając na
przykład od Starego Miasta z fortyfikacjami i umocnieniami z XV wieku, licznymi
muzeami i cerkwiami. Z miasta można
popłynąć na Wyspę św. Mikołaja, z której
roztacza się piękny widok na riwierę.
Perłą w koronie jest Zatoka Kotorska,
jeden z najpopularniejszych kierunków

w Czarnogórze. Morze wcina się tu w ląd,
co sprawia, że majestatycznie otaczają
je szczyty okolicznych gór, przypominające fiordy północy. U wybrzeży zatoki
znajdują się trzy duże miasta – Kotor,
Perast i pamiętający czasy antyku Risan,
z kościołami, pałacami i umocnieniami
wybudowanymi na przestrzeni wieków
w różnych stylach.
IN ENGLISH

Montenegro via
Szczecin
This place was forgotten but in
recent years is growing in popularity
amongst tourists and not only the
ones from Poland. That is because
it is still quite mysterious.

The main spot to visit in Montenegro is
the Budva Riviera: the “new Mecca” of
those who like to relax by the Adriatic
Sea. Budva, the capitol of the region, is
shaded by high mountains on one side
and full of clean beaches located in close
proximity to hotels, pubs and restaurants, inviting tourists to relax on the
blue shore of the Adriatic. Budva itself
has to be seen, for example, starting with
the Old City that has fortifications from
the 15th Century, numerous museums
and churches. From the city you can sail
to St. Nicholas’ Island, from which there
is a beautiful view of the Riviera.
The crown gem is the Bay of Kotor,
one of the most popular destinations in
Montenegro. The sea cuts into the land,
which makes the majestic mountains
surrounding it look like northern fiords.
There are three large cities on the shore
of the bay: Kotor, Perast and, established
in the Ancient Times, Risan; full of churches, palaces and fortifications built in
different styles throughout centuries.

Bośnia i Hercegowina
via Szczecin
TA DESTYNACJA RÓWNIEŻ JEST JESZCZE NIEDOCENIANA I CZĘSTO POMIJANA W WAKACYJNYCH PODRÓŻACH POLAKÓW. A KRAJ TEN MA DO
ZAOFEROWANIA NIE MNIEJ NIŻ POPULARNA CHORWACJA, MOŻNA NAWET
RZEC, ŻE ZE WZGLĘDU NA MNIEJSZĄ ILOŚĆ TURYSTÓW – NIEKTÓRYM
MOŻE SPODOBAĆ SIĘ BARDZIEJ.

M

oże nie każdy o tym wie,
ale Bośnia i Hercegowina posiada dostęp do
morza. Wszystko dzięki
jednemu miastu – Neum, ciągnącym się
na kilkunastokilometrowym odcinku
biegnącym wzdłuż wybrzeża Adriatyku.
Neum posiada dobrą bazę, zbudowaną
specjalnie z myślą o turystach stawiających na wypoczynek na plaży, a także
na „wypady” do Chorwacji – ceny są tutaj
niższe, a miasto położone jest zaledwie
60 km od Dubrownika.
Tym, którym na plażę nie po drodze, polecamy stolicę kraju – Sarajewo.
Warto zajrzeć na tamtejszą starówkę – najbardziej reprezentacyjną część

miasta z rynkiem, na którym można
zobaczyć unikatową bośniacką zabudowę. Na obrzeżach starówki, nad rzeką
Miljacką znajduje się miejsce zamachu
na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda,
będącego przyczyną wybuchu I wojny
światowej. Oprócz tego, jak to zwykle na
Starych Miastach bywa, i to wypełnione
jest budowlami sakralnymi, pomnikami
i innego rodzaju zabytkami.
Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECINGOLENIÓW DO CZARNOGÓRY ORAZ
BOŚNI I HERCEGOWINY BĘDZIE MOŻNA
UDAĆ SIĘ OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.
OFERTY MOŻNA ZNALEŹĆ W BIURZE
PODRÓŻY RAINBOW.
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Bosnia and
Herzegovina via
Szczecin
It is an incredibly interesting country,
although not yet fully discovered by
tourists. You will not find masses of
people and big resorts that design
everything for the tourist.
This is also an often underestimated and
overlooked destination in Poles’ travel
plans. Yet, this country has not less to
offer than the popular Croatia and you
can say that due to the smaller number of
tourists it can be more attractive to some.
Not everyone might know this but Bosnia
and Herzegovina has access to the sea. It is
all thanks to one city: Neum, which stretches for a few dozen kilometres alongside the
Adriatic coast. Neum has a great touristic
base, built especially for the tourists who

LOTNISKO

prioritise relaxing on the beach and would
like to visit Croatia; the prices here are
much lower while the city is located only
60km away from Dubrovnik.
For those who are not that keen on
the beach we recommend Sarajevo.
You should see its Old Town: the most
representative part of the city, with
a square surrounded by a typical Bos-

AIRPORT

nian architecture. On the edge of the
Old Town, by the Miljacka River, there
is the spot were the Archduke Franz
Ferdinand of Austria was assassinated,
which gave start to the First World War.
Apart from that, as is usually the case
with Old Towns, it is full of churches,
monuments and other historical sights.
from typical touriston any foreigners.

YOU WILL BE ABLE TO GO TO
MONTENEGRO AND BOSNIA AND
HERZEGOVINA FROM THE SZCZECINGOLENIÓW AIRPORT STARTING 15TH OF
JUNE, 2017. YOU CAN FIND THE FULL OFFER
IN THE RAINBOW TRAVELLING AGENCY.

Bułgaria via Szczecin
ZŁOTE PIASKI. JUŻ SAMA NAZWA BRZMI BAJKOWO. TEN ZNAJDUJĄCY SIĘ NA BUŁGARSKIM WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO KURORT NALEŻY DO JEDNEGO Z NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYCH
PRZEZ TURYSTÓW WAKACYJNYCH

M

iejscowość ta słynie z doskoNiedaleko Warny leży niewielka
miejscowość Sweti Konstantin i Elenta.
nałego zaplecza hotelowoTam znajduje się coś niezwykłego, czego
-rozrywkowego – to ponad
100 hoteli, z których każdy
– w przeciwieństwie do zamków, fontann
i murów obronnych – nie znajdziemy
stara się wybić, oferując coś wyjątkowego.
Nie warto wspominać tu o hotelowych
nigdzie indziej. To Kamienny Las – formacja skalna, licząca ponad 50 milionów
basenach – po pierwsze, czym jest basen
lat, która przyciąga turystów zafascynoprzy Morzu Czarnym, po drugie, znajdziewanych magią i ukrytą energią. Sama
my taki przy co drugim z nich. Ci, którzy
miejscowość uważana jest za najbardziej
nie przepadają za leżeniem plackiem na
zielone miejsce na całym wybrzeżu.
plaży zdecydowanie znajdą dla siebie
inne atrakcje, takie jak paintball, tory
Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW
gokartowe, boiska do różnego rodzaju
sportów czy korty tenisowe. Ci, którzy
DO BUŁGARII BĘDZIE MOŻNA UDAĆ SIĘ OD
uwielbiają imprezować, koniecznie
23 CZERWCA 2017 ROKU. OFERTY MOŻNA
muszą przejść się wieczorem na główną
ZNALEŹĆ W BIURZE PODRÓŻY ITAKA.
promenadę, przy której kwitnie nocne
IN ENGLISH
życie. Roi się tam wręcz od restauracji,
pubów, barów i najróżniejszych dyskotek,
a i przed lokalami wiele się dzieje.
The Golden Sands. The name itself
Wybrać się do Bułgarii i nie zwiedzać?
sounds magical. This resort situated
Grzech! Niedaleko Złotych Piasków znajon the Bulgarian Black Sea shore
duje się mnóstwo miejsc, które trzeba
is one of the most popular summer
zobaczyć. Podstawą jest Warna. Najbardestinations, with many attractions
dziej reprezentacyjnym punktem miasta
apart from its famous beaches.
jest Płanczad Niezawimost – główny
plac miasta z fontanną, wokół którego
This town is known for its exquisite
skupione są butiki, restauracje i puby,
touristic base: it has over 100 hotels and
w których można spróbować lokalnej
each and every one of them aims to offer
kuchni (a warto!). Stąd można dotrzeć już
something special. It is not even worth
wszędzie – godna polecenia jest słynna
mentioning the hotel swimming pools:
first of all, what is a pool next to the Black
Katedra Zaśnięcia NMP, wybudowana
w XIX wieku na wzór cerkwi w Sankt
Sea? Second, we will find them at every
Petersburgu. Spod niej z kolei można
hotel. Those who are not keen on lying
udać się do muzeów – Archeologicznego
on the beach will find other attractions;
ze stałą ekspozycją XIX-wiecznych ikon
such as paintball, go-karts, sports’ fields
oraz Etnograficznego, w którym prezenand tennis courts. Those who love to
towane jest typowo bułgarskie rzemiosło.
party have to take a night walk down the
Będąc w Warnie nie można ominąć Ewpromenade: this is where the nightlife is
flourishing. It is crawling with restauksinogradu. Jest to XV-wieczny przepiękny pałac, wybudowany w Warnie przez
rants, pubs, bars and discos, with plenty
księcia Battenberga.
to do also outside of these venues.

Bulgaria via Szczecin
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Going to Bulgaria and not doing any
sightseeing would be a sin. Close to the
Golden Sands you will find plenty of
places that are worth seeing. Varna is
one of the main ones. The most representative spot in the city is the Nezavisimost Square: Main Square of the city,
with a fountain, surrounded by boutiques, restaurants in pubs, in which
you can try the local cuisine (definitely
worth recommending!). From here you
can get everywhere; worth recommending is also the renowned Dormition of the Mother of God Cathedral,
built in the 19th Century and inspired
by the church in Saint Petersburg.
From the cathedral you can get to
museums: the Archaeological Museum
with a permanent exhibition of XIX
Century icons and the Ethnographic
Museum, in which Bulgarian craft is
presented. While in Varna you cannot
miss the Euxinograd. It is a beautiful,
15th Century palace; built in Varna by
Prince Battenberg.
Not far from Varna the Saints Constantine and Helena town is located. There
you can find something truly unique,
something more than castles, fountains
and fortifications, something you will not
find anywhere else. It is the Stone Forest:
a rock formation that is more than 50mln
years old and attracts tourists fascinated
by magic and hidden energy. The town
itself is believed to be the greenest place
on the whole shore.
YOU WILL BE ABLE TO GO TO MONTENEGRO
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM THE
SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT STARTING
23RD OF JUNE, 2017. YOU CAN FIND THE FULL
OFFER IN THE ITAKA TRAVELLING AGENCY.
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Chorwacja via Szczecin

WEDŁUG NAJNOWSZYCH DANYCH WAKACJE W CHORWACJI SPĘDZA CO
ROKU ŚREDNIO NIEMAL 600 TYS. POLAKÓW. NIC W TYM DZIWNEGO, SKORO
CZEKA TAM NA NAS NIEZWYKŁA PRZYRODA, MALOWNICZE PLAŻE CZY
UROKLIWE MIASTA I MIASTECZKA, A WSZYSTKO UZUPEŁNIA PRZEPYSZNA
BAŁKAŃSKA KUCHNIA.

To

położone u wybrzeży
Adriatyku państwo
oferuje wręcz niezliczoną ilość atrakcji, wśród
których każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu
idealne warunki do plażowania, kuszącego dodatkowo pięknymi widokami
wybrzeża dalmatyńskiego z gęsto rozsianymi na lazurowej tafli wody wysepkami.
Chcąc udać się na jedną z nich świetnym
wyborem będzie Korcula – domniemane
miejsce narodzin podróżnika Marco Polo,
Hvar czy Krk z doskonale rozwiniętą infrastrukturą i bazą turystyczną – hotelami
o różnych standardach i bogatym zapleczem gastronomicznym. Dla tych, którzy
wolą aktywnie spędzać czas, ale niekoniecznie lubią zwiedzać, Chorwaci także
przygotowali masę rozrywek – w wielu
miejscach można spróbować swoich sił
w nurkowaniu czy w kitesurfingu.
Kolejnym argumentem przemawiającym za wakacjami w Chorwacji są
tamtejsze parki narodowe, należące
do najpiękniejszych w całej Europie.
Najbardziej znanym z nich jest Park
Narodowy Jezior Plitwickich, w którym
ułożone kaskadowo akweny formują
malownicze wodospady, a woda na ich
dnie jest krystalicznie czysta. Wraz
z bujną roślinnością okalającą cały
teren parku tworzą one zapierającą dech
w piersiach scenerię, której na pewno
nie uświadczy się w naszym rodzimym
kraju. Warto zajechać także do Parku
Narodowego Paklenica w górach Velebit,
aby zobaczyć Malą i Veliką Paklenicę
– dwa krasowe kaniony, na których dostępne są również drogi wspinaczkowe.

Będąc w Chorwacji nie można pominąć Dubrownika, chyba najbardziej
popularnego wśród tamtejszych turystów miasta. Obowiązkowym punktem
podróży jest spacer ulicą Stradun –
najbardziej znanym i najpiękniejszym
traktem Starego Miasta, które jako
całość zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warte
zobaczenia są także barokowy kościół
św. Błażeja – patrona miasta, miejscowe pałace (przede wszystkim Sponza
i Rektorów) i plac Luza z kolumną Rolanda. W Dubrowniku znajduje się też
chyba najbardziej znane Stare Miasto na
świecie, które wraz z zespołem miejskich fortyfikacji z XVIII wieku stało się
scenerią słynnego serialu „Gra o tron”.
Jego uliczki, mury i baszty posłużyły
twórcom za stolice przynajmniej dwóch
potężnych, ale odmiennych królestw.
Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECINGOLENIÓW DO CHORWACJI BĘDZIE MOŻNA
UDAĆ SIĘ OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.
OFERTY MOŻNA ZNALEŹĆ W BIURZE
PODRÓŻY RAINBOW.
IN ENGLISH

Croatia via Szczecin
According to most recent data about
600 thousand Poles visit Croatia
per summer. No wonder, since they
are greeted by amazing nature,
picturesque beaches, charming
cities and towns and exquisite
Balkan cuisine.
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This country on the shore of the Adriatic Sea offers an uncountable number
of attractions, amongst which you will
definitely find something to your liking.
There are perfect conditions for relaxing on the beach, which also tempt with
beautiful sights of the Dalmatian shore
with islands sprinkled in the deep-blue
waters. If you want to visit one of them
a good choice would be Korcula (the
rumoured place of Marco Polo’s birth),
Hvar or Krk, with their well-developed
infrastructure and tourist base: hotels of
numerous standards and great gastronomy services. For those who prefer to
spend time actively but not necessarily
sightseeing the Croats have also prepared
many attractions: in many places you
can try snorkelling or kitesurfing.
Another argument in favour of summer in Croatia is their National Parks,
probably the most beautiful ones in all
of Europe. The best known one is the
Plitvice Lakes National Park, in which
cascading lakes form picturesque waterfalls with crystal-clear water. Next to
the rich nature filling the park they form
breath-taking sceneries, ones that you
will not find in your home country. It is
also worth to go down to the Paklenica
National Park, situated in the Velebit
Mountains, to see the Mala and Velika
Paklenica: two karst canyons, which
both have climbing routes.
While in Croatia you cannot overlook
Dubrovnik, probably the most popular city
amongst the tourists. Obligatory on the trip
is a walk down Stradun Street: best known
and most beautiful tract of the Old Town,
which is part of the UNESCO World Heritage list. You should also see the baroque
Saint Blaise’s Church, the patron of the
city, local palaces (especially the Sponza
and Rector’s Palaces) and the Luza Square
with Saint Roland’s column. Dubrovnik
has probably the best known Old Town in
the world, which has, alongside the city’s
fortifications, appeared in HBO’s Game of
Thrones series. Its streets, walls and towers
served the filmmakers as capitols of two
powerful, separate kingdoms.
YOU WILL BE ABLE TO GO TO CROATIA
FROM THE SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT
STARTING 15TH OF JUNE, 2017. YOU CAN
FIND THE FULL OFFER IN THE RAINBOW
TRAVELLING AGENCY.
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OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

BERGEN

NORWEGIAN
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

11:30

12:00

DY1014/5

737

…..6.

10:10

10:40

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

ODLOT
DEPARTURE

20:05

DY1014/5

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

18:15

ODLOT
DEPARTURE

18:45

LIVERPOOL

WIZZ AIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

WIZZ AIR

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

B737

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62152/1

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

RYANAIR
NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

...4..7

19:55

20:20

FR7111/12

737

..3.... (21.12.1604.01.17)

15:50

16:15

FR7111/12

737

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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CZ ARTERY 2017

CHARTERS 2017

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6
7

KRETA
KORFU
ALBANIA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
BUŁGARIA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BUŁGARIA

CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

KRETA
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