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S³oñce œwieci tu 300 dni w roku
ocieraj¹c siê o wynios³e, spadaj¹ce
wprost do morza góry. Turkusowe
wody Morza Œródziemnego wci-
skaj¹ siê w niewielki, malowniczy
port. Morska bryza miesza siê
z zapachem, ¿ywicy, zió³ i kwia-
tów przynoszonych z Lazurowe-
go Wybrze¿a. Czy maj¹c pieni¹-
dze – du¿e pieni¹dze – mo¿na zna-
leŸæ lepsze miejsce na spêdzenie
kilku tygodni, a mo¿e ca³ego
¿ycia? Czy to jest wymarzone miej-
sce dla bogaczy?
Niestety nie! To tylko pretekst

dla mo¿nych tego œwiata. Tutaj
przyje¿d¿a siê zupe³nie po coœ in-
nego. Ale o tym za chwilê.
Jad¹c autostrad¹ z w³oskiej Li-

guri do francuskiej Prowansji nie
mo¿emy opuœciæ tego niezwyk³e-
go miejsca. Nawet autostrada prze-
dzieraj¹ca siê przez niezliczone
tunele i wiadukty zmienia swój
kolor. Asfalt w tunelach staje siê
¿ó³ty, a znaki drogowe uparcie za-
praszaj¹ do przerwania podró¿y
i obejrzenia tego miniaturowego
ksiêstwa. Pozbywaj¹c siê wszystkich
monet na kolejnych bramkach
stajemy w d³ugim korku stromo
opadaj¹cym w kierunku miasta
i morza. W œlimaczym tempie
zje¿d¿amy w dó³. Z niepokojem
zastanawiamy siê gdzie znajdzie-

Pogoda dla bogaczy

Monako

my parking? Gdzie zmieszcz¹ siê
te wszystkie samochody? W koñ-
cu samochody znikaj¹, a my
wje¿d¿amy w las wie¿owców za-
gl¹daj¹cych sobie w okna. Po chwili
i my znajdujemy podziemny par-
king i ruszamy w karko³omn¹
podró¿ w g³¹b ziemi. Pisk opon
ocieraj¹cych siê o posadzkê staje
siê nieznoœny. Jeszcze jedno piê-
tro, honorowa runda wokó³ cia-
sno zaparkowanych samochodów
i jedziemy ponownie w dó³.
W koñcu na siódmej kondygna-
cji, prawdopodobnie du¿o poni-
¿ej poziomu morza jest trochê
luzu. Na milimetry parkujemy sa-
mochody i wind¹ ruszamy na
górê.
Jesteœmy w centrum miasta

w Monaco Ville, najstarszej czêœci
pañstwa po³o¿onej na wysokim
skalistym pó³wyspie. U jego nasa-
dy le¿y Pa³ac Ksi¹¿êcy i stare mia-
sto, w którym mo¿na kupiæ pa-
mi¹tki, perfumy w staroœwieckich
buteleczkach, prowansalskie my-
d³o z dodatkiem lawendy i pó³li-

trow¹ wodê mineraln¹ za 3 euro.
Tutaj boleœnie przekonaliœmy siê,
¿e ten œwiat nie jest dla wszystkich.
Pa³ac by³ w³osk¹ fortec¹, któr¹

8 stycznia 1297 roku zdoby³ Ksi¹-
¿e Francisco Grimaldi z Genui.
Tego dnia obchodzone jest œwiêto
narodowe upamiêtniaj¹ce roczni-
cê powstania rodu Grimaldich –
najstarszej dynastii europejskiej.
Wed³ug umów z Francj¹, Mona-
ko bêdzie istnieæ dopóty, dopóki
bêdzie istnieæ dynastia. Potem zo-
stanie wch³oniêta przez wielkiego
s¹siada.
Jak wszêdzie i tutaj rodzina kró-

lewska to doskona³y biznes.
W sklepach kupimy niezliczone
gad¿ety z ksi¹¿êcymi wizerunka-
mi. Kubki, d³ugopisy, czapeczki,
koszulki. Mo¿na nawet zwiedziæ
apartamenty ksi¹¿êce, poza chwi-
lami, gdy na maszcie powiewa fla-
ga (podobna do naszej – tylko od-
wrotnie zawieszona) co oznacza,
¿e ksi¹¿ê lub jego rodzina s¹ na
miejscu i nie ¿ycz¹ sobie odwie-
dzin. Wtedy pozostaje nam tylko

obejrzenie zmiany warty przed
pa³acem, przypominaj¹cej bardziej
groteskowe wydarzenie. Pod pa³a-
cem znajduje siê wiêzienie. Ostat-
nio jednak œwieci pustkami, bo
z³oczyñców w Monako nie ma
wielu. Policja równie¿ sprawia wra-
¿enie jakby siê nudzi³a, snuj¹c siê
i dyskutuj¹c na œrodku skrzy¿o-
wañ. Ze wzgórza rozpoœciera siê
rozleg³y widok na port jachtowy
Forntvieille, wciœniêty pomiêdzy
skalne urwiska i be¿owo-¿ó³te kil-
kupiêtrowe apartamenty. Z dru-
giej strony wzgórza podziwiamy
to, co kojarzy nam siê z Monako.
Dwa kilometry kwadratowe, blich-
tru, luksusu i dekadencji. Bo prze-
cie¿ pieni¹dze s¹ sensem istnienia
Monako. Wszystko jest tu o wiele
bardziej kosztowne: jedzenie, noc-
legi, mieszkania, grunt, nawet
obywatelstwo. Mimo ¿e ksiêstwo
liczy 45 tysiêcy mieszkañców, tyl-
ko jedna dziesi¹ta to obywatele. To
elita elit, ludzie zamieszkuj¹cy
Monako od pokoleñ, s¹ najczê-
œciej spowinowaceni z rodzin¹

 T³umy gapiów przed kasynem. W g³êbi luksusowy Hotel de Paris.  Pa³ac rodziny Grimaldich.

 Fontvieille zbudowane na sztucznej wyspie.

zdjêcia Ireneusz Wo³ek
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panuj¹cego. Jednak w Monako
mo¿na zamieszkaæ. Umo¿liwia to
karta rezydenta. Wystarczy zdepo-
nowaæ w banku pó³ miliona euro,
no i czymœ siê wyró¿niæ. Byæ Klau-
di¹ Schiffer, Eltonem Jonem, ksiê-
ciem, szejkiem lub przynajmniej
miliarderem. S¹ i Polacy: Fibak czy
Kubica. Monako jest obok Lon-
dynu najdro¿sze w Europie. Metr
kwadratowy mieszkania kosztuje
ok. 100000 z³. Pozwoliæ sobie
mog¹ na nie ludzie naprawdê bo-
gaci, ale ksiêstwo ma na nich spo-
sób. Obywatele i rezydenci nie
p³ac¹ podatków dochodowych,
a banki nie pytaj¹ o pochodzenie
wp³acanych pieniêdzy. Bycie rezy-
dentem musi siê op³acaæ, bo chêt-
nych nie brakuje. A w³adze Mo-
nako selekcjonuj¹ ich starannie.
La Condamine – przytulona do

Lazurowego wybrze¿a dzielnica
portowa zaskakuje nas swoim spo-
kojem. Mimo ruchu, a nawet cza-
sami t³oku, spaceruj¹c po ulicach,
nie odczuwamy nerwowoœci ¿ycia.
Toczy siê tu ono chyba trochê ina-
czej, spokojniej. W marinach stoj¹
najbardziej luksusowe jednostki
p³ywaj¹ce po morzach. Warto spoj-
rzeæ na leniuchuj¹ce jachty, które
odby³y wczeœniej walkê o najbar-
dziej spektakularne miejsce
w marinie. Bo, byæ w dobrym miej-
scu to przywilej. Przecie¿ po to tu
przyp³ynê³y. Zadzieraj¹c g³owy
spogl¹damy na w³aœcicieli popija-
j¹cych kawê na zacienionym po-
k³adzie w towarzystwie nienagan-
nie ubranej obs³ugi oraz profesjo-
nalne ekipy pucuj¹ce ³odzie. Kil-
ku paparazzich i setki turystów
poszukuj¹ wzrokiem znanych
postaci z Show Biznesu i celebry-
tów.
Ogl¹daj¹c tocz¹ce siê ¿ycie, po-

mniki poœwiêcone znanym kie-
rowcom idziemy w stronê najs³yn-
niejszej dzielnicy pañstwa-miasta.
Przed nami Monte Carlo i wizy-
tówka ksiêstwa, kasyno, przed któ-
re zaje¿d¿aj¹ samochody z elitar-
nej pó³ki. Co kilka minut w œwie-
tle fleszy, zatrzymuje siê wypole-
rowany Roll-Rolce czy Bentley
z którego majestatycznie wy-
chodz¹ znani i bogaci tego œwiata.
Po chwili ciê¿ki, przyt³umiony g³os

Lamborghini, Ferrari, Maserati czy
Astona Martina przykuwa uwagê
licznych gapiów. Lekkie sykniêcie,
drzwi podnosz¹ siê do góry i przy
ogólnym poruszeniu wychodzi –
po prostu facet który ma kasê.
Ostatnio dominuj¹ tu rosyjscy
nowobogaccy. Banknot i kluczyki
dla boya, reszta bez³adnie wrzuco-
na do tylnej kieszeni. A co. Kto
bogatemu zabroni! Niech widz¹
i patrz¹! Lans na maksa.

Kasyna pojawi³y siê w Monako
pod koniec XIX wieku z prozaicz-
nego powodu: dziury w bud¿ecie.
Ówczesny w³adca ksi¹¿ê Karol
poleci³ zbudowaæ kasyno, które
w zadziwiaj¹cym tempie wzboga-
ci³o kasê Monako i tak pozosta³o
do dzisiaj. Po wejœciu do kasyna
(niedopuszczalne s¹ klapki, szor-
ty i pla¿owe kreacje) i pozostawie-
niu rzeczy w szatni (szatnia jest
obowi¹zkowa; nale¿y zostawiæ
w niej równie¿ aparaty fotograficz-
ne) stajemy wewn¹trz ogromne-
go, wy³o¿onego marmurami i oto-
czonego przez rzêdy 28 onykso-
wych kolumn Atrium, którego
wystrój pochodzi z 1878 r. Po-
mieszczenie przykryte zosta³o
szklanym zadaszeniem. St¹d wcho-
dzi siê tak¿e do g³ównej sali Ope-
ry – Salle Garnier. Przez salê z au-
tomatami wchodzimy na sale do

gry w ruletkê. Kilkanaœcie osób t³o-
czy siê obok sto³ów. Jedni graj¹ inny
siê przygl¹daj¹. Ale wszyscy marz¹.
Do gry w ruletkê potrzeba 10 euro,
ale w kasynie s¹ te¿ zamkniête sale,
gdzie minimalna stawka wynosi
5000 euro. S¹siaduj¹cy z kasynem
Hotel de Paris***** tak¿e powsta³
na zamówienie ksiêcia Karola. Trze-
ba by³o gdzieœ ulokowaæ najzamo¿-
niejszych hazardzistów i tych
wszystkich, którzy chc¹ b³yszczeæ
podwójnie: œwiat³em w³asnym i od-
bitym od luster i z³oconych klamek.
Monte Carlo to nie tylko Kasy-

no. Raz w roku zjawia siê Formu-
³a 1 i zak³óca spokój ksiêstwa, aby
rozegraæ Grand Prix Monaco.
Normalnie wygl¹daj¹ce ulice za-
mieniaj¹ siê w tor wyœcigowy
z oponami, barierami ochronny-
mi, pojawiaj¹ siê boksy zaplecza
technicznego, powstaj¹ trybuny.
W okresie F1 marina zapchana jest
do granic niemo¿liwoœci, a hote-
le, szczególnie wzd³u¿ trasy zawo-
dów, maj¹ od wielu miesiêcy zare-
zerwowane pokoje. Jest to bowiem
jedyny wyœcig, który ogl¹da siê nie
tylko z trybun, ale tak¿e z jach-
tów, okien hoteli czy mieszkañ. Nie
wszystkich staæ na wizytê w Mon-
te Carlo podczas Grand Prix. Jed-
nak niemal ka¿dy mi³oœnik moto-
ryzacji, który znajdzie siê w mie-

œcie w dowolnym terminie, nie po-
wstrzyma siê przed spacerem cho-
cia¿by fragmentem trasy wyœcigo-
wej. Pójdzie na przyk³ad Avenue
de Monte-Carlo pod górê, w kie-
runku kasyna, obejrzy najs³ynniej-
szy zakrêt przy palmie na Avenue
Princesse Grace, aby dojœæ do tu-
nelu Louisa II. A potem jest Ave-
nue J.F. Kennedy’ego i wyjazd
przy szykanie na wybrze¿e.

Mo¿na sobie wtedy wyobraziæ,
jak trudny jest wyœcig na tych w¹-
skich ulicach.

Co dalej z ksiêstwem które dusi
siê w swoich niewielkich grani-
cach. W ksiêstwie nie ma ju¿ prak-
tycznie wolnych terenów pod za-
budowê. Fontvieille, dzielnica re-
zydencjalno-handlowa zbudowa-
na zosta³a na morzu, któremu
wydarto 22 hektary. W³adze Mo-
nako licz¹, ¿e buduj¹c nowe kon-
strukcje na morzu uzyskaj¹, za 10
lat 350 tys. metrów kwadratowych,
na których powstan¹ miêdzy in-
nymi luksusowe rezydencje. Czy
tak siê stanie w rzeczywistoœæ – zo-
baczymy.

Opuszczamy Monaco, gdzie
mo¿na doznaæ uczucia przyt³ocze-
nia luksusem i blichtrem. Gdzie
za s¹siada mo¿na mieæ Madonnê
lub Cristiano Ronaldo, którzy
w³aœnie wysiedli z helikoptera na
dachu Twojego hotelu. W kasynie
mo¿na spotkaæ Toma Cruise, a na
œwiat³ach zatrzymaæ swoje auto
obok Michaela Schumachera.
Niestety nie mieliœmy tyle szczê-
œcia by zobaczyæ, choæ jedn¹ s³a-
wê. Ale mieliœmy szczêœcie po pro-
stu tutaj byæ. Zobaczyæ i dotkn¹æ
œwiat jak¿e odmienny od naszej
rzeczywistoœci – ale czy naprawdê
jest on taki unikatowy i piêkny?

 Mercedes, Audi czy BMW – to za ma³o.

 Najs³ynniejszy zakrêt Furmu³y 1 na Avenue Princesse Grace.  Adam, Ewa i ja.

 Na tych ulicach odbywa siê Grand Prix

Monaco.

 Pomnik legendarnego Argentyñczyka

Juan Manuel Fangio, startuj¹cego w la-

tach 50-tych.
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