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NASI AUTORZY
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RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz.
Autor największych polskich
hitów komediowych w XXI w.
W 2015 roku 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.

Satyryk, autor tekstów,
dziennikarz, twórca zespołów
kabaretowych, sztuk teatralnych oraz scenariuszy seriali.
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

Muzyk, wokalista, autor
tekstów, kompozytor i powieściopisarz. Lider zespołu
Organek, z którym nagrał
dwa albumy: Głupi (2014)
i Czarna Madonna (2016).

Emocjonalna ekshibicjonistka.
Aktorka, wychowanka szkoły
filmowej. Z wykształcenia również mgr pedagogiki pracy. Od
2003 roku użycza swojego ciała
i duszy branży filmowej. Od 2013
pisze. Kieruje się zmysłami.

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.

Dziennikarz Canal Plus
Sport i prezenter wiadomości w TVN i TVN24.
Zbzikowany na punkcie
sportu, oszalały na
punkcie muzyki. Wielbiciel
twórczości z duszą.

Aktor "jeszcze" młodego
pokolenia. Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta,
z nudów "odkopał" Petera
Sellersa i Monty Pythona
i stwierdził, że jego miłością
jest komedia.

Dziennikarka telewizyjna
i radiowa, m.in. Radiowej
Dwójki i TV Kino Polska.
Lubi rowery z RFN-u, stylowe motocykle wraz z ich
jeźdźcami, a do szybowca
wsiada na jedno zawołanie.

Jego główną aspiracją
w życiu jest zostanie publikowanym autorem lub
przetłumaczenie sobie,
że społeczeństwo nie
było gotowe. Redaktor
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH A musician, sin-

ger, songwriter, composer,
and novelist. The leader
of Organek, with whom he
has recorded two albums:
Głupi (2014) and Czarna
Madonna (2016).

ENGLISH An emotional exhibitio-

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od
25 najczęściej do radiowego
mikrofonu, czasami z dość
skandalicznym skutkiem.
Życiowe motto: „Staczać się
trzeba powoli, żeby starczyło
na całe życie”.

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”.
Specjalista od one-man
show i stand-upów.
Słowem pisanym para
się rzadko, ale za to
długodystansowo.

Pasjonatka i analityk mody.
Redaktor, stylista, kolorysta
i baczny obserwator tego,
co w modzie było, jest
i będzie. Współpracuje
z poczytnymi tytułami oraz
instytucjami branży mody.

Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca
kaźni”, „Rozmów na trzech
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie
pozwolisz żyć czarownicy” oraz
zbioru opowiadań „Przysionek,
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

ENGLISH A lawyer by train-

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

for 45 years; mostly talking
to the radio microphone
for 25 years, sometimes
with a scandalous outcome.
His life motto is: 'Go down
slowly to have enough for all
your life.'

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.

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

analyst. An editor, stylist,
colourist, and a watchful
observer or past, current,
and future fashion trends.
She works for popular
fashion magazines and
establishments.

nist. An actress and film school
graduate. An MA in Pedagogy
of Work by training. Since 2003,
she has been giving her body
and soul to the film industry. She
has been writing since 2013. She
follows her senses.

ing. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (11), MAT. PRASOWE (12), TOMASZ SAGAN (13), MONIKA SZAŁEK (14), DOMINIKA WOŹNIAK (15), MAT. PRASOWE (16), MAT. PRASOWE (17) , MAT. PRASOWE (18) , MONIKA SZAŁEK (19), MAT. PRAWOWE (20).

GRZEGORZ
KAPLA

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MACIEJ ZIENKIEWICZ, (4), MAT. PRASOWE (5), TOMASZ SAGAN (6), MAT. PRASOWE (7), MONIKA SZAŁEK(8), MAT PRASOWE (9-10).

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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.

working for Canal Plus
Sport and a news presenter at TVN and TVN24.
Crazy about sports and
madly in love with music.
A fan of creative works
with a “soul.”

young generation. After
years of waiting to play
Hamlet, out of boredom he
‘dug out’ Peter Sellers and
Monty Python and decided
that his heart belonged to
comedy.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.
ENGLISH Sound-sensitive

and light-loving. Daily, she
deals with market analysis
in ‘Media i Marketing
Polska’. After hours, she
collects stories. A specialist
in Polish studies and film
expert by training.

worked at Polish Radio
„Dwójka" and Kino Polska TV.
She likes bikes from old West
Germany, stylish motorcycles with their riders, and she
gets onto a glider on cue.

is to become a published
author or convince himself that society wasn't
ready. Editor-in-chief at
Anywhere.pl.

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

screenwriter. The director and
producer of a short feature
film ‘The Hunger’. Daily, she
breaks down prejudice based
on damaging stereotypes.

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A photographer

and artist fascinated with
people, faces, poses and
life – always with man
in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School .

PLATFORMA MEDIALNA

ENGLISH A journalist and

long-time Deputy Head
of Culture Department in
‘Wprost’ weekly. Known
for his sharp tongue and
uncompromising opinions.
For many years, he has
been doing reportages
about art on DDTVN.
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LIST OTWA RTY
DO CZYTELN IKÓW
OD REDA KCJI A N Y W HERE
Przyszły rok będzie pełen wrażeń. Część upłynie pod znakiem litery P jak Podcast, co mogę już tutaj Wam trochę zatrajlerować. Na pewno będę się również starał o zwiększenie ilości
tekstów kulturalnych na stronie, bo kreatywność to najpiękniejsza rzecz jaka istnieje.
Dziękujemy zatem za Waszą obecność w tym roku i mam
nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Jak zawsze,
piszcie do nas, nękajcie nas, męczcie dopóty, dopóki nie
zrobimy wszystkiego dobrze. I jak zawsze, sprawdźcie nas
#gdziekolwiekjesteście!

JAKUB
WEJKSZNER

ENGLISH

Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem
lub przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

S

zanowni Czytelnicy,
W tej formie, powiedzmy, listu otwartego, chciałbym
wszystkim podziękować za ten rok z nami. Redakcję objąłem w końcu stycznia tego roku, więc można powiedzieć, że byliście na mnie, drodzy Czytelnicy, skazani przez większość 2019.
Z mojego punktu widzenia, zrobiliśmy wspólnie naprawdę
dobrą robotę. Oczywiście, nie obyło się bez wybojów po drodze. Z niektórymi autorami musieliśmy się pożegnać, niektórzy doszli. Wydaje mi się jednak możemy być wszyscy zadowoleni z tego, jak prezentuje się obecnie portal Anywhere.pl
i nasze magazyny.
I żeby nie było – my żeśmy zrobili to razem, wespół w zespół.
Starałem się wsłuchiwać w Wasze potrzeby, to, co lubicie czytać,
a co jest dla Was kompletnie nieinteresujące. Analizowałem, jak
jaki psychonaukowiec, każdy Wasz lajk, szer czy cokolwiek, by
upewnić się, że uzyskacie najlepszą możliwą, w ramach naszej
działalności, ale także najpopularniejszą wśród Was rozrywkę.
Oczywiście, na pewno popełniłem w międzyczasie dużo
błędów. Niewątpliwie, mieliście okazję mi to również wytknąć
w komentarzach. Obiecuję, że nie będę już bawił się brodą
podczas wywiadów, gdyż, jak to zasugerowała jedna z Was,
jest to wysoce niehigieniczne. Postaram się również nie pisać
bzdur, jak sugerowała inna. Co się jednak nie zmieni, to wciąż
nie będziemy puszczać tekstów kiepskich, mało jakościowych, wciąż będziemy starali się sprawdzać każdy tekst ku
większej chwale języka polskiego (co również może się udać
lub nie) i wciąż starać się będziemy dawać Wam najlepsze treści od najciekawszych autorów.

Dear Readers,
In this form of, say, an open letter, I would like to thank you for
the past year with us. I was appointed Editor-in-Chief at the end
of January, so I can say you, dear Readers, were stuck with me
for most of 2019.
From my perspective, we did a really good job together. Of
course, there were some potholes along the way. Some authors
had to leave, others joined us. It seems to me, however, that we
can be satisfied with the present shape of Anywhere.pl website
and our magazines.
And for the record, we did it together. I tried to listen to your
needs, what you like to read and what you find irrelevant. I analysed, like some psycho-scientist, every like, share or anything
to make sure you will get the best possible, within our capacity,
and the most popular entertainment.
Of course, I surely made plenty of mistakes along the way.
Doubtless, you also had a chance to point them out in your
comments. I promise I will stop picking my beard during interviews since, as one of you suggested, it is highly unhygienic.
I will also try not to write nonsense, as another reader suggested. What will not change, however, is that we will not publish
mediocre texts of poor quality; we will still try to check every
text to the glory of the Polish language (which might work or
not) and we will try to give you the best content from the most
interesting authors.
The next year will be very eventful. It will be marked by the
letter P as in Podcast, what I can already trailer you here. I will
also strive to increase the number of cultural texts on our website because creativity is the best thing under the sun.
Thank you for being with us last year and I hope to see
you the next one. As always, write to us, hound us, and twist
our arm until we do everything right. And, as always, check
us out #anywhere!

Z wyrazami szacunku / Best Regards
Redaktor naczelny Anywhere.pl / Editor-in-Chief at Anywhere.pl

Jakub Wejkszner
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JESTEM SUMĄ...

JESTEM SU M Ą
WS Z YS T K I C H
SPOTK A Ń
„NA JPIERW WSZAK JESTEŚMY LUDŹMI, POTEM AK TORAMI, DZIENNIK ARZAMI, PSYCHOLOGAMI.
TWORZENIE BEZPIECZNEGO DYSTANSU CHRONI , ALE I UTRUDNIA WEJŚCIE W RELACJĘ. MÓJ ZAWÓD
JEST NIEBEZPIECZNY MIĘDZY INNYMI DLATEGO, ŻE KIEDY GRAJĄC ROLĘ, NIE ZOSTAWIASZ JEDNEJ
NOGI ZA PROGIEM, ONA MOŻE WYDARZYĆ SIĘ NAPRAWDĘ”. O RYZYKU ZAWODOWYM, PRZEKLEŃSTWIE ALGORYTMÓW, RODZINNYCH MAPACH MARZEŃ I ZNACZENIU DIALOGU WEWNĘTRZNEGO
ROZMAWIAMY Z AKTOREM MICHAŁEM CZERNECKIM.
TEKST Katarzyna Woźniak

ZDJĘCIA Piotr Sobik

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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dla hotelu H15 Boutique
( ul. Poznańska 15, 00-680 Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu

STREFA VIP / VIP ZONE

Jesteś człowiekiem-orkiestrą: aktorem serialowym,
filmowym, teatralnym, napisałeś książkę. Czy aktor to
jednoosobowe odnawialne źródło energii?

To zależy od wyborów, których się dokonuje. Ja biorę sobie z reguły na głowę zbyt wiele. To przyzwyczajenie wynikające z realiów polskiego rynku: bierzesz trzy projekty,
bo zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że któryś z nich
„spadnie”. Przez ostatnie lata jakoś tak się układało, że
nie odwoływano żadnego, a jeszcze dochodziły następne. W rezultacie w poprzednie wakacje robiłem 5 rzeczy
naraz. To za dużo. Wydaje mi się, że teraz wybieram bardziej z myślą o sobie, work life balance zaczyna działać.
W przeciwnym razie jakość mojej pracy nieuchronnie
spada, bo nie mam nawet czasu się zregenerować. To ma
też związek z wiekiem: do pewnego momentu wydaje się
nam, że jesteśmy nieśmiertelni i że pokłady energii w nas
są niewyczerpane.
Dzieci są nieśmiertelne.

Właśnie, dopóki nie imają się nas choroby, zakładamy, że
jesteśmy auto-odnawialni. Zaciągamy kredyt na energię
u samych siebie i zapominamy, że dług trzeba spłacić. A im
jesteśmy starsi raty są wyższe, a termin spłaty krótszy.

Wciąż się uczę - to proces, więc nie zawsze mi jeszcze wychodzi, ale sądzę, że ja po prostu potrzebuję o siebie dbać.
Dawniej za każde niepowodzenie czymś się karałem.
Odmawiałeś sobie czegoś? Jakiejś przyjemności?

Wewnętrzny krytyk podpowiadał najgorsze rozwiązania.
Prawie zawsze byłem niezadowolony z tego, co zrobiłem.
To destrukcyjny proces. Od pewnego czasu, sam ze sobą
dialogując, postanowiłem minimalizować porażki, a nagradzać się za sukcesy. Dziś widzę, że byłem dla siebie
niesprawiedliwy: wiele rzeczy robiłem po raz pierwszy i oczekiwałem, że muszą mi wyjść perfekcyjnie. To
założenie naiwne i okrutne wobec samego siebie. Na
dyplomie, który otrzymałem w szkole teatralnej z rąk
Krzyśka Globisza, widnieje zdanie, które cały czas mi towarzyszy: „Artystą jest się wtedy, kiedy się daje”. Dawniej

rozumiałem, że to działanie tylko w kierunku odbiorców.
Teraz myślę, że trzeba dawać też sobie. Stale towarzyszy mi dialog, o którym powiedziałaś. A dialog zakłada
relację. Oczywiście także z widzami, którzy chcą oglądać efekty mojej pracy. Prywatnie pielęgnuję też dialog
ze światem. Wszyscy taki prowadzimy, tylko nie wszyscy
zdajemy sobie z niego sprawę albo nie chcemy tego widzieć. Mam na myśli wyczulenie na to, że wszystko, co
do nas w życiu przychodzi, ma jakiś sens: nie ma przypadkowych rozmów, spotkań, zdarzeń. To dodaje mi siły:
przekonanie, że nic nie przychodzi do nas przypadkowo,
wliczając w to także role, które ktoś mi proponuje. Książka „Wybrałem życie” – wywiad rzeka, którą napisaliśmy
z Moniką Sobień, także zrodziła się z dialogu. Rozmówca jest doskonałym weryfikatorem naszych wyobrażeń
o sobie. To warunkuje dynamikę i szczerość opowieści.
Nawet monodram w swojej istocie jest dialogiem postaci
ze sobą i widzami. Wszyscy jesteśmy w nieustannym dialogu – czy to nam się podoba, czy nie.
Umiejętność wewnętrznego dialogowania jest ważna,
bo aktor jest w całości narzędziem swojej pracy.
Pomyślałam, że podobnie jest w terapii: tam wektory są
dwustronne. Terapeuta też podlega terapii.

Dobre porównanie, sam jestem w terapii, mam żonę,
która się tym zajmuje zawodowo. Uważam, że dobry terapeuta wchodzi w relację z drugim człowiekiem – to
ona leczy. Ludzie w Warszawie często pytają zaraz na
początku, przedstawicielem jakiej szkoły jest terapeuta.
Wydaje mi się, że to ma drugorzędne znaczenie, ponieważ najważniejsza jest pełna empatii i uważności relacja,
więź. Najpierw wszak jesteśmy ludźmi, potem aktorami,
dziennikarzami, psychologami. Tworzenie bezpiecznego dystansu chroni, ale i utrudnia wejście w relację. Mój
zawód jest niebezpieczny między innymi dlatego, że kiedy grając rolę nie zostawiasz jednej nogi za progiem, ona
może wydarzyć się naprawdę Dla naszego mózgu nie
ma znaczenia, czy emocja jest udawana, czy prawdziwa, przeżywamy je podobnie. Dobry terapeuta często
wchodzi w rolę ojca, matki, partnera, żebyśmy bezpiecznie mogli się z skonfrontować albo wyrazić to, czego nie
potrafimy z jakichś powodów w naszym prawdziwym życiu. Pomyślałem kiedyś sobie, że mój zawód jest półprzepuszczalny – na planie, czy w teatrze nikogo nie interesuje co się dzieje u mnie w życiu, że mam słabszy dzień,
zmartwienie, jestem chory.
Widzowie zapominają o tym, że jesteś człowiekiem
takim jak oni.

MÓJ Z AWÓD J E S T
N I EBEZ PI E C Z N Y M I ĘDZ Y
I N N Y M I DL AT E G O, Ż E
K I EDY GR A JĄC ROL Ę N I E
Z O S TAW I A S Z J EDN E J NO GI
Z A PRO GI E M, ONA MOŻ E
W Y DA R Z YĆ S I Ę NA PR AW DĘ.

Jako narzędzie muszę być nieustannie gotowy do pracy.
Widzowie zapłacili za bilet – oczekują, w sumie słusznie,
takiej samej jakości „produktu” zarówno kiedy mam dobry, jak i zły dzień. W drugą stronę to już nie działa. Na
przykład w serialu „Motyw” postać Szulca nosi zarost.
W związku z tym moja rodzina, czy jej się to podoba, czy
nie, przez 7 miesięcy w roku ma męża i ojca z brodą. To
dość powierzchowny przykład, ale dobrze ilustruje tę półprzepuszczalność. Staram się przynosić do domu tylko to,
co potrzebne, nie zawsze się jednak udaje. Fotel przy wejściu pełni u nas funkcję „śluzy bezpieczeństwa”: siadam
na nim po wejściu i siedzę tak długo, aż uświadomię sobie,
że jestem już w domu, a nie w pracy.

Zbliż telefon i odczytaj film

Zawód aktora zdaje się mieć auto-eksploatację wpisaną
w sens. Jest się nieustannie w dialogu z wewnętrznym
dzieckiem przekonanym o nieśmiertelności – z Twoich
dokonań czerpią dzięki temu widzowie. Co dla siebie robisz,
żeby nie zwariować?

JESTEM SUMĄ...
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MÓW I ĄC T ER A Z D O C I EBI E
S ŁYS Z Ę W MOIC H Z DA N I AC H
S Ł OWA W I ELU WS PA N I A ŁYC H
LU DZ I, Z KT ÓRY M I Z E T K N Ę Ł O
M N I E MOJ E Ż YC I E . J E S T E M S U M Ą
T YC H WS Z YS T K IC H S P O T K A Ń.
Świetny pomysł.

Myślę, że to się może sprawdzić w każdym zawodzie. W domu jest np. określony zapach,
podczas mojej obecności na pewno wiele się
wydarzyło, nie wiem co, ale przecież tak naprawdę jestem tego ciekaw. To, co przyniosłem z pracy, niekoniecznie musi być w tej
przestrzeni najważniejsze.
Z wywiadów, których udzielałeś
magazynowi Anywhere można
wywnioskować, że jesteś interesującym
czytelnikiem. Studiujesz zawód od strony
filozoficznej: sprawdzasz, gdzie się
uspójniają rzemiosło i sztuka.

Wydaje mi się, że jestem czytelnikiem wymagającym, bo nie czytam kompulsywnie. Najczęściej sięgam po pozycje, które polecają mi
ludzie dla mnie wartościowi. Czasami z książki zostaje ze mną jedno zdanie, a czasem nawet nie muszę jej czytać. Mój znajomy powiedział mi kiedyś o książce p.t. „Wystarczająco
dobrzy rodzice”. Zapytałem, czy ciekawa,
a on odpowiedział: nie wiem, nie czytałem,
ale tytuł jest świetny! Fraza wpada ci do głowy, mocuje się na długo tam i pracuje. Kamieniem milowym w moim zawodzie była lektura
książki Davida Mameta „Prawda i fałsz. Herezja i zdrowy rozsądek w aktorstwie”. To najważniejsza i najlepsza książka o tym zawodzie
jaką przeczytałem i nie sądzę, żebym sięgnął
po jakąś inną. W głęboko humanistyczny sposób mówi o uważności i godności wykonywania tego zawodu.
Co to znaczy wykonywać zawód
z godnością?

Na przykład nie bać się ryzykować stawania
po swojej stronie, kiedy czujesz, że dzieje
się coś co jest niezgodne z twoim postrzeganiem świata albo sposobem w jaki myślisz o relacjach międzyludzkich. Szczególnie w teatrze trzeba mieć odwagę postąpić
w zgodzie z własnym sercem, a niekoniecznie z głową. Rozum najczęściej podpowiada rozwiązania pragmatyczne, kompromisowe i bezpieczne, a serce – rewolucyjne

i ryzykowne. Moje życie udowadnia mi każdego dnia, że pójście za głosem intuicji i emocji bardziej się per saldo opłaca.
Aktywność jest bardziej opłacalna.
Podobno na łożu śmierci najbardziej się
żałuje tych rzeczy, których się nie zrobiło.

Przypuszczam, że pamięta się kluczowe
momenty i graniczne wybory: kiedy wybrałem kompromisowe rozwiązanie, a miałem ochotę wybrać inaczej. Zostawianie
nierozwiązanych spraw albo trwanie w żalu
do siebie z powodu błędu nie jest chyba najlepszym pomysłem. Myślę, że nasz dialog
ze światem jest tak skonstruowany, że jeśli
w jakimś momencie wybierzesz wbrew sobie, to za jakiś czas życie podsunie ci sytuację podobną, żebyś tym razem miała szansę wybrać w zgodzie z tym czego naprawdę,
tak z poziomu serca, chcesz.
To, czego szukasz, również ciebie szuka.

Tak myślę. Dopóki nie postąpisz w zgodzie
ze sobą, dialog się blokuje. Pytałaś o moje
sposoby na dialog wewnętrzny: tak, to książki, ale chyba najbardziej ludzie. Jestem relacyjny, ludzie mnie inspirują, bo to najczęściej oni niosą ze sobą zmianę. Mówiąc teraz
do ciebie słyszę w moich zdaniach słowa
wielu wspaniałych ludzi, z którymi zetknęło
mnie moje życie. Jestem sumą tych wszystkich spotkań. Jesteśmy istotami społecznymi i póki co żadne najnowocześniejsze
nawet technologie nie zastąpią nam relacji.
Spotkania z żywym człowiekiem każdy potrzebuje tak samo.
I nie ma na to algorytmu.

Nie ma, a według mnie rewolucja technologiczna postępuje szybciej niż nasze możliwości
adaptacyjne są w stanie nas przystosowywać.
Pytanie czy w ogóle chcemy iść dalej w tym
kierunku. Nuży mnie nieustanny szum w sieci, który, mam wrażenie, nie prowadzi do niczego innego niż nasze coraz większe otumanienie. Może komuś to jest na rękę, może to
właśnie służy wszelkiej maści manipulatorom.

JESTEM SUMĄ...
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I M CZ ĘŚ CI E J SWOJ E Ż YCI E PL A NOWA ŁE M,
T Y M BA R DZ I E J BY Ł O CH AO T YCZ N E.
A O STATECZ N I E I TA K PROWA DZ I Ł O
M N I E W LEPSZ E M I E JS C A N I Ż BY M
S OBI E MÓG Ł ZA PL A NOWAĆ.
Na pewno nie służy autentyczności - emitujemy jakiś
komunikat z myślą o tym, jak będziemy postrzegani.

Widzę jeszcze zagrożenie w tym, że sami zaczynamy
wierzyć we własne wyidealizowane projekcje. Boli szpagat, który robisz pomiędzy własnym wirtualnym, kreacyjnym, wizerunkiem a tym, który widzisz w lustrze
rano. Myślę, że przebywanie samemu ze sobą w uczciwej
relacji, a do tego konfrontacja z autentycznymi ludźmi,
którzy są gotowi powiedzieć rzeczy niekoniecznie dla
ciebie przyjemne jest dużo cenniejsza niż tworzenie
barwnej mozaiki - tyleż atrakcyjnej, co kłamliwej. Konfrontacje są ryzykowne ze swojej natury: są rozmowy,
które się dobrze zaczynają, a źle kończą albo spotkania,
po których masz niedosyt, albo te po których czujesz
niesmak. W wirtualnych przestrzeniach raczej nie ma
na to miejsca.
Tam wszystko musi być piękne.

Łatwiejsze.
Jakby co to się filtr nałoży. Rozmawiamy w okresie
noworocznym, kiedy snujemy plany. Jesteś takim
typem?

Im częściej swoje życie planowałem, tym bardziej było
chaotyczne. A ostatecznie i tak prowadziło mnie w lepsze
miejsca niż bym sobie mógł zaplanować. Jest taka książka
Jonasa Jonassona „Stulatek, który wyskoczył przez okno
i zniknął”. Naczelną maksymą głównego bohatera jest
zdanie: „Niech się dzieje, co chce, wtedy będzie, co ma
być”. W naszym domu mamy zwyczaj robienia mapy
marzeń: bierzesz kartkę i wykonujesz kolaż. Wycinasz
z czasopism zdjęcia albo urywki zdań, które do Ciebie
przemawiają, przykuwają Twoją uwagę. Potem na dużej
kartce z bloku z pomocą kleju łączysz wszystko w całość.
Tak przygotowaną mapę marzeń odkładasz do szuflady
i nie wracasz do niej przez cały następny rok.
Fizyczna praca nad marzeniami.

Marzenia to nie są mrzonki, tylko projekty twoich potrzeb. Sporządzenie takiej mapy przypomina mi akt
wrzucenia kamienia do wody: kamień tonie, a na powierzchni powstają rozchodzące się w każdym kierunku
kręgi. Twoja sprawczość jest ograniczona do wykonania
rzutu. Umieszczasz w kwantowym, nieustannie wibrującym, nieograniczonym niczym polu energii, które nas
zewsząd otacza, intencję. To nigdy nie pozostaje bez odzewu. Niezwykłe jest to, że po roku otwierasz mapę i okazuje się, że większość z nich się zrealizowała.

Z mapą marzeń może się kojarzyć dobre życie?

Tak, ono jest łamigłówką, najdonioślejszym wyzwaniem,
jakie nas spotkało. Już samo to, że oddychamy, rozmawiamy, czujemy, trwamy – jest niezwykłe. Często nie jesteśmy w stanie tego docenić, zagalopowaliśmy się w pędzie
za czymś, przez co stajemy się podatni na frustracje i manipulacje innych.
Wszyscy chcą naszego dobra, dlatego nie możemy go
dać sobie odebrać.

Ostatnio pracowaliśmy nad spektaklem „Same plusy”,
który też o tym traktuje. Przechodziłem potem obok ekskluzywnego salonu samochodowego i pomyślałem, że
ktoś mi niepostrzeżenie wmówił, że mam pragnienie posiadania czterokołowego przedmiotu, który stał za szybą
Kierujesz się cudzym pragnieniem.

Właśnie, ktoś nam te pragnienia zaszczepia na co dzień,
wbrew naszej woli i naszym prawdziwym potrzebom. Unikam oglądania telewizji, która stała się narzędziem nachalnej, wrzaskliwej i permanentnej manipulacji naszymi
instynktami i potrzebami. Sztuczki reklamodawców są
coraz doskonalsze, ale możemy się przed bronić prostym
pytaniem i szczerą na nie odpowiedzią: czy ja tak naprawdę tego potrzebuję?
Potrzeba współuczestnictwa w nas wszystkich jest
potężna. Telewizja niesie jednak też nowe rzeczy, jak
serial „Motyw” w wiosennej ramówce TVN.

Pracowaliśmy nad nim dość długo, od kwietnia do późnego października. To serial kryminalny, którego ostateczny kształt jest co najmniej intrygujący. Dla Pawła Maślony,
naszego reżysera, wątek kryminalny jest pretekstem do
eksploatacji ciemnych zakątków jestestwa. Jego też fascynują relacje i zależności między ludźmi.
Trochę Dostojewski.

Dla mnie żadna z postaci w „Motywie” nie jest jednoznaczna, nie ma winnych i niewinnych. Wszyscy mają coś na sumieniu. W prawie każdym ludzkim życiu jakieś wydarzenie z przeszłości warunkuje teraźniejszość i podejmowane
przez nas wybory. Scenariusz stawia na analizę, co bohaterów popycha do działania. Co sprawia, że robią w końcu
coś nieodwołalnego, ostatecznego i tragicznego. Serial
rozpoczyna się strzelaniną, ale potem każe nam zanurkować w świat powodów – bo zbrodnia zawsze ma związek
z relacją, przeszłością, czymś, czego nie możemy darować, wybaczyć, zapomnieć. Wydaje mi się, że nasza
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W PR AW I E K A Ż DY M LU DZ K I M
Ż YC I U JA K I E Ś W Y DA R Z E N I E
Z PR Z E S Z Ł O Ś C I WA RU N K UJ E
T ER A Ź N I E J S Z O Ś Ć I P ODE J MOWA N E
PR Z EZ NA S W Y B ORY.
Kino w stylu noir niecierpliwym polecamy
już na platformie Player. Na ten rok życzę
Ci wielu sukcesów i niech kręgi na wodzie
będą jak najbardziej harmonijne.

Dziękuję. Ja tobie życzę uważności i żeby ci
było samej ze sobą dobrze – bo wtedy jest dobrze ludziom wokół i tak się dobro sieje.
ENGLISH

I AM THE SUM TOTAL OF ALL MY
MEETINGS
‘First, we are people, then actors, journalists, psychologists. Gaining a safe perspective protects us but
also hinders getting in a relationship. My profession

is dangerous because, among others, when you play
a role, you go all in, and it can happen for real.’ We are
talking with actor Michał Czernecki about occupational hazards, the curse of algorithms, family maps of
dreams and the significance of inner dialogue.

You're a one-man circus – you’re a TV, film,
and theatre actor, you’ve written a book.
Is an actor a one-man renewable energy
source?

It depends on your choices. I usually take
up too much. It’s a habit resulting from
the situation on the Polish job market –
you take up three projects, because one
of them might fall flat. In recent years,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ZDJĘCIA: KAROLINA NOWACZYK (1), PIOTR SOBIK (2).

praca nad serialem nie koncentrowała się na
kryminalnym wierzchołku, tylko eksploracji
w głąb. Mój bohater, komisarz Policji, ma rodzinę, w której też nie wszystko jest proste:
autystyczny syn, dorastająca córka, żona poszukująca bliskości. Praca wymaga od niego
zaangażowania się na 100 procent, z prostego rachunku wynika ile zostaje dla bliskich. To rodzi frustrację po obu stronach,
a dla widzów ciekawy punkt wyjścia do opowiadania tej historii poprzez Szulca. Serial
żadnej z postaci nie traktuje po macoszemu,
każda z nich ma swoją historię, ewoluuje,
wpływa na pozostałe. Akcja „Motywu” rozgrywa się w dwóch planach czasowych: początek lat 90. i współcześnie.

however, none of them was cancelled and others came
up. As a result, last summer, I was doing five things at
a time. It’s too much. I guess that now, I think more
of myself when I make decisions – the worklife balance
is starting to work. Otherwise, my work is of poorer
quality because I don’t even have time to recharge my
batteries. This is also related to age – to some point,
we think we’re immortal and our energy sources are
inexhaustible.

Self-exploration seems to be an inherent part of the
acting profession. You constantly talk to your inner
child, convinced of his immortality – the audience
benefits from your achievements. What do you do not
to go crazy?

Children are immortal.

My inner critic suggested the worst solutions. I was almost
always unsatisfied with my work. It’s a destructive process.
Some time ago, talking to myself, I decided to minimise my
failures and reward myself for successes. Today I see I was
acting unfair towards myself – I did many things for the

Exactly, as long as we’re healthy, we think we’re renewable.
We live on borrowed energy and we forget we’ll have to pay
it off one day. The older we are, the higher the instalments
and the shorter the payment date.

I’m constantly learning – it’s a process, so I’m not always
successful, but I think that I just need to take care of myself
more. In the past, I used to punish myself for every failure.
Did you deny yourself anything? Any pleasures?
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dangerous because, among others, when you
play a role, you go all in, and it can happen for
real. It doesn’t matter for the brain whether the
emotion is pretended or real, we experience it
in a similar way. A good therapist often gets
into the character of father, mother, partner,
to construct a safe environment in which we
can confront them or tell them what we aren’t
able to say in real life. It occurred to me that
my profession is semi-permeable – on the set
or in the theatre nobody cares what’s going on
in my life, that I have a bad day or a problem,
or I’m sick.
The show ‘Motyw’ where you play the lead
role is coming out on TVN this spring.

We were working on it for quite a long time,
from April to late October. It’s a crime show,
whose final shape is at least intriguing. For
Paweł Maślona, our director, the crime plot
serves as a pretext for exploring the dark sides
of existence. He’s fascinated with human
relations.

first time and expected perfect results. It’s
naive and cruel. On the diploma I received
in the Academy of Theatre Arts from
Krzysiek Globisz, there is a sentence I keep
in my mind, ‘An artist is an artist only when
he gives.’ I used to think it was an attitude
towards recipients. Now I think we also
need to give something to ourselves. I keep
on holding that dialogue with myself you’ve
talked about. And the dialogue requires
a relationship. Of course, also with the
audience who want to see the effects of my
work. In private, I also cherish the dialogue
with the universe. We all do, but we aren’t
always aware of it or don’t want to see it.
I mean the conviction that everything that
happens to us in life has a meaning – there
are no accidental conversations, meetings,
events. This gives me strength; the
thought that nothing happens by accident,
including the roles I’m offered. The book
‘Wybrałem życie’ – a super long interview,
which I wrote with Monika Sobień, was also
born out of the dialogue. An interlocutor is

a perfect verifier of our self-concept. This
conditions the dynamics and honesty of the
story. Even a monodrama is in substance
a dialogue of the actor with himself and the
audience. We’re all in constant dialogue –
whether we like it or not.
The capacity to conduct inner dialogue is
important because an actor is a tool of his
work. It occurred to me it’s like therapy,
which also works both ways. The therapist
is in therapy, too.

That’s a good comparison. I’m in therapy,
too; my wife does it for a living. I think a good
therapist builds a relationship with the patient
– and it’s the relationship that helps. People
in Warsaw often ask at the beginning what
school the therapist represents. I believe it’s of
secondary importance, because what matters
is the relationship, the bond, full of empathy
and attentiveness. First, we are people, then
actors, journalists, psychologists. Gaining
a safe perspective protects us but also hinders
getting in a relationship. My profession is

To me, all the characters in ‘Motyw’ are
rather ambiguous; there are no guilty and
innocent ones. Everyone is guilty of something. Almost in every human life, some
event from the past conditions the present and the choices we make. The film
analyses what drives the characters; what
makes them do irreversible, final and tragic things. The show begins with a shooting,
but then it immerses us in the world of reasons – because the crime is always related
to some relationship, the past, something
we can’t forgive or forget. It seems that the
show doesn’t focus on its crime top but
thorough exploration. My character, a police commissioner, has a family where not
everything is simple – an autistic son,
a teenage daughter, a wife needing intimacy. His job requires 100% involvement;
it’s a simple equation how much of him is
left for his family. This leads to frustration
on both sides, while for the audience, it’s
an interesting beginning of the story told
from Szulc’s perspective. The show doesn’t
neglect any of the characters; each of them
has their story, evolves, influences others.
‘Motyw’ is set in two timeframes – the early
90s and the present.
The noir film is already available on
the Player platform. I wish you a lot of
success this year and let the ripples on
the water be as harmonious as possible.

Thank you. I wish you mindfulness and
that you feel good with yourself – because then, other people feel good around
you and you can spread good vibes.

ZDJĘCIE: KAROLINA NOWACZYK.

A bit like Dostoevsky.
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T YLKO JA I EKRAN

I HIPOKRYZJA

Ja i mój ekran jesteśmy w orwellowskim dwumyśleniu, kiedy to wierzymy sobie w jakieś tam idee, zupełnie
nieprzemyślane zresztą, a jednocześnie większość rzeczy
robimy przeciw nim. A gdy ktoś nam mówi, że tak jest, wypieramy się, bo to chyba oni, bo to chyba nie mogą nas oceniać, bo to chyba nieładnie jest, by w człowieka wplatać jakieś swoje problemy i to w ogóle jest przeniesienie. Prawie
wiemy co to przeniesienie, bo kiedyś czytaliśmy kogoś,
kto czytał Freuda.
Codziennie natomiast martwimy się o planetę. To
robimy z ekranem często. Podobnie jest z naszą niepohamowaną potrzebą picia słodkich napojów, jeżdżenia samochodem czy korzystania w tym kraju z prądu, który wciąż
pochodzi z węgla (naprawdę).
I jak tak już to wszystko zrobiliśmy i przychodzi ten moment na sen, w słuchawkach i ciepłej pościeli, nasz ekran
się wyładowuje, a nie mamy kontaktu przy sobie. I to jest
najgorszy moment dnia. Prawda?
ENGLISH

ONLY ME AND MY SCREEN. AND HYPOCRISY
JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem
lub przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

S

iedzimy sobie czasem wieczorami i piszemy o tym,
że ludzie się już ze sobą nie komunikują. Na innym ekranie lubimy wskazywać, że wszyscy są
przyklejeni do ekranów, żeby wszyscy inni użytkownicy wyżej wymienionych wiedzieli jak bardzo jesteśmy
nonkonformistami.
Niekiedy bierzemy ekran pod prysznic, żeby się nie nudzić przecież, bo te kilkanaście minut spędzonych pod bieżącą wodą przyprawia o strach, że przyjdą myśli, na które
przecież nie mamy czasu, bo zarobieni jesteśmy. Przed
tym ekranem zresztą.
Patrząc w ekran piszemy również niekiedy, że ludzie krzyczą o tym, że są wolni, a tak naprawdę uciskają ich podatki, ubezpieczenie, obywatelstwo czy
władza. Jesteśmy wtedy z moim ekranem, który może
nie ma jabłuszka, ale też jest ok, jesteśmy wtedy bardzo
dumni z tego, że doszliśmy do takowych wniosków. Że
to społeczeństwo głupie jest jakieś, a my to wiemy. Nie
widzimy w tym nic dziwnego, że sugerujemy ludziom
komunizm. Myślimy, że to śmieszne, bo prawdziwe.
Albo smutne, bo prawdziwe. Cokolwiek.
Czasami z ekranem robimy sobie głupie zdjęcia.
Najlepiej trzydzieści. Wtedy mamy pewność, że znajdziemy jedno, na którym wyglądamy na tyle głupkowato, żeby widać było dystans, a na tyle dobrze, żeby być
jeszcze atrakcyjnym.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Sometimes in the evening, we sit and write about how people do not communicate anymore. On another screen, we
like to point out how everyone is glued to their screens so
that all other users of the above know how much we are
non-conformists.
We sometimes take the screen to the shower, not to get
bored, because we are terrified that these several minutes
spent in the water will bring unwanted thoughts for which
we do not have time because we are super busy. In front of
the screen, by the way.
Looking at the screen, we sometimes write that people exclaim they are free while in reality, they are ground
down with taxes, insurance, citizenship or the establishment. In those moments, I and my screen, which does not
have an apple but is okay, too, we are very proud that we
have reached such conclusions. That society is so stupid,
and we know that. We do not see anything strange about
the fact that we suggest communism. We think it is funny
because it is true. Or sad because it is true. Anything.
We sometimes take silly pictures with the screen.
Preferably thirty. Then, we can be sure we will find one in
which we look stupid enough to show our self-distance but
also good enough to still be attractive.
I and my screen, we are in Orwell’s doublethink, when
we believe in some ideas, totally illconsidered by the way,
and most of our actions contradict them at the same time.
And when someone tells us it is so, we deny it, because it is
about them, they cannot judge us, it is rude to impose your
problems on someone, and it is some projection or so. We
almost know what that projection is, because we once read
someone who read Freud.
Every day, we worry about the planet. We do that with
the screen very often. It is the same with our uncontrollable need for sweet drinks, driving a car or using electricity
which is still produced from coal (really).
And when we do all that and it is time to go to sleep, we
are lying in the headphones in our warm bed, the screen
dies and there is no socket near us. And that is the worst
part of the day, isn’t it?
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AUTOPORTRET FOTOGR A FA
HISTORIE Z BELO HORIZONTE
CZĘSTO LUDZIE PY TA JĄ MNIE DL ACZEGO PODRÓŻUJĘ SAM I CZY SIĘ NIE BOJĘ? W „AUTOPORTRECIE REPORTERA“
RYSZARD K APUŚCIŃSKI WŁAŚNIE PISZE O T YM, DL ACZEGO PODRÓŻOWAĆ NALEŻY SAMEMU. I ZGADZAM SIĘ Z NIM.
PODRÓŻUJĄC W GRUPIE WIDZIMY ZNACZNIE MNIE J, NIE POTRAFIMY SIĘ SKUPIĆ NA ŚWIECIE, K TÓRY CHCEMY ODKRYĆ.
JA DO ŁOŻĘ COŚ OD SIEBIE.
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

AUTOPORTRE T FOTOGRAFA . . .

P

odróżując w grupie nie jesteśmy w stanie poznać
i skupić się na sobie, a właśnie to był mój podświadomy cel, aby pobyć ze sobą, sprawdzić jaki jest
ten świat, jaka jest moja rola w nim oraz jak sobie w nim
poradzę, kiedy płynąc przed siebie w końcu stracę widok
brzegu, z którego wypłynąłem.
Brazylia! W mojej głowie pojawia się coś egzotycznego: piłka nożna, kawa, Sebastiao Salgado oraz żółte zielenie. Tyle mam w głowie.
Z mojego środowiska otrzymuję inne informacje.
Niebezpiecznie, uważaj, nie bierz aparatów, kradną,
porywają, samemu nie polecam.
Te wszystkie wyobrażenia, informacje spakowałem
ze sobą i lecę.

Ląduję późnym wieczorem w Rio De Janeiro, moim celem jest dotarcie do Copacabana. Najpiękniejsze doznanie
to te, kiedy pierwszy raz pojawiam się w jakimś odległym
miejscu. Pierwsze minuty, zapachy i barwy. Miejsca,
w których jestem całkowicie zależny od nieznanych mi
ludzi i środowiska.
Tym razem przyszło mi mierzyć się z zielono-żółtym,
nocnym krajobrazem, klimatem przypominającym
trochę grę komputerową. Obraz Rio nocą był jakby graficzny, tak to odczuwałem, tak widziałem ulice, światła i poruszające się cienie.
Z lotniska wsiadłem do lokalnego autobusu. Ileż
radości dostarczyłem każdemu nowemu pasażerowi, który wchodząc do busa widział brodatego, zmę-
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AUTOPORTRE T FOTOGRAFA . . .

K A Ż DY KO L E J N Y
K ILOMETR TO
JEDNOCZEŚN IE
P O D RÓ Ż W G Ł Ą B
S I E B I E ...

czonego gringo, siedzącego wtulonego w swój
bagaż i liczącego przystanki, bo po 16-tym
powinien wysiąść.
Każdy kolejny kilometr to jednocześnie
podróż w głąb siebie, przecież oprócz nowych widoków, zapachów zabrałem ze sobą
również informacje o tym jak bardzo niebezpieczne jest to miejsce. Tyle emocji, nowych
bodźców i ja sam.
Wyciągam najmocniejszą i jedyną broń
jaką posiadam, uśmiech.

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jak my jesteśmy
ciekawi świata i wszystkiego co nas otacza. Podczas
podróży jest to niczym w porównaniu jak tamtejsi ludzi
ciekawi są nas.
Piętnaście minut w busie na przednim siedzeniu
i w końcu ktoś nie wytrzymał i podszedł, potem kolejna
osoba. Dokąd jedziesz?
Największą naszą siłą w samotnej podróży to świadomość ludzi, którzy nas obserwują, że jesteśmy bezbronni, słabi, nieszkodliwi, całkowicie zależni od nich. W ich
głowach możemy być również postrzegani jako ktoś od-

NAJ W IĘKSZĄ NASZĄ
SIŁ Ą W SA MOT N EJ
P O D RÓ Ż Y T O
ŚW I A DOMOŚĆ
LU DZI, KTÓR Z Y NA S
O B S E RW U JĄ ...
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ważny, szalony, ciekawy świata, jednocześnie przyjazny.
To wszystko potwierdza się już w Belo
Horizonte.
Mieszkam w uboższej części tego miasta i portretuję ludzi na ulicy. Klimat wysokiego ryzyka.
Potwierdzają to dźwięki zamków
w drzwiach kiedy ktoś wchodzi i wychodzi
z domu.
Podchodzę do ciekawych twarzy i pytam
o zgodę na portret. Portret jest możliwy tylko kiedy osoba fotografowana wyraża na to zgodę lub
wie, że jest fotografowana tak mawiał Bresson.
Wszystko to wygląda jak w teatrze. Jest publiczność zajęta swoimi sprawami podglądająca przybysza z daleka, czekająca aż podejdę.
Jest też ktoś najbardziej oddalony,
niesforny, ma mnóstwo tatuaży i wygląda
na reprezentanta ciemniejszej strony tego
środowiska. Jest ich kilku. Z łatwością mogliby mnie napaść, ukraść aparat. Ostatecznie mam portret tego chłopaka, mam też
jego spojrzenie w głowie.
Niepokój i ciepło, tyle w nim odczytałem.
Przez dwa tygodnie żyłem wśród tych
ludzi, przyjaznych lub też mniej. Zrozumiałem, że dojrzeć to umieć wsłuchać się w siebie
i zaufać sobie. Kolejny tydzień mieszkałem
w nowoczesnej części Belo Horizonte. Zostałem zaproszony na mecz Copa Libertadores.
Mecz rozpoczyna się o 21:00, natomiast my
już od 16:00 rozpoczynamy święto grilla.
Ludzie tańczą na ulicy. Mnie o to ciężko, za
dużo kolorów wokół mojej głowy, odpływam,
ale muzykę usłyszała moja Leica z obiektywem 28 mm. Idealny sprzęt do reportażu.
Odpowiednio szerokie i jasne szkło, z którym
mogę wejść bardzo blisko w sytuację tak, aby
poźniej poczuć ją na zdjęciu. Bo tylko takie
zdjęcia mają dla mnie sens, kiedy widz czuje
moją obecność na fotografii.
I tak też robię. Ku zdenerwowaniu moich
znajomych, wpadam w tłum śpiewających
kiboli z wielkimi flagami i zaczynam fotografować ich twarze, siedzę im na nosie.
Czuję ogromną moc. Te krzyki w tłumie,
klękanie i emocje trafiają we mnie i zostaną
już na zawsze kiedy spojrzę na te klatki. Dlaczego mogłem tańczyć z nimi? Wiedzieli,
że jestem, ale nie odczuli mojej obecności.
Dla mnie to była instynktowna akcja, coś
mnie porwało i chciałem poczuć to, co oni.
Jednocześnie, jakby z automatu, moje oko
było sklejone z wizjerem i fotografowałem.
Lekko, bez patrzenia w wyświetlacz wiedziałem, że fotografia tworzy się sama, gdyż
aparat mnie nie blokował. W tamtej chwili
nie było czasu na zastanawianie się, strach,
czy zapytania o to, czy mogę.
Byłem jednym z nich i zostałem zaakceptowany. Ludzie potrafią porozumiewać się

bez słów. Spojrzenia, uśmiech, energia to
wszystko czego nam trzeba.
Tylko niepewność, brak spojrzenia wewnątrz siebie, w pewnym sensie brak pokory
przed siłą wyższą, przed naturą, drugim człowiekiem, oznaczało moją niedojrzałość.
Potrzebowałem dwóch wielkich podróży w dalekie zakątki świata, zobaczyłem siebie w innym człowieku i dogadałem się z nim.
ENGLISH

SELF-PORTRAIT OF
A PHOTOGRAPHER. STORIES FROM
BELO HORIZONTE
When you travel in a group, you are not able to get
to know your inner self and focus on that. That was
my goal – to spend more time with myself, explore
the world and my role in it, and see what I would do
when I lose sight of the land from where I set off.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Our greatest strength is that solo travellers
are perceived as vulnerable, weak, harmless, and totally dependent on the locals. We
can also be seen as brave, crazy, world-curious, and friendly at the same time.
This is confirmed in Belo Horizonte.
I stay in the poorer part of the city and take
portraits of people on the street, where one
can sense thrill and high-risk in the air.
This is confirmed by the sounds of door
locks when people enter or leave their homes.
I approach interesting faces and ask
them whether I could take their portrait.
Bresson said that the portrait can only
be taken when the photographed person
agrees or is aware of it.
It all looks like in the theatre. There is
an audience, caught up in their own lives,
watching the stranger from a distance, waiting for me to approach them.
There is also someone standing far away,
unruly, with lots of tattoos, who looks
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like a representative of the darker side of the community. There are a few of them. They could easily attack
me and steal my camera. Finally, I have a portrait of that
boy; I also have his look in my head.
Anxiety and warmth, that is what I have read of it.
For two weeks, I was living among those people, more or less friendly. I realised that to mature
means to learn to listen to yourself and trust yourself. I spent another week in a modern part of Belo
Horizonte. I was invited to a match of Copa Libertadores. The match starts at 21:00, while the barbecue festival begins already at 16.00. People are dancing in the street. I cannot do it; there are too many
colours around my head. My mind floats away, but
my Leica with a 28-mm lens has heard the music.
The perfect equipment for the reportage. A properly broad and clear glass, which allows me to get into
a situation so close that I can later feel it in the picture. To me, the only photographs that matter are
those in which my presence can be felt.
I was one of them and I was accepted. People can
communicate without words. A look, a smile, and energy are everything we need.
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nych podczas zakupów, picie wody z kranu w stalowym
lub szklanym bidonie, unikanie plastikowych sztućców czy używanie kubków wielorazowego użytku bez
plastikowych słomek.
Dodatkowe pięć zasad skierowanych jest bezpośrednio do przedsiębiorców. Są to:
- środki, płyny do mycia i sprzątania oraz oleje samochodowe kupuj w opakowaniach zbiorczych
- wodę do picia wlewaj z kranu do szklanych dzbanków
- segregatorów i koszulek na dokumenty używaj
wielokrotnie
- wymieniaj wkłady w długopisach
- naczynia jednorazowe zastąp biodegradowalnymi lub
wielokrotnego użytku
Pierwszą firmą, która przystąpiła do projektu była
IKEA. Miasto ma nadzieję, że za tym przykładem pójdzie
więcej firm.
ENGLISH

GDAŃSK WITHOUT PLASTIC? A STEP TOWARDS
MORE ECO-FRIENDLY SOLUTIONS

GDAŃSK BEZ PLASTIKU
MIASTO STAWIA KROK
W KIERU NKU EKO
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

lutym 2019 roku miasto Gdańsk ogłosiło nowy
program, zakładający promowanie dobrych, ekologicznych nawyków wśród mieszkańców o nazwie
„Gdańsk bez plastiku”. Celem było wdrożenie 10 zasad dotyczących tego, jak skutecznie i efektywnie wspólnie dbać
o środowisko naturalne. Obecnie promuje kolejne 5 kroków,
tym razem skierowanych do przedsiębiorców.
- Chcemy do tej akcji zaprosić przedsiębiorców - mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Uważam, że wszelkie zmiany
trzeba zawsze rozpocząć od siebie. Dlatego, kiedy zaczęliśmy
namawiać mieszkańców Gdańska do tego, żeby oszczędniej,
rozważniej, trochę inaczej zacząć myśleć, to podjęliśmy też
działania w urzędzie miejskim. Sama zdziwiłam się efektami kiedy wprowadziliśmy szklane butelki i dzbanki na wodę, które wykorzystywane są m.in. w trakcie służbowych spotkań, to
tylko w 2019 roku pozbyliśmy się 18 tys. plastikowych butelek.
To bardzo wymierny znak tego, jak można inaczej. Do tego coraz więcej pism, które podpisuję, przygotowywanych jest na
papierze ekologicznym, a więc pochodzącym z recyklingu,
z odzysku. To bardzo cieszy.
Od stycznia w Urzędzie Miasta obowiązuje zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, obligujące pracowników
do określonych działań związanych z myśleniem o naszej
przyszłości i o naszej planecie.
Wśród 10 zasad dla mieszkańców proponowanych przez
miasto znalazły się takie, jak używanie toreb bawełnia-
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In February 2019, Gdańsk authorities announced a new
programme for promoting good, ecofriendly habits
among city inhabitants, entitled ‘Gdańsk Without Plastic’. The programme aimed at implementing ten principles of a more effective and sustainable environmental
policy. Currently, the authorities are promoting the next
five steps addressed to companies.
‘We would like to invite local entrepreneurs to join the
action,’ said Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of Gdańsk.
‘I believe that if we want to change the world, we should
start with ourselves. When we began to encourage
Gdańsk inhabitants to change their ways into more economical and reasonable ones, we also introduced some
changes in the city hall. I was surprised with the effects
– using glass bottles and water jugs, for example, during
business meetings allowed us to reduce the number of
plastic bottles by 18 thousand in 2019. This is a tangible
sign of changes. Also, more and more letters I sign are
printed on an eco-friendly recycled paper. It is good news.’
In January, the Ordinance of the Mayor of Gdańsk
requiring the city hall employees to take certain actions
related to thinking about our future and the future of our
planet is coming into effect.
The ten principles proposed by the authorities include,
among others, using cotton shopping bags, drinking tap
water from a steel or glass bottle, avoiding plastic cutlery,
using multipleuse cups without plastic straws.
The additional five principles are addressed directly to
companies. These include:
- buying washing and cleaning products and lubricants
in multipacks;
- drinking tap water from glass jugs;
- using binders and sleeves for documents multiple times;
- changing refills in pens;
- replacing disposable plates with biodegradable or
multiple-use ones.
The first company which joined the project was
IKEA. The city hopes that other companies will follow
its example.
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FEED A WILD CREATURE
IN GDAŃSK ZOO

NAK AR M DZIKIEGO ZWIERZA

W GDA ŃSKIM ZOO
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Co

jedzą orangutany, na jakiej diecie
są foki szare i dlaczego tygrysy
mają paski. Na te i inne pytania
odpowiedzą pracownicy gdańskiego ZOO.
Pokazy karmienia i spotkania z opiekunami
zwierząt to tylko część atrakcji, jakie czekają
na odwiedzających ogród zoologiczny.
ZOO w Gdańsku dostępne jest dla zwiedzających przez cały rok, także w okresie
zimowym. Może to być świetny pomysł nie
tylko na rekreacyjny spacer i okazja do
podpatrywania życia zwierząt, ale także
niecodzienna wyprawa edukacyjna.
Niewątpliwie, warto porozmawiać z pracownikami ZOO, którzy chętnie podzielą się
niesamowitymi historiami i faktami z życia
zwierząt, którymi się opiekują. Dzięki temu,
będzie się można dowiedzieć, jakie upodobania mają konkretne zwierzaki.
Okazuje się też, że gdańskie ZOO to
nie tylko zwierzęta. Od kilku miesięcy
funkcjonuje tu Ogród Matyldy. To miejsce, gdzie można wraz z dziećmi dowiedzieć się, jak przebiega całoroczna wegetacja roślin. Dostępne do obserwacji są 24
rodzaje warzyw, zioła oraz sad owocowy.
W okresie zimowym przy sprzyjających warunkach śniegowych ogród zoologiczny organizuje kuligi na Kaszubach
w okolicy Jeziora Kamień. A gdy już zrobi
się cieplej dochodzą kolejne atrakcje, jak
zwiedzanie i karmienie kóz oraz króli-

ków w małym ZOO. W sezonie letnim dla
osób, które nie chcą poruszać się po całym obszarze pieszo dostępna jest także
kolejka Retro.
Poniżej lista pokazowych karmień i spotkań
z opiekuwnami dostępnych przez cały rok:
• 10.30 pingwiny tońce (codziennie do końca
października; od listopada nastąpi zmiana
godziny na 13.30) – karmienie 11.00 foki
szare (codziennie z wyjątkiem środy) – karmienie i trening medyczny
• 10.00 tygrysy amurskie (środa) – spotkanie z opiekunem
• 10.00 lwy angolskie (czwartek) – spotkanie
z opiekunem
• 12.00 flamingi (sobota) – karmienie;
w przypadku spadku temperatury do około 2ºC pokazy karmień flamingów zostaną
odwołane.
• 12.00 orangutany (niedziela) – karmienie
i spotkanie z opiekunem.

What does orangutans eat? What diet does
grey seal have and why do tigers have stripes?
Those and other questions can be answered
by Gdańsk Zoo employees. Feeding shows
and meeting with animals caretakers are just
a few among many attractions for those who
would like to visit ZOO.
The Gdańsk Zoo is available all year round,
even in winter. It could be a great idea not only
for a recreational walk and a chance to spy on
animals but also an unusual educational trip.
If you want to get to know more about the
habits and preferences of particular animals
in the Gdańsk Zoo, the zoo staff are happy to
talk about their work and will tell you amazing
stories and facts about animals in their care.
As it turns out, Gdańsk ZOO is not only
made of animals. For a few months now, you
can find Matylda’s Garden in the zoo, where
children can learn about the all-year vegetation of plants. In the garden, there are 24
types of vegetables, herbs and an orchard.
If there will be snow in the winter time,
Gdańsk ZOO will organize sleigh rides
in Kaszuby around Kamień Lake. If it gets
warmer, there will be plenty more attractions
such as sightseeing and feeding goats and rabbits in the little ZOO. In summer season, for
those who don’t want to move by foot around
the place, there is also Retro train available.
Below is a list of feeding shows and meetings with animal keepers held all year:
• 10.30 African penguins (every day until November; from November at 13.30) – feeding;
• 11.00 grey seals (every day excluding
Wednesday) – feeding and medical practice;
• 10.00 Amurian tigers (Wednesday) – meeting with a keeper;
• 10.00 Angola lions (Thursday) – meeting
with a keeper;
• 12.00 flamingos (Saturday) – feeding; if the
temperature falls below 2ºC, feeding shows
are cancelled;
• 12.00 orangutans (Sunday) – feeding and
meeting with a keeper.

POK A Z Y K A R MIEN I A I SPOTK A N I A
Z OPIEKU NA MI Z W IER ZĄT TO
TY LKO CZEŚĆ ATR A KCJI, JA K IE
CZEK AJĄ NA ODW IEDZAJĄCYCH
OGRÓD ZOOLOGICZ N Y.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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BALOWY STYCZEŃ...
SPONSOR STRATEGICZNY PFB

W GDA ŃSKIEJ FILHAR MONII

Manciniego, N. Roty czy C. Gardela z takich
realizacji jak Śniadanie u Tiffany’ego, Zapach
Kobiety czy Ojciec Chrzestny. W lutym czekają nas kolejne 4 ostatnie już bale.
Pełnią życia toczy się także działalność
PFB w organizowaniu piątkowych koncertów symfonicznych. 10.01 wysłuchamy
romantycznej muzyki F. Mendelssohna
i G. Mahlera. Solistką będzie pochodząca
z Korei Płd. Soyoung Yoon – skrzypce, która
jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów muzycznych. Koncert poprowadzi
wybitny japoński dyrygent pracujący obecnie w Niemczech, Eiji Oue. Tydzień później
17.01 zaplanowany jest bardziej kameralny
koncert. Poprowadzi go od pulpitu pierwszych skrzypiec holenderski artysta, Wouter
Wossen. W repertuarze muzyka J.C. Bacha,
W.A. Mozarta i L. van Beethovena. 24.01
natomiast śpiewaczka operowa związana zawodowo z operą w stolicy Islandii, Rejkjawiku wykona wraz orkiestrą symfoniczną PFB
muzykę F. Schuberta i R. Wagnera. Muzyków
poprowadzi George Tchitchinadze, dyrektor
artystyczny gdańskiej Filharmonii.
Nie zabraknie także ciekawej oferty
dla rodzin. 4.01 odbędzie się I Bal dla
dzieci. W programie koncertu piosenki
z filmów Disneya takich jak Coco, Aladyn,
Kraina Lodu czy Tarzan. Działalność PFB
można śledzić w mediach społecznościowych fb.com/Filharmonia oraz na filharmonia.gda.pl.

N IE ZA BR A K N IE HITÓW Z R EPERTUA RU
PIOSEN K A R ZA I STA N DA R DÓW
JA ZZOW YCH TA K ICH JA K FLY ME TO THE
MOON, M Y FU N N Y VA LENTI N E CZ Y M Y WAY.

ENGLISH

BALL JANUARY IN GDAŃSK
PHILHARMONIC
In January, we often wonder how to spend cold
winter evenings. Just like every month, the Polish
Baltic Philharmonic has prepared a vast offer in
which everyone will find something to their liking.

Every Saturday between 4 January and 22
February, at 19.00, the Philharmonic holds
entertainment music concerts featuring
different groups of artists and various repertoires. After the concerts, the audience
can stay and dance to live music until late
at night. On 4 January, Grohman Orchestra
will perform the repertoire entitled ‘Classic
Polish Entertainment Music’, comprising,
among others, selected songs of Czesław
Niemen, Marek Grechuta and Skaldowie.
The author of the arrangements is Krzysztof
Herdzin. On 11 January, the project ‘Tribute

MROŹNE ST YCZNIOWE WIECZORY SKŁANIA JĄ DO REFLEKSJI NAD T YM
JAK UROZMAICIĆ SOBIE WIECZORAMI CZAS. POLSK A FILHARMONIA
BAŁT YCK A PRZYGOTOWAŁA JAK CO MIESIĄC ROZLEGŁĄ OFERTĘ
REPERTUAROWĄ, W K TÓRE J K AŻDY POWINIEN ZNALEŹĆ COŚ DL A SIEBIE.
TEKST Mikołaj Dudkiewicz

Od
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4 stycznia do 22 lutego w każdą
sobotę o godz. 19:00 odbywać
się będzie koncert z muzyką rozrywkową, na którym wystąpi zawsze inna grupa artystów i z różnym repertuarem. Po koncercie zabawa taneczna z muzyką na żywo do
późnych godzin nocnych. 4.01 zaprezentuje
się Grohman Orchestra w repertuarze zatytułowanym „Klasyka polskiej rozrywki”. Koncert muzycznie oscylować będzie w piosenkach Czesława Niemena, Marka Grechuty czy
Skaldów. Aranżacje muzyczne dla zespołu
przygotował Krzysztof Herdzin. 11.01 można
będzie wysłuchać projektu Tribute to Sinatra.
Chopin University Big Band zagra piosenki
z repertuaru amerykańskiego piosenkarza,

które zaśpiewa Łukasz Lipski. Nie zabraknie
hitów z repertuaru piosenkarza i standardów
jazzowych takich jak Fly me to the moon, My
funny Valentine czy My way.
18.01 na scenie PFB swój muzyczny show
pokaże Grupa MoCarta. Tematem koncertu
będzie historia muzyki opowiedziana z widzenia członków zespołu i m.in. wypowiedź
A. Vivaldiego w odpowiedzi na pytanie dlaczego skomponował tylko Cztery Pory Roku.
Nie zabraknie też informacji o początkach
muzyki wielogłosowej przedstawionej ustami
J.S. Bacha, a także wynalezieniu przez niego nordic walkingu. W kolejną sobotę, 25.01
Szymon Morus poprowadzi Orkiestrę Kameralną Progress w utworach ze świata filmu, H.
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to Sinatra’ will be presented. The Chopin University Big Band will play songs from the repertoire of the American artist, sung by Łukasz
Lipski. There will be plenty of hits and jazz
standards, such as Fly me to the moon, My
funny Valentine or My way.
On 18 January, Grupa MoCarta will play
a concert dedicated to the history of music
told from the perspective of the band members. The audience will find out why Vivaldi
composed only The Four Seasons and learn
about the beginnings of multiple-voice music according to J.S. Bach and the origins of
Nordic walking. Next Saturday, on 25 January, Szymon Morus will conduct The Progress
Chamber Orchestra during a concert of film
music, comprising scores by H. Mancini, N.
Rota or C. Gardel from such productions as
Breakfast at Tiffany’s, Scent of a Woman or
The Godfather. The highlights in February
include the last four balls and Friday symphonic concerts. On 10 January, the concert
repertoire will include selected pieces by
F. Mendelssohn and G. Mahler performed by
Soyoung Yoon, a violinist from South Korea and winner of numerous international
music competitions. The concert will be
conducted by a prominent Japanese conductor, currently working in Germany,
Eiji Oue. On the following Saturday, 17
January, the Philharmonic holds a smaller concert, performed by Wouter Wossen,
a Dutch violinist (the first violin). The
repertoire will include selected pieces of
J.C. Bach, W.A. Mozart and L. van Beethoven. On 24 January, an opera singer affiliated
with the Opera in the capital of Iceland, Reykjavik, will perform selected compositions by
F. Schubert and R. Wagner in the company of
the Philharmonic Symphony Orchestra conducted by George Tchitchinadze, Artistic Director of the Gdańsk Philharmonic.
The Philharmonic has also prepared
plenty of attractions for children. On 4
January, families with children are invited to the First Children’s Ball. The concert
programme includes popular songs from
Disney films, such as Coco, Aladdin, Frozen or Tarzan. To keep up to date with the
events, follow the Philharmonic on Facebook fb.com/Filharmonia and at filharmonia.gda.pl.

Zbliż telefon i odczytaj film

BALOW Y STYCZEŃ

GŁÓWNY SPONSOR PFB MECENAS KULTURY
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W O C Z E K I W A N I U 4N3A– 4Ś3N I E G . . .

WA RT O T EŻ S PR AW DZ IĆ
C O DZ I E J E S I Ę W E WS I
S Z Y M BA R K , GDZ I E Z NA L EŹ Ć
MOŻ E M Y C E N T RU M EDU K AC J I
I PROMO C J I R E GION U.

W OCZEKIWANIU NA ŚNIEG
Z APRA SZ AMY DO POMORSKIEGO
TEKST Jakub Wejkszner

z bogatej oferty kulturalnej, której na Pomorzu zdecydowanie nie brakuje. Świetnym tego przykładem jest Biały Spichlerz
w Słupsku - jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa przemysłowego w mieście. W tym miejscu obejrzeć możemy
niesamowite wystawy dotyczące Witkacego, a także dotyczącą historii regionu
– „Słupsk – miasto i ludzie”. Dla dzieci
i dorosłych sugerujemy natomiast udanie
się do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. 26 stanowisk podzielonych zostało na
cztery strefy tematyczne: główka pracuje, mechaniczny plac zabaw, technoświat
i pomyśl, zrozum, zrób. Jest to świetny pomysł, by bawiąc uczyć i ucząc bawić.
Zapraszamy zatem na Pomorskie. Niezależnie od temperatur – zawsze znajdzie się
coś ciekawego na długie, zimowe wieczory.
Nawet, gdy nie spadnie śnieg, mamy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, które
zachwycą każdego!

300 and 150metre long, open regardless of
snow conditions. The centre also boasts eight
lifts, snowtubing tracks, an equipment rental,
a service centre, schools and food spots, highly appreciated on the slopes.
If skiing or snowboarding is not your cup
of tea, check out our riding stables known
all over Poland, which are also open in winter. Many agritourism farms have a special
winter offer, which includes unforgettable
sleigh rides through snow-covered Kaszuby
forests in such towns as Kiełpino, Ostrzyce or
Chmielno. Another spot to visit is Szymbark,
where you will find the Centre of Education
and Regional Promotion.
Winter at the Seaside? It is a perfect option for winter swimmers. The popularity of
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hoć świat się zmienia i zima już nie mrozi tak jak
w ubiegłym stuleciu, wciąż zimowe szaleństwo ogarnia tłumy ludzi w całej Polsce. I brak śniegu w ogóle
im nie przeszkadza.
Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się w swojej ofercie
województwo Pomorskie. Choć zazwyczaj z zimą kojarzą się góry, to tego rodzaju nieoczywiste miejsce ma do
zaoferowania naprawdę pokaźną ilość wartościowych rozrywek, których mogliście się nie spodziewać.
Pierwsze z nich to…narty. Tak, choć wydaje się to
nieprawdopodobne, na Pomorzu można pośmigać jak na
najlepszych górskich wyciągach narciarskich. Najpopularniejsze szlaki to zdecydowanie Trzepowo, Łysa Góra,
Przywidz i Wieżyca. Oczywiście, nie są to góry ciągnące
są kilometrami, wciąż – są to jednak naprawdę porządne
ośrodki narciarskie, które zdecydowanie zapewnią niesamowitą frajdę wszystkim entuzjastom narciarstwa i snowboardingu. Najwyższy pomorski szczyt to wspomniana
wcześniej Wieżyca z ośrodkiem narciarskim Koszałkowo. Jest również zdecydowanie najpopularniejsza. Do
dyspozycji odwiedzających są dwa stoki o długościach
300 i 150 metrów czynne niezależnie od warunków śnieżnych. Ośrodek posiada także osiem wyciągów, tory do

snowtubbingu, wypożyczalnię sprzętu, serwis, szkółki
i tak cenione na stokach – zaplecze gastronomiczne.
Jeśli natomiast narty i deska nie są dla Was – Pomorskie
serdecznie zaprasza do słynnych w całej Polsce stadnin,
otwartych także zimą. Wiele gospodarstw turystycznych
posiada specjalną ofertę na ten właśnie okres, w skład której wchodzą m.in. wyjątkowe kuligi wśród ośnieżonych kaszubskich lasów w takich miejscowościach jak Kiełpino,
Ostrzyce czy Chmielno. Warto też sprawdzić co dzieje się
we wsi Szymbark, gdzie znaleźć możemy Centrum Edukacji i Promocji Regionu.
Nad morze zimą? Wiedzą o tym wszystkie morsy.
Morsowanie bowiem, czyli kąpiel w morzu przy minusowych temperaturach, cieszy się rosnącą popularnością
w Polsce. Jest to świetne nie tylko dla naszego ciała, ale
także umysłu. Poprawia wydolność układu naczyniowego, ukrwienie, a także kondycję skóry. Świetnie działa
również na stres. Warto jednak sprawdzić okoliczne kluby
morsów w miejscu, w których chcemy spróbować tego po
raz pierwszy, gdyż swoją przygodę z morsowaniem zdecydowanie należy przeżyć z kimś bardziej doświadczonym.
Rzecz jasna, gdy zima szczypie w uszy, nie ma obowiązku siedzieć na zewnątrz. Zawsze można skorzystać

WAITING FOR THE SNOW
– VISIT POMORSKIE

Although the world is changing and winters
are less cold than in the last century, winter
craze still sweeps the Polish nation. Even
though there is no snow.
Pomorskie Voivodeship offers plenty of winter attractions for its visitors. Although the first
thing that comes to mind when you think of
winter is a winter holiday in the mountains,
this non-obvious destination boasts loads of
winter attractions and fun activities.
The first one is… skiing. Yes, as impossible as it may seem, Pomorskie offers skiing
facilities like the best ski resorts. The most
popular pistes include Trzepowo, Łysa Góra,
Przywidz and Wieżyca. Of course, they are
not kilometre-long mountains, but still, they
are decent ski centres, which guarantee loads
of fun for all skiing and snowboarding lovers.
The highest hill in Pomerania is Wieżyca mentioned earlier with Koszałkowo ski centre. It is
also the most popular one. It offers two pistes,
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winter swimming, that is swimming in the
sea at temperatures below zero, in Poland is
constantly growing as this activity has plenty
of benefits both for the body and mind. It improves the aerobic cardiovascular capacity,
blood supply and skin condition and reduces stress levels. Before you start, check out
local winter swimming clubs, because you
should embark on your first winter swimming
adventure with someone more experienced.
Of course, when it is freezing outside, you
can always stay in and enjoy the wide choice
of restaurants and bars in Pomorskie, such
as Biały Spichlerz in Słupsk – one of the most
valuable industrial monuments in the city. It
houses remarkable exhibitions dedicated to
Witkacy as well as an exhibition on the history of the region – ‘Słupsk – the City and People’. EXPERYMENT Science Centre in Gdynia
is a great idea for a family outing. The centre
boasts 26 science stations divided into four
themed zones – ‘Head Works’, ‘Mechanical
Playground’, ‘Technoworld’ and ‘Think, Understand, Do it’. Here, you can learn by having
fun and have fun by learning.
Visit Pomorskie this winter. Regardless of
the temperature outside, it offers lots of things
to do in the long winter evenings. Even when
there is no snow, we still have plenty of attractions for all ages and tastes!
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TO BYŁ
DOBRY ROK
TEKST Alicja Kocik

TO BYŁ DOBRY ROK...

Ta impreza to prawdziwie święto jeździectwa, biorą w niej udział jeźdźcy zajmujący
pierwsze miejsca w światowym rankingu, ci
sami, których możemy podziwiać na igrzyskach olimpijskich, czy podczas rozgrywek
Mistrzostw Świata. Bliskość sportu na światowym poziomie musi robić wrażenie. Któż,
po obejrzeniu jak Henrik von Eckermann
czy Kevin Staut pokonują parkur z przeszkodami o wysokości metra sześćdziesięciu, nie
chciałby kiedyś też tak skakać?
WKKW, CSIO, międzynarodowe zawody
w ujeżdżeniu, wyścigi… miłośnicy sportów
jeździeckich mają w czym wybierać. A jakie plany na rok 202?
Wygląda na to, że będzie również ciekawie. Są imprezy stałe, takiej jak CSIO, podczas
którego rozgrywany jest Puchar Narodów, czy
WKKW, które trzy razu pojawia się w kalendarzu sopockiego ośrodka. Jest też stały punkt
letnich wakacji, czyli wyścigi konne, kiedy
to na sopockim torze goszczą konie ze stajni
wyścigowych związanych z warszawskim
Służewcem i torem we Wrocławiu. Jest też
cykl zawodów JumpOFF, dzięki któremu dwa
razy w miesiącu, przez całą jesień i zimę, Hala
Pomarańczowa zapełnia się niemal po brzegi.

O I L E C S IO T O I M PR EZ A
EL I TA R NA , DL A R A P T E M 65
W Y BR A N YC H Z AWODN I KÓW,
Z A Ś W K K W T O W Y M AGA JĄC Y
S PR AW DZ I A N DL A
J EŹ DZ I E C K IC H T WA R DZ I EL I
I RÓW N I E Z A H A RT OWA N E J
PU BL IC Z NO Ś C I.
O ile CSIO to impreza elitarna, dla raptem 65 wybranych zawodników, zaś WKKW
to wymagający sprawdzian dla jeździeckich
twardzieli i równie zahartowanej publiczności, o tyle halowe zawody w skokach przyciągają także tych, którzy chcą zobaczyć, o co
w tym wszystkim chodzi, a przy okazji zrobić
małe zakupy, gdyż tym zawodom tradycyjnie towarzyszą mini jarmarki. Szczególnie
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tarło się powiedzenie, że sopocki Hipodrom
tętni życiem. Mijający rok był tego najlepszym
potwierdzeniem – zimą na krytej ujeżdżalni
dwa razy w miesiącu można było oglądać sportowe zmagania. Wiosna to przeprowadzka zawodów na świeże
powietrze, wielkie międzynarodowe imprezy, przyciągające tysiące widzów i najlepszych jeźdźców, nie tylko z Europy. Aż do września raz po raz Hipodrom rozbrzmiewał tętentem końskich kopyt podczas kolejnych
zawodów w skokach przez przeszkody, w ujeżdżeniu
i podczas wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. A jesienią sport znowu zagościł pod dachem. Był
to bardzo aktywny rok, który po raz kolejny potwierdził,
że jeździectwo w Polsce się odradza.
A przecież Hipodrom to nie tylko zawody sportowe
i wyścigi konne. Na co dzień działa tutaj dziesięć szkółek jeździeckich, w których co miesiąc naukę pobiera
ponad tysiąc młodych osób. Większość z nich traktuje to jako rozrywkę, krótkotrwała przygodę, ale są
też młodzi jeźdźcy, którzy kontynuują naukę i snują plany sportowe na przyszłość.
Mają od kogo się uczyć, podglądając przybywających
do Sopotu gigantów, którzy startują tutaj w najważniejszej imprezie, pięciogwiazdkowych zawodach CSIO.

w okolicach Bożego Narodzenia na piętrze
Hali Pomarańczowej pojawiają się stoiska, na
których sopocianie chętnie kupują nie tylko
jeździeckie upominki.
W 2020 roku czeka nas kilkadziesiąt imprez jeździeckich, mniejszych, większych
i tych naprawdę wielkich. Do marca na hali
będzie można oglądać zmagania jeźdźców
w ramach cyklu JumpOFF. W każdej edycji
udział bierze około 300 koni, a zawody trwają
od świtu do późnego wieczora. Wielki finał zaplanowano na marzec.
W ostatni weekend kwietnia i pierwszy
weekend maja do Sopotu zjadą najlepsi
WKKW-iści z całej Europy i nie tylko. W ostatnich latach mogliśmy podziwiać starty zawodników z odleglejszych zakątków globu
– z Chin, Japonii, a nawet Brazylii.
Czerwiec to tradycyjnie czas najważniejszej w Polsce imprezy dla skoczków. Zawody
CSIO 5* potrwają cztery dni, od 11 do 14
czerwca. Latem Hipodrom przypomni, że
powstał ponad 120 lat temu, jako tor wyścigowy. Na początek września zaplanowano jeden
weekend zawodów WKKW, a potem znowu
widzimy się pod dachem. I tak jeździecki rok
zatoczy koło. Zapraszamy.
ENGLISH

IT WAS A GOOD YEAR

Sopot Hippodrome is known as a vibrant and
popular spot. This past year was proof positive
of that – this winter, the indoor riding arena
was the venue of horse riding events twice
a month. Spring brings outdoor horse-riding competitions, prestigious international
events attracting thousands of spectators
and the best riders, not only from Europe.
Until September, the Hippodrome was reverberating with the tramping of hooves during
jumping and dressage competitions as
well as the eventing. In autumn, the events
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were moved indoors. It was a very busy year,
which proved that horse-riding is having its
revival in Poland.
Still, the Hippodrome does not only
offer sports competitions and horse-riding
events. It also houses ten horse-riding clubs
attended by over a thousand of young riders
every month. Most of them do it for fun and
see it as a brief adventure, but there is also
a group of riders who continue their practice and include horse-riding in their plans
for the future.
They have plenty of role models here as
the most important figures of horseriding
come to Sopot to take part in the most prestigious equestrian event, namely the fivestar CSIO competition. It is a real horse-riding festival, attended by top riders in the
world, whom we can also admire at the
Olympics or during World Championships,
and a spectacular show. Who would not
like to jump like Henrik von Eckermann
or Kevin Stau, who cover the route with
1.60-metre obstacles?
The eventing, the CSIO competition, international dressage competitions, races…
The Hippodrome offers plenty of attractions for horse-riding buffs. And what will
2020 bring?
It seems the next year will be very exciting,
too. The calendar includes regular events,
such as the CSIO, including the Nations Cup,
as well as the eventing, held three times in

2020. Horse races are a regular summer
attraction, gathering racing horses from
stables affiliated with Służewiec in Warsaw
and the track in Wrocław. There is also a series of Jump OFF competitions held twice
a month all through autumn and winter,

which attract crowds of horse-riding fans to
the Orange Hall.
While CSIO is an elite event for 65 selected riders, and the eventing is a demanding
test for tough riders and battle-hardened
spectators, indoor jumping competitions attract also those who want to get to know more
about the sport and do some shopping since
the events are accompanied by mini fairs.
Especially around Christmas, on the first
floor of the Orange Hall, there are stands
with equestrian-related souvenirs and more.
2020 brings several dozen horse-riding
events – small, big, and really huge ones. Until
March, the Hall will house JumpOFF competitions. Every edition of the competition is
attended by about 300 horses and lasts from
dusk till late in the evening. The grand final is
set for March.
At the last weekend of April and the first
weekend of May, Sopot will host the best
eventing riders from all Europe and more. In
the previous editions, we hosted riders from
such countries as China, Japan or even Brazil.
June is always the time of the most
prestigious jumping event in Poland.
CSIO 5* will last four days, from 11 to 14
June. In summer, the Hippodrome will
remind us that it was set up as a racing
track over 120 years ago. At the beginning
of September, there will be one weekend
dedicated to the eventing; afterwards, all
the events are moved indoors again. And
the horseriding year will come full circle.
Feel invited.
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PODSUMOWANIE ROKU
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ończący się rok dał mi szansę na zastanowienie się nad sprawami ostatecznymi. Muzycy, filmowcy i pisarze często pochylali się nad ultratrudnymi tematami. Jedni brali się za bary ze
śmiercią, drudzy analizowali sekrety wszechświata, a jeszcze inni spoglądali daleko w przyszłość. Większość dzieł mocno pachniała schyłkową atmosferą, odzwierciedlającą finiszującą dekadę, a może nawet
świat biegnący ku nieuchronnemu epilogowi. Wśród tych finalnych
wizji znalazło się miejsce zarówno na fatalizm, jak i bardziej optymistyczne pomysły. W każdym razie tegoroczne wydawnictwa zapewniły
mi mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

RA

ignorancję naszego gatunku, a “Careful” duetu Boy Harsher w chłodnych, syntezatorowych melodiach wyrzeźbił symbol emocjonalnej bierności XXI wieku. Ponadto,
Adonis oraz D A V I C I I (członkowie polskiej synthpopowej grupy Panowie) próbowali uciec od koszmaru codzienności poprzez zanurzenie się w retrospekcyjnej utopii. Ich płyty “2009” a także “W przyrodzie tkwi wróżba
(Zatarty w nas obłęd)” to moje ulubione rodzime wydawnictwa muzyczne w 2019 roku.
Nie zawiodły też tuzy nowoczesnego popu. “When
I Get Home” autorstwa Solange zachwycił mnie cudownymi improwizacjami krążącymi wokół standardowych,
piosenkowych motywów. Co więcej, dwóch dżentelmenów, czyli Tyler, the Creator (“Igor”) oraz JPEGMAFIA
(“All My Heroes Are Cornballs”) wzmocniło znaczenie
słowa “post-rap”, wyłuskując nowe wnioski z gruzów hip-hopowej ideologii. Artystyczną witalnością tryskała też
Lana Del Rey na “Norman Fucking Rockwell!” - longplayu
śmiało polemizującym z ciasnymi stereotypami rządzącymi amerykańską kulturą masową.
Moje głośniki opanowali też bardziej radykalni twórcy. Intrygujący był na przykład album “H.A.Q.Q.” grupy
Liturgy, starający się skonstruować nowy ład w dezorientującym, blackmetalowym chaosie. Warto również
wspomnieć o “Caliguli” artystki znanej jako Lingua
Ignota, która ożeniła feministyczny światopogląd
z nokautującym najtwardszych zawodników, neogotyckim noise’em. Równie skrajne emocje tliły się w projekcie “Girl with Basket of Fruit” awangardowej grupy Xiu
Xiu, kochającej zaglądać w mroczną otchłań ludzkiego
umysłu i wywlekać na wierzch kontrolujące nas prymitywne żądze.

M UZ Y K A
Muzycznym ekosystemem zatrzęśli na przykład sceniczni weterani. Ostatni album Nicka Cave’a wraz z jego zespołem The Bad Seeds
“Ghosteen” urzekł mnie ekshibicjonistyczną odwagą w mierzeniu się
z rodzinną tragedią. Australijczyk ograniczył tu kompozycyjne ornamenty do minimum i opowiedział swoją historię przy pomocy jednostajnych, quasi-ambientowych brzmień. Podobnie medytacyjną formę eksploatował zespół Swans na płycie “Leaving Meaning.”. Ikony
eksperymentalnego rocka zaproponowali ludzkości wychowanej na
wartkości streamingowych playlist, gitarową kontemplację w duchu
filozofii zen. Z kolei projekt innego starego wyjadacza, czyli “ANIMA”
Thoma Yorke’a, wyjątkowo zręcznie naszkicował portret człowieka
zagubionego w dzisiejszej techno-rzeczywistości.
Cyfrową obsesję efektownie komentowali także artyści, których
specyficzną estetykę nazwałbym melancholijnym elektro. “Requiem
for Recycled Earth” Jamesa Ferraro wyrażał skruchę za ekologiczną

FILM
W kinie mieliśmy dwa hity, demonstrujące powszechne, społeczne niepokoje - “Joker” oraz “Parasite”.
Pierwszy z nich opowiedział znaną komiksową historię, stosując zaskakująco antyhollywoodzką narrację
dramatu jednostki, a drugi znakomicie ukazał klasowe
antagonizmy, przy jednoczesnym wyczuciu gatunkowych konwenansów.
Filmowcy flirtowali też z dobrze znanym motywem egzystencjalnej grozy. Ari Aster w “Midsommar”
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eksplorował upadek wartości rodzinnych oraz toksyczność dzisiejszych związków międzyludzkich, biorąc perypetie bohaterów w ekscytujący nawias obrzędowego
horroru. Natomiast skąpany w oparach beckettowskiego absurdu “Lighthouse” Roberta Eggersa uwypuklał
groteskowość naszego losu, zaakcentowaną przez potęgę nieodgadnionych sił otaczającego nas uniwersum.
Demitologizacją popkulturowych herosów zajęły
się m.in. “Vox Lux” i “El Camino”. Dzieło Brady’ego
Corbeta odniosło się do mesjanistycznej roli, jaką
przypisujemy popowym gwiazdom. Natomiast netfliksowa kontynuacja serialu “Breaking Bad” zostawiła odbiorców z gorzką refleksją na temat etycznego kontekstu, w jakim można rozpatrywać archetypy
kina sensacyjnego.
Był to też rok ciekawego kina autorskiego. Nasz ulubiony skandynawski skandalista Lars von Trier podsumował swój dorobek poprzez krwawą, metafizyczną
odyseję o nazwie “Dom, który zbudował Jack”. Jego
młodszy, ale równie szanowany kolega po fachu Yorgos
Lanthimos, dzięki “Faworycie” wyważył hollywoodzkie drzwi, kpiąc z tradycji amerykańskiej kinematografii. Stojący gdzieś z boku Julian Schanbel pokazał
wąskiej grupie odbiorców film “Van Gogh. U bram
wieczności”, rezygnując ze stylistyki podręcznikowej
biografii, na rzecz poruszającej, audiowizualnej poezji.
O telewizyjne wrażenia zadbali twórcy drugiego sezonu “Wielkich kłamstewek”. Sequel przeboju stacji
HBO odszedł od thrillerowego tonu i skupił się na intymnych dramatach protagonistek. Miłośników streamingowych atrakcji zaskoczył też Nicolas Winding Refn.
Jego jednosezonowa opowieść “Za starzy na śmierć”
zszokowała widzów eksperymentalną formą oraz odważną treścią, umiejscawiającą Sąd Ostateczny w realiach trumpowskiej Ameryki.

LITE R ATUR A
Warte odnotowania nowości literackie miały charakter
okołoeseistyczny. Jacek Dukaj w książce “Po piśmie” w intrygujący sposób zinterpretował dominację kultury wizualnej jako powrót do czasów prehistorycznych. Inną fascynującą pozycją był “Kafka” Davida Zane’a Mairowitza oraz
Roberta Crumba, czyli frywolny miks komiksu i szkicu
krytycznego, analizujący znaczenie mrocznego komizmu
w bibliografii słynnego pisarza.

W tym roku konsumenci popkultury mieli naprawdę dużo powodów
do radości. Jeśli kolejne lata zagwarantują równie intensywne doświadczenia, to nawet perspektywa upadku cywilizacji nie unicestwi naszych
biednych dusz.
ENGLISH

OVERVIEW OF 2019 IN POP CULTURE

This past year brought deep reflection on matters of substance.
Musicians, filmmakers and writers often dealt with ultra-difficult
topics. Some of them got to grips with death, others analysed the
secrets of the universe, and still others looked into the future. Most
of the works were set in a decadent atmosphere, reflecting the ending decade or even the world heading towards an inevitable end.
Those final visions embraced both fatalism as well as more optimistic ideas. Anyway, this year's publications were a source of unforgettable moments.
The music ecosystem was shaken by old-timers. The latest album
of Nick Cave and The Bad Seeds entitled ‘Ghosteen’ entranced me
with its exhibitionistic courage in facing a family tragedy. The Australian minimised composition ornaments and told his story using
monotonous, quasi-ambient sounds. A similar meditative form was
explored by Swans on their album ‘Leaving Meaning’. The icons of
experimental rock offered the society brought up with fast streaming playlists guitar contemplation in the spirit of zen philosophy.
A project of another old-timer – ‘ANIMA’ by Thom York – skilfully
portrayed man lost in the present techno-reality.
The cinema witnessed two hits demonstrating common social
fears – ‘Joker’ and ‘Parasite’. The first told a well-known cartoon story, employing a surprisingly anti-Hollywood narration of the tragedy of an individual, while the other perfectly pictured class antagonisms while observing genre conventions.
Filmmakers also flirted with the well-known motif of existential
dread. In ‘Midsommar’, Ari Aster explored the decline in family values and the toxicity of contemporary human relationships, enclosing the adventures of film characters in exciting brackets of a ritual
horror. Robert Eggers’ ‘Lighthouse’, submerged in the haze of Beckett's absurdity, highlighted the grotesque of our fate, emphasised by
the power of unfathomable forces of the universe.
It was also a year of quality original cinema. Our favourite Scandinavian scandalmonger, Lars von Trier, summarised his works
with a bloody, metaphysical odyssey entitled ‘The House That Jack
Built’. His younger but equally recognised fellow director, Yorgos
Lanthimos, forced the Hollywood door open with his ‘The Favourite’, mocking at the tradition of American cinematography. In turn,
Julian Schanbel presented his production ‘At Eternity's Gate’ to
a small, select audience. The director gave up the traditional style of
biography and used moving, audio-visual poetry instead.
Worthwhile literary publications were written in a peri‑essayistic
style. In his book ‘Po piśmie’, Jacek Dukaj interpreted intriguingly the
predominance of visual culture as a comeback to prehistoric times. Another fascinating work was David Zane Mairowitz and Robert Crumb’s
‘Kafka’, a saucy mixture of cartoon and critical sketch, analysing the
meaning of dark comedy in the bibliography of the famous writer.
This year, pop culture consumers had plenty of reasons to be
happy. If the upcoming years bring equally intense experiences,
even the perspective of the civilisation decline will not destroy
our poor souls.
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M

iniony rok spokojnie można ogłosić wielkim
świętem polskiej literatury, której ukoronowaniem jest Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Wreszcie cała Polska ją czyta, a nasza redakcja
żywi nadzieję, że to skłoni Czytelników do dalszych poszukiwań. Będziemy zaszczyceni, jeśli skorzystają Państwo z naszych podpowiedzi.
Doskonałe przekłady, poruszające i ważne reportaże,
wyśmienite tomy poezji, wysmakowana proza - literackich pereł w tym roku nie brakowało. Polecamy Państwa
uwadze nasz subiektywny ranking najciekawszych pozycji wydawniczych tego roku.
FILIP ZAWADA, ROZDEPTAŁEM CZARNEGO KOTA
PRZEZ PRZYPADEK, ZNAK, KRAKÓW 2019.

Filip Zawada, "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek" - zaskakująca, pozornie niewinna narracja z perspektywy chłopca z sierocińca przeradza się w potężną,
mityczną wręcz opowieść o grozie bycia na świecie. Pełna ciepłego, ale i czarnego humoru nosi znamiona makabreski, ale urasta do rangi mądrego, nieoczywistego
traktatu o szczęściu. Sentecjonalność tej prozy pozostanie z Państwem na długo.
DOMINIKA SŁOWIK, „ZIMOWLA”, ZNAK,
KRAKÓW 2019.

Cudna, pełna magii, zaskoczeń i ciepłej ironii długo wyczekiwana powieść Dominiki Słowik. Mityczna Cukrówka to
miejsce, w którym przechadzają się Bruno Schulz, Gabriel
Garcia Marquez, Krzysztof Varga i Jerzy Pilch. Mamy swoją
żeńską wersję

Żywimy również nadzieję, że, jeśli nie znają Państwo
debiutu autorki - „:Atlas: Doppelganger”, zadrobią Państwo
zaległości niezwłocznie.
EWA I JĘDREK JAŁOCHOWSCY, „SMUTEK MAMUTA”,
NISZA 2019

Wielopoziomowa opowieść dla kilku pokoleń, która pozwala na rodzinne tworzenie świata od początku. To bezcenna
podpowiedź dla tych, którzy nie mają czasu na uzupełnianie wiedzy o mitach kosmogonicznych ze wszystkich stron
globu – Mama i Syn nam w tym pomogą. Wytłumaczą, jakie zależności istnieją między Lordem Vaderem a paryskimi mitami, ocieplą judeochrześcijański wizerunek groźnego Boga, przybliżą mity chińskie i japońskie, otulą w zimny
wieczór. Tym bardziej, że w książce Mama i Syn stwarzają
każdego dnia świat na nowo. Spróbujcie i Wy – jak smakuje
jego wydanie drugie, poprawione, Wasze.
JUSTYNA DĄBROWSKA, „MIŁOŚĆ JEST WARTA
STARANIA. ROZMOWY Z MISTRZAMI”, AGORA 2019.

Justyna Dąbrowska publikuje książki rzadko, z tym większym apetytem się je pochłania. Psychoterapeutka i autorka o niezwykłej wrażliwości na słowo rozmawia jak nikt –
czujnie, uważnie, z niebywałym szacunkiem i życzliwym
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zaciekawieniem, jakie ma dla świata. Nie
ma w życiu pytań ważniejszych od pytań pozornie naiwnych i autorka te właśnie zadaje
mistrzom: m.in. Kazimierzowi Kutzowi, Tadeuszowi Rolkemu, Ryszardowi Horowitzowi,
Zofii Rosińskiej Andrzejowi Mencwelowi. Plus
wspaniałe fotografie Mikołaja Grynberga. Niczego mądrzejszego i bardziej przystępnego
w tym roku Państwo nie przeczytają.
BARBARA SADURSKA, „MAPA”,
WYDAWNICTWO NISZA, WARSZAWA 2019

Zbiór misternie splecionych siedmiu opowiadań rozpiętych na przestrzeni wieków, które
łączą potęga ludzkiej wyobraźni i bezradność
wobec losu. Narracja osnuta wokół mapy genialnego kartografa olśniewa świeżością spojrzenia i niebywałym literackim warsztatem.
Imponujący, olśniewający, nieskończenie
dojrzały debiut i krystaliczna proza.
Jeśli ten debiut nie rozbije w przyszłym
roku banku z nagrodami, ukarzę się koniecznością przeczytania wszystkiego, co Remigiusz Mróz napisał.
ENGLISH

YEAR OF LITERARY HARVEST

This past year can be pronounced a great
celebration of Polish literature, whose coping stone was the Nobel Prize in Literature
for Olga Tokarczuk. She is finally read all
over Poland, and our editorial team hopes
it will prompt the Readers to further search.
We will be honoured if you follow our
recommendations.

Great translations, moving and relevant reportage, remarkable poetry books, delightful
prose – the year abounded in literary pearls.
Below, we present our subjective list of the
most interesting publishing titles of the year.
FILIP ZAWADA, ‘ROZDEPTAŁEM
CZARNEGO KOTA PRZEZ PRZYPADEK’,
ZNAK, KRAKÓW 2019.

Filip Zawada, ‘Rozdeptałem czarnego kota
przez przypadek’ – a surprising, seemingly
innocent narration from the perspective of an
orphan boy turns into a powerful, even mythical story of the dread of existence. The book
is full of warmth and black humour; it bears
all the hallmarks of the macabre play but becomes a wise, non-obvious treatise on happiness. Its aphoristic character will stay with
you for a long time.
DOMINIKA SŁOWIK, ‘ZIMOWLA’, ZNAK,
KRAKÓW 2019.

An amazing, long-awaited novel by Dominika
Słowik, full of magic, surprises and warm irony. Mythical Cukrówka is a place where Bruno Schulz, Gabriel Garcia Marquez, Krzysztof
Varga and Jerzy Pilch walk around and talk to
each other. We have our female version.
We also hope that if you are not familiar
with the author’s debut – ‘Atlas: Doppelganger’ – you will catch up with it immediately.
EWA AND JĘDREK JAŁOCHOWSCY,
‘SMUTEK MAMUTA’, NISZA 2019

A multidimensional story for generations,
which will allow you to create the world from
scratch. It is an invaluable read for those who
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do not have time to broaden their knowledge
of cosmogonic myths from all over the world –
Mother and Son will help you with that. They
will explain the link between Lord Vader and
Parisian myths, thaw the Judaeo-Christian
image of ominous God, bring closer Chinese
and Japanese myths, warm you up in a cold
evening. The more so because in the book,
Mother and Son create the world anew every
day. Check it out and get the taste of its second, improved edition, created by you.
JUSTYNA DĄBROWSKA, ‘MIŁOŚĆ
JEST WARTA STARANIA. ROZMOWY
Z MISTRZAMI’, AGORA 2019.

Justyna Dąbrowska rarely publishes books,
which gives us a bigger appetite for them. The
psychotherapist and author deeply sensitive to
the word talks like no other – she is watchful,
attentive, full of respect and interest towards
the world. The most important questions in
life are those which may seem naive on the
surface; the author asks these questions to
masters, including Kazimierz Kutz, Tadeusz
Rolke, Ryszard Horowitz, Zofia Rosińska and
Andrzej Mencwel. Mikołaj Grynberg’s photographs are an added boon. You will not find
a wiser and more accessible read this year.
BARBARA SADURSKA, ‘MAPA’,
WYDAWNICTWO NISZA, WARSAW 2019

A compilation of intricately crafted seven
short stories, stretched over centuries, which
have in common the power of human imagination and helplessness in life. The narration
spun around the map of a brilliant cartographer will dazzle you with its freshness and literary technique.
It is an impressive, dazzling, and mature
debut and crystal prose.
If this debut does not break the bank of
awards next year, I will punish myself with
reading all the works of Remigiusz Mróz that
have ever come out.
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CHULIGA NKI

RZĄDZĄ

W Y WIAD Z PATRYCJĄ MNICH
W LITERATURZE I INNYCH DZIEDZINACH SZTUKI BARDZO
WIELE O NAS JUŻ POWIEDZIELI MĘŻCZYŹNI. CZAS, BYŚMY
OPOWIADAŁY NASZE HISTORIE SAME, BO TO SĄ ZUPEŁNIE INNE
OPOWIEŚCI. POTRZEBUJEMY ICH. MY, KOBIETY, POTRZEBUJEMY
OPOWIADAĆ SOBIE NAWZAJEM NASZE HISTORIE. MĘŻCZYŹNI
TEŻ POTRZEBUJĄ NASZYCH HISTORII. ONI NA NIE CZEKAJĄ.
TO PIĘKNE, ŻE TERAZ MOŻEMY SOBIE NAWZAJEM OPOWIADAĆ
I NAWZAJEM SIEBIE SŁUCHAĆ – PATRYCJA MNICH, PISARKA,
SCENARZYSTKA, AUTORKA KSIĄŻKI „HEJ, DZIEWCZYNO!”,
WYDANEJ NAKŁADEM WYDAWNICTWA PAPIEROWY MOTYL.
TEKST Marika Krajniewska

ZDJĘCIA Magda Moniczewska

CHULIGANKI RZĄDZĄ....
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CHULIGANKI RZĄDZĄ....

ale też zrozumiałam, że ja nie chcę pisać
o zwykłej polskiej rodzinie. I w ten sposób
zostałam z tekstem o rodzinie kobiet Zaborskich, który zaczęłam rozwijać. Związałam się
z Zaborskimi. Czasem wydaje mi się, że one
faktycznie istnieją i żyją sobie na krakowskim
Kazimierzu. Gdyby tak było, chętnie wpadałabym tam na kawę.
Dlaczego interesuje cię kilka pokoleń
bohaterek? Czy starość może być
interesująca dla czytelnika?

Kim są Zaborskie?

To są takie chuliganki. W bardzo dużym, krzywdzącym
je uproszczeniu, ale lubię tak pieszczotliwie o nich myśleć. Zaborskie z mojej książki to wymyślona przeze mnie
współczesna krakowska rodzina, składająca się z samych
kobiet. Krnąbrnych i niepokornych, każda na swój sposób. Nestorka, Zoya Zaborska jest słynną rzeźbiarką, która
w młodości przyjaźniła się z Aliną Szapocznikow i Zochą
Stryjeńską. To oczywiście zmyślona przyjaźń, przemyciłam prawdziwe, niezwykłe kobiety do mojej zmyślonej historii. Oprócz Szapocznikow i Stryjeńskiej jest tam także
miejsce dla Krystyny Skarbek. Wielką radość sprawiło mi
wplecenie w fabułę tych prawdziwych, absolutnie nietuzinkowych postaci. A Zaborska to nazwisko mojej prababci, która była tramwajarką we Lwowie, kobietą, o której
krążą rodzinne legendy pełne miłości i podziwu. Nie było
to z mojej strony „tribute to”, po prostu właśnie przez postać prababci nazwisko Zaborska kojarzy mi się z kobietą
niezwykłą, odważną, mądrą, dobrą i niezależną. Nadałam
więc mojej książkowej rodzinie to nazwisko niejako bez

świadomości, automatycznie. Co więcej, na okładce książki jest zdjęcie mojej kuzynki Joasi, z którą to tę prababcię
dzielimy. Asia jest operatorką filmową i absolutnie jest
dziewczyną nietuzinkową i niezależną. Nie ma co ukrywać, ta książka jest przesycona kobietami. Zmyślonymi,
ale i postaciami realnie istniejącymi.
A zaczęło się od tego, że mój kolega, reżyser filmowy,
zaproponował mi napisanie dla niego scenariusza do filmu fabularnego o polskiej rodzinie. Ja tego kolegę bardzo
cenię, więc się ucieszyłam, ale potem wróciłam do domu,
usiadłam za biurkiem, zamyśliłam się i zdałam sobie
sprawę, że właściwie to ja nie mam wiele do powiedzenia
o „prawdziwej rodzinie”, a to co mam, już dawno zostało
powiedziane. A że wtedy marzyło mi się porozmawianie
z widzem czy czytelnikiem o tym, że kobiety są różne,
przeróżne, żeby przestali je wpychać w jakichś pięć wzorców, to zamiast napisać ten scenariusz o polskiej rodzinie,
napisałam opowiadanie o rodzinie, w której są same kobiety. Kolega chyba mi nawet nie odpisał na maila, w każdym
razie w lot zrozumiałam, że nie o to mu zdaje się chodziło,

Wszystko zaczęło się od mojej potrzeby pokazania portretów kobiet rozmaitych, różniących się od siebie charakterem, wiekiem,
temperamentem, kobiet nie jednowymiarowych. Denerwuje mnie mówienie, że „kobieta
taka nie jest” albo „kobieta by tak nigdy nie
zrobiła”. W ogóle tego nie rozumiem. Kobiety są przecież przeróżne i różne rzeczy robią,
na rozmaite sposoby. Chciałam więc mieć
same kobiece bohaterki i pokazać jak są różne, a także dynamikę relacji między nimi. Do
tego, jeśli przyjrzeć się tej książce pod pewnym kątem, można zobaczyć, że wszystkie
moje bohaterki to są różne aspekty jednej kobiety, one wszystkie tworzą jedną prawdziwą
kobietę, na którą składają się jej sensualność,
intelekt, bunt, łagodność, delikatność, siła,
strach, odwaga, brzydota, piękno, zaradność,
bezradność, talent, lenistwo, pracowitość, cynizm, dobroć, po prostu cały kosmos, z którego zbudowany jest człowiek.
Co do starości, oczywiście! Starsi ludzie
są wspaniali. Bardzo dzielni, odważni. Mądrzy. Dla mnie kobietą absolutnie ukochaną, której wiele zawdzięczam, jest moja babcia Helenka. Jest dobra, czuła, silna tą czułą
dobrocią i wspaniała, do tego ma poczucie
humoru. Ona po prostu wie o co chodzi. Co
w życiu ważne. Mam wrażenie, gdyby jej nigdy nie było w moim życiu to byłaby jakaś
katastrofa, jakbym zgubiła kompas. Babcia
Helenka opowiada mi czasem swoje sny, a ja
je czasem zapisuję.
Łukasz Maciejewski wspomniał, że
w książce możemy odnaleźć feminizm.
Nie uważasz, że staje się on coraz mniej
"prawdziwy", a coraz bardziej stanowi
agresywne narzędzie w walce?

Wiem tylko, że wspaniale, gdy kobiety mówią
za siebie i opowiadają swoje historie. W literaturze i innych dziedzinach sztuki bardzo
wiele o nas już powiedzieli mężczyźni. Czas,
byśmy opowiadały nasze historie same, bo to
są zupełnie inne opowieści. Potrzebujemy ich.
My, kobiety, potrzebujemy opowiadać sobie
nawzajem nasze historie. Mężczyźni też potrzebują naszych historii. Oni na nie czekają.
To piękne, ze teraz możemy sobie nawzajem
opowiadać i nawzajem siebie słuchać.

WS Z YS T KO Z AC Z Ę Ł O S I Ę
OD MOJ E J P O T R Z EBY
P OK A Z A N I A P ORT R E T ÓW
KOBI E T ROZ M A I T YC H,
RÓŻ N I ĄC YC H S I Ę
OD S I EBI E ...
Czym cię ujęły Zaborskie, jakie są między
nimi relacje, po co nam je opowiadasz?

Wiesz, dla mnie to takie ludzkie, że one się
kłócą, różnią się od siebie, bywają dla siebie
nie do zniesienia i wydaje się, że w życiu się
nie dogadają, a tymczasem dogadują się, po
swojemu. Stoją za sobą murem, mają swoje
kody porozumiewawcze i bardzo się kochają.
Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, nawet
jeśli pozornie wygląda to na wojnę domową.

Nie chciałam traktować ich z przymrużeniem oka, protekcjonalnie, nie chciałam,
by to była wesoła, lekka książka, chciałam
je potraktować poważnie i czule. Pokazać
ludzi, a ludzie czasem są brzydcy, mali, głupi, wystraszeni i śmierdzący, a innym razem
piękni, wzruszający i dobrzy. I to są wciąż
ci sami ludzie. Takie są także moje kobiety
Zaborskie. Do tego są artystkami, buntują
się i są wolne. One się nie dają, są mocarne.
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P OD S ŁUC H UJ Ę
I P OD GL Ą DA M,
Z A PI S UJ Ę U RY W K I
ROZ MÓW I DI A L O G ÓW
Z A S ŁYS Z A N YC H NA
U L IC Y, P ORT R E T Y
OB C YC H LU DZ I,
S C E N K I RODZ A JOW E .
A najbardziej najstarsza z nich, krakowska rzeźbiarka
i stara łobuzka, babka Zaborska.
Współczesna kobieta jest...?

Nie znajduję jednej odpowiedzi, całe szczęście. W wielości historii i odpowiedzi na to pytanie tkwi klucz do tego,
byśmy byli tolerancyjni, mieli otwarte umysły i cieszyli
się tym, że się od siebie różnimy. Kobiety to są kosmosy, są różne, nie da się ich wszystkich naraz zdefiniować.
I to chyba najlepsze, co mogło nam się w XXI wieku przytrafić, ta możliwość wielości i różnorodności.
W książce jest taka duża część, która niektórym może
się wydać nużąca i niepotrzebna, a dla mnie była bardzo ważna. Nosi tytuł „Zoya szuka Kobiety Rewolucji”.
To moje rozważania o różnych kobietach, o ich wielości.
O tym, że nie da się postawić pomnika kobiecie, bo kobiet jest tak wiele, że zapiera dech. Jest tam portret buddyjskiej mniszki. Naprawdę ją spotkałam kiedy byłam
w Himalajach. Prowadziła buddyjski klasztor dla kobiet,
jeden z nielicznych. Wszystko było tam skromne, ciche,
monumentalne i nasycone duchowością, więc kiedy nagle zza węgła wyskoczyły jej dwa rasowe psy, śnieżnobiałe Maltańczyki z kokardkami na głowach, radosne
i rozszczekane, to ja zdębiałam. A ta mniszka była młodą kobietą o regularnych rysach, ogolona na łyso, miała
w sobie niebywały spokój i delikatność, które były siłą,
to się czuło. Ona tę delikatność przekuła w swoją moc.
Współczesne kobiety mogą nam się wydawać jakoś do
siebie podobne z pozycji kapany środkowoeuroejskiej,
ale to nieprawda. Kobiety są przeróżne. Zresztą wystarczy spojrzeć na zdjęcia kurdyjskich bojowniczek, pięknych dziewczyn z karabinami w dłoniach. Świat tylko
pozornie jest wszędzie taki sam, ale to nieprawda. Świat
jest różnorodny, piękny, czasem straszny i wciąż nieujarzmiony, a my powinniśmy czuć do niego więcej respektu, szacunku i ciekawości.
Współczesność dla kobiety jest?

Jej czasem. Współczesność jest kobietą, coraz bardziej
i bardziej. Przez wiele lat dominowały męskie opowieści

o świecie, teraz coraz więcej jest kobiecych. Dobre pisarki przestają pisać „po męsku”, ale szukają swojej
własnej kobiecej perspektywy, języka, wrażliwości.
To bardzo ciekawe. Z wielkim zainteresowaniem obserwuję np. współczesnej nigeryjskie pisarki, jestem
nimi zafascynowana. One znajdują swój język, nie udają mężczyzn, w obawie, że inaczej ich pisarstwo zostanie zakwalifikowane jako „kobiece”. Czy to w ogóle ma
jakiekolwiek znaczenie, te łaty i szufladki? Pisarki te
opowiadają o współczesnych nigeryjskich kobietach,
zawieszonych w świecie między światłym umysłem
a zabobonami, między macierzyństwem a katedrą uniwersytecką, między czułością a mocą, między przemocą domową a doktoratem. Kobiety te pięknie się wyswobadzają na naszych oczach, piszą, przemawiają, są
aktywistkami, czułymi, dowcipnymi intelektualistkami, coś pięknego. W moim śnie współczesna kobieta to
taka, która nie musi się za nikogo przebierać, by zostać
uszanowaną i docenioną.
Piszesz książki i scenariusze. Gdzie szukasz
inspiracji? Jak przychodzi do ciebie historia?

Podsłuchuję i podglądam, zapisuję urywki rozmów
i dialogów zasłyszanych na ulicy, portrety obcych ludzi, scenki rodzajowe. Jestem złodziejem zdań i sytuacji i się do tego przyznaję. Faktycznie, mam już wytrenowany taki radar, ktoś opowiada mi coś niewinnego,
a ja nagle wyjmuję telefon i zapisuję sobie, żeby nie
zapomnieć, jakiś drobiazg, który innym wydaje się
nieważny. Albo na przykład wchodzę do spożywczaka
obok domu, żeby odebrać buty, które kurier mi tam zostawił. Sprzedawca ma dobry humor więc pyta mnie
o hasło, bo inaczej nie wyda mi paczki. Mówię mu bez
zmrużenia oka ”Tuturutu, majty z drutu”, a on mi odpowiada z równie poważną miną i bez zająknięcia „Kilo
kitu u sufitu”, wydaje mi paczkę, ja wychodzę, oboje
wciąż gramy w tę grę, poważni jak szpiedzy. Dopiero za
drzwiami sklepu, już na ulicy, wybucham śmiechem,
a przechodnie patrzą na mnie jak na stukniętą. Wykorzystałam tę historyjkę, jak i wiele, wiele innych. Dla
mnie takie małe rozmowy z przypadkowo spotkanymi
ludźmi to są skarby, takie cekiny, które chowam po kieszeniach. Cieszę się z tych spotkań jak dziecko, bo dodają smaku moim dniom. I zdaniom.
Transformacja kobiet - puste hasło czy może coraz
większa świadomość kobiet?

O rany… nie wiem, czy próbując odpowiedzieć na to pytanie, nie wrzucę wszystkich kobiet do jednego worka,
a całą sobą chciałam je z niego wyjąć. Jest taki piękny
cytat ze wspaniałego spektaklu, który był kiedyś wystawiany w krakowskiej Łaźni Nowej. Spektakl nosił tytuł
„Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką”,
napisały go i zagrały krakowskie dziewczynki. Pada tam
wiele wspaniałych zdań, a moje ulubione brzmi: „Rodzice wychowują dziewczynki tak, żeby z honorem umierały za rodzinę, za mamę, za dziadka, a nie, żeby krzyczały ‘Lubię kotlety z puree!!!’”. I o tym chyba w skrócie
jest moja książka. O tym okrzyku. I to jest transformacja, o której marzę i która w moim świecie się dzieje, ale
chciałabym, żeby działa się jeszcze bardziej.
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

TAROT SPRAW ISTOTNYCH

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".

KAROL JAŁOCHOWSKI, „HERETYCY.
BUNTOWNICY. WIZJONERZY.
22 PODRÓŻE Z NAJWIĘKSZYMI
UMYSŁAMI NASZYCH CZASÓW”, WYD.
COPERNICUS CENTER PRESS,
KRAKÓW 2019

Wielkie Arkana to grupa kart w Tarocie.
Reprezentują dwadzieścia dwie archetypowe sytuacje, postacie i role, jakich
doświadcza człowiek w swojej życiowej
wędrówce, której celem winno być oświecenie duszy. Na początku owej drogi znajduje się arkan Głupiec, na końcu arkan
Świat, a życie to podróż od głupoty do

zrozumienia. Tak przynajmniej twierdzą
ezoterycy i mistycy.
Przypomniałem to sobie, czytając dwadzieścia dwie rozmowy z najwybitniejszymi
umysłami współczesnego świata: fizykami,
matematykami, filozofami, biologami, kosmologami, futyrystami, kryptologami kwantowymi, genetykami, bioinformatykami, których hipotezy, teorie oraz wizje wywarły wielki wpływ na naszą rzeczywistość. Są wśród
nich nie tylko laureaci Nagrody Nobla (James
D. Watson, Frank Wilczek, Anthony Leggett
czy David Wineland), ale także intelektualni
buntownicy (David Krakauer, Geoffrey West
czy Julian Barbour), a wszystkie rozmowy –
które przeprowadził Karol Jałochowski, dziennikarz i popularyzator nauki związany z tygodnikiem „Polityka” – dotyczą spraw prawdziwie fascynujących: eksploracji dalekich przestrzeni kosmicznych, historii Wszechświata,
genezy życia i jego sensu, ewolucji inteligencji,
komputerów kwantowych, religii oraz przesądów czy nowej etyki dla ludzi i maszyn.
Dwadzieścia dwie kapitalne rozmowy jak dwadzieścia dwie karty Tarota! - które
w niewielkiej choć cząstce mogą pomóc
wyzwolić się z głupoty i ułatwić zrozumienie świata. Skorzystajcie Państwo z tej okazji koniecznie. Ja już to zrobiłem.
ENGLISH

SARAMONOWICZ’S READING LIST

The Major Arcana is a group of cards in the
Tarot deck. They represent twenty-two archeWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

typical situations, figures and roles people
come across during their life journey, which
should end in the enlightenment of the soul.
At the beginning of that journey, there is the
Fool, at the end – the World, while life is a journey from foolishness to understanding. Or at
least esotericists and mystics say so.
It occurred to me while I was reading twenty-two interviews with the most
brilliant minds of the contemporary
world – physicists, mathematicians,
philosophers, biologists, cosmologists,
futurists, quantum cryptologists, geneticists, and bioinformaticians, whose hypotheses, theories and visions have left
their mark on the world. These include
Nobel Prize winners (James D. Watson,
Frank Wilczek, Anthony Leggett and
David Wineland), as well as intellectual
rebels (David Krakauer, Geoffrey West
and Julian Barbour), while all the interviews – conducted by Karol Jałochowski,
a journalist and promoter of science
affiliated with Polityka Weekly – touch
upon fascinating topics, such as the exploration of faraway space, the history
of the universe, the genesis of life and
its sense, the evolution of intelligence,
quantum computers, religion and superstitions or the new ethics for people and
machines.
Twenty-two terrific interviews – just
like twenty-two Tarot cards! – which can
help the reader free from foolishness and
comprehend the world. Take that chance.
I already did.
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kawy o rzemieślniczej jakości, łatwo dostępnej nawet w dużych ilościach. Chcemy
dać ludziom możliwość kosztowania kawy
najwyższej jakości, o harmonijnym smaku
i niesamowitym zapachu, każdego dnia.
Nasz proces produkcyjny jest w pełni
transparentny od miejsca pochodzenia nasion, poprzez czas i metody zbiorów, aż po
selekcję ziaren i technikę wypalania. Nasza
kawa pochodzi wyłącznie z plantacji spełniających normy ekologiczne Rainforest Alliance i etyczne Direct Trade. Kupujemy ją
po cenach rynkowych, z pominięciem systemu aukcyjnego, od stałych dostawców, którzy gwarantują godziwe warunki pracy swoim

pracownikom. W przypadku każdej partii
kawy najpierw sprowadzamy do Polski próbki, które wypalamy i poddajemy ocenie. Jeśli
spełniają nasze standardy, zamawiamy partię
wybranych ziaren do naszej palarni.
Sercem Pello Caffe jest specjalistyczny
piec służący do wypalania kawy. To w nim,
pod okiem doświadczonego roastera, ma
miejsce proces, w wyniku którego otrzymujemy idealnie wypalone ziarna. Rzemieślnicze prażenie nasion odbywa się dużo wolniej
i w niższej temperaturze niż podczas produkcji na skalę przemysłową.
Ziarna palimy na matowy, kakaowy kolor
– dzięki temu tłuszcz, który jest nośnikiem

W P O Ł OW I E L I S T OPA DA 2019 R.
O T WOR Z Y L I Ś M Y NA S Z PI ERWS Z Y
D OM K AW Y P OD DAC H E M
U N I W ER S Y T E C K I E G O C E N T RU M
M EDYC Z N E G O W GDA Ń S K U.

PELLO CAFFE

JAKOŚĆ K AW Y RZEMIEŚLNICZEJ
TEKST Jakub Wejkszner

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

ello Caffe to Trójmiejska manufaktura
kawy stworzona przez Łukasza Pellowskiego, kontynuującego rzemieślnicze
tradycje swojej rodziny, sięgające dwudziestolecia międzywojennego. Ideą było stworzenie
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smaku i aromatu, pozostaje wewnątrz i jest
uwalniany dopiero podczas parzenia kawy.
Po wyjściu z pieca Pello Caffe jest od razu pakowana do paczek i wysyłana do klienta. Nie
przetrzymujemy kawy w magazynach,
dlatego Pello Caffe jest produktem wysokiej
jakości oferującymi wyjątkowe walory smakowe i zapachowe.
W połowie listopada 2019 r. otworzyliśmy nasz pierwszy Dom Kawy pod dachem
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego
w Gdańsku. To nie tylko kawiarnia, ale
miejsce spędzania czasu. Poza wyśmienitą kawą nasi goście mogą zasmakować
w świeżych wypiekach cukierniczych i piekarniczych – wszystko dzięki zamontowanym w lokalu piecom. Ponadto w ofercie znajdą się również dania na ciepło i zimno – ich
wybór zmienia się w zależności od pory dnia.
Całość bazuje na regionalnych produktach,
uzależnionych od sezonów, dzięki czemu
wszystko będzie świeże i zdrowe.
Pello Caffe to nie tylko produkt. To
nowa filozofia kawy, na którą składa się
zarówno unikatowy proces powstawania,
jak i wyjątkowa na rynku oferta kierowana
do klienta biznesowego. Nasi klienci mogą
skorzystać z subskrypcyjnego modelu nabycia – w zależności od swoich potrzeb wybierając właściwy pakiet, na który składa

się kawa ziarnista oraz wysokiej jakości nowoczesny ekspres.
Najważniejszym elementem naszej filozofii jest najwyższy standard obsługi i serwisu. Chcemy aby nasi klienci na każdym
etapie współpracy mieli poczucie, iż są dla
nas ważnym partnerem.
Szczegóły naszej oferty znaleźć można
na naszej stronie pellocaffe.pl a już niedługo
zakupów dokonać będzie można w sklepie
internetowym mieszczącym się pod tym
samym adresem.
ENGLISH

PELLO CAFFE
QUALITY COFFEE CRAFT

Pello Caffe is a Tricity coffee manufacture set up by Łukasz Pellowski, who
continues his family craft traditions dating back to the interwar period. The idea
behind the project was to make craft-quality coffee, readily available even in large
amounts. We want to give people an opportunity to taste top-quality coffee with
a harmonious taste and amazing aroma
every day.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Our production process is fully transparent, starting
from the origin of the beans, through the methods and
time of their collection, to the bean selection and roasting technique. Our coffee comes exclusively from plantations which are Rainforest Alliance and Direct Trade
Certified. We buy it at the market price, without using
the auction scheme, from our regular suppliers, who
guarantee fair working conditions of their employees.
For every batch of coffee, first, we import samples to Poland, which we roast and assess. If they meet our standards, we order a batch of the given beans for our roasting
plant. The heart of Pello Caffe is a specialised roasting
furnace. An experience roaster supervises the process
in which we obtain perfectly roasted beans. Craft bean
roasting requires more time and a lower temperature
than industrial production. The beans are roasted to
a matt cocoa colour – this allows the fat, which carries
the taste and aroma, to stay inside the bean and be released only during coffee brewing. After the coffee
is taken out of the furnace, it is packed right away and
sent to the client. We do not keep coffee in warehouses,
which makes Pello Caffe coffee a quality product offering an excellent taste and aroma.
In mid-November 2019, we opened our first Coffee
House at the University Clinical Centre in Gdańsk. It is not
only a café but also a hangout spot. Apart from excellent
coffee, we offer fresh cakes and pastries baked on the spot.
Our offer also includes hot and cold dishes, depending on

the time of day. The menu is based on regional, seasonal
products so that all dishes are fresh and healthy.
Pello Caffe is not only a product. It is a new philosophy
of coffee, comprising a unique production process as well
as a unique offer for business customers. We offer a subscription purchase model, in which our customers may
choose a package composed of bean coffee and a modern
coffee maker, depending on their needs.
The key element of our philosophy is the high quality
of customer service. We want our customers to feel important and valued at every stage of cooperation.
Our detailed offer is available on our website at pellocaffe.pl; soon, it will also be possible to order our coffee online on the website.

7 0 –7 1

TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIES

G U T E N M O R G E N P R Z7 Y
1 –S7Z1 Ł O Ś Ć . . .

P

Porsche ma to do siebie, że rzadko podejmuje bardzo ryzykowne decyzje.
A gdy już się na nie decyduje, to efekty
zawsze są bardzo dobre. Przed marką nowa
dekada, a producent ze Stuttgartu na powitanie postanowił przywitać ją pierwszym w pełni elektrycznym modelem - Taycanem.
Postawmy sprawę jasno - Porsche produkuje samochody dla tych z nas, którzy lubią
delektować się każdym przejechanym kilometrem. Świadczy o tym bardzo bogata historia
serii 911, która od pierwszego modelu wyprodukowanego w 1964 roku zaczęła dyktować
warunki i standardy na rynku sportowych aut.
Porsche nie produkuje aut kierując się zasadą „taki kaprys ma prezes”. To przede wszystkim auta stworzone przez ludzi dla ludzi,
stąd też z początku decyzje o wprowadzeniu

do produkcji najpierw Cayenne, a później
Macana wcale już takie złe nie są, wręcz przeciwnie, ten średniej wielkości SUV jest najlepiej sprzedającym się autem producenta.
Podobnie sprawa ma się z Taycanem.
Chyba każdy z nas, nawet jak nie interesuje
się motoryzacją wie, że obecna już dekada
będzie stała pod znakiem pojazdów elektrycznych. Na ten ruch zdecydowało się
mnóstwo producentów, lecz wiele aut zostało po prostu pozbawione przez to duszy.
Inaczej jest z Taycanem. Zauważyliście, że
każde Porsche jest zawsze stylizowane na
model 911? Producent jest silnie przywiązany do wykreowanej przez siebie legendy, która ani razu nie była nieudana, tak
samo jak jej większe wcielenia w postaci
Panamery, Macana czy Cayenne.

P OR S C H E PRODU K UJ E SA MO C HODY
DL A T YC H Z NA S , KT ÓR Z Y LU BI Ą
DEL EKT OWAĆ S I Ę K A Ż DY M
PR Z E J E C H A N Y M K I L OM E T R E M.

GUTEN MORGEN PRZYSZŁOŚĆ,

CZYLI DOSKONAŁE
PORSCHE TAYCA N
TEKST Jan Wiewiór

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JAN
WIEWIÓR
Redaktor Anywhere.pl,
miłośnik motoryzacji, z naciskiem na JDM’y.
Pasjonuje go kultura kraju kwitnącej wiśni,
a w szkole wolał czytać mangi niż lektury.
Wciąż student dziennikarstwa, pesymista,
dodatkowo filmujący i fotografujący.
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i Turbo S. Podstawowa, czyli 4S, ma do zaoferowania 435 KM i 640 Nm momentu obrotowego. Idąc dalej, Turbo rozwija 625 KM i 850
Nm momentu obrotowego. Turbo S, najbardziej rasowa i nieco szalona wersja, pochwali
się taką samą mocą, lecz maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 1050 Nm.
Dzięki temu od 0-100 km/h godzinę Taycan
Turbo S rozpędzi się w 2,8 sekundy.
Porsche od zawsze stawia na ponadczasowy design i wyjątkowe osiągi. Teraz otworzyło
się na przyszłość i to w stylu, który z pewnością powinien być wzorem dla innych producentów. Gute Arbeit, Porsche!
ENGLISH

GUTEN MORGEN TO THE FUTURE.
PERFECT PORSCHE TAYCAN
Porsche rarely makes risky decisions. But
when it does, it usually achieves very good
effects. The brand is entering the new decade, and the manufacturer from Stuttgart
welcomes it with the first fully electric model – Taycan.
Let’s be clear – Porsche makes cars for
those who like to relish every kilometre

of the road. This is evidenced by the rich
history of the 911 series, which has been
dictating the terms and standards on the
sports car market since the launch of its
very first model in 1964.
Porsche does not produce cars because
‘the CEO wants to do so’. These cars are
made by people for people. Therefore, the
decisions to manufacture Cayenne and
later Macan are not so bad after all; on the
contrary, this medium-sized SUV is the
best-selling vehicle of the manufacturer.
It is the same with Taycan. Even if you
are not interested in the automotive industry, you surely know that the upcoming decade will be dominated by electric
vehicles. This direction has been chosen
by plenty of manufacturers, but it has also
deprived many cars of their soul. It is different with Taycan. Have you noticed that
every Porsche is styled for the 911 model?
The manufacturer is strongly tied to the
legend, which has never let him down,
just like its larger versions like Panamera,
Macan or Cayenne.
Thus, Taycan looks like a futuristic
911, whose poster you would hang on the
wall in your room only a few years ago.

MOC NO W Y PROFILOWA N E
BŁOT N IK I Z PR ZODU,
OPA DA JĄCA KU T Y ŁOW I
LI N I A DACH U I W Y R A Ź N IE
ZA A KCEN TOWA N E SEKCJ E
BOCZ N E - TA K W Ł A ŚN IE
W YGL Ą DA PR Z YSZŁOŚĆ...
Dlatego też Taycan wygląda po prostu jak futurystyczne 911, które jeszcze parę lat temu mogło wisieć na
plakacie w Waszym pokoju. Czysty i purystyczny pod
względem designu elektryk ze Stuttgartu zwiastuje nową
epokę, w którą wchodzi producent wraz z nadejściem nowej dekady. Linia auta zachowuje najczystsze DNA designu Porsche. Wygląda jak połączenie 911 i Panamery,
wzbogacone o futurystyczne akcenty. Mocno wyprofilowane błotniki z przodu, opadająca ku tyłowi linia dachu
i wyraźnie zaakcentowane sekcje boczne - tak właśnie
wygląda przyszłość, w którą Porsche wchodzi z nostalgicznym westchnieniem na myśl o unikalnym kodzie marki.
W katalogu Porsche znajdziemy trzy kolejno mocniejsze od siebie odmiany Taycana. Są to 4S, Turbo
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The pure design of the electric vehicle
from Stuttgart heralds a new age the manufacturer is entering in the new decade.
The car line retains the purest Porsche
DNA . It looks like a combination of 911
and Panamera, enriched with futuristic
elements. Deeply contoured front fenders, a handsome roofline, tapering gently
downwards, and highlighted sides – this is
the future Porsche is entering with a nostalgic sigh at the thought of the unique
brand code.
The Porsche catalogue includes three
versions of the model – 4S, Turbo and
Turbo S. The basic one, that is 4S, offers
435 hp output and 640 Nm torque. The
Turbo version generates 625 hp output
and 850 Nm torque. Turbo S, the noblest
and a bit crazy version, offers the same
output but differs in terms of torque –
here, you get 1050 Nm. Thus, Taycan
Turbo S exceeds the first hundred within
2.8 seconds.
Porsche has always put universal design and excellent performance first. Now,
it has opened itself to the future in a style
setting an example for other manufacturers. Gute Arbeit, Porsche!
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UŚMIECH,

JAK KAŻDA UDANA INWESTYCJA,

W Y M AGA ST R AT E G I I

LEK.DENT DAGMARA
KARCZEWSKA-PURZYCKA
Protetyk, współwłaściciel SmileClinic
Chmielewski&Karczewska AIC w Gdańsku
Członek Aktywny Polskiej Akademii.
Stomatologii Estetycznej. Absolwentka
Master program of Esthetic Rehabilitation
ACE by Mauro Fradeani. Vienna School
of Interdisciplinary Dentistry Curriculum
& Continuum.

P

rawie każdy chciałby coś swoim uśmiechu zmienić. Często słyszę od moich
Pacjentów, że zęby są „za ciemne,
krzywe, kruszą się, lub niektórych brakuje”.
Czasem nawet drobne defekty powodują, że
mniej się uśmiechamy, zasłaniamy usta dłonią albo mamy wytrenowany uśmiech i cudem
udaje się ukryć brakujący przedtrzonowiec.
Z czasem zmieniamy się w ludzkie bonsai.
Uśmiechamy się unosząc jeden kącik ust
albo zapuszczamy długie wąsy, do tego nieco
zgarbione plecy, od godzin spędzonych przy
komputerze, lekkie utykanie…bolesne wspomnienie po nartach.
Czy tak chcielibyśmy siebie widzieć? Nie jesteśmy w stanie zmienić koloru skóry, ale akurat z uśmiechem możemy zrobić wiele...trzeba
to tylko dobrze zaplanować. Piękny uśmiech
powinien być harmonijny z całą twarzą, osobowością. Na podstawie rozmów, analizy wielu
fotografii twarzy, ust, planowane są proporcje
zębów. Wszystko, by dobrze wyglądać kiedy
szeroko się uśmiechamy i mocno eksponujemy zęby górne oraz kiedy mówimy i bardziej

widoczne są dolne. Jednak piękne przednie
zęby, o których marzymy to wisienka na torcie. Bez solidnego fundamentu w postaci zdrowych, prawidłowo ustawionych zębów bocznych, braku stanów zapalnych w kości wokół
ich korzeni oraz prawidłowo funkcjonującego
stawu skroniowo żuchwowego, nie możemy
liczyć na trwały i stabilny efekt metamorfozy.
Dlatego każde leczenie poprzedzone jest bardzo staranną diagnostyką i analizą wszystkich
elementów wpływających na zdrowie Pacjenta
i trwałość przyszłego leczenia. Tu jak i przy realizacji planu leczenia niezwykle istotna współpraca specjalistów. Protetyk planuje pozycje
i proporcje zębów, współpracuje z ortodontą
jeśli wymagana jest korekta ich położenia.
Endodonta i specjalista stomatologii zachowawczej odbudowuje zęby i eliminuje źródło
zakażenia z wnętrza kanału. Zadaniem implantologa jest wszczepienie implantu tak, by brak
zębów nie był już nigdy problemem. Każda
odpowiedzialna zmiana wyglądu zębów przednich poprzedzona jest wykonaniem wizualizacji, czyli jest to naniesienie nowych kształtów
i proporcji na istniejące zęby, zanim podjęte
zostanie jakiekolwiek działanie.
Wykonanie takiej wizualizacji, to jeden
z moich ulubionych momentów. Korekta w obrębie zębów, czasem dyskretna, innym razem
znaczna, potrafi zupełnie zmienić wygląd całej
twarzy. Zaskoczenie, zachwyt, czasem wzruszenie i dobra zabawa. Zatrzymuję te chwile
na zdjęciach, razem z Pacjentem oglądamy je
i oceniamy. Niekiedy na tym etapie wprowadzamy razem korekty. Zależy mi, aby mogli
zobaczyć na własne oczy to, jaki mam plan na
zmianę, by upewnili się, że to spełnia ich oczekiwania, by dalej lubili siebie. Metamorfoza
uśmiechu to czasem dwa spotkania z dentystą, a czasem wiele wizyt w ciągu np. 1,5 roku.
Wszystko zależy od oczekiwań Pacjenta i wyników badań diagnostycznych. Wiem, że jesteśmy niecierpliwi i cudowna byłaby przemiana
w krótkim czasie. Czasem warto jednak poczekać, pośpiech to tylko pozorna oszczędność
czasu i pieniędzy.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ENGLISH

SMILE, LIKE EVERY SUCCESSFUL
INVESTMENT, REQUIRES STRATEGY

Almost everyone would like to change something in their smile. My patients often complain that their teeth are ‘too dark, crooked,
crumbling, or missing.’ Ashamed of even
small defects, people tend to smile less, cover their mouth with hands or have a trained
smile which helps them hide a missing premolar. With time, they turn into a human
bonsai. They smile lifting one corner of their
mouth or grow a long moustache, add a bit
hunched back from hours spent in front of
the computer, a slight limp… a painful reminder of a skiing trip.
Is that how we want to see ourselves? We
cannot change the colour of our skin but we
can do a lot with our smile… All it takes is
a good plan. A beautiful smile should be in
harmony with the whole face and personality. Teeth proportions are planned on the
basis of conversations and analyses of numerous photographs of the face and mouth.
Anything to look good when we smile and
show our top teeth and when we speak and
the bottom teeth are more visible. But the
dream beautiful front teeth are just icing
on the cake. Without the solid foundations
of healthy, straight side teeth, no inflammatory conditions of the bone support around
the roots, and the proper functioning of the
temporomandibular joint, it is impossible to
achieve lasting effects.
In some cases, a smile metamorphosis
takes two dentist appointments, in others
– multiple appointments within, for example, a year and a half. It all depends on the
patient’s expectations and diagnostic test
results. I know we are all impatient, and it
would be wonderful to make a change in
a short time. But it is often worth the wait
as the rush is only an apparent time and
money saver.

HOTEL FAROS
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Juliusza Słowackiego 165, 80-298 Gdańsk
www.hotelfaros.pl
+48 58 670 47 05

MIEJSCA / PLAC

HOTEL FAROS W GDAŃSKU
TEKST Jakub Wejkszner

Z

ZDJĘCIA Hotel Faros

apraszamy do hotelu znajdującego
się w sąsiedztwie portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są międzynarodowe korporacje, lokalne przedsiębiorstwa oraz Park
Handlowy Matarnia z galerią ekskluzywnych butików i największym na Pomorzu
sklepem IKEA.
Ten kameralny hotel to idealne miejsce dla podróżujących służbowo, uczestników konferencji biznesowych (hotel oferuje profesjonalną salę konferencyjną),
jak również turystów ciekawych trójmiejskiej, nadmorskiej aglomeracji. Bliskość
lotniska (zaledwie 5 minut drogi) oraz
obwodnicy Trójmiasta to atut dla osób ceniący szybki dojazd. Dogodne połączenie
z centrum zabytkowego Gdańska zapewni
niedawno uruchomiona Pomorska Kolej
Metropolitalna.

Do użytku gości hotelu oddany został także monitorowany parking dla samochodów
osobowych. Możemy także skorzystać z oferty transfery do i z lotniska.
Osobom aktywnym oraz ceniącym kontakt z naturą na pewno przypadnie do gustu
znajdująca się bezpośrednio przy hotelu ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż lasu i ulicy Słowackiego łączącej lotnisko z Gdańskiem. Jest
to świetny sposób na aktywny wypoczynek
wśród przyrody, a także alternatywna i ekologiczna droga dojazdu do wszystkich najważniejszych miejsc w mieście.
Serdecznie Zapraszamy!
ENGLISH

HOTEL FAROS IN GDAŃSK

We invite you to the hotel located close
to Lech Wałęsa Airport in Gdańsk. Right
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

next to the object you can find international corporations, local industries and
commercial gallery Matarnia with many
exclusive boutiques and the biggest IKEA
in Pomerania.
This cosy hotel is a perfect place for
those travelling in business, conferences
attendees (hotel has a professional conference room) as well for tourist interested in Tricity’s seaside agglomeration. Airport close proximity (only 5 minutes away)
and Tricity bypass is definitely an asset for
those who cherish quick and easy travel.
Pomeranian Metropolitan Railway will provide convenient connection to the heart of
vintage Gdańsk.
Hotel has a monitored carpark for anyone
travelling by car. Guests can also get a transfer
from and to an airport provided by the hotel.
People who like activity and contact
with nature will be pleased with bike path
right next to the hotel that goes along the
forest and Słowacki street connecting
airport with Gdańsk. It’s a great idea for
an active leisure among nature and an alternative and green way to get to all of the
most important places in town.
Welcome to Hotel Faros!
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JAKI BĘDZIE PIERWSZY ROK NOWE J DEK ADY?

TEKST Malwina Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. prasowe

N

M O D A

/

U R O D A

/

D E S I G N

owa dekada zawsze wzbudza wiele emocji. W polityce, w ekonomii,
w ekologii, ale także w bardziej prozaicznych dziedzinach życia, na przykład
w modzie. Ostatnie dziesięciolecie pełne
było rewolucyjnych zmian, które w widoczny
sposób zmieniły oblicze współczesnej mody.
Pisaliśmy o tym w www.anywhere.pl/33129/
moda-minionej-dekady-radykalna-i-samodzielna/"podsumowaniu dekady. Nowy rok
to jednak czas, aby spojrzeć w przyszłość, dlatego warto zastanowić się nad tym, jak będzie
wyglądać moda w obecnym już 2020 roku.
Kto będzie jej przewodził, co się będzie sprzedawać, jakie wyzwania na nią czekają i jakie
miejsce będzie zajmować w naszym życiu?

system produkcji i sprzedaży swoich produktów. Koncern Inditex, do którego przynależy
ZARA, może stać się kluczowym czynnikiem,
który pokaże innym producentom oraz, co
ważniejsze, konsumentom, że można produkować w sposób, który jest względnie przyjazny środowisku. Presja, która nie ogranicza
się już tylko do organizacji i pozarządowych
instytucji jest tak duża, że duże i małe marki
oraz domy mody staną w tym roku przed ważnym dylematem: albo wprowadzą potrzebne,
ekologiczne zmiany, albo stracą sporą część
świadomych klientów. Ten wybór w znacznej
mierze zdeterminuje to, jak ukształtuje się rynek nie tylko na najbliższy rok, ale też na całą
nadchodzącą dekadę.

EKOLOGIA NA
PIERWSZY PLAN

2. #NEWBOTTEGA, CZYLI
MARKA NUMER JEDEN

Może i są to wygórowane oczekiwania, może
i jest wiele prawdy w tym, że wielkie koncerny mydlą nam oczy, jednak nie da się nie
zauważyć zmian, jakie ekologia wywiera na
przemysł odzieżowy. Sytuacja stała się na tyle
skrajna, że w ubiegłym roku doczekaliśmy
się podpisania G7 Fashion Pact, w którym to
ponad setka wielkich graczy mody zobowiązuje się do wprowadzenia istotnych zmian
w procesie produkcji. Dużą nadzieją jest również deklaracja najpopularniejszej odzieżowej sieciówki i lidera na rynku fast fashion,
czyli marki ZARA, która do 2025 roku planuje przejść na znacznie bardziej ekologiczny

Do tej pory to Gucci, Balenciaga i Off White deklasowało konkurencję we wszystkich
rankingach na najpopularniejsze i najlepiej
sprzedające się marki modowe. W tym roku
na rynek wkroczyła dobrze wszystkim znana Bottega Veneta, która zaprezentowała
jednak swoje całkiem nowe oblicze. Dyrektor kreatywny marki, Daniel Lee całkowicie
odmienił styl, komunikację oraz marketing
włoskiego domu mody i sprawił, że hasztag
#newbottega będzie jednym z najczęściej
używanych podczas tegorocznych tygodni
mody. Najmocniejszą stroną „nowej Bottegi” są akcesoria projektowane przez Lee,
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oznacza? Przy wyborze garderoby i akcesoriów coraz
istotniejsza będzie dla nas jakość danej rzeczy, miejsce
produkcji, oraz sposób dostarczenia i zapakowania produktu. Chętniej będziemy kupować online niż offline,
a sklepy będziemy traktować jedynie jako przymierzalnie. Zresztą widzą to już najważniejsi gracze na rynku,
dlatego ZARA rezygnuje z części sklepów stacjonarnych, aby jak najlepiej rozwinąć system sprzedaży online. Pozostawia najważniejsze punkty, które mają działać
właśnie na zasadzie wygodnych przymierzalni. Czas dostarczenia produktu ma skrócić się do kilku godzin, co
sprawi, że galerie staną się dużo przyjemniejszym miejscem na zakupy.
Czy to sprawi, że rola mody w naszym życiu ulegnie
zmianie? Dla tych, którzy przywiązują do niej uwagę, nadal będzie istotnym elementem codzienności, to co się
jednak zmieni to sposób podejścia do samej konsumpcji mody, która w długofalowych zmianach już zaczęła
zmieniać się na lepsze.
ENGLISH

FASHION 2020. WHAT IS COMING IN THE FIRST
YEAR OF THE NEW DECADE?

A new decade always brings strong emotions. In politics,
economics, ecology, but also in more mundane fields of
life, such as fashion. The last decade witnessed revolutionary changes, which changed the face of contemporary
fashion. We wrote about it in www.anywhere.pl/33129/
moda-minionej-dekady-radykalna-i-samodzielna/"The
Overview of the Decade. The New Year, however, is a time
to look to the future and ask ourselves about the state of
play in fashion in the year 2020. Who will lead the way,
what will sell best, what challenges lie ahead of it and what
its role in our life will be?

BĘDZIEM Y
KU POWAĆ
M N IEJ, A LE
LEPIEJ...
głównie bestsellerowe projekty sandałków na obcasie
oraz torebek, za którymi już szaleją fashionistki na całym świecie.

3. MNIEJ I SZYBCIEJ
Jak zmienią się nasze przyzwyczajenia w najbliższej
dekadzie, poczynając od 2020 roku? Wszystko wskazuje na to, że będziemy kupować mniej, ale lepiej. Co to

ECOLOGY FIRST
Maybe it is too much to ask, maybe it is true that we are
blindfolded by big concerns, but we can’t help but notice
the influence of ecology on the clothing industry. The
situation had become so extreme that last year, the G7
Fashion Pact was concluded, in which over a hundred big
fashion market players committed to introducing considerable changes in their production process. Another
big hope is a declaration of the most popular clothing
chain and the leader of the fast fashion market, namely ZARA, which undertook to introduce a much more
eco-friendly production and sales process until 2025.
The Inditex Group, whose flag brand is ZARA, may become a key element of change by showing other manufacturers and, what is even more important, consumers,
that it is possible to produce clothes in a fairly eco-friendly way. The pressure, which is no longer limited to NGOs
and other institutions, is so strong that big and small
brands and fashion houses will face a dilemma this year
– either they introduce necessary, eco-friendly changes
or they lose a large part of aware customers. This choice
will largely determine the shape of the market not only
for the next year but for the whole upcoming decade.

2. #NEWBOTTEGA, BRAND NO. 1
Until recently, Gucci, Balenciaga and Off White outclassed other
players in all rankings of the most popular and best-selling fashion brands. This year, however, a well-known brand Bottega Veneta
entered the market and showed a brand new face to the world.
The brand’s Creative Director, Daniel Lee, completely changed the
style, communication and marketing of the Italian fashion house
and made the hashtag #newbottega one of the most often used lines
during this year’s fashion weeks. The strongest suit of ‘new Bottega’
is accessories designed by Less, mostly best‑selling high-heel sandals and bags, which are already extremely popular among fashion
buffs all over the world.

which will serve as convenient fitting rooms. The delivery time will
be shortened to a few hours, which will make shopping centres
a much more pleasant place.
Will it change the role of fashion in our life? For those who attach
great importance to it, fashion will continue to be a big part of their
everyday life; what will change is the approach to fashion consumerism, which has already shown some long-term improvements.

3. LESS AND FASTER
How will our shopping habits change in the upcoming decade,
starting from 2020? The odds are we will buy less but better. What
does it mean? More and more often, we will take into account the
quality, origin, delivery and packaging of the product. We will shop
online more than offline, while traditional stores will serve as fitting rooms. Well, the key market players already seem to know
that, that is why ZARA is closing a part of its stores and focusing
on the development of online sales. It keeps only the key stores,

20
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ZACZĘŁO SIĘ OD MARZEŃ O MODZIE I SZYBKO EWOLUOWAŁO DO
T WORZENIA MODY, K TÓRA DL A WIELU JEST MARZENIEM. OSCAR
CARVALLO TO PROJEK TANT INSPIRUJĄCY SIĘ SZTUK Ą I NATURĄ
JEDNOCZEŚNIE. W JEGO KREAC JACH KOCHA SIĘ PEŁEN NONSZAL ANC JI
PARYŻ ORAZ S ŁONECZNE W YBRZEŻE MIAMI. CARVALLO T WIERDZI,
ŻE SUKCESEM K AŻDEGO PROJEK TANTA JEST DOTRZEĆ DO ODBIORCY,
K TÓREMU NIE T YLKO PODOBA JĄ SIĘ KONKRETNE PROPOZYC JE, LECZ
TAK ŻE MOŻE SOBIE NA NIE POZWOLIĆ. T WORZĄC, MYŚLI GŁÓWNIE
O KOMFORCIE NOSZENIA I GORĄCYM PISAKU WENEZUELI.
TEKST Monika Janusz ZDJĘCIA Mat. prasowe

Studiowałeś prawo. Jak to się stało, że
postanowiłeś zawrócić z obranej drogi
i zająć się modą?

Inspirowałem się fotografią moich rodziców
z lat 40-tych i ubraniami, którą miała na niej
moja babcia. Dla mnie to zdjęcie reprezentuje ponadczasową elegancję. Po ukończeniu studiów z bardziej formalnej ścieżki kariery, zacząłem zajmować się moim hobby,
jakim była moda i z czasem zrobiło się to dla
mnie coraz to poważniejsze. Zrozumiałem,
że moda interesuje mnie w najciekawszy
sposób i jest to jedyna ścieżka kariery, jaką
mogę sobie dla siebie wyobrazić.
Urodziłeś się w Wenezueli, studiowałeś
w Mediolanie, mieszkałeś w Paryżu.
Podróżujesz, jesteś w ciągłym ruchu.
Które z miejsc na świecie jest dla ciebie
najbardziej inspirujące?

Najbardziej inspirujący dla mnie jest Paryż.
Każde miejsce ma jednak coś w sobie, każde
może w ten czy inny sposób inspirować. Paryż
jest miastem, które mnie fascynuje, kocham
jego historię, architekturę. Warszawa także
jest niesamowita. Niekiedy jednak tęsknię
za plażami Wenezueli. Kocham również scenę design w Mediolanie, ale także latynowski
smak, energię i słońce Miami.
Ostatnio coraz częściej bywasz także
w Polsce. Ten kraj ma w sobie coś

wyjątkowego? Jak polska moda prezentuje
się na tle świata?

Myślę, że Polska jest krajem rozwijającym
się, jeśli chodzi o modę i widzę w moich
impresjach na temat Polaków ich miłość
do wyrafinowania i produktów dobrej jakości oraz ludzi otwartych na nowe trendy
i projektantów.
Podobno Cristóbal Balenciaga miał
hopla na punkcie rękawów. Jest jakiś
element garderoby, który Ty lubisz
tworzyć najbardziej, do którego czujesz
szczególny sentyment?

Mam obsesję na punkcie tkanin i projektowania ich. Kocham tworzyć autorskie wzory. Oczywiście, moją obsesja jako projektanta są serca. Myślę, że serce manifestuje
człowieczeństwo, szczęście i pozytywne
myśli. Jako marka modowa stworzyliśmy
technikę, wykończenia oparte na wzornictwie, można rozpoznać nasze produkty poprzez styl w jakim zostały stworzone.
Jeśli moda mogłaby przemówić, co
powiedziałyby Twoje projekty?

Powiedziałyby, że moda to sztuka.
Zwykło się powtarzać, że projektant
ma muzę, kobietę, o której myśli, gdy
projektuje. A ty o kim myślisz, gdy tworzysz
kolejne kolekcje?

Myślę o kobietach każdego dnia. Myślę
o tym, co kobiety chcą ubierać, jak sprawić,
by poczuły się piękne i o nowych tendencjach/trendach dla kobiet: komforcie.
Książka, która podsumowuje twoją
dotychczasową pracę nosi tytuł „Art
& Nature”. Sztukę i naturę często uważa się
za przeciwległe bieguny inspiracji. Jak udaje
ci się je połączyć?

Natura inspiruje sztukę i one od zawsze
były połączone. Sztuka i natura były moimi inspiracjami od czasów, gdy zacząłem
moją karierę. Otaczałem się zawsze artystami przez całe życie i to oni zainspirowali
mnie na wiele sposobów. Podobnie zresztą
jak natura, szczególnie że urodziłem się
w kraju tropikalnym gdzie natura jest w dużej mierze dzika.
Często podczas wywiadów powtarzasz,
że współpraca z Carlosem Cruz-Diez była
jedną z najważniejszych w twoim życiu.
Dlaczego?

To był jedyny raz w moim życiu, kiedy miałem okazję pokazać swoją kolekcję z intensywnością w świecie sztuki. Sztuka kinetyczna, zwana także op-art, zawsze inspirowała
mnie od kiedy byłem bardzo młody. Cruz-Diez już od czasów mojego dzieciństwa był
mistrzem i od zawsze podziwiałem jego prace, więc możliwość kolaboracji z nim była
nieoczekiwanym spełnieniem marzeń i wielkim honorem.
Jak twoim zdaniem wygląda przyszłość
haute couture? Widzisz ją w jasnych
barwach?

Haute Couture zawsze będzie „Sztuką
Mody”. Konceptem marek Couture jest
artystyczna ekspresja projektanta. Liczba
klientów jest ograniczona, ale jest to ekskluzywna część mody. Dla wielu marek,
takich jak nasza, jest to baza dla każdego
konceptu. W modzie musimy sprawić, żeby
ludzie marzyli.
Z branżą modową jesteś związany już
bardzo długi czas – to przemysł, który
szybko się zmienia i ewoluuje. Kiedy
porównujesz to, jak wyglądał gdy
zaczynałeś i to, jaki jest teraz, do jakich
dochodzisz wniosków?

Tak, moda szybko się zmienia, ale w ramach
naszej marki podchodzimy na spokojnie, nie
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N A L E Ż Y Z AW S Z E
M Y Ś L E Ć O S WO J E J
PU BLICZ NOŚCI,
A N I E T Y L KO
O SOBIE.
biegniemy, pracujemy nad kolekcjami i jesteśmy zadedykowani naszym klientom, co jest najważniejsze.
Niekiedy robimy trzy kolekcje w rok, niekiedy dwie,
to zależy. Tworzymy nasz własny świat i nasze własne
trendy, nie podążamy za nimi, my je kreujemy.
Ostatnimi czasy wielu projektantów mówi
o niesamowitej presji na jaką przez swój zawód
są narażeni. W ciągu twojej kariery odczułeś
tego typu przytłaczające wymagania kierowane
w twoją stronę?

Moda to trudna ścieżka kariery, ale formuła na sukces
to ciężka praca każdego i wiara we własne możliwości. Termometrem każdego projektanta są jego klienci, musimy więc tworzyć kolekcje, które ludzie mogą
ubierać, jeśli byłoby to jedynie konceptualne, bardzo
trudno byłoby pójść z tym do przodu. W kolekcji można stworzyć obrazy do redakcji modowych lub dla
modowych marzycieli, ale trzeba mieć w niej część,
którą kobiety faktycznie mogą ubrać. Sukces kolekcji to akceptacja publiki, kiedy ludzie chcą ubierać te
rzeczy i mogą sobie na nie pozwolić – to jest sukces.
Jeżeli chcą je ubrać, ale nie mogą sobie na to pozwolić
to jest to przykre. Należy zawsze myśleć o swojej publiczności, a nie tylko o sobie.

of fashion which became very serious over time. I realized
that fashion interested me the most in an incredible way,
and was the only career path I could see myself pursuing.

and they have inspired me in many ways,
and nature because I grew up in a tropical
country where nature is wild.

Was your family, strongly connected to law tradition,
supporting of your decision? How did they react to it?

You often say during interviews that
working with Carlos Cruz-Diez was one of
the most important in your life. Why?

The majority of my family chose the law career path, but
they were very supportive of me when I decided to pursue fashion.
You were born in Venezuela, studied in Milan, lived
in Paris. You always travel, you’re always on the
move. Which one of the places you visited is most
inspiring for you?

The most inspiring for me is Paris. Every place is an
inspiration for me, every place has something to offer.
Paris is a city that fascinated me, I loved the history, the
architecture. Warsaw was also incredible. I miss the
beaches of Venezuela. I love the design scene in Milan.
I love the Latin flavor, energy and the sun of Miami.
You have recently been coming to Poland more
and more. Does this country have anything special
going on? How does polish fashion reflect on the
rest of the world?

I think Poland is an up-and-coming country for fashion
and I saw in my impressions of Polish people a love for sophistication and good quality products, and the people
are very open to new trends and designers.
Rumor says that Cristóbal Balenciaga was obsessed
with sleeves. Is there any clothing part that you like to
design the most? That you have the sentiment for?

I am obsessed with textiles and designing textiles. I love
to create custom prints. And of course the heart is my
obsession as a designer. I think heart communicates humanity, happiness, and positive thoughts. As a designer brand, we have created a technique that is a border
finishing, and you can recognize our pieces through the
style of manufacturing.
If fashion could talk, what would your projects say?

ENGLISH

They would say fashion is art.

OSCAR CARVALLO: I CREATE MY OWN WORLD
AND MY OWN TRENDS

They used to say that every designer has a muse, that
inspires his/her work. Who do you think about when
you’re designing a new project?

It all started from dream about fashion and quickly evolved into
creating designs that, for many, are just a dream. Oscar Carvallo
is a designer who is inspired simultaneously by art and nature. In
his projects you love nonchalant Paris and sunny coast of Miami.
Carvallo says that the pinnacle of every designer’s success is
when the his fashion is not only pleasing to the eyes but also
when the people can afford it. When creating, he thinks mostly
about comfort and warm sand of Venezuela.

I think about women of every day. I think about what
women want to wear, and how to make them feel
beautiful, and the new tendency/trend for women:
comfortability.

You studied Law. What made you decide to pursue an
interest in fashion?

The book that summarizes your current work is titled
“Art & Nature”. These two are commonly thought to
be the opposites. How do you combine them?

I was inspired by a photo of my grandparents from the
1940s and the fashion my grandma wore. To me, this
photo represented timeless elegance. After I graduated
from a formal career path, I started to work on my hobby
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Finish the sentence: A beautiful woman is a woman
who…?

Who keeps her femininity in an elegant way.

Nature inspires art and they are always intertwined. Art
and nature have been my inspiration since I started my
career. I have been surrounded by artists my entire life,

This was the only time in my life I had the
chance to show a collection with an intensity in the art world. The kinetic art also called
optical art has inspired me since I was very
young. Cruz-Diez has been a master since
I was born and I always admired his work so
collaborating with him was an unexpected
dream and an honor.
What is, in your opinion, the future of
haute couture? Do you think the future is
bright for this kind of fashion or do you
doubt it will prevail?

Haute Couture will always be “The art of
Fashion” is the concept of the Couture
brands it is the artistic expression of the
designer. The clients are very reduced
but it is the exclusive part of fashion. For
many brands like ours it is the base for
every concept. In fashion we must make
people dream .
You are in fashion industry for a while
now. Nowadays it tends to rapidly change
and evolve. When you compare it to how it
looked when you started – what are your
conclusions?

Yes, fashion goes so fast, but in our brand we
take it easy, we don’t run, we work the collections and we dedicate ourselves to our clients, with is the most important. Sometimes
we make 3 collections a year , sometimes we
make two , it depends . We make our own
world and we make our own trends, we don’t
follow the trends, we make them.
What would be your advice to young
designers that start right now and hope to
reach the level of success similar to yours?

Fashion is a hard career , but the formula for success is to work hard every day,
and believe in yourself. The thermometer
of every designer is their clients, we must
make collections that people can wear,
if not it would be only conceptual and it
would be so hard to go on. In a collection
you can make some image pieces for fashion editorials or fashion dreamers, but you
must have a part of the collection that women want to wear. The success of a collection
is the acceptation of the public, when people want to wear it and they can afford it, it
is a success. If they want to wear but they
cannot, it is a pity. You must always think
about your public and not about yourself.
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MODA / FA SHION

C OL OR
OF YOU R LIFE
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FELIETON / COLUMN

COLOR OF YOUR LIFE

MATERIAŁ ZAWIERA
LOKOWANIE PRODUKTU:

BOBBI BROWN
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MODA / FA SHION
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MATERIAŁ ZAWIERA
LOKOWANIE PRODUKTU:

BOBBI BROWN
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MODA / FA SHION

MATERIAŁ ZAWIERA
LOKOWANIE PRODUKTU:

JO MALONE
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WIĘCEJ FELIETONÓW

FELIETON / COLUMN

znajdziesz www.anywhere.pl

DZIECIŃ STWO
KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw,
które stworzył na potrzeby powstających firm,
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług.
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii
komunikacyjnych zarówno dla międzynarodowych
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego
jedzenia, kina oraz podróży.

Ś

więta Bożego Narodzenia nieodmiennie związane
są z podróżowaniem. Niektórzy z nas zgodnie ze słowami piosenki „Driving home for Christmas” rokrocznie powracają do rodzinnego domu, inni tworzą własne tradycje – wybywają w najodleglejsze miejsca na Ziemi
albo zaszywają się na kilka dni w domu z winem, książką
i ulubionym serialem. Niezależnie od tego czy święta lubimy, czy nie; czy mamy jeszcze swój rodzinny dom, czy już
niestety nie – każdemu z nas zdarza się pewnie wracać myślami do czasów beztroskiego dzieciństwa.
Moje pierwsze przebłyski świadomości związane są
z moimi dziadkami… To wracający z porannych zakupów
dziadek, który poza świeżymi bułkami ze skórzanej teczki wyciągał zawsze „Trybunę” i „Gazetę Lubuską”, a także
przeróżne tygodniki, w zależności od dnia ich ukazywania
się w kiosku. Mając pewnie serdecznie dość moich pytań,
o której godzinie będzie kreskówka albo co jest napisane
tu i tam, szybko nauczył mnie czytać. W wieku zaledwie
pięciu lat pochłaniałem więc artykuły publikowane w lewicowym dzienniku. Wpłynęło to na moje poglądy i postrzeganie świata, za co jestem dziadkowi bardzo wdzięczny.
Jako dziecko często chorowałem. Czasem udając objawy zostawałem w domu kilka dni dłużej. Czytać już przecież umiałem, liczyć też, więc trochę mi się na lekcjach nudziło. Z rozrzewnieniem wspominam za to kaszkę mannę
albo budyń przynoszony do pokoju przez babcię, smażone
na potęgę naleśniki z dżemem, ulubioną zupę ogórkową
albo herbatę miętową, serwowaną gdy bolał mnie brzuch.
Pewnie dlatego nie lubię jej smaku do dziś.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Po latach doceniam, jak ogromne miałem szczęście dorastać nie tylko w towarzystwie rodziców, ale
i dziadków, którzy byli obecni w moim życiu na co dzień.
Wspomnienie rodzinnego domu i czasu spędzonego w gronie najbliższych procentuje w różnych momentach mojego życia. W przepastnym magazynie wspomnień otwieram poszczególne szuflady ze skarbami i czerpię z nich
wtedy, kiedy tego potrzebuję. Nawet jeśli na święta nie
mogę już fizycznie wrócić do domu rodzinnego, zawsze
mogę przywołać wspomnienia, dzięki którym świąteczny
czas pojawia się wtedy, kiedy tylko zechcę.
ENGLISH

CHILDHOOD
Christmas is inextricably linked to travelling. Some of us,
just like in the song ‘Driving home for Christmas’, visit their
family home every year, others start their own traditions
– fly to faraway destinations or stay home, enjoying wine,
books and favourite TV shows. Whether you like these holidays or not, whether you still have your family home or
unfortunately not, everyone likes to go back in time to the
good old days and recollect their carefree childhood.
My first memories are about my grandparents… It is
my grandpa coming back after morning shopping, taking out fresh bread rolls from a leather briefcase, together
with ‘Trybuna’ and ‘Gazeta Lubuska’, various weeklies,
depending on the day of their issue. He was probably so
sick and tired of my questions like what time the cartoon
is or what is written here or there that he taught me to
read. When I was only five, I would devour articles in a leftist journal. This affected my views and perspective of the
world, and I am very grateful to my grandpa for that.
I was a sickly child. I sometimes pretended to be sick to
stay home a few days longer. I could read, count, so I was
a little bored at school. I also have fond memories of semolina and milk pudding, which my grandma brought to my
room, loads of pancakes with jam, my favourite cucumber
soup or mint tea served when my stomach hurt. I guess
this is why I still hate its taste.
After all these years, I see how lucky I was to grow up
not only with my parents, but also grandparents, who were
present in my everyday life. The memories of my family
home and time spent with my nearest and dearest pay off at
different points of life. In the huge warehouse of memories,
I open individual drawers with treasures, which helps me in
my darkest days. Even though I cannot return to my family home physically anymore, I can always recall my memories, which bring Christmas back whenever I want to.
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Nonogram - celem gry jest wypełnienie siatki
czarnymi kwadratami tak, aby liczby wypełnionych
kolejnych pól pasowały do liczb
na górze i na lewo.

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl

/ airport@airport.gdansk.pl / facebook.com/AirportGdansk

/ twitter.com/AirportGdansk

Oliwa

Kierunek
Gdynia

ka

brzes

Koło

Przymorze Uniw.
Zaspa

>

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY

T2

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
Kierowcy dowożący pasażerów na samolot
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą
z parkingu przed terminalem, który umożliwia
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

Słowackieg

Stocznia

o

Gdańsk Główny

Kar tu

7

do 45 min
/ to 45 min

do 55 min
/ up to 55 min

każde następne 10 min
/ each next 10 min

bezpłatnie / free

20,00 PLN

10,00 PLN

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN

4,00 PLN

2,00 PLN

12,00 PLN

do 10 min
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN

4,00 PLN

2,00 PLN

12,00 PLN

Gdańsk

7
Kierunek Warszawa
Bydgoszcz

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

REKLAMA

MINIBUSEM

221
SAMOCHODEM

BY MINIBUS

BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

wagnertransport.pl

USŁUGI
PREMIUM

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

GDNEXPRESS

www.gdnexpress.pl
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

1. USŁUGI VIP

. dyskretna kontrola bezpieczeństwa,
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa,
. luksusowy salon VIP i parking,
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk

www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKSPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

PREMIUM SERVICES

www.translineair.pl

. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera,
. komfortowy salon wypoczynkowy
w formule „all inclusive”.

3. USŁUGA FAST TRACK DLA
KAŻDEGO***

. 50 zł
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN

. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive"
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR
EVERYONE***

.
.

50 PLN
check-in without queues

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT
www.bytnertransport.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

MAJBUS
www.majbus.eu
LOTRANS
www.lotrans.pl

TAXI

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**

1

www.air-transfer.pl

WAGNER TRANSPORT

. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

7

sk a

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK
IM. LECHA WAŁĘSY
S6

do 10 min
/ to 10 min

1. VIP SERVICES

Politechnika

Gdynia

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

P3

Wrzeszcz

Nowatorów

Drivers taking the passengers to Gdansk airport
are permitted to use parking facilities in front of
the terminal up to 10 minutes.

P1

S6

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):
• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU
BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy ozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.p):
• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track
i Obsługa VIP.
Details available at www.airport.gdansk.pl
in Executive Lounge, Fast Track and VIP
Service sections.

KONTAKT
CONTACT:
VIP, Fast Track:
tel.: +48 608 047 635
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge
tel.: +48 583 481 199
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat
funkcjonowania Portu Lotniczego
Gdańsk, napisz do nas:
airport@airport.gdansk.pl

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl):
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport,
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

POCIĄGIEM

Z K M GDYNIA

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station

BY TRAIN

Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna
Trains in the direction of: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl

KI E R U N KI LOTÓW
F L I G H T D E S T I N AT I O N S
TROMSØ
REYKJAVIK

DANIA / DENMARK
AARHUS

www.aar.dk

BILLUND*

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND

BODØ

NORWEGIA / NORWAY
ALESUND

www.avinor.no

BERGEN

www.avinor.no/en/airport/bergen

HELSINKI

www.finavia.fi

BODO

https://avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

TURKU

www.finavia.fi

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-TORP

www.torp.no

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

GRUZJA / GEORGIA
KUTAISI

kutaisi.aero

HISZPANIA / SPAIN
ALICANTE

www.barcelona-airport.com

BARCELONA

www.aena.es

HOLANDIA / NETHERLANDS
AMSTERDAM

www.schiphol.nl

EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

IRLANDIA / IRELAND
CORK
DUBLIN

www.corkairport.com
www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
REYKJAVIK

www.kefairport.is

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY
BREMA

www.bremen-airport.com

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF

www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

HAMBURG

www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM

www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ

www.avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

MOLDE

https://avinor.no

ALESUND
BERGEN

STAVANGER
EDYNBURG

CORK

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

VÄXJÖ
BILLUND*
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

VÄXJÖ

www.smalandairport.se

LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON

LONDYN-GATWICK

SZTOKHOLM-SKAVSTA

AARHUS

MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD

BRISTOL

OSLO-TORP

GÖTEBORG

BIRMINGHAM
www.goteborgairport.se

www.munich-airport.de

POLSKA / POLAND
KRAKÓW

www.krakowairport.pl

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW

www.airport.wroclaw.pl

HAMBURG

AMSTERDAM

BREMA

GDAŃSK

EINDHOVEN
DORTMUND
DUSSELDORF
PARYŻ-BEAUVAIS

WARSZAWA

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

WROCŁAW

UKRAINA / UKRAINE
hrk.aero

KIJÓW

airport.kiev.ua

LWÓW

lwo.aero

ODESSA

www.odessa.aero/en

ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK

www.gatwickairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE*

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

www.orioaeroporto.it

CHARKÓW

KIJÓW

KRAKÓW

CHARKÓW

MEDIOLAN-BERGAMO

HELSINKI

SZTOKHOLM

KRISTIANSAND

NEWCASTLE*
LEEDS-BRADFORD

DUBLIN

TURKU

OSLO

HAUGESUND

ABERDEEN

SZWECJA / SWEDEN
GÖTEBORG

TRONDHEIM

LWÓW
MONACHIUM

KIE

RU

MEDIOLAN-BERGAMO
ODESSA

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

MALTA / MALTA
MALTA

STAVANGER

MOLDE

ALICANTE

MALTA

NE

KK

UT

AIS

I

LETNIE DESTYNACJE

TUŻ ZA ROGIEM!

NEWS

SZYKUJMY SIĘ NA W YJAZD!

kurortów w całej Europie. Znajdująca się tam przystań pozwoli nam
na doświadczenie prawdziwie leniwego popołudnia na jachcie z butelką
prosecco i słynnymi oliwkami z Kalamaty do przegryzienia.
Oczywiście, potencjalnych destynacji jest znacznie więcej. Zadar,
Ateny, Piza czy Malta – to tylko niektóre z siatki wyjątkowych połączeń
z Gdańska, które dostępne są w 2020 roku. Nie ma więc co się zastanawiać – lećmy z Gdańska!

GDAŃSKIE LOTNISKO JUŻ TERAZ ZAPRASZA NA
SKORZYSTANIE Z BOGATEJ LETNIEJ OFERTY LOTÓW
DO WIELKIEJ LICZBY SŁONECZNYCH, EUROPEJSKICH
MIAST, KTÓRE ZACHWYCAJĄ NIE TYLKO PRZYJEMNYM

5-MILIONOWY PASAŻER PORTU
LOTNICZEGO GDAŃSK

FIVE MILLIONTH PASSENGER
AT GDAŃSK AIRPORT

Kolejna krok milowy dla gdańskiego lotniska. W 2019 roku udało się obsłużyć 5 milionów pasażerów. To wielki sukces lotniska, jego pracowników i firm kooperujących, to zasługa podróżnych, ale to także ogromne
wyzwanie. 16 grudnia 2019 roku Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zorganizował uroczystość i uhonorował 5-milionowego pasażera.
5-milionowy pasażer, a właściwie dwie pasażerki, Pani Marzena i
jej córka Hania, przyleciały do Gdańska z Frankfurtu na pokładzie
samolotu linii Lufthansa. W Gdańsku zostały uroczyście powitane
przez władze samorządowe, w tym Mieczysława Struka Marszałka
Województwa Pomorskiego, Piotra Borawskiego zastępcę Prezydenta
Gdańska, Katarzynę Gruszecką Spychałę zastępcę Prezydenta Gdyni i Magdalenę Jachim zastępcę Prezydenta Sopotu. Wśród gratulujących był też gospodarz lotniska Tomasz Kloskowski Prezes Portu
Lotniczego Gdańsk i Frank Wagner szef Lufthansy w Polsce. Firma ta
ufundowała nagrodę dla 5-milionowych pasażerek, voucher na kolejną podróż z tą linią lotniczą po Europie.
- Kończący się rok był znakomity. Rekordowa liczba podróżnych,
najlepszy wynik finansowy w historii lotniska, kilka nowych, atrakcyjnych połączeń od naszych przewoźników. 2019 rok był też przełomowy pod względem inwestycyjnym. Rozpoczęła się budowa pirsu
terminalu pasażerskiego T2, ruszyliśmy też z projektem nowej biurowej dzielnicy przy lotnisku, czyli Airport City Gdańsk – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Partnerem wydarzenia „5-milionowy Pasażer Portu Lotniczego
Gdańsk” jest Grupa Lufthansa. – Dzięki Lufthansa Group pasażerowie podróżujący z Gdańska mogą powiedzieć „tak” całemu światu,
wykorzystując naszą bogatą siatkę 10,775 cotygodniowych połączeń
do 270 miast w 105 krajach na czterech kontynentach. – powiedział
Frank Wagner szef Lufthansy na Polskę (Country Manager Poland
Lufthansa Group)
W 2004 roku, kiedy Lufthansa zaczęła latać do Gdańska, Port Lotniczy Gdańsk miał prawie pół miliona pasażerów, a teraz (w 2019) jest
ich już 5 milionów.

Gdańsk Airport has reached another milestone. In 2019, it
managed to serve five million passengers. It is a huge success
of the airport, its staff and cooperating companies and a considerable challenge. The credit also goes to passengers. On 16
December 2019, Gdańsk Lech Wałęsa Airport held a ceremony in
honour of the five millionth passenger.
The five millionth passenger, or rather two passengers, Ms
Marzena and her daughter Hania, came to Gdańsk from Frankfurt
with Lufthansa. In Gdańsk, they were warmly greeted by local authorities, including Mieczysław Struk, Marshal of Pomorskie Province,
Piotr Borawski, Deputy Mayor of Gdańsk, Katarzyna GruszeckaSpychała, Deputy Mayor of Gdynia, and Magdalena Jachim, Deputy
Mayor of Sopot. In the welcome group, there was also the host of the
airport, Tomasz Kloskowski, CEO at Gdańsk, and Frank Wagner,
Country Manager Poland Lufthansa Group. Lufthansa funded a
prize for the five millionth passengers – a voucher for their next journey with that airline in Europe.
‘This past year was wonderful. A record number of passengers, the
best financial result in the airport’s history, a few new attractive routes
operated by our airlines. 2019 was also a breakthrough in terms of
investments. The airport has started the construction of a new pier in
the T2 passenger terminal, launched a project involving the construction of an office district by the airport, namely Airport City Gdańsk,’
said Tomasz Kloskowski, CEO at Gdańsk Lech Wałęsa Airport.
The partner of the ‘Five Millionth Passenger at Gdańsk Airport’
event is Lufthansa Group. ‘Thanks to Lufthansa Group, passengers travelling from Gdańsk can say “yes” to the whole world,
enjoying our rich offer of 10 775 weekly flights to 270 cities in 105
countries on four continents,’ said Frank Wagner, Country Manager Poland Lufthansa Group.
In 2004, when Lufthansa started flying to Gdańsk, Gdańsk Airport served almost half a million passengers, while now (in 2019), the
number is five million.
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KLIMATEM, ALE TAKŻE HISTORIĄ I KULTURĄ.
Tekst: Jakub Wejkszner Zdjęcie: pixabay.com
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dańskie lotnisko już teraz zaprasza na skorzystanie z bogatej
letniej oferty lotów do wielkiej liczby słonecznych, europejskich
miast, które zachwycają nie tylko przyjemnym klimatem, ale
także historią i kulturą.
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na słoneczną Hiszpanię, a konkretniej Barcelonę. Choć miasto słynie ze wspaniałych plaż,
jest to także historyczna stolica Katalonii, bogata w wydarzenia kulturalne i obiekty, których nie można przegapić podczas planowania wycieczki. Wystarczy choćby wymienić słynną Sagrada Familia, nieukończony kościół genialnego Gaudiego, czy jeden z najbardziej obleganych
stadionów świata – Camp Nou, tamtejszej drużyny – FC Barcelony.
To oczywiście nie wszystko. W ofercie Portu Lotniczego
Gdańsk znajdziemy również słynne włoskie miasto Bari. Stolica
regionu Apulia od lat przyciąga turystów jakością plaż, klimatem
oraz szlakiem romańskich i gotyckich zabytków, które zachwycą każdego historiofila. Zdecydowanie warto się tam wybrać, by
przekonać się na własnej skórze, dlaczego Bari jest tak popularną
destynacją na letnie wakacje.
Jak to śpiewał kiedyś Włodzimierz Wysocki, w wolnym tłumaczeniu – raz któryś lecę z Moskwy do Odessy. Tym razem nie trzeba
podróżować aż tak daleko, by zwiedzić to malownicze ukraińskie
miasto. Wystarczy wylecieć z Gdańska. Warto podczas wypadu odwiedzić stare miasto i obejrzeć secesyjne kamienice na wzór paryski. Dodatkowo, z uwagi na subtropikalny klimat, Odessa bardziej
niż miasto ukraińskie, przypomina nadmorskie klimaty włoskiego
lub hiszpańskiego wybrzeża.
Kalamata to z kolei greckie miasto, które posiada ogromną liczbę zabytków. Zdecydowanie warto też zwrócić uwagę na jej rekreacyjny charakter.
Dzięki m.in. rozbudowanej infrastrukturze w zakresie ścieżek rowerowych,
wyjazd będzie nie tylko relaksem, ale także aktywnym wypoczynkiem.
Kalamata słynie z niesamowitych plaż, które wzbudzają zazdrość

SUMMER DESTINATIONS
LAUNCHED! GET READY TO SET OFF!
EN

GDAŃSK AIRPORT HAS ALREADY LAUNCHED ITS ATTRACTIVE SUMMER OFFER COMPRISING MULTIPLE
SUNNY EUROPEAN CITIES WITH A PLEASANT CLIMATE
AND FASCINATING HISTORY AND CULTURE.

First, have a look at sunny Spain, and Barcelona in particular.
Although the city is known for its lovely beaches, it is also the historical
capital of Catalonia, boasting plenty of cultural events and remarkable
sights, which you just can’t pass up. Take, for example, famous Sagrada
Familia, an unfinished church designed by brilliant Gaudi, or one of the
mostfrequented stadiums in the world – Camp Nou, the stadium of the
local football team, FC Barcelona.
But there is much more. From Gdańsk Airport, you can also fly to
Bari, Italy. The capital of the Apulia Region has been attracting tourists
for years with its magnificent beaches, climate, and the trail of Roman
and Gothic monuments, which are a real treat for history buffs. Visit
Bari and check out yourself why it is one of the most popular summer
destinations.
As Włodzimierz Wysocki sang, I am flying from Moscow to Odesa
again. This time, you do not need to travel that far to visit this picturesque
Ukrainian city but fly there directly from Gdańsk. Do not miss out the
Old Town with its Art Nouveau townhouses in the Parisian style. Also,
due to its subtropical climate, Odesa is more like Italian or Spanish coast
town than a Ukrainian city.
Kalamata is a Greek city boasting plenty of historical sights and tourist attractions. Thanks to its well-developed cycling infrastructure, your
trip will not only be relaxation but also active leisure. Kalamata is famous
for its wonderful beaches, which are the envy of the best seaside resorts
in the world. You can also enjoy a lazy afternoon on a yacht with a bottle
of prosecco and world-renowned Kalamata olives, sailing into the sunset
from a nearby marina.
Of course, there are many more potential destinations. Zadar, Athens, Pisa and Malta – these are only examples of destinations available
from Gdańsk Airport in 2020. Don’t hesitate any longer and get ready to
set off from Gdańsk!

SPODZIEWAMY SIĘ,
ŻE DO GDAŃSKA
MOŻE PRZYLECIEĆ
KILKADZIESIĄT TYSIĘCY
FANÓW PIŁKI NOŻNEJ.
TO MOŻE BYĆ NAWET 100
DODATKOWYCH OPERACJI
LOTNICZYCH W CIĄGU
KILKUNASTU GODZIN.
wać ich w walce o najwyższe trofeum. 27 maja 2020 roku przyjadą na
mecz do Gdańska. O tym, które drużyny zagrają w finale, dowiemy
się kilka tygodni przed meczem.
Spodziewamy się, że do Gdańska może przylecieć kilkadziesiąt tysięcy fanów piłki nożnej. To może być nawet 100 dodatkowych operacji
lotniczych w ciągu kilkunastu godzin.
Podczas finału w Baku w 2019 roku kibiców na mecz przywiozło tylko 8 wyczarterowanych samolotów. Dwa lata wcześniej do Sztokholmu
poleciało dodatkowych 36 maszyn, a w Turynie w 2014 roku było 58
rejsów. W Gdańsku w 2020 roku może ich być nawet 100.
Organizację finału Ligi Europy 2020 UEFA przyznała Gdańskowi
w 2018 roku. W uzasadnieniu decyzji organizacja piłkarska wskazała
na Stadion Energa Gdańsk, który jej zdaniem jest jednym z najlepszych obiektów sportowych w Europie. Finał Ligi Europy to druga
bardzo ważna impreza piłkarska w historii Gdańska i Stadionu Energa
Gdańsk. W 2012 roku rozegrano tu mecze w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, zorganizowanych w Polsce i na Ukrainie. „Nie da się
porównać logistycznej skali obu przedsięwzięć. W 2012 roku w Gdańsku podczas trwającej miesiąc imprezy były rozgrywane cztery mecze
drużyn narodowych. Obsłużyliśmy wówczas dodatkowo około 230 tys.
pasażerów. Teraz może ich być nawet kilkadziesiąt tysięcy więcej jednego dnia i mogą być ze sobą mocno skonfliktowani, co ma duże znaczenie dla zapewnienia im bezpieczeństwa – mówi Iwona Tomczyńska
z Portu Lotniczego Gdańsk.
Mecz finałowy Ligi Europy zacznie się 27 maja 2020 roku o godzinie 21.00, a zakończy około 23.00. Sprzedaż biletów będzie prowadziła
UEFA. Ambasadorami finału zostali: piłkarz gdańskiej Lechii Sławomir
Peszko, były zawodnik tego klubu Sebastian Mila i były trener Bogusław Kaczmarek.
ENGLISH

5 MIESIĘCY DO WIELKIEGO FINAŁU

LIGI EUROPY W GDAŃSKU
Tekst: Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy Zdjęcia: Pixabay.com
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maja, w ciągu kilku godzin do Gdańska może przylecieć kilkadziesiąt tysięcy kibiców europejskich klubów piłkarskich.
To ogromna operacja logistyczna, do której od wielu miesięcy przygotowuje się gdańskie lotnisko.
Finał Ligi Europy 2020 jest drugą po finale Ligi Mistrzów, najważniejszą i najbardziej prestiżową klubową imprezą piłkarską
na Starym Kontynencie. Każdego roku miliony fanów futbolu na
cały świecie śledzą dokonania zawodników europejskich drużyn, a
także podążają za swoimi ulubieńcami po całej Europie, by dopingo-

FIVE MONTHS LEFT TO THE UEFA EUROPA LEAGUE FINAL
IN GDAŃSK
On 27 May, several dozen thousand football fans from all over
Europe will flock to Gdańsk for the UEFA Europa League Final. It
is a huge logistic operation, and the city has been getting ready for
it for many months.
The 2020 Europa League Final is the second most important and
most prestigious – after the Champions League Final – club football
event on the Old Continent. Every year, millions of football fans in the

world follow the results of European football teams and
travel around the continent to support their favourites
in their fight for the prestigious trophy. On 27 May 2020,
they will come to Poland to watch the match in Gdańsk.
The two teams competing in the final will be known a few
weeks before the match.
It is estimated that several dozen thousand football
fans might come to Gdańsk. It might involve up to 100
extra flights within several hours.

During the final in Baku in 2019, football fans arrived
on only eight charter planes. Two years earlier, 36 extra
flights were carried out to Stockholm, while in Turin in
2014, there were as many as 58 extra flights. In Gdańsk in
2020, the number of flights might even reach 100.
The organisation of the 2020 Europa League Final
was granted to Gdańsk by UEFA in 2018. To justify its
decision, the football organisation pointed to Energa
Gdańsk Stadium, which it considers one of the best
sports facilities in Europe. The Europa League Final
is the second important football event in the history
of Gdańsk and Energa Gdańsk Stadium. In 2012, the
stadium was the venue of matches of the European
Football Championship held in Poland and Ukraine.
‘The logistic scale of these events cannot be compared.
In 2012, Gdańsk hosted four matches of national
teams during a one-month football championship. At
that time, we served about 230 thousand passengers
more in total. Now, it can be even several dozen
thousand more in one day, and the supporters might
be extremely conflicted, which has to be taken into
account for their safety,’ added Iwona Tomczyńska
from Gdańsk Airport.
The Europa League Final starts on 27 May 2020 at
21.00 and ends at about 23.00. Tickets will be sold by
UEFA. The ambassadors of the event are Sławomir Peszko,
a footballer from Gdańsk Lechia, Sebastian Mila, a former
footballer from this club, and Bogusław Kaczmarek, its
former coach.

Zbliż telefon i odczytaj film

