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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

ENGLISH A director, screen-
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).

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

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

ENGLISH An emotional exhibitio-
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.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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”. 

ENGLISH A non-stop talker 
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.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

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. 

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. 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 lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

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

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).

 ANYWHERE.PL

N A S I  A U T O R Z Y

ZD
JĘ

CI
A

: M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
1)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

2)
, T

O
M

A
SZ

 S
A

G
A

N
 (1

3)
, M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (1

4)
, D

O
M

IN
IK

A
 W

O
Ź

N
IA

K
 (1

5)
, M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
6)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

7)
 , 

M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

8)
 , 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
9)

, M
A

T.
 P

R
A

W
O

W
E 

(2
0)

.

ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

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.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

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

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
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. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

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

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing 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.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

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
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TEKST Dagmara Kowalska  ZDJĘCIA Aleksandra Mecwaldowska

TA Ń
  CZĄ
CY  
Z  S ER I A L A M I

SPOTYKAMY SIĘ W HOTELU INTERCONTINETAL. MICHAŁ WPA-
DA DO POMIESZCZENIA, W KTÓRYM CZEKA NA NIEGO EKIPA 
„ANYWHERE” I Z MIEJSCA ROBI SIĘ WESOŁO. JEST DUSZĄ TOWA-
RZYSTWA, WSZĘDZIE GO PEŁNO. OPOWIADA, ŻE WRÓCIŁ PÓŹNO 
Z EVENTU, ŻE POTRZEBUJE KAWY, PYTA Z KIM BĘDZIE ROZMA-
WIAŁ. JEST ZUPEŁNIE INNY NIŻ NA EKRANIE - POMYŚLELIBY-
ŚCIE. TO POWINNO BYĆ JASNE, NA EKRANIE WCIELA SIĘ W ROLĘ, 
W ŻYCIU NIKOGO NIE UDAJE, JEST SOBĄ.
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Patrzę na Ciebie, jak większość myślę, czarny charakter 
i od razu mam ochotę  zobaczyć jakie masz podniebienie. 
Michał Mikołajczak. Dzień dobry. 
Dzień dobry. 

To co z tym podniebieniem? 
Wszystko jest z nim w porządku, na pewno nie jest gotyckie. 
Pamiętam jak zdawałem do szkoły teatralnej, to były jesz-
cze te czasy kiedy komisja egzaminacyjna spradzała pod-
niebienie przyszłych studentów, okazało się, że z moim jest 
wszystko w porządku. Nie jest złe, nie ma tam jamy szatana.

Wiesz dlaczego Cię o to pytam? Masz niesamowite 
warunki, żeby zagrać i rolę amanta, i rolę złego 
charakteru, zresztą tę ostatnią grasz od wielu lat 
w serialu „Na Wspólnej”. Brakuje mi na ekranie Ciebie 
w roli amanta. Coś się kroi na horyzoncie? 
Jestem teraz na zakręcie, kiedyś „na chwilę” zacząłem 
działać w kategorii telenowel i to okazało się bardzo cza-
sochłonne. Miałem bardzo dużo dni zdjęciowych, dwa pla-
ny, Wrocław – Warszawa i tak ciągle podróżowałem przez 
prawie dwa lata, a teraz znalazłem się w takim momencie 
życia zawodowego, że powoli z tego wychodzę.
 
Czyli szukasz dla siebie roli czy czekasz na jakąś 
poważną propozycję?
Niestety, w tej branży nie wszystko zależy ode mnie. 
Mogę sobie znaleźć mnóstwo ról, tylko ktoś musi dać mi 
szansę to zagrać.

A czego oczekujesz? Jaką rolę chciałbyś zagrać? 
W czym chciałbyś się sprawdzić?
W dobrym serialu, w stylu „Peaky Blinders” lub polskiej 
„Watahy”. Jeżeli chodzi o teatr, to na teatr klasyczny, 
w stylu londyńskiego National Theatre, nie wiem czy wi-
działaś ich realizacje?

Widziałam produkcje londyńskie i nowojorskie. 
Wiesz, że przypominasz Cumberbatcha ? Świetnie 
byś pasował, do ról, które on kreuje. 
Chętnie przejąłbym kilka jego ról, np. Sherlocka. Wyso-
ko cenię oryginalne produkcje BBC. Nasz zawód bywa 
niewdzięczny, czasami trzeba czekać. Ktoś kiedyś 
powiedział, że w tej branży trzeba być bardzo cierpli-
wym, nauczyć się rezygnować, nie brać wszystkiego. 
Kiedy skończyłem szkołę i wszedłem na tzw. rynek pra-
cy to wydawało mi się, że trzeba przyjmować wszyst-
kie propozycje. Natomiast teraz dochodzę do takiego 

W T E J BR A NŻ Y 
T R Z EBA BYĆ BA R DZO 

CI ER PLI W Y M, NAUCZ YĆ 
SI Ę R EZ YGNOWAĆ, N I E 

BR AĆ WSZ YST K I E G O.

momentu, w którym chciałbym zacząć wybierać sobie 
role bardziej świadomie. Mam za co żyć, mam co jeść, 
więc na dobrą ofertę mogę trochę poczekać, doskona-
ląc się w międzyczasie.

Mówisz o serialach, mówisz, że bardzo dużo czasu 
potrzebujesz na to, żeby w tym serialu grać. Wydaje 
mi się, że serial z kinem pięknie się łączy. Ile czasu 
poświęcasz serialowi „Na Wspólnej”? Jesteś tam 
od kilku lat i pełnisz taką funkcję, której nie 
wyobrażam sobie, żeby w tym serialu nie było. 
Grasz czarny charakter.
Nie ma ludzi niezastąpionych, ale prawda jest taka, że 
w naszym kraju twórcy filmowi niechętnie w swoim pro-
jekcie widzą kogoś, kto gra w telenoweli. Nie oszukujmy 
się, jeżeli twoja twarz pojawia się od poniedziałku do piąt-
ku na ekranie telewizora, to masz małe szanse, żeby za-
istnieć w kinie. Natomiast serial daje rozpoznawalność, 
dla aktora marką jest nazwisko i wydaje mi się, że warto 
w to inwestować.

Czyli Ty potrzebujesz momentu wyciszenia, pokazania 
się na castinagch i poszukania swojego miejsca na rynku?
Zdecydowanie tego potrzebuję.

Trochę teatr, ale film też, mam nadzieję?
Film jest przygodą, miałem okazję zagrać w kilku filmach 
i chciałbym więcej. Teatr jest moją miłością i moim hobby, 
kocham to i będę to robił cały czas. Mam kilka spektakli, 
które uwielbiam i które mam przyjemność grać.

Hamlet? 
„Hamlet” w Krakowie, „Hamlet” w Warszawie, moje uko-
chane spektakle i jeszcze „Biesy” Dostojewskiego w Te-
atrze STU w Krakowie. Rzadko to gramy, ale każdy spektakl 
jest dla mnie świętem, spotkaniem ze słowem, z wielką lite-
raturą, z wielkimi emocjami, z najczarniejszymi aspektami 
ludzkiej duszy.

Ale pewien krakowski element masz też dziś przy sobie. 
Portret Anny Dymnej na koszulce.
Bardzo ją lubię i cenię, piękna kobieta, wspaniała aktor-
ka, dobry człowiek. Jest taki projekt „Polska kulturalna”, 
oprócz Anny Dymnej na koszulkach pojawiają się wizerun-
ki Zbigniewa Cybulskiego, Daniela Olbrychskiego. Skoro 
możemy kupić tiszerty z Jamesem Deanem i z Merlin Mon-
roe, to dlaczego nie z Anną Dymną?

Pomyślałam sobie, że dobrze by było opowiedzieć 
o różnych Twoich miłościach. Sporo ich jest, i spokojnie, 
ja wiem, że niechętnie opowiadasz o swoim życiu 
prywatnym, ale przecież możemy porozmawiajmy 
o podróżach. Lubisz podróżować, prawda?
Bardzo. I zamierzam siebie wyekspediować niedługo, 
gdzieś daleko, do jakiegoś egzotycznego kraju.

Który kierunek? 
Myślę, że to będzie Azja. W tym roku niestety nie mogłem 
sobie pozwolić na wakacje, zaplanowałem je bardzo dawno 
temu na wrzesień. Planowałem wyjechać na 15 dni, ale mój 
kalendarz zaczął puchnąć w takim tempie, że ucinałem ko-
lejne dni urlopu. Okazało się, że został mi niecały tydzień 
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BY ŁEM NA SZCZ YCI E 
PR ZED 5 R A NO 

I OBEJ R ZA ŁEM J EDEN 
Z NA J PI ĘK N I EJSZ YCH 

WSCHODÓW SŁ OŃC A 
W SWOI M Ż YCI U.

wolnego, więc pojechałem do Toskanii, którą uwielbiam, 
ze względów kulinarnych, winiarskich, krajobrazowych 
i wszystkich innych. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie 
nieodkrytym miejscem, miejscem na ziemi są azjatyckie 
Laosy, Kambodże, Wietnamy.

I Japonia…
Byłem w Japonii, zrobiłem sobie prezent na 30te urodziny. 
Japonia była zawsze moim marzeniem, bardzo cenię kul-
turę Japończyków i uwielbiam ich kuchnię. Tokio jest mia-
stem kontrastów, każda dzielnica jest inna, chcesz neonów, 
kolorów, jedziesz do Shinjuku, chcesz poczuć luksus, zoba-
czyć wspaniałą architekturę, jedziesz do Ginzy, jest tam 
tak czysto, że właściwie można się tarzać po ulicy w białej 
koszuli. Samochody ze świateł ruszają bezgłośnie, bo pra-
wie wszyscy jeżdżą samochodami hybrydowymi. Kiedy 
patrzyłem na mapy, wyzwaniem wydawało mi się metro 
tokijskie, niezwykle skomplikowane, myślałem że będę się 
tam ciągle gubił, bo na największych stacjach metra masz 
po 20 kilka wyjść. Okazało się jednak, że komunikacja jest 
wspaniale zorganizowana i moje obawy były niepotrzebne. 
W Tokio nie mają numerów ulic, nie mają nazw ulic i jakoś 
się nie gubią. To była wspaniała wycieczka. Wdrapałem się 
też na najwyższy punkt w kraju kwitnącej wiśni, czyli wul-
kan Fuji. To święte miejsce i inspiracja dla Japończyków. 
Byłem na szczycie przed 5 rano i obejrzałem jeden z naj-
piękniejszych wschodów słońca w swoim życiu.

To musiało być dla Ciebie mega fascynujące. Ty 
chyba lubisz takie wyzwania, nawet jak jesteś 
w miejscu, w którym nie ma nazw ulic albo ich nie 
rozumiesz, nie ma numeracji, to świetnie sobie 
radzisz, co z resztą udowodniłeś w programie 
telewizyjnym „Agent Gwiazdy”. 
Tokio jest miastem, które jest międzynarodowe, jak 
Nowy Jork. Wszędzie dogadasz się po angielsku. Praw-
dziwym wyzwaniem jest japońska prowincja, nie mo-
głem sobie odmówić przyjemności wyprawy za miasto. 
Wybrałem się do  prefektury Okayama, miejsca słynące-
go z leczniczych źródeł i fantastycznego jedzenia. Miesz-
kałem w riokanie, to jest hotel w stylu japońskim, śpi 
się na materacach futon, są również te zasuwane, drew-
niane drzwi, które znamy z filmów Kurosawy. Niestety 
mieszkańcy prowincji w ogóle nie mówią po angielsku. 
Wybrałem się tam do łaźni publicznej zakosztować spa 
w nietypowym wydaniu. Były tam strzałka w lewo łaźnia 
dla pań, na prawo dla panów, nie do końca było wiadomo, 
którędy iść. No i wpakowałem się do łaźni damskiej.
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Zbliż telefon i odczytaj film
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Ale poradziłeś sobie?
Co było w Okayamie, zostaje w Okayamie. 
Albo w Vegas. Natomiast wracając do „Agen-
ta”. To właśnie na planie programu zakocha-
łem się w Azji. Przyznam, że do wielu rzeczy 
podchodzę z dystansem i muszę się w czymś 
zakochać, żeby się do tego przekonać, np. 
przez wiele lat nie dotykałem sushi, było dla 

LU B I Ę  C Z A S E M 
Z M I E R Z YĆ  S I Ę  Z   C Z Y M Ś 
N I EW YG OD N Y M ,  W YJ Ś Ć 
Z E  S T R E F Y  KOM F ORT U. 
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Nie wykonywałbyś tego zawodu, gdybyś miał słaby 
głos. Jak radzisz sobie z hejtem? Nie bierzesz tego 
do siebie? 
Staram się  nie czytać komentarzy w  pewnych me-
diach. Możesz mówić, że cię to nie dotyka, ale nikt 
nie lubi czytać nieprzyjemnych rzeczy na swój temat 
i to oddziałuje na człowieka. Jeżeli spędzisz 30 minut 
dziennie czytając o sobie niemiłe komentarze, to rze-
czywiście to na ciebie wpływa, może spowodować, że 
będziesz miała obniżoną samoocenę, że twoja pew-
ność siebie zostanie zachwiana. To niewątpliwie wpły-
wa na twoje funkcjonowanie. 

To takie normalne, choć przecież nienormalne. 
Namawiamy do tego, żeby komentować, ale 
konstruktywna krytyka jest najlepszym komentarzem 
i takiej oczekują aktorzy i artyści. Michale, 3000 odcinek 
„Na Wspólnej” już w styczniu. Będzie impreza?
Boję się tego odcinka, bo scenarzyści tam ostro pojechali, 
używając młodzieżowego języka, to będzie odcinek wzbo-
gacony o piosenki. 

Będziesz śpiewał?
Mnie udało się tego uniknąć, choć nie całkowicie. Za-
śpiewałem kawałek pieśni, jej ostatnie sekundy należą 
do mnie. Trochę się tego obawiam, ale zobaczymy.

To będzie niesamowity czas.
Ktoś policzył, że jeżeli teraz chciałaby usiąść i obejrzeć 
wszystkie odcinki „Na Wspólnej”, od 1 do 3000 to musiała-
byś poświęcić na to 160 dób non stop, 80 dni po 12 godzin.

Myślę, że fani serialu nie mieli by z tym żadnego 
problemu. 
Myślę, że człowiek, który by to zrobił mógłby trafić do 
Księgi Rekordów Guinessa za cierpliwość, wytrzyma-
łość i determinację.

Może i tak, ale trzytysięczny odcinek to powód do 
celebracji. Wszystkiego dobrego Ci życzę mój drogi 
i mam nadzieję, że spełnią się Twoje marzenia 
teatralne. Informacja dla Was: Michał tylko gra czarny 
charakter, robi to niesamowicie, można mu uwierzyć, 
natomiast w życiu jest fantastycznym młodym, 
spełnionym i cudownym człowiekiem. Mam też 
apel do reżyserów castingów, angażujcie Michała do 
ciekawych ról, bo chcemy go oglądać także w kinie. Was 
namawiam do obserwowania Michała także w mediach 
społecznościowych. Wielkie dzięki za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo. 

Piąteczka. 

ENGLISH 

DANCES WITH TV SHOWS

We meet at the Intercontinental Hotel. Michał comes into the 
room where the Anywhere team is waiting for him, and it gets 
merrier all at once. He is the life and soul of the party; he is so 
very lively and full of energy. He says he came back late from 
an event and he needs coffee; he asks who he will be talking 
with. You would think he is completely different from the 
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person you know from the screen. It is clear that in real life, he 
does not play or pretend to be someone else; he is himself.

I’m looking at you, thinking – just like most people – 
that’s ‘the heavy’, and I want to see your palate. Michał 
Mikołajczak. Hello.
Hello.
 
What about that palate?
It’s fine; it isn’t Gothic, that’s for sure. I remember when 
I was applying to the Academy of Theatre Arts, the Board 
used to check the applicant’s palate. Mine passed the test. 
It’s not bad; there isn’t a devil’s lair in there.
 
Do you know why I’m asking that? Your looks are 
perfect both for the role of a romantic lover and a villain; 
well, you’ve been playing the latter in ‘Na Wspólnej’ for 
years. I’d like to see you in the role of a romantic lover. 
Do you think something's up?
I’m on the cusp now. Once, I appeared in a soap opera ‘for 
a while’, and it turned out to be very time-consuming. I had 
plenty of shooting days, two sets, Wrocław – Warsaw, and 
I was commuting between the two cities for almost two 
years. Now, my career is at a turning point.

mnie niejadalne. Zmieniło się diametralnie, 
o 180  stopni, dziś mógłbym je jeść codzien-
nie. Przed wyjazdem na Bali byłem lekko 
przerażony, myślałem że będę skazany na 
fastfoody. A tu kolejna niespodzianka. Zoba-
czyłem różnorodność tamtejszej kuchni i to, 
że w Warszawie mamy dostęp do wąskiego 
wachlarza potraw z tamtego regionu. Bali to 

wyspa, która jest zielona przez cały rok, więc 
marchewka i pietruszka rośnie cały czas, nie 
wspominam już o tym, że ryby i owoce morza 
są na wyciągnięcie ręki.  

Ale nie wyprowadzasz się z Polski? 
Nie. Dobrze mi tutaj. Lubię podróżować i mam 
plan, żeby to robić częściej. 

Lubisz podróżować, lubisz wyzwania, to 
było widać w Agencie, wygrałeś trzecią 
edycję programu. Masz niesamowity umysł, 
który pozwala Tobie wyczuć kto jakim jest 
człowiekiem i wydaje mi się, że dzięki temu 
możesz sobie wybierać przyjaciół. Czujesz 
kto jest kim.
To może być jednak przekleństwo, taki dar, 
a poza tym nie jestem nieomylny, często po-
pełniam błędy. „Agent” to była gra, spotkała 
się grupka dorosłych ludzi, ale tak napraw-
dę wszyscy byliśmy w piaskownicy i w coś 
się bawiliśmy. 

Przyznasz jednak, że strategia była ważna. 
Jesteś urodzonym strategiem.
Nie ukrywam, że tak, że lubię planować i roz-
ważać różne scenariusze, przewidywać kilka 
kroków do przodu. 

Powiedzmy jeszcze o mniej przyjemnych 
sytuacjach z Twojego życia zawodowego. 
Wziąłeś udział w akcji „Why we hate” 
projekcie Discovery? Nikt nie lubi słuchać 
o sobie rzeczy mało przyjemnych, czytać 
tego co piszą internauci. Ty czytałeś 
hejterskie wpisy przed kamerami. 
Jestem aktorem, przez to też osobą publicz-
ną, mam swoje social media i ponieważ je-
stem na nich obecny, to siłą rzeczy wysta-
wiam się na różnego rodzaju opinie, które 
nie zawsze są konstruktywną krytyką, a tzw. 
hejtem. Ta akcja odbyła się przy okazji pre-
miery filmu o hejcie, który wyprodukował 
Steven Spielberg. Nakręcił antologię hejtu, 
starał się wyjaśnić, skąd się wzięła nienawiść 
i przedstawić jej ewolucję od czasów bardzo 
wczesnych, do hejtu, który znamy teraz, 
internetowego, anonimowego (choć wiado-
mo, że w Internecie tak naprawdę nic nie 
jest anonimowe). Kiedy usłyszałem o tym 
projekcie od razu zdecydowałem się wziąć 
w nim udział, ponieważ wydawał mi się cie-
kawy. Lubię czasem zmierzyć się z czymś 
niewygodnym, wyjść ze strefy komfortu. 
Tak naprawdę nagraliśmy bardzo dużo ma-
teriału, a została wyemitowana z tego tylko 
cząstka. Spotykam się z hejtem, czasem sły-
szę lub czytam, że mam zaćpane oczy i że je-
stem arogancki.

Albo, że masz słaby głos.
Też.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Hotelu InterContinental Warszawa,  
(Emilii Plater 49, Warszawa) za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.



 
Are you looking for a role or waiting for a serious offer?
Unfortunately, in this field, it's not all up to me. I can find plen-
ty of roles, but someone must give me a chance to play them.
 
What do you expect? What kind of role would you like 
to play? What do you want to try?
I’d like to appear in a good TV show, like ‘Peaky Blinders’ 
or Polish ‘The Pack’. As regards theatre, it’d be classi-
cal theatre, like the National Theatre in London, I don’t 
know if you’ve seen any of their productions?

I’ve seen London and New York productions. Do you 
know you look like Cumberbatch? You’d be perfect for 
his roles.
I’d like to play some of his roles, like Sherlock, for example. 
I highly value the original BBC productions. Our profession 
happens to be unrewarding; sometimes you have to wait. 
Someone once said that in this profession, you have to be 
very patient, learn to say no, not to accept everything. Af-
ter graduation, when I entered the so-called job market, 
I thought I had to accept all offers. Now, I’m reaching 
a point where I’d like to pick my roles more consciously. 
I have enough food and money to wait for a good offer and 
get better at my job in the meantime.
 
You’ve said TV shows take plenty of time. I think that 
TV shows and cinema go together perfectly. How much 
time do you spend on ‘Na Wspólnej’? You’ve been 
playing there for many years, and I can’t imagine it 
without your character. You play a villain.
No one is irreplaceable, but the truth is that in Poland, film-
makers are reluctant to work with soap opera actors. Let’s 
face it, if you appear on television from Monday to Friday, 
you don’t have much chance to make a career in film. Still, 
TV shows make you recognisable; for an actor, the name is 
his brand, and I believe it’s worthwhile.
 
So you need to slow down for a while, do some auditions 
and look for your place on the market?
Definitely.
 
A little theatre, but also film, I hope?
The film is an adventure. I’ve had a chance to play in a few 
films and I’d like to do more. Theatre is my love and hobby, 
I love it and I’ll never give it up. I have a few favourite plays in 
which I have a pleasure to play.
 
Like Hamlet?
‘Hamlet’ in Cracow, ‘Hamlet’ in Warsaw, my favourite 
plays, and Dostoevsky’s ‘Demons’ in the STU Theatre in 
Cracow. They're rarely on, but to me, every play is a celebra-
tion, a meeting with the word, with great literature, great 
emotions, the darkest side of the human soul.
 
Let’s talk about unpleasant situations in your profession. 
You’ve participated in Discovery’s project ‘Why we 
hate’. Nobody likes to hear unpleasant things about 
themselves or read hateful comments on the Internet. 
You’ve read them before the camera.
I’m an actor, and so a public person, I have social media pro-
files and I’m present there, so I’m subject to different opin-
ions, which aren’t always constructive criticism but rather 

the so-called hate. This action was carried out at the time of 
the premiere of Steven Spielberg’s film about hate. He shot 
an anthology of hate, trying to explain the origins of hatred 
and present its evolution from the old times to the present, 
referring to anonymous hate on the Internet (although we all 
know that nothing is really anonymous on the Internet). As 
soon as I heard about the project, I decided to join it, because 
it seemed interesting. I like to do something uncomfortable 
from time to time, step outside my comfort zone. We had 
a lot of material, and only a small part of it was included in the 
final version of the film. I get hateful comments; I sometimes 
hear or read that my eyes are stoned and that I’m arrogant.
 
Or that your voice is weak.
Yes.
 
You wouldn’t be in this profession if your voice were 
weak. How do you cope with hate? You don’t take it 
personally?
I try not to read comments in some media. You can say you 
don’t take it seriously, but nobody likes to read unpleasant 
things about themselves. It affects all of us. If you spend 30 
minutes a day reading unpleasant comments about your-
self, it’ll affect you – it may lower your selfesteem or shake 
your confidence. Doubtless, it affects your life and work.
 
It’s so normal although it isn’t normal at all. We 
encourage people to comment but constructive criticism 
is the best opinion, and that what actors and artists 
expect. Michał, the 3000th episode of ‘Na Wspólnej’ is 
coming out in January. Are you going to celebrate?
I’m afraid of that episode, because the screenwriters got car-
ried away using teen slang; there will also be some songs.
 
Will you be singing?
I managed to avoid it, although not entirely. I sang a part 
of a song, its last seconds are mine. I’m a bit worried about 
that, but we’ll see.
 
It’ll be an amazing time.
Someone has counted that watching all the episodes of ‘Na 
Wspólnej’, from 1 to 3000, would take 160 days and nights 
non-stop, or 80 days for 12 hours.

I think it wouldn’t be a problem for fans of the show.
I think that a person who would do that could be listed in 
the Guinness Book of World Records as the most patient, 
tenacious and determined person ever.
 
Perhaps, but the 3000th episode is a reason to 
celebrate. I wish you all the best, my dear, and 
I hope your theatre dreams will come true. For your 
information, Michał only plays a villain, and he’s 
great at it, you can believe him, but in real life, he’s 
a fantastic, fulfilled and amazing young man. I’d also 
like to call upon casting directors – you should offer 
Michał interesting roles, because we want to see him 
in the cinema, too. And I encourage you to follow 
Michał in social media. Thank you for the meeting.
Thank you very much.
 
High five. 
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

CZĘSTO LUDZIE PYTAJĄ MNIE DLACZEGO PODRÓŻUJĘ SAM I CZY SIĘ NIE BOJĘ? W „AUTOPORTRECIE REPORTERA“ 
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI WŁAŚNIE PISZE O TYM, DLACZEGO PODRÓŻOWAĆ NALEŻY SAMEMU. I ZGADZAM SIĘ Z NIM. 
PODRÓŻUJĄC W GRUPIE WIDZIMY ZNACZNIE MNIEJ, NIE POTRAFIMY SIĘ SKUPIĆ NA ŚWIECIE , KTÓRY CHCEMY ODKRYĆ.
JA DOŁOŻĘ COŚ OD SIEBIE.

AUTOPORTRET FOTOGRAFA 
HISTORIE Z BELO HORIZONTE

A U T O P O R T R E T  F O T O G R A F A . . .

odróżując w grupie nie jesteśmy w stanie poznać 
i skupić się na sobie, a właśnie to był mój podświa-
domy 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 egzotyczne-
go: piłka nożna, kawa, Sebastiao Salgado oraz żółte ziele-
nie. 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 ce-
lem 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 gra-
ficzny, tak to odczuwałem, tak widziałem ulice, świa-
tła i poruszające się cienie.

Z lotniska wsiadłem do lokalnego autobusu. Ileż 
radości dostarczyłem każdemu nowemu pasażero-
wi, który wchodząc do busa widział brodatego, zmę-

P
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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 no-
wych widoków, zapachów zabrałem ze sobą 
również informacje o tym jak bardzo niebez-
pieczne jest to miejsce. Tyle emocji, nowych 
bodźców i ja sam.

Wyciągam najmocniejszą i jedyną broń 
jaką posiadam, uśmiech.

K A Ż DY  KO L E J N Y 
K I L O M E T R  T O 

J E D N O C Z E Ś N I E  
P O D RÓ Ż  W   G Ł Ą B 

S I E B I E ...

N A J W I Ę K S Z Ą  N A S Z Ą 
S I Ł Ą  W   S A M O T N E J 
P O D RÓ Ż Y  T O 
Ś W I A D O M O Ś Ć 
L U D Z I ,  K T Ó R Z Y  N A S 
O B S E RW U JĄ ...

A U T O P O R T R E T  F O T O G R A F A . . .

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 świado-
mość ludzi, którzy nas obserwują, że jesteśmy bezbron-
ni, słabi, nieszkodliwi, całkowicie zależni od nich. W ich 
głowach możemy być również postrzegani jako ktoś od-
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ważny, szalony, ciekawy świata, jednocze-
śnie przyjazny.

To wszystko potwierdza się już w Belo 
Horizonte.

Mieszkam w uboższej części tego mia-
sta i portretuję ludzi na ulicy. Klimat wyso-
kiego 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 kie-
dy osoba fotografowana wyraża na to zgodę lub 
wie, że jest fotografowana tak mawiał Bresson.

Wszystko to wygląda jak w teatrze. Jest pu-
bliczność zajęta swoimi sprawami podglądają-
ca 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 mogli-
by mnie napaść, ukraść aparat. Ostatecz-

nie 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. Zrozumia-
łem, że dojrzeć to umieć wsłuchać się w siebie 
i zaufać sobie. Kolejny tydzień mieszkałem 
w nowoczesnej części Belo Horizonte. Zosta-
łem 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 obiekty-
wem 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 fotogra-
fować ich twarze, siedzę im na nosie. Czuję 
ogromną moc. Te krzyki w tłumie, klękanie 
i emocje trafiają we mnie i zostaną już na za-
wsze kiedy spojrzę na te klatki. Dlaczego mo-
głem tańczyć z nimi? Wiedzieli, że jestem, ale 
nie odczuli mojej obecności. Dla mnie to była 
instynktowna akcja, coś mnie porwało i chcia-
łem poczuć to, co oni. Jednocześnie, jakby 
z automatu, moje oko było sklejone z wizjerem 
i fotografowałem. Lekko, bez patrzenia w wy-
świetlacz wiedziałem, że fotografia  tworzy się 
sama, gdyż aparat mnie nie blokował. W tam-
tej chwili nie było czasu na zastanawianie się, 
strach, czy zapytania o to, czy mogę.

Byłem jednym z nich i zostałem zaakcep-
towany. Ludzie potrafią porozumiewać się 
bez słów. Spojrzenia, uśmiech, energia to 
wszystko czego nam trzeba. 

Tylko niepewność, brak spojrzenia we-
wnątrz siebie, w pewnym sensie brak pokory 
przed siłą wyższą, przed naturą, drugim czło-
wiekiem, oznaczało moją niedojrzałość. 

Potrzebowałem dwóch wielkich po-
dróży w dalekie zakątki świata, zobaczy-
łem siebie w  innym człowieku i  dogada-
łem 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.

Our greatest strength is that solo travellers 
are perceived as vulnerable, weak, harm-
less, and totally dependent on the locals. We 
can also be seen as brave, crazy, world-curi-
ous, 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, wait-
ing for me to approach them.

There is also someone standing far away, 
unruly, with lots of tattoos, who looks 

like a representative of the darker side of the commu-
nity. 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 peo-

ple, more or less friendly. I realised that to mature 
means to learn to listen to yourself and trust your-
self. I  spent another week in a  modern part of Belo 
Horizonte. I  was invited to a  match of Copa Liber-
tadores. The match starts at 21:00, while the barbe-
cue festival begins already at 16.00. People are danc-
ing 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 proper-
ly broad and clear glass, which allows me to get into 
a situation so close that I can later feel it in the pic-
ture. 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 en-
ergy are everything we need. 
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hoć świat się zmienia i zima już nie mrozi tak jak 
w ubiegłym stuleciu, wciąż zimowe szaleństwo ogar-
nia 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 koja-
rzą się góry, to tego rodzaju nieoczywiste miejsce ma do 
zaoferowania naprawdę pokaźną ilość wartościowych roz-
rywek, 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. Najpopu-
larniejsze 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 niesa-
mowitą frajdę wszystkim entuzjastom narciarstwa i snow-
boardingu. Najwyższy pomorski szczyt to wspomniana 
wcześniej Wieżyca z ośrodkiem narciarskim Koszałko-
wo. Jest również zdecydowanie najpopularniejsza. Do 
dyspozycji odwiedzających są dwa stoki o długościach 
300 i 150 metrów czynne niezależnie od warunków śnież-
nych. Ośrodek posiada także osiem wyciągów, tory do 

TEKST Jakub Wejkszner    ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

W OCZEKIWANIU NA ŚNIEG
ZAPRASZAMY DO POMORSKIEGO
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C 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 któ-
rej wchodzą m.in. wyjątkowe kuligi wśród ośnieżonych ka-
szubskich lasów w takich miejscowościach jak Kiełpino, 
Ostrzyce czy Chmielno. Warto też sprawdzić co dzieje się 
we wsi Szymbark, gdzie znaleźć możemy Centrum Eduka-
cji i Promocji Regionu.

Nad morze zimą? Wiedzą o tym wszystkie morsy. 
Morsowanie bowiem, czyli kąpiel w morzu przy minuso-
wych temperaturach, cieszy się rosnącą popularnością 
w Polsce. Jest to świetne nie tylko dla naszego ciała, ale 
także umysłu. Poprawia wydolność układu naczyniowe-
go, 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 zdecy-
dowanie należy przeżyć z kimś bardziej doświadczonym.

Rzecz jasna, gdy zima szczypie w uszy, nie ma obo-
wiązku siedzieć na zewnątrz. Zawsze można skorzystać 

z bogatej oferty kulturalnej, której na Po-
morzu zdecydowanie nie brakuje. Świet-
nym tego przykładem jest Biały Spichlerz 
w Słupsku - jeden z najcenniejszych zabyt-
ków budownictwa przemysłowego w mie-
ście. W  tym miejscu obejrzeć możemy 
niesamowite wystawy dotyczące Witka-
cego, a także dotyczącą historii regionu 
– „Słupsk – miasto i  ludzie”. Dla dzieci 
i dorosłych sugerujemy natomiast udanie 
się do Centrum Nauki Experyment w Gdy-
ni. 26 stanowisk podzielonych zostało na 
cztery strefy tematyczne: główka pracu-
je, mechaniczny plac zabaw, technoświat 
i pomyśl, zrozum, zrób. Jest to świetny po-
mysł, by bawiąc uczyć i ucząc bawić.

Zapraszamy zatem na Pomorskie. Nieza-
leżnie od temperatur – zawsze znajdzie się 
coś ciekawego na długie, zimowe wieczory. 
Nawet, gdy nie spadnie śnieg, mamy mnó-
stwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, które 
zachwycą każdego!  

ENGLISH

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 win-
ter 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 impossi-
ble 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 men-
tioned earlier with Koszałkowo ski centre. It is 
also the most popular one. It offers two pistes, 
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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, high-
ly 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 win-
ter. 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 op-
tion for winter swimmers. The popularity of 

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 im-
proves the aerobic cardiovascular capacity, 
blood supply and skin condition and reduc-
es 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 histo-
ry of the region – ‘Słupsk – the City and Peo-
ple’. 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, Un-
derstand, 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 attrac-
tions for all ages and tastes!  

WA RT O  T E Ż  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 N A L E Ź Ć 
MOŻ E M Y  C E N T RU M  E DU K AC J I 
I   PROMO C J I  R E GIO N U.
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ończący się rok dał mi szansę na zastanowienie się nad spra-
wami ostatecznymi. Muzycy, filmowcy i pisarze często pochy-
lali się nad ultratrudnymi tematami. Jedni brali się za bary ze 

śmiercią, drudzy analizowali sekrety wszechświata, a jeszcze inni spo-
glądali daleko w przyszłość. Większość dzieł mocno pachniała schył-
kową 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 optymi-
styczne pomysły. W każdym razie tegoroczne wydawnictwa zapewniły 
mi mnóstwo niezapomnianych wrażeń. 

ignorancję naszego gatunku, a “Careful” duetu Boy Har-
sher w chłodnych, syntezatorowych melodiach wyrzeź-
bił symbol emocjonalnej bierności XXI wieku. Ponadto, 
Adonis oraz D A V I C I I (członkowie polskiej synthpo-
powej grupy Panowie) próbowali uciec od koszmaru co-
dzienności poprzez zanurzenie się w retrospekcyjnej uto-
pii. Ich płyty “2009” a także “W przyrodzie tkwi wróżba 
(Zatarty w nas obłęd)” to moje ulubione rodzime wydaw-
nictwa muzyczne w 2019 roku. 

Nie zawiodły też tuzy nowoczesnego popu. “When 
I Get Home” autorstwa Solange zachwycił mnie cudow-
nymi improwizacjami krążącymi wokół standardowych, 
piosenkowych motywów. Co więcej, dwóch dżentelme-
nów, 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 rządzą-
cymi amerykańską kulturą masową. 

Moje głośniki opanowali też bardziej radykalni twór-
cy. Intrygujący był na przykład album “H.A.Q.Q.” grupy 
Liturgy, starający się skonstruować nowy ład w dezo-
rientującym, blackmetalowym chaosie. Warto również 
wspomnieć o “Caliguli” artystki znanej jako Lingua 
Ignota, która ożeniła feministyczny światopogląd 
z nokautującym najtwardszych zawodników, neogotyc-
kim noise’em. Równie skrajne emocje tliły się w projek-
cie “Girl with Basket of Fruit” awangardowej grupy Xiu 
Xiu, kochającej zaglądać w mroczną otchłań ludzkiego 
umysłu i wywlekać na wierzch kontrolujące nas prymi-
tywne żądze. 

K

Muzycznym ekosystemem zatrzęśli na przykład sceniczni wetera-
ni. 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 orna-
menty do minimum i opowiedział swoją historię przy pomocy jedno-
stajnych, quasi-ambientowych brzmień. Podobnie medytacyjną for-
mę 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 

W kinie mieliśmy dwa hity, demonstrujące powszech-
ne, społeczne niepokoje - “Joker” oraz “Parasite”. 
Pierwszy z nich opowiedział znaną komiksową histo-
rię, stosując zaskakująco antyhollywoodzką narrację 
dramatu jednostki, a drugi znakomicie ukazał klasowe 
antagonizmy, przy jednoczesnym wyczuciu gatunko-
wych konwenansów. 

Filmowcy flirtowali też z  dobrze znanym moty-
wem egzystencjalnej grozy. Ari Aster w “Midsommar” 

FILM

MUZYKA



W tym roku konsumenci popkultury mieli naprawdę dużo powodów 
do radości. Jeśli kolejne lata zagwarantują równie intensywne doświad-
czenia, 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 end-
ing decade or even the world heading towards an inevitable end. 
Those final visions embraced both fatalism as well as more opti-
mistic ideas. Anyway, this year's publications were a source of un-
forgettable 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 Aus-
tralian 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 stream-
ing 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 sto-
ry, employing a surprisingly anti-Hollywood narration of the trag-
edy of an individual, while the other perfectly pictured class antago-
nisms while observing genre conventions.

Filmmakers also flirted with the well-known motif of existential 
dread. In ‘Midsommar’, Ari Aster explored the decline in family val-
ues and the toxicity of contemporary human relationships, enclos-
ing the adventures of film characters in exciting brackets of a ritual 
horror. Robert Eggers’ ‘Lighthouse’, submerged in the haze of Beck-
ett'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 Scan-
dinavian 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 Favour-
ite’, 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. An-
other 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. 

eksplorował upadek wartości rodzinnych oraz toksycz-
ność dzisiejszych związków międzyludzkich, biorąc pe-
rypetie bohaterów w ekscytujący nawias obrzędowego 
horroru. Natomiast skąpany w oparach beckettowskie-
go absurdu “Lighthouse” Roberta Eggersa uwypuklał 
groteskowość naszego losu, zaakcentowaną przez po-
tęgę 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 net-
fliksowa kontynuacja serialu “Breaking Bad” zosta-
wiła odbiorców z gorzką refleksją na temat etyczne-
go kontekstu, w jakim można rozpatrywać archetypy 
kina sensacyjnego. 

Był to też rok ciekawego kina autorskiego. Nasz ulu-
biony skandynawski skandalista Lars von Trier podsu-
mował 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 hollywoodz-
kie drzwi, kpiąc z tradycji amerykańskiej kinemato-
grafii. 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 se-
zonu “Wielkich kłamstewek”. Sequel przeboju stacji 
HBO odszedł od thrillerowego tonu i skupił się na intym-
nych dramatach protagonistek. Miłośników streamin-
gowych atrakcji zaskoczył też Nicolas Winding Refn. 
Jego jednosezonowa opowieść “Za starzy na śmierć” 
zszokowała widzów eksperymentalną formą oraz od-
ważną treścią, umiejscawiającą Sąd Ostateczny w re-
aliach trumpowskiej Ameryki. 

Warte odnotowania nowości literackie miały charakter 
okołoeseistyczny. Jacek Dukaj w książce “Po piśmie” w in-
trygujący sposób zinterpretował dominację kultury wizu-
alnej jako powrót do czasów prehistorycznych. Inną fascy-
nującą 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. 

LITERATURA
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iniony rok spokojnie można ogłosić wielkim 
świętem polskiej literatury, której ukoronowa-
niem jest Literacka Nagroda Nobla dla Olgi To-

karczuk. Wreszcie cała Polska ją czyta, a nasza redakcja 
żywi nadzieję, że to skłoni Czytelników do dalszych po-
szukiwań. Będziemy zaszczyceni, jeśli skorzystają Pań-
stwo z naszych podpowiedzi.

Doskonałe przekłady, poruszające i ważne reportaże, 
wyśmienite tomy poezji, wysmakowana proza - literac-
kich pereł w tym roku nie brakowało. Polecamy Państwa 
uwadze nasz subiektywny ranking najciekawszych pozy-
cji wydawniczych tego roku.

FILIP ZAWADA, ROZDEPTAŁEM CZARNEGO KOTA 
PRZEZ PRZYPADEK, ZNAK, KRAKÓW 2019.
Filip Zawada, "Rozdeptałem czarnego kota przez przy-
padek" - zaskakująca, pozornie niewinna narracja z per-
spektywy chłopca z sierocińca przeradza się w potężną, 
mityczną wręcz opowieść o grozie bycia na świecie. Peł-
na ciepłego, ale i czarnego humoru nosi znamiona ma-
kabreski, ale urasta do rangi mądrego, nieoczywistego 
traktatu o szczęściu. Sentecjonalność tej prozy pozosta-
nie z Państwem na długo.

DOMINIKA SŁOWIK, „ZIMOWLA”, ZNAK,  
KRAKÓW 2019.
Cudna, pełna magii, zaskoczeń i ciepłej ironii długo wycze-
kiwana 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.

R O K  L I T E R A C K I C H . . .

TEKST Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA Mat. prasowe

M
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 pozwa-
la na rodzinne tworzenie świata od początku. To bezcenna 
podpowiedź dla tych, którzy nie mają czasu na uzupełnia-
nie wiedzy o mitach kosmogonicznych ze wszystkich stron 
globu – Mama i Syn nam w tym pomogą. Wytłumaczą, ja-
kie zależności istnieją między Lordem Vaderem a paryski-
mi mitami, ocieplą judeochrześcijański wizerunek groźne-
go 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 więk-
szym apetytem się je pochłania. Psychoterapeutka i autor-
ka 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 po-
zornie naiwnych i autorka te właśnie zadaje 
mistrzom: m.in. Kazimierzowi Kutzowi, Ta-
deuszowi Rolkemu, Ryszardowi Horowitzowi, 
Zofii Rosińskiej Andrzejowi Mencwelowi. Plus 
wspaniałe fotografie Mikołaja Grynberga. Ni-
czego mądrzejszego i bardziej przystępnego 
w tym roku Państwo nie przeczytają. 

BARBARA SADURSKA, „MAPA”, 
WYDAWNICTWO NISZA, WARSZAWA 2019 
Zbiór misternie splecionych siedmiu opowia-
dań rozpiętych na przestrzeni wieków, które 
łączą potęga ludzkiej wyobraźni i bezradność 
wobec losu. Narracja osnuta wokół mapy ge-
nialnego kartografa olśniewa świeżością spoj-
rzenia 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 koniecz-
nością przeczytania wszystkiego, co Remi-
giusz Mróz napisał. 

ENGLISH

YEAR OF LITERARY HARVEST

This past year can be pronounced a great 
celebration of Polish literature, whose cop-
ing 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 re-
portage, 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 myth-
ical 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 be-
comes a wise, non-obvious treatise on hap-
piness. 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 iro-
ny. Mythical Cukrówka is a place where Bru-
no 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: Doppelgang-
er’ – 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 

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 sec-
ond, 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 photo-
graphs 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 imagi-
nation and helplessness in life. The narration 
spun around the map of a brilliant cartogra-
pher will dazzle you with its freshness and lit-
erary 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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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 archety-
powe sytuacje, postacie i  role, jakich 
doświadcza człowiek w  swojej życiowej 
wędrówce, której celem winno być oświe-
cenie duszy. Na początku owej drogi znaj-
duje się arkan Głupiec, na końcu arkan 
Świat, a  życie to podróż od głupoty do 

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 jour-
ney from foolishness to understanding. Or at 
least esotericists and mystics say so. 

It occurred to me while I  was read-
ing twenty-two interviews with the most 
brilliant minds of the contemporary 
world – physicists, mathematicians, 
philosophers, biologists, cosmologists, 
futurists, quantum cryptologists, genet-
icists, and bioinformaticians, whose hy-
potheses, 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 inter-
views – conducted by Karol Jałochowski, 
a  journalist and promoter of science 
affiliated with Polityka Weekly – touch 
upon fascinating topics, such as the ex-
ploration of faraway space, the history 
of the universe, the genesis of life and 
its sense, the evolution of intelligence, 
quantum computers, religion and super-
stitions 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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TAROT SPRAW ISTOTNYCH 

zrozumienia. Tak przynajmniej twierdzą 
ezoterycy i mistycy. 

Przypomniałem to sobie, czytając dwa-
dzieścia dwie rozmowy z najwybitniejszymi 
umysłami współczesnego świata: fizykami, 
matematykami, filozofami, biologami, ko-
smologami, futyrystami, kryptologami kwan-
towymi, genetykami, bioinformatykami, któ-
rych hipotezy, teorie oraz wizje wywarły wiel-
ki 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, dzien-
nikarz i popularyzator nauki związany z tygo-
dnikiem „Polityka” – dotyczą spraw prawdzi-
wie fascynujących: eksploracji dalekich prze-
strzeni kosmicznych, historii Wszechświata, 
genezy życia i jego sensu, ewolucji inteligencji, 
komputerów kwantowych, religii oraz przesą-
dów 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 zrozumie-
nie świata. Skorzystajcie Państwo z tej oka-
zji koniecznie. Ja już to zrobiłem.   
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SARAMONOWICZ’S READING LIST 

The Major Arcana is a  group of cards in the 
Tarot deck. They represent twenty-two arche-

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA
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CHULIGANKI 

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.
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TEKST Marika Krajniewska ZDJĘCIA Magda Moniczewska

C H U L I G A N K I  R Z Ą D Z Ą . . . .



Kim są Zaborskie?
To są takie chuliganki. W bardzo dużym, krzywdzącym 
je uproszczeniu, ale lubię tak pieszczotliwie o nich my-
śleć. Zaborskie z mojej książki to wymyślona przeze mnie 
współczesna krakowska rodzina, składająca się z samych 
kobiet. Krnąbrnych i niepokornych, każda na swój spo-
sób. Nestorka, Zoya Zaborska jest słynną rzeźbiarką, która 
w młodości przyjaźniła się z Aliną Szapocznikow i Zochą 
Stryjeńską. To oczywiście zmyślona przyjaźń, przemyci-
łam prawdziwe, niezwykłe kobiety do mojej zmyślonej hi-
storii. Oprócz Szapocznikow i Stryjeńskiej jest tam także 
miejsce dla Krystyny Skarbek. Wielką radość sprawiło mi 
wplecenie w fabułę tych prawdziwych, absolutnie nietu-
zinkowych postaci. A Zaborska to nazwisko mojej prabab-
ci, 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 po-
stać prababci nazwisko Zaborska kojarzy mi się z kobietą 
niezwykłą, odważną, mądrą, dobrą i niezależną. Nadałam 
więc mojej książkowej rodzinie to nazwisko niejako bez 
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WS Z YS T KO  Z AC Z Ę Ł O  S I Ę 
OD  MOJ E J  P O T R Z E BY 
P OK A Z A N I A  P ORT R E T ÓW 
KOB I E T  ROZ M A I T YC H , 
RÓŻ N I ĄC YC H  S I Ę 
OD  S I E B I E ...

świadomości, automatycznie. Co więcej, na okładce książ-
ki 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 ukry-
wać, 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 fil-
mu 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 wzor-
ców, to zamiast napisać ten scenariusz o polskiej rodzinie, 
napisałam opowiadanie o rodzinie, w której są same kobie-
ty. Kolega chyba mi nawet nie odpisał na maila, w każdym 
razie w lot zrozumiałam, że nie o to mu zdaje się chodziło, 

C H U L I G A N K I  R Z Ą D Z Ą . . . .

ale też zrozumiałam, że ja nie chcę pisać 
o zwykłej polskiej rodzinie. I w ten sposób 
zostałam z tekstem o rodzinie kobiet Zabor-
skich, 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 wpada-
łabym tam na kawę. 

Dlaczego interesuje cię kilka pokoleń 
bohaterek? Czy starość może być 
interesująca dla czytelnika?
Wszystko zaczęło się od mojej potrzeby po-
kazania portretów kobiet rozmaitych, róż-
niących się od siebie charakterem, wiekiem, 
temperamentem, kobiet nie jednowymiaro-
wych. Denerwuje mnie mówienie, że „kobieta 
taka nie jest” albo „kobieta by tak nigdy nie 
zrobiła”. W ogóle tego nie rozumiem. Kobie-
ty są przecież przeróżne i różne rzeczy robią, 
na rozmaite sposoby. Chciałam więc mieć 
same kobiece bohaterki i pokazać jak są róż-
ne, a także dynamikę relacji między nimi. Do 
tego, jeśli przyjrzeć się tej książce pod pew-
nym kątem, można zobaczyć, że wszystkie 
moje bohaterki to są różne aspekty jednej ko-
biety, 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, cy-
nizm, dobroć, po prostu cały kosmos, z które-
go zbudowany jest człowiek. 

Co do starości, oczywiście! Starsi ludzie 
są wspaniali. Bardzo dzielni, odważni. Mą-
drzy. Dla mnie kobietą absolutnie ukocha-
ną, której wiele zawdzięczam, jest moja bab-
cia 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 ni-
gdy 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 lite-
raturze 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 po-
trzebują naszych historii. Oni na nie czekają. 
To piękne, ze teraz możemy sobie nawzajem 
opowiadać i nawzajem siebie słuchać.

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 przymruże-
niem oka, protekcjonalnie, nie chciałam, 
by to była wesoła, lekka książka, chciałam 
je potraktować poważnie i czule. Pokazać 
ludzi, a ludzie czasem są brzydcy, mali, głu-
pi, 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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A najbardziej najstarsza z nich, krakowska rzeźbiarka 
i stara łobuzka, babka Zaborska. 

Współczesna kobieta jest...?
Nie znajduję jednej odpowiedzi, całe szczęście. W wielo-
ści 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 kosmo-
sy, są różne, nie da się ich wszystkich naraz zdefiniować. 
I to chyba najlepsze, co mogło nam się w XXI wieku przy-
trafić, ta możliwość wielości i różnorodności.

W książce jest taka duża część, która niektórym może 
się wydać nużąca i niepotrzebna, a dla mnie była bar-
dzo 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 ko-
biet jest tak wiele, że zapiera dech. Jest tam portret bud-
dyjskiej 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 na-
gle zza węgła wyskoczyły jej dwa rasowe psy, śnieżno-
białe Maltańczyki z kokardkami na głowach, radosne 
i rozszczekane, to ja zdębiałam. A ta mniszka była mło-
dą 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 wystar-
czy spojrzeć na zdjęcia kurdyjskich bojowniczek, pięk-
nych dziewczyn z karabinami w dłoniach. Świat tylko 
pozornie jest wszędzie taki sam, ale to nieprawda. Świat 
jest różnorodny, piękny, czasem straszny i wciąż nie-
ujarzmiony, a my powinniśmy czuć do niego więcej re-
spektu, szacunku i ciekawości.

Współczesność dla kobiety jest?
Jej czasem. Współczesność jest kobietą, coraz bardziej 
i bardziej. Przez wiele lat dominowały męskie opowieści 
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o świecie, teraz coraz więcej jest kobiecych. Dobre pi-
sarki przestają pisać „po męsku”, ale szukają swojej 
własnej kobiecej perspektywy, języka, wrażliwości. 
To bardzo ciekawe. Z wielkim zainteresowaniem ob-
serwuję np. współczesnej nigeryjskie pisarki, jestem 
nimi zafascynowana. One znajdują swój język, nie uda-
ją mężczyzn, w obawie, że inaczej ich pisarstwo zosta-
nie 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 uni-
wersytecką, między czułością a mocą, między przemo-
cą domową a doktoratem. Kobiety te pięknie się wy-
swobadzają na naszych oczach, piszą, przemawiają, są 
aktywistkami, czułymi, dowcipnymi intelektualistka-
mi, 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 lu-
dzi, scenki rodzajowe. Jestem złodziejem zdań i sytu-
acji i się do tego przyznaję. Faktycznie, mam już wytre-
nowany 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 zo-
stawił. 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 od-
powiada 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. Wyko-
rzystałam tę historyjkę, jak i wiele, wiele innych. Dla 
mnie takie małe rozmowy z przypadkowo spotkanymi 
ludźmi to są skarby, takie cekiny, które chowam po kie-
szeniach. Cieszę się z tych spotkań jak dziecko, bo do-
dają smaku moim dniom. I zdaniom. 

Transformacja kobiet - puste hasło czy może coraz 
większa świadomość kobiet?
O rany… nie wiem, czy próbując odpowiedzieć na to py-
tanie, 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 wysta-
wiany 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: „Rodzi-
ce wychowują dziewczynki tak, żeby z honorem umie-
rały za rodzinę, za mamę, za dziadka, a nie, żeby krzy-
czały ‘Lubię kotlety z puree!!!’”. I o tym chyba w skrócie 
jest moja książka. O tym okrzyku. I to jest transforma-
cja, o której marzę i która w moim świecie się dzieje, ale 
chciałabym, żeby działa się jeszcze bardziej. 
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więta Bożego Narodzenia nieodmiennie związane 
są z podróżowaniem. Niektórzy z nas zgodnie ze sło-
wami piosenki „Driving home for Christmas” rok-

rocznie powracają do rodzinnego domu, inni tworzą wła-
sne 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 lubi-
my, czy nie; czy mamy jeszcze swój rodzinny dom, czy już 
niestety nie – każdemu z nas zdarza się pewnie wracać my-
ślami 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 tecz-
ki 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 lewi-
cowym dzienniku. Wpłynęło to na moje poglądy i postrze-
ganie świata, za co jestem dziadkowi bardzo wdzięczny. 

Jako dziecko często chorowałem. Czasem udając obja-
wy zostawałem w domu kilka dni dłużej. Czytać już prze-
cież umiałem, liczyć też, więc trochę mi się na lekcjach nu-
dziło. 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. 

DZIECIŃSTWO
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Po latach doceniam, jak ogromne miałem szczę-
ście 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 gro-
nie najbliższych procentuje w różnych momentach moje-
go życia. W przepastnym magazynie wspomnień otwie-
ram 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 hol-
idays 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, tak-
ing 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 left-
ist 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 semo-
lina 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 fami-
ly home physically anymore, I can always recall my mem-
ories, which bring Christmas back whenever I want to.   

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.
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iedzimy sobie czasem wieczorami i piszemy o tym, 
że ludzie się już ze sobą nie komunikują. Na in-
nym ekranie lubimy wskazywać, że wszyscy są 

przyklejeni do ekranów, żeby wszyscy inni użytkowni-
cy wyżej wymienionych wiedzieli jak bardzo jesteśmy 
nonkonformistami.

Niekiedy bierzemy ekran pod prysznic, żeby się nie nu-
dzić przecież, bo te kilkanaście minut spędzonych pod bie-
żącą 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 lu-
dzie krzyczą o tym, że są wolni, a tak naprawdę uci-
skają 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 znaj-
dziemy jedno, na którym wyglądamy na tyle głupkowa-
to, żeby widać było dystans, a na tyle dobrze, żeby być 
jeszcze atrakcyjnym.

TYLKO JA I EKRAN 

I HIPOKRYZJA 
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Ja i mój ekran jesteśmy w orwellowskim dwumyśle-
niu, 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, wy-
pieramy się, bo to chyba oni, bo to chyba nie mogą nas oce-
niać, bo to chyba nieładnie jest, by w człowieka wplatać ja-
kieś 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 niepoha-
mowaną potrzebą picia słodkich napojów, jeżdżenia samo-
chodem czy korzystania w tym kraju z prądu, który wciąż 
pochodzi z węgla (naprawdę).

I jak tak już to wszystko zrobiliśmy i przychodzi ten mo-
ment 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

Sometimes in the evening, we sit and write about how peo-
ple 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 peo-
ple exclaim they are free while in reality, they are ground 
down with taxes, insurance, citizenship or the establish-
ment. 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 uncontrolla-
ble 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? 

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

JAKUB
WEJKSZNER
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Porsche ma to do siebie, że rzadko po-
dejmuje 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 powita-
nie postanowił przywitać ją pierwszym w peł-
ni elektrycznym modelem - Taycanem.

Postawmy sprawę jasno - Porsche produ-
kuje samochody dla tych z nas, którzy lubią 
delektować się każdym przejechanym kilome-
trem. Świadczy o tym bardzo bogata historia 
serii 911, która od pierwszego modelu wypro-
dukowanego w 1964 roku zaczęła dyktować 
warunki i standardy na rynku sportowych aut. 

Porsche nie produkuje aut kierując się zasa-
dą „taki kaprys ma prezes”. To przede wszyst-
kim auta stworzone przez ludzi dla ludzi, 
stąd też z początku decyzje o wprowadzeniu 
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TEKST Jan Wiewiór

GUTEN MORGEN PRZYSZŁOŚĆ,

CZYLI DOSKONAŁE
PORSCHE TAYCAN

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

G U T E N  M O R G E N  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć . . .4 7 – 4 7

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. 

P do produkcji najpierw Cayenne, a  później 
Macana wcale już takie złe nie są, wręcz prze-
ciwnie, ten średniej wielkości SUV jest najle-
piej 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 elek-
trycznych. Na ten ruch zdecydowało się 
mnóstwo producentów, lecz wiele aut zo-
stało po prostu pozbawione przez to duszy. 
Inaczej jest z Taycanem. Zauważyliście, że 
każde Porsche jest zawsze stylizowane na 
model 911? Producent jest silnie przywią-
zany do wykreowanej przez siebie legen-
dy, 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   N A S ,  KT ÓR Z Y  LU B I Ą 
DE L E KT 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.



Dlatego też Taycan wygląda po prostu jak futury-
styczne 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 no-
wej dekady. Linia auta zachowuje najczystsze DNA de-
signu Porsche. Wygląda jak połączenie 911 i Panamery, 
wzbogacone o futurystyczne akcenty. Mocno wyprofilo-
wane błotniki z przodu, opadająca ku tyłowi linia dachu 
i wyraźnie zaakcentowane sekcje boczne - tak właśnie 
wygląda przyszłość, w którą Porsche wchodzi z nostalgicz-
nym westchnieniem na myśl o unikalnym kodzie marki.

W katalogu Porsche znajdziemy trzy kolejno moc-
niejsze od siebie odmiany Taycana. Są to 4S, Turbo 

MOC NO W Y PROFI L OWA N E 
BŁ OT N I K I Z PR ZODU, 

OPA DA JĄC A KU T Y Ł OW I 
LI N I A DACH U I W Y R A Ź N I E 
ZA A KCEN TOWA N E SEKCJ E 

BOCZ N E -  TA K W Ł A ŚN I E 
W YGL Ą DA PR Z YSZŁ OŚĆ...
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i Turbo S. Podstawowa, czyli 4S, ma do zaofe-
rowania 435 KM i  640 Nm momentu obroto-
wego. Idąc dalej, Turbo rozwija 625 KM i 850 
Nm momentu obrotowego. Turbo S, najbar-
dziej rasowa i nieco szalona wersja, pochwali 
się taką samą mocą, lecz maksymalnym mo-
mentem 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 ponadczaso-
wy design i wyjątkowe osiągi. Teraz otworzyło 
się na przyszłość i to w stylu, który z pewno-
ścią powinien być wzorem dla innych produ-
centów.  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 de-
cade, and the manufacturer from Stuttgart 
welcomes it with the first fully electric mod-
el – 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 in-
dustry, you surely know that the upcom-
ing 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 dif-
ferent 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. 

The pure design of the electric vehicle 
from Stuttgart heralds a new age the man-
ufacturer 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 fend-
ers, a handsome roofline, tapering gently 
downwards, and highlighted sides – this is 
the future Porsche is entering with a nos-
talgic 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 de-
sign and excellent performance first. Now, 
it has opened itself to the future in a style 
setting an example for other manufactur-
ers. Gute Arbeit, Porsche! 

G U T E N  M O R G E N  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć . . .4 9 – 4 9
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JAKI BĘDZIE PIERWSZY ROK NOWEJ DEKADY?
TEKST Malwina Wawrzynek   ZDJĘCIA Mat. prasowe
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owa dekada zawsze wzbudza wie-
le emocji. W polityce, w ekonomii, 
w ekologii, ale także w bardziej pro-

zaicznych 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-samo-
dzielna/"podsumowaniu dekady. Nowy rok 
to jednak czas, aby spojrzeć w przyszłość, dla-
tego warto zastanowić się nad tym, jak będzie 
wyglądać moda w obecnym już 2020 roku. 
Kto będzie jej przewodził, co się będzie sprze-
dawać, jakie wyzwania na nią czekają i jakie 
miejsce będzie zajmować w naszym życiu? 

EKOLOGIA NA  
PIERWSZY PLAN 
Może i są to wygórowane oczekiwania, może 
i jest wiele prawdy w tym, że wielkie koncer-
ny 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 zobowią-
zuje się do wprowadzenia istotnych zmian 
w procesie produkcji. Dużą nadzieją jest rów-
nież deklaracja najpopularniejszej odzieżo-
wej sieciówki i lidera na rynku fast fashion, 
czyli marki ZARA, która do 2025 roku planu-
je przejść na znacznie bardziej ekologiczny 

system produkcji i sprzedaży swoich produk-
tów. Koncern Inditex, do którego przynależy 
ZARA, może stać się kluczowym czynnikiem, 
który pokaże innym producentom oraz, co 
ważniejsze, konsumentom, że można produ-
kować w sposób, który jest względnie przyja-
zny 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 waż-
nym dylematem: albo wprowadzą potrzebne, 
ekologiczne zmiany, albo stracą sporą część 
świadomych klientów. Ten wybór w znacznej 
mierze zdeterminuje to, jak ukształtuje się ry-
nek nie tylko na najbliższy rok, ale też na całą 
nadchodzącą dekadę. 

2. #NEWBOTTEGA, CZYLI 
MARKA NUMER JEDEN 
Do tej pory to Gucci, Balenciaga i Off Whi-
te deklasowało konkurencję we wszystkich 
rankingach na najpopularniejsze i najlepiej 
sprzedające się marki modowe. W tym roku 
na rynek wkroczyła dobrze wszystkim zna-
na Bottega Veneta, która zaprezentowała 
jednak swoje całkiem nowe oblicze. Dyrek-
tor 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 Botte-
gi” są akcesoria projektowane przez Lee, 



głównie bestsellerowe projekty sandałków na obcasie 
oraz torebek, za którymi już szaleją fashionistki na ca-
łym świecie. 

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

oznacza? Przy wyborze garderoby i akcesoriów coraz 
istotniejsza będzie dla nas jakość danej rzeczy, miejsce 
produkcji, oraz sposób dostarczenia i zapakowania pro-
duktu. Chętniej będziemy kupować online niż offline, 
a sklepy będziemy traktować jedynie jako przymierzal-
nie. Zresztą widzą to już najważniejsi gracze na rynku, 
dlatego ZARA rezygnuje z części sklepów stacjonar-
nych, aby jak najlepiej rozwinąć system sprzedaży onli-
ne. Pozostawia najważniejsze punkty, które mają działać 
właśnie na zasadzie wygodnych przymierzalni. Czas do-
starczenia produktu ma skrócić się do kilku godzin, co 
sprawi, że galerie staną się dużo przyjemniejszym miej-
scem na zakupy. 

Czy to sprawi, że rola mody w naszym życiu ulegnie 
zmianie? Dla tych, którzy przywiązują do niej uwagę, na-
dal będzie istotnym elementem codzienności, to co się 
jednak zmieni to sposób podejścia do samej konsump-
cji 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 revolution-
ary 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? 

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 con-
siderable 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, name-
ly 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 be-
come a key element of change by showing other manu-
facturers and, what is even more important, consumers, 
that it is possible to produce clothes in a fairly eco-friend-
ly 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. 

F O R  H E R 5 2 – 5 3

BĘDZIEMY 
KUPOWAĆ 

M NIEJ, ALE 
LEPIEJ... 

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 fash-
ion 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 san-
dals and bags, which are already extremely popular among fashion 
buffs all over the world. 

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 fit-
ting 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, 

M O D A  2 0 2 0 .

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 consum-
erism, which has already shown some long-term improvements. 

2 0
2 0 .
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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 reprezen-
tuje ponadczasową elegancję. Po ukończe-
niu studiów z bardziej formalnej ścieżki ka-
riery, 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 sce-
nę 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 ja-
kości 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 projekto-
wania ich. Kocham tworzyć autorskie wzo-
ry. Oczywiście, moją obsesja jako projek-
tanta są serca. Myślę, że serce manifestuje 
człowieczeństwo, szczęście i pozytywne 
myśli. Jako marka modowa stworzyliśmy 
technikę, wykończenia oparte na wzor-
nictwie, można rozpoznać nasze produk-
ty 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?

ZACZĘŁO SIĘ OD MARZEŃ O MODZIE I SZYBKO EWOLUOWAŁO DO 
TWORZENIA MODY, KTÓRA DLA WIELU JEST MARZENIEM. OSCAR 
CARVALLO TO PROJEKTANT INSPIRUJĄCY SIĘ SZTUKĄ I NATURĄ 
JEDNOCZEŚNIE. W JEGO KREACJACH KOCHA SIĘ PEŁEN NONSZALANCJI 
PARYŻ ORAZ SŁONECZNE WYBRZEŻE MIAMI. CARVALLO TWIERDZI, 
ŻE SUKCESEM KAŻDEGO PROJEKTANTA JEST DOTRZEĆ DO ODBIORCY, 
KTÓREMU NIE TYLKO PODOBAJĄ SIĘ KONKRETNE PROPOZYCJE, LECZ 
TAKŻE MOŻE SOBIE NA NIE POZWOLIĆ. TWORZĄC, MYŚLI GŁÓWNIE 
O KOMFORCIE NOSZENIA I GORĄCYM PISAKU WENEZUELI. 

  TWO
RZĘ W ŁASN Y 

ŚW I AT 
I W ŁASN E 
TR EN DY

TEKST Monika Janusz   ZDJĘCIA Oscar Carvallo Paris

Myślę o  kobietach każdego dnia. Myślę 
o tym, co kobiety chcą ubierać, jak sprawić, 
by poczuły się piękne i o nowych tenden-
cjach/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 mo-
imi inspiracjami od czasów, gdy zacząłem 
moją karierę. Otaczałem się zawsze arty-
stami 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 du-
żej 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 mia-
łem okazję pokazać swoją kolekcję z inten-
sywnością w świecie sztuki. Sztuka kinetycz-
na, 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 pra-
ce, więc możliwość kolaboracji z nim była 
nieoczekiwanym spełnieniem marzeń i wiel-
kim 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 eks-
kluzywna 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 

T W O R Z Ę  W Ł A S N Y  Ś W I A T  I  W Ł A S N E  T R E N D Y



biegniemy, pracujemy nad kolekcjami i jesteśmy za-
dedykowani 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 możliwo-
ści. Termometrem każdego projektanta są jego klien-
ci, musimy więc tworzyć kolekcje, które ludzie mogą 
ubierać, jeśli byłoby to jedynie konceptualne, bardzo 
trudno byłoby pójść z tym do przodu. W kolekcji moż-
na stworzyć obrazy do redakcji modowych lub dla 
modowych marzycieli, ale trzeba mieć w niej część, 
którą kobiety faktycznie mogą ubrać. Sukces kolek-
cji 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 pu-
bliczności, a nie tylko o sobie. 

ENGLISH

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

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.

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

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.  

Was your family, strongly connected to law tradition, 
supporting of your decision? How did they react to it?
The majority of my family chose the law career path, but 
they were very supportive of me when I decided to pur-
sue 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 so-
phistication 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 hu-
manity, happiness, and positive thoughts. As a design-
er 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?
They would say fashion is art.  

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?
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. 

Finish the sentence: A beautiful woman is a woman 
who…?
Who keeps her femininity in an elegant way.
   
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?
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, 
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and they have inspired me in many ways, 
and nature because I grew up in a tropical 
country where nature is wild. 

You often say during interviews that 
working with Carlos Cruz-Diez was one of 
the most important in your life. Why? 
This was the only time in my life I had the 
chance to show a collection with an intensi-
ty 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 col-
lections and we dedicate ourselves to our cli-
ents, 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 formu-
la 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 fash-
ion editorials or fashion dreamers, but you 
must have a part of the collection that wom-
en want to wear. The success of a collection 
is the acceptation of the public, when peo-
ple 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. 

T W O R Z Ę  W Ł A S N Y  Ś W I A T  I  W Ł A S N E  T R E N D Y
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

M O D A  /  F A S H I O N6 4 – 6 5



6 6 – 6 7 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

Duńska stolica nie jest tak szykowna jak Paryż, kosmo-
polityczna i gwarna jak Londyn i nie można w niej 
zaszaleć tak jak w Amsterdamie. Kusi ona przepięknym 

położeniem, udzielającym się wszystkim wszechobecnym tam 
hygge czy nieograniczonymi wręcz możliwościami dla miłośni-
ków jednośladów. Kopenhagę można zwiedzać na rowerach, i to 

  tekst PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW   zdjęcia PIXABAY.COM
 

C O  P O W I E C I E  N A  K O P E N H A G Ę ?

uważana za najczystsze miasto Europy, 
plasuje się wysoko wśród najbardziej 
przyjaznych środowisku ośrodków świa-
ta. Dlaczego więc osobiście nie poczuć 
kopenhaskiego czaru? Weekend w duń-
skiej stolicy już dla wielu turystów stał się 
niezapomnianym przeżyciem.

Kopenhagę można zwiedzać spraw-
dzoną metodą - na piechotę. Stolica 
Danii nie jest rozległa. Podczas jednego 

"http://www.podroze.pl/tagi/gdzie-na-
-weekend,39436/" \t "_blank"weeken-
du obejdziemy spacerem całe Stare 
Miasto i dotrzemy do najważniejszych 
zabytków i muzeów miasta. Przej-
ście na plac, gdzie wznosi się potężny 
gmach ratusza, nie zajmuje więcej niż 
10 minut. Budowlę w stylu włoskiego 
renesansu zaprojektował zafascyno-
wany architekturą XVI-wiecznej Sieny 
Martin Nytrop.

Fasadę ratusza zdobi pozłacana figura 
biskupa Absalona, założyciela Kopen-
hagi. Obok głównego wejścia widoczny 
jest zegar świata. Pokazuje nie tylko 
godziny i minuty we wszystkich strefach 
czasowych, ale również położenie słońca 
i gwiazd oraz kolejne dni według kalen-
darza gregoriańskiego i juliańskiego.

Obok ratusza przy bulwarze Ander-
sena znajduje się oblegana przez dzieci 
figura najsławniejszego bajkopisarza. 
Na placu zawsze coś się dzieje. Turyści 
zatrzymują się tu chętnie, przypatrując 
się występom zespołów muzycznych, 
paradom, demonstracjom lub warszta-
tom ekologicznym. Ale bardziej kusi ich 
rozciągający się obok labirynt wąskich 
uliczek ze słynnym deptakiem Stroget. 
Ta kopenhaska ulica cieszy się taką samą 
sławą jak wiedeńska Kärtnerstrasse 
i barcelońska Rambla. Jest jednak zu-
pełnie inna. Składa się właściwie z kilku 
fragmentów ulic i zaułków.

Obowiązkowym punktem progra-
mu podczas pobytu w Kopenhadze jest 
wizyta w zespole pałaców duńskiej 
rodziny królewskiej – Amalienborg, 
który składa się z czterech iden-
tycznych XVIII-wiecznych pałaców 
zbudowanych wokół ośmiokątnego 
placu. Szczególnie oczekiwana jest 
uroczysta zmiana warty. Codziennie 
w południe można oglądać gwardzi-
stów królewskich w czarno-niebieskich 
historycznych mundurach i charakte-
rystycznych czapkach z futra niedź-
wiedziego, przekazujących posteru-
nek. W niedzielę podczas, obecności 
królowej w pałacu, zmiana warty ma 
szczególnie uroczystą oprawę z udzia-
łem wojskowej orkiestry.

Port Nyhavn to chyba najbardziej kolo-
rowe miejsce w całej Kopenhadze. Urocze, 
małe kamieniczki z barwną fasadą w od-
cieniach czerwieni, żółci i błękitu dum-
nie prężą się nad portowym kanałem. 
We wnętrzach swych kryją niezliczoną 
ilość restauracji, barów i kawiarni, które 
w cieplejszych miesiącach roku wręcz 
wylewają się na pobliski deptak i za-
chęcają do odpoczynku. Zacumowane 
wzdłuż kanału żaglówki, barki mieszkal-
ne i kutry rybackie dodają temu miejscu 
dodatkowego uroku. Prawy brzeg portu 
ma typowo miejski charakter. Jest mniej 
barwny i tłoczny. Lewy tzw.”słoneczny” 
przez cały dzień tętni życiem i przy-
ciąga jak magnes odwiedzających port 
turystów. W dawnych czasach Nyhavn 
był miejscem skupiającym rybaków, 
portowych robotników i marynarzy 
przybywających do Kopenhagi. Nie 
cieszył się zbyt dobrą sławą. Opanowany 
przez półświatek, awanturników, pijaków 
i prostytutki nie zachęcał do odwiedzin. 

Dziś to miejsce wyjątkowe na kopenha-
skiej mapie. Dzięki licznym działającym 
tu barom i restauracjom określane jest 
mianem „najdłuższego baru Skandyna-
wii”. Bowiem Port Nyhavn odwiedza się 
głównie po to, by posmakować Kopenha-
gi. Rarytasem jest smorrebrod z warzy-
wami i różnymi dodatkami, np. śledziem, 
dorszem, łososiem, kawiorem lub ancho-
is. Nie można się tym najeść, ale z piwem 
smakuje znakomicie. Lepszą metodą na 
głód jest smażona flądra z frytkami, sa-
łatką i dużym piwem (małego nie podają).

Wieczór możemy spędzić w jednym 
z licznych klubów stolicy Danii. W cen-
trum i w pobliskiej dzielnicy Vesterbro 
jest kilkadziesiąt barów muzycznych 
i dyskotek, które w weekendy są otwarte 
do późnej nocy.

Miłośnikom jazzu oraz hip hopu 
zapewne przypadnie do gustu Stereo Bar 
urządzony w stylu lat 70., a fanom bluesa 
i muzyki folkowej - niewielki Mojo Blues 
Bar. Kilka godzin spędzonych w klubie 

CO POW I ECI E NA KOPEN H AGĘ?

gratis. Wypożycza się je, podobnie jak wózki na zakupy w su-
permarkecie, wrzucając monetę do stojaków znajdujących się 
w kilkudziesięciu punktach w centrum miasta. Pieniądze odzy-
skuje się, wpinając rower do stojaka, ale tylko w śródmieściu.

O renomie Kopenhagi świadczy fakt, że jest najczęściej 
odwiedzanym przez turystów skandynawskim miastem. Jest 



6 8 – 6 9 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

muzycznym przy modnej chilloutowej 
muzyce to wspaniałe podsumowanie 
pierwszego weekendu w Kopenhadze.

Bezpośrednie loty z naszego lotniska 
wykonuje SAS oraz od 1/04 również Nor-
wegian. Dzięki temu możemy polecieć aż 
7 razy w tygodniu.   

  IN ENGLISH

WHAT ABOUT COPENHAGEN?

The capital of Denmark may not be as 
glamorous as Paris, as cosmopolitan 
and bustling as London, nor as vibrant 
and entertaining as Amsterdam, but it 
boasts a beautiful location, ever-present 
hygge infecting everyone around and 
unlimited possibilities for cycling fans. 
In Copenhagen, you can go sightseeing 
on a bike for free. You can hire a bike 
like a shopping trolley by inserting 
a coin to one of the stands located in 
several dozen points in the city centre. 
To get your money back, you need to 
return the bike to the stand, but only one 
of those in the city centre. 

Copenhagen is the most popular Scan-
dinavian destination. It is considered to 
be the cleanest European city and one of 
the eco-friendliest centres in the world. 
Why not discover the charms of Copen-
hagen yourself? A weekend in the capital 
of Denmark is a remarkable tourist 
experience.

Another way to explore the city is on 
foot. The capital of Denmark is not vast. 
During one weekend, you can take a walk 
around the Old Town and see the most 
important sights and museums in the city. 
Walking to the square with the majestic 
City Hall takes less than 10 minutes. The 
building in the Italian Renaissance style 
was designed by Martin Nytrop, fascinat-
ed by 16th-century Siena.

The front of the City Hall is adorned 
with a gilded statue of Bishop Absalon, the 
founder of Copenhagen. Next to the main 
entrance, there is the World Clock. It tells 
the time in all time zones as well as the 
location of the sun and the stars and the 
forthcoming days in the Gregorian and 
Julian calendars.

Next to the City Hall, on Andersen Bou-
levard, there is a statue of the most famous 
author of fairy tales, which is extremely 
popular among children. The square is 
a venue of plenty of attractions. Tourists 
come here to listen to music performanc-
es, see parades and demonstrations or 
take part in eco workshops. They also en-
joy walking in the maze of narrow streets, 
including the famous Stroget promenade, 
which is as famous as Kärtnerstrasse in 
Vienna and Rambla in Barcelona. But it is 
completely different as it consists of sever-
al parts of streets and side streets.

When in Copenhagen, you can’t pass 
up the complex of palaces of the Danish 
royal family – Amalienborg, which con-

sists of four identical 18th-century pal-
aces built around an octagonal-shaped 
square. The Changing of the Guard cer-
emony is a must. Every day at high noon, 
you can watch royal sentries in black and 
blue historical uniforms and characteris-
tic bearskin hats relieved by a new batch 
of sentries. On Sunday, when the Queen 
is in the residence, the changing of the 
guard is particularly ceremonial and new 
sentries are accompanied by the Royal 
Guards music band.

The port of Nyhavn is probably the 
most colourful place in entire Copenha-
gen. Lovely little townhouses with colour-
ful fronts in red, yellow, and light blue are 
spread along the port canal. They house 
numerous restaurants, bars and cafés, 
attractive and welcoming especially in 
warm months. Sailing boats, boathouses 
and fishing boats berthed along the canal 
make the place even more atmospheric. 
The right bank of the port has a typical 
urban character. It is less colourful and 
crowded. The left bank, the so-called 
sunny one, is vibrant with life all day long 
and attracts tourists visiting the port like 
a magnet. In the past, Nyhavn was an 
infamous place attracting fishermen, port 
workers and sailors arriving in Copen-
hagen. It was infested with the criminal 
underworld, troublemakers, drunkards 
and prostitutes. Today, it is a special place 
on the map of Copenhagen. Thanks to nu-
merous bars and restaurants, it is called 

‘the longest bar in Scandinavia’. After all, 
tourists visit the port of Nyhavn to get 
a taste of Copenhagen. The specialities 
served in local restaurants include smor-
rebrod with vegetables and various sides, 
such as herring, cod, salmon, caviar or 
anchovies. You will not eat your fill, but 
it tastes excellent with beer. For big appe-
tites, the restaurants serve fried flounder 
with fries, salad and large beer (they do 
not serve a small one).

In the evening, you can relax in one of 
the numerous clubs in the capital of Den-
mark. In the city centre and the district of 
Vesterbro, there are several dozen music 
bars and clubs, which are open till late at 
night at the weekend.

Lovers of jazz and hip hop will surely 
enjoy 70s-themed Stereo Bar, while blues 
and folk music fans – small Mojo Blues 
Bar. A few hours in a night club with chill-
out hits will be a perfect ending of your 
first weekend in Copenhagen.

Direct flights from our airport are 
operated by two airlines – Norwegian 
and SAS – and are scheduled seven 
times a week.  
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FLYNORWEGIAN 
ZE SZCZECINA
Fotografuje bo nie musi, fotografuje bo to kocha. Od lat odwiedza 
Lotnisko I dzieli się z nami swoimi niesamowitymi ujęciami.   

  IN ENGLISH

FLYNORWEGIAN FROM SZCZECIN 
A photographer out of love, not obligation. For years, he has been 
visiting the airport and sharing his incredible shots with us.  

  zdjęcia SŁAWEK MILEWICZ
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Oslo to najstarsza ze stolic państw 
skandynawskich. Latem miasto 
zanurzone jest w krystalicznej 

poświacie. Leży w południowo-wschod-
niej części kraju nad Oslofjorden. Stolica 
Norwegii  to miasto ekologiczne, choć 
nowoczesne. Rozległe, choć sprawia-
jące wrażenie, że wszędzie jest blisko.  
Z powodzeniem stolicę Norwegii można 
zwiedzać pieszo, bądź rowerem. Oczywi-
ście w Oslo istnieje gęsta sieć autobusów 
miejskich, tramwajów i kolej podziemna 
(T-bane), natomiast przeciwległe brzegi 
fiordu łączą liczne promy. Ogromnym 
ułatwieniem dla turystów jest Karta Oslo 
(Oslo Kortet), która upoważnia do darmo-
wych przejazdów komunikacją miejską 
w granicach miasta oraz bezpłatnego 
wstępu do wszystkich muzeów. Ponadto, 
posiadacze karty mają zapewnione bez-
płatne parkowanie i wstęp na baseny oraz 
szereg zniżek w restauracjach i hotelach. 
Kartę taką można zakupić w hotelach, 
biurach turystycznych i campingach.  

Spacer do Pałacu Królewskiego, rejs 
po fiordzie, ryby i kawior na śniadanie. 
I na każdym kroku muzeum, jak cho-
ciażby to z łodziami wikingów, niepowta-
rzalny gmach opery, rzekomo najbrzyd-
szy ratusz, w którym Danuta Wałęsa 
odbierała dla męża Pokojowego Nobla, 
malownicze drewniane domki porozrzu-
cane nad zatokami. 

PAŁAC KRÓLEWSKI
Det Kongelige Slott to budowla, która 
służy rodzinie królewskiej. Do wzgórza, 
na którym stoi Pałac Królewski prowadzi 
długa ulica Karl Johans Gate przecinają-
ca centrum miasta. Obecnie urzęduje tu 
król Harald V; dla zwiedzających wstęp 
możliwy jest jedynie przez kilka tygodni 

w okresie letnim (wstęp płatny, na zwie-
dzanie należy umawiać się z wyprze-
dzeniem). Klasycystyczny w stylu gmach 
jest jednym z najbardziej charaktery-
stycznych budynków stolicy Norwegii,  
interesujący jest widok sprzed niego 
i okoliczny park (nie wolno się w nim 
opalać - to wyjątek pośród tutejszych par-
ków). Codziennie o 13:30 stajemy przed 
okazją obejrzenia zmiany warty.

MUZEUM IBSENA
Nieopodal Pałacu Królewskiego stoi Mu-
zeum Ibsena, czyli znanego norweskiego 
dramatopisarza (patrząc na front pałacu 
należy skręcić w lewo i dojść do ulicy, a po 
jej drugiej stronie ujrzymy już muzeum). 
W budynku tym artysta skończył swój 
żywot - mieszkał tu 11 lat. Wszystkie po-
mieszczenia są zachowane, a pracownia 
wręcz nietknięta od czasu śmierci w 1906 
roku. Ibsen Museet pozwala poznać 
historię życia pisarza.

PARK VIGELANDA
80-hektarowy Park rzeźb Vigelanda 
położony w zachodniej części Oslo słynie 
z 212 rzeźb Gustava Vigelanda. Otwarta 
przestrzeń nieco oddalona od centrum 
Oslo. Znajdują się tu liczne rzeźby nagich 
osób, a pośrodku parku stoi Monument 
przedstawiający splecione ludzkie ciała. 
Najładniej jest tu w ciepłych porach roku, 
gdy zielenieją trawa i drzewa. Park Vige-
landa to jedno z miejsc "obowiązkowych".

TWIERDZA AKERSHUS
13-wieczna forteca Akershus, położo-
na w centrum miasta, ukazuje historię 
i pozostałości średniowiecznego Oslo. 
Akerhus, najlepiej zachowany zabytek 
średniowiecza, który leży na sterczącym 

półwyspie. Ta najstarsza norweska twier-
dza została zbudowana na skalistym 
wzgórzu nad zatoką ok. 1300 r. W fortyfi-
kacji i samym zamku, w latach II wojny 
światowej mieściła się siedziba władz 
hitlerowskich.

RADHUS
Ratusz miejski w Oslo. Sprawia wrażenie 
surowego i kanciastego. W słoneczny 
dzień doskonale komponuje się jednak 
z błękitnym niebem. Ma dwie wieże. Stoi 
nad brzegiem morza, nieopodal Centrum 
Pokojowej Nagrody Nobla. W auli ratusza 
odbywa się corocznie uroczystość wrę-
czenia Pokojowej Nagrody Nobla.

CENTRUM POKOJOWEJ 
NAGRODY NOBLA
Warto tu przybyć, aby zobaczyć multi-
medialną "trawę", która wyrasta w jednej 
z sal. Na krańcach niektórych źdźbeł 
znajdują się ekrany - wyświetlane są 
na nich zdjęcia laureatów Pokojowej 
Nagrody Nobla oraz informacje o nich. 
W salach na parterze prezentowane są 
czasowe wystawy dotyczące pokoju.

NARODOWE MUZEUM 
SZTUKI, ARCHITEKTURY 
I PROJEKTOWANIA
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design powstało z połączenia czte-
rech muzeów:
 - Galerii Narodowej (Nasjonalgalleriet) 
przy ulicy Universitetsgata 13. Galeria 
z najbogatszymi w Norwegii zbiorami 
sztuki norweskiej oraz skandynawskiej 
i europejskiej, m.in. prace Edvarda 
Muncha, I.C.Dahla, Christiana Kroh-
ga i wielu innych. Można tu zobaczyć 
jedną z wersji obrazu "Krzyk" Edwarda 

Muncha (artysta miał zwyczaj malować 
kilka wersji swoich dzieł) oraz autopor-
tret Vincenta van Gogha.
 - Muzeum Sztuki Współczesnej (Museet 
for samtidskunst) przy Bankplassen 4. 
Zobaczymy tu różne instalacje artystycz-
ne łączące rzeźbę, malarstwo, muzykę 
i filmy. Nowoczesne wystawy ulokowane 
są w budynku wyglądającym jak stare 
polskie liceum, co dodatkowo podsyca 
zmysły podczas zwiedzania. Tak na-
prawdę to dawna siedziba banku.
 - Muzeum Architektury (Nasjonalmuseet 
– Arkitektur) przy Bankplassen 3,
 - Muzeum Sztuki Użytkowej (Kunstindu-
strimuseet) przy St. Olavs gate 1,
 - a także Wystaw Państwowych (Riksut-
stillinger).

OPERA W SKALE 
Operę postawiono nad wodą fiordu. 
Kształtem przypomina wystający z mo-
rza lodowiec, a może statek. Zbudowano 
go na skale, a właściwie w skale, bo 
konstrukcja wchodzi w nią prawie 60 
metrów. Można więc spacerować po jej 
dachu z białego marmuru. Odwiedzający 
wyglądają z daleka jak maszerujące po 
śniegu pingwiny. 

WSPOMNIENIA WIKINGÓW
Na półwysep Bygdoy warto się wybrać 
z dwóch powodów. Po pierwsze są tam 
osiedla drewnianych wytwornych 
domów bogatych Norwegów. Niektóre 
przypominają nawet posiadłości Car-
ringtonów z "Dynastii". Cel drugi, znacz-
nie ważniejszy, to muzea. Jest tu Muzeum 
Statków Wikingów (Vikingskipshuset), 
w którym są trzy oryginalne łodzie z IX 
wieku. Wśród eksponatów wystawy 
znajdują się narzędzia, sanie, powozy 
konne i drewniane rzeźby należące do 
Wikingów.  Jest też Muzeum Kon-Tiki, 
gdzie można oglądać tratwę, którą Thor 
Heyerdahl w 1947 r. wraz z pięcioma po-
dróżnikami przepłynął Ocean Spokojny 
z Peru do Polinezji w czasie 101 dni. Po-
dróżą chciał udowodnić, że Indianie mo-
gli odbyć taką samą drogę w przeszłości. 
I jest też Muzeum Fram (Frammuseet), 
które mnie najbardziej zainteresowało. 
Pokazuje oryginalny polarny statek zbu-
dowany 1892 r., który brał udział w kilku 
wyprawach polarnych organizowanych 
przez Fridtjofa Nansena oraz Roalda 
Admundsena na biegun południowy.

OD KUCHNI
Z racji klimatu, dania są tłuste i wyso-
kokaloryczne. To zapewnia Norwegom 
ochronę, którzy  jadają dużo nabiału, 

m.in. sery (kozie, żółty Jarlsberg), z mięs 
- baraninę, a także mięso renifera, foki 
i wieloryba. Najpopularniejszym dodat-
kiem do dania głównego są ziemniaki. 
Godne polecenia są krewetki, wędzony 
łosoś, kawior z dorsza, kiełbasa z renifera, 
kozi ser oraz dżemy z dzikich owoców. 
Norwegowie specjalizują się w pieczo-
nych żeberkach świńskich i jagnięcych, 
serwują głowę owczą w całości z oczami, 
uszami i innymi przybytkami. Wśród 
napojów króluje rozpuszczalna kawa, 
zwykle słaba i nie słodzona, wszędzie 
można zamówić mleko i napoje orzeź-
wiające. Herbatę pija się sporadycznie, 
zwykle owocową. Współczesne Olso jest 
nowoczesną stolicą wraz z dużą różno-
rodnością dań etnicznych, fast food’ów, 
restauracji, i klasycznych kawiarenek. 

LECĘ BO CHCĘ
Wyloty Szczecin -  Oslo
Lotnisko: Oslo Gardermoen | Linia lotni-
cza: Norwegian / każdy wtorek i sobota.
Lotnisko: Oslo Torp  |  Linia lotnicza: 
Wizz Air / każdy wtorek i sobotę.

Więcej szczegółów dotyczących podróży 
oraz zakupu biletów można uzyskać 
dzwoniąc na infolinię (91) 481 74 00 lub 
na stronie internetowej www.norwegian.
com oraz www.wizzair.com .   

  IN ENGLISH

OSLO

Olso is the oldest Scandinavian capital. 
In summer, the city is bathed in a crys-
tal glow. It is located in south-eastern 
Norway, by the Oslofjord. The capital of 
Norway is an eco-friendly and modern 
city. It is sprawling although it seems 
that everything is close at hand. You 
can move around the city on foot or 
by bike. Of course, Oslo has a devel-
oped network of buses and tramways, 
a subway (T-bane), as well as a ferry 
connection between the fjord banks. 
A great option for tourists is the Oslo 
Card (Oslo Kortet), which entitles them 
to free public transport in the city and 
free admission to all the museums. The 
card holders are also entitled to free 
parking and admission to swimming 
pools as well as several discounts in 
restaurants and hotels. You can buy 
the card in hotels, tourist agencies and 
camping sites.  

A walk to the Royal Palace, a fjord 
cruise, fish and caviar for breakfast. 
And a museum around every corner, 

such as a museum with Viking boats, 
the unique opera house, reportedly the 
ugliest town hall, where Danuta Wałęsa 
received the Nobel Peace Prize for her 
husband, picturesque wooden houses 
scattered by bays. 

THE ROYAL PALACE
Det Kongelige Slott is a royal residence. 
The palace is located on the hill, at the 
end of long street Karl Johans Gate, 
which goes through the city centre. At 
present, it is the residence of King Har-
ald V. It is open to visitors only for a few 
weeks in summer (the admission is 
paid and should be booked in advance). 
This classicist edifice is one of the most 
characteristic buildings in the capital 
of Norway. It gives beautiful views of the 
city and the nearby park (sunbathing is 
not allowed there, which is an exception 
among the parks in the city). Every day 
at 13.30, visitors can watch the changing 
of the guards ceremony.

THE IBSEN MUSEUM
Near the Royal Palace, there is the Ibsen 
Museum, dedicated to the well-known 
Norwegian playwright (when looking at 
the front of the palace, turn left and go 
straight to the street, and the museum 
is on its other side). This is where the 
artist spent the last years of his life; he 
lived there for 11 years. All rooms in the 
building are preserved, and his studio 
has been intact since his death in 1906. 
Ibsen Museet presents the story of the 
writer’s life.

THE VIGELAND SCULP-
TURE PARK
The 80-hectare Vigeland Sculpture 
Park located in the western part of Oslo 
is renowned for 212 sculptures of Gus-
tav Vigeland. It is an open space remote 
from the city centre. It boasts a multi-
tude of nude sculptures and a famous 
monument depicting tangled human 
bodies in the middle of the park. The 
park looks the best in warm seasons 
when the grass and the trees are green. 
The Vigeland Sculpture Park is a must 
for every visitor.

THE AKERSHUS FORTRESS
The Akershus Fortress dating back 
to the 13th century, located in the city 
centre, depicts the history and remains 
of Medieval Oslo. The oldest Norwegian 
fortress, which is the bestpreserved 
Medieval monument, was erected on 
a rocky hill on a protruding peninsula, 
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
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LIVERPOOL
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OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KRAKÓW

KOPENHAGA

OSLO GARDERMOEN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 18:15 18:40 FR2466/7 737

 -2----- 21:45 22:10 FR2466/7 737

 --3---- 21:50 22:15 FR2466/7 737

----5-- 10:35 11:00 FR2466/7 737

------7 17:00 17:25 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2----- 17:10 17:35 FR5322/3 737

-----6- 20:20 20:45 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 10:20 10:40 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:00 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456- 09:00 09:30 LO3931/2 Q400

-2345-7 11:50 12:20 LO3937/8 Q400

1234567 14:30 15:00 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 22:05 22:30 FR9507/8 B737

---4--- 21:50 22:15 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:55 11:25 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 21:00 21:25 FR7111/2 737

------7 20:05 20:30 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 09:50 SK2757/8 ATR

----5-- 16:05 16:30 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS

*** DODATKOWE REJSY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM – Z APR A SZ AMY NA NA SZ Ą STRONĘ W W W. AIRPORT.COM.PL 

*** addit ional f lights during the holiday season - please visit our website www.airpor t .com.pl

by the bay, around 1300. During the 
Second World War, the fortress and the 
castle housed the seat of the leading 
Nazi officials.

RADHUS
The town hall in Oslo. It may seem aus-
tere and edgy. On a sunny day, however, 
it looks good against the blue sky. It 
has two towers. It is located by the sea, 
near the Nobel Peace Centre. The Nobel 
Peace Prize Award Ceremony is held in 
the town hall theatre every year.

THE NOBEL PEACE CENTRE
A thing that you can’t pass up is the 
multimedia grass growing in one of 
the rooms. On the edge of some of the 
blades, there are screens display-
ing pictures of the Nobel Peace Prize 
winners and information about them. 
The rooms on the ground floor house 
temporary exhibitions on peace.
The National Museum of Art, Architec-
ture and Design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design was formed by combining 
four museums:

 - the National Gallery (Nasjonal-
galleriet) at 13, Universitetsgata. The 
gallery boasts the richest in Norway 
collections of Norwegian, Scandinavian 
and European works of art, includ-
ing selected works of Edvard Munch, 
I.C. Dahl, Christian Krohg and many 
others. One of the prominent exhibits 
is a version of ‘The Scream’ created by 
Edvard Munch (the artist would paint 
a few versions of his works) and Vincent 
van Gogh’s self-portrait;

 - the Museum of Contemporary Art 
(Museet for samtidskunst) at 4, Bank-
plassen. The museum exhibits artistic 
installations combining sculpture, 
painting, music and film. The modern 
exhibitions are housed in a building 
which looks like an old Polish high 
school, which adds thrill to the visit. In 

7 2 – 7 2 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

reality, it is a former bank;
 - the Museum of Architecture (Nas-

jonalmuseet – Arkitektur) at 3, Bank-
plassen;

 - the Museum of Decorative Arts 
and Design (Kunstindustrimuseet) at St. 
Olavs Gate 1;

 - and the National Exhibitions (Rik-
sutstillinger).

The Opera House in a Rock 
The opera house was built next to the 

fjord. Its shape resembles a glacier or 
a ship sticking out of the sea. It was built 
on a rock, or rather in a rock, because 
the structure goes almost 60 metres in-
side. You can walk on its white marble 
roof. From a distance, visitors look like 
penguins marching on the snow.

MEMORIES OF THE  
VIKINGS
The Bygdoy Peninsula is worth visit-
ing for two reasons. Firstly, there are 
estates of wooden residences of rich 
Norwegians. Some of them look like 
the residences of the Carringtons from 
‘The Dynasty’. The second, and much 
more important, one are museums. 
The Viking Ship Museum boasts three 
original ships from the 9th century. 
The exhibits also include tools, sleighs, 
carriages and wooden sculptures of the 

Vikings. The Kon-Tiki Museum exhibits 
a raft on which Thor Heyerdahl together 
with five other daredevils crossed the 
Pacific Ocean from Peru to Polynesia in 
101 days in 1947. He wanted to prove that 
Native Americans could cover the way 
in the past. There is also the Fram Mu-
seum (Frammuseet), which I found the 
most interesting. It exhibits a genuine 
polar ship built in 1892, which partici-
pated in a few polar expeditions to the 
South Pole organised by Fridtjof Nansen 
and Roald Amundsen.

CUISINE 
Because of the climate, Norwegian food 
is fat and high-calorie. Norwegians eat 
a lot of eggs and dairy products, includ-
ing cheese (goat, hard Jarlsberg), meat, 
mostly mutton, as well as reindeer, seal 
and whale meat. Potatoes are the most 
popular side dish. Other popular dishes 
include shrimps, smoked salmon, cod 
caviar, reindeer sausage, goat cheese 
and wild fruit jams. Norwegians spe-
cialise in roasted pork and lamb ribs, 
they serve a sheep head in whole with 
the eyes, ears and other parts. Popular 
drinks include instant coffee, usually 
weak and sugar-free; milk and sodas 
are available everywhere. They do not 
drink much tea and prefer fruit one. 
Present Oslo is a modern capital with 
a variety of ethnic dishes, fast foods, 
restaurants, and traditional cafés. 

SET OFF FROM SZCZECIN
Departures Szczecin–Oslo
Airport: Oslo Gardermoen  |  Airline: 
Norwegian / Tuesday and Saturday
Airport: Oslo Torp  |  Airline: Wizz Air / 
every Tuesday and Saturday.

To find out more about the travel and 
tickets, call (91) 481 74 00 or visit the 
website www.norwegian.com and 
www.wizzair.com.   

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

 --3---- 14:45 15:15 D83566/7 B737

-----6- 19:50 20:20 D83566/7 B737
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DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 10:20 10:50 DY1014/15 B737

-----6- 17:40 18:10 DY1014/15 B737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

         DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
             Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET
www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 91 481 7400
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 9 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 11 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

3 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 77 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

40 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from 
a bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

Zbliż telefon i odczytaj film
 



Zbliż telefon i odczytaj film
 


