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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Reżyser, felietonista. Związany z Nowym Teatrem Krzysztofa
Warlikowskiego.

Odtwórca wybitnych ról
filmowych i teatralnych,
a także pedagog od
wielu lat kształcący
nowe pokolenia polskich
aktorów.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH A director, screen-

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A dynamite wom-

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

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

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

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

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

an. A journalist and television
presenter, self-presentation
and personal development
coach. She actively promotes
women in business.

ENGLISH He has
portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

TOMASZ
KOWALSKI
Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca
kaźni”, „Rozmów na trzech
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie
pozwolisz żyć czarownicy” oraz
zbioru opowiadań „Przysionek,
dom dla pozornie umarłych”.
ENGLISH A lawyer by training. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

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

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She
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.

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

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.

ENGLISH A journalist,

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

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

MAREK
KACPRZAK

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

Dziennikarz i szef wielu
redakcji. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską, gdzie prowadzi
program „Tłit”, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami.

Wymarzyła sobie, że
zawodowo będzie słuchać
muzyki. Dziś nie tylko
muzyki słucha, ale też o niej
opowiada i pisze. Pasjonatka
radia i klimatu retro, Od wielu
lat związana z radiową Trójką.

Jest fotografem mody
i lifestyle’u. Choć pochodzi ze Szczecina, a pracuje
w Warszawie, to w myślach
nieustannie zwiedza cały
świat. Lista jej marzeń to
głównie podróże.

Fotograf zafascynowany
ruchomym obrazem.
W robieniu zdjęć, podobnie
jak w życiu, kieruje się
dobrym smakiem.

Lat 52, pochodzi z Darłowa. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, Polityce,
Przekroju. Od dwóch lat
bezrobotny. Zajmuje się
pisaniem reportaży.

ENGLISH A journalist

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

and editor-in-chief. At
present, he works at
Wirtualna Polska, where
he hosts a talk show ‘Tłit’
with top politicians.

listen to music professionally.
Today, she not only listens
to music, but also talks and
writes about it. For many
years, she's been involved
with Polish Radio Three.

tographer of fashion and
lifestyle. Although she comes
from Szczecin and works in
Warsaw, she travels the world
in her mind. Her bucket list is
mostly about travelling.

ENGLISH A photographer
fascinated by the moving
image. He appreciates
good taste in photography
as well as in his life.

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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NIE MA,

CZYLI
DOSKONAŁA
FORMA
NIEOBECNOŚCI

BYŁ SOBIE KIEDYŚ CHŁOPAK Z GÓR, KTÓRY ODKRYŁ, ŻE POTRAFI SŁUCHAĆ I POTRAFI OPOWIADAĆ. PISAŁ KOLEGOM Z KLASY WYPRACOWANIA ZA
PIENIĄDZE, A POTEM DO OGÓLNOPOLSKIEJ GAZETY NAPISAŁ REPORTAŻ. „ROZGRZESZENIE”. PIERWSZY POLSKI POWAŻNY REPORTAŻ O HOMOSEKSUALIZMIE. UCZEŃ HANNY KRALL, NAJWYBITNIEJSZY
CHYBA POLSKI REPORTAŻYSTA, TŁUMACZONY NA
DWADZIEŚCIA JĘZYKÓW. DZISIAJ JEST NIEKWESTIONOWANYM AUTORYTETEM W DZIEDZINIE REPORTAŻU, NAZWIJMY TO PO IMIENIU, PROFESOREM. NIC
DZIWNEGO, ŻE ODWAŻNYCH DO TEGO, BY ZROBIĆ
Z NIM WYWIAD BYŁO CO NIEMIARA.
TEKST Grzegorz Kapla

ZDJĘCIA Monika Szałak

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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NIE MA, CZYLI....

Przeczytałem Pańską najnowszą książkę, „Nie ma”
i zaznaczyłem w niej najważniejsze zdanie. Jestem
ciekaw, które z nich jest najważniejsze dla Pana.

Najważniejsze zdanie? Zacznę od tego, że to, co najważniejsze w tej książce w niej nie pada. Czytelnik sam
musi to sobie znaleźć dla siebie. Jeśli miałbym się skupić na tym, co tam jest, to chyba byłoby to zdanie, które
mi dała Hanna Krall: „Wszystko musi mieć swoją formę
i swój rytm, panie Mariuszu. Zwłaszcza nieobecność
musi mieć swoją formę”. I to chyba było takie zdanie,
o którym pamiętałem, które mi patronowało przy pisaniu tej książki.
Mnie się spodobało inne.

Jakie?
„Kiedy milczę, myślę, że mnie nie ma”.

To nie jest moje najważniejsze zdanie, chociaż mówi
o mnie rzeczywiście. Ja dużo mówię, dużo piszę, choćby na Instagramie, co tydzień mam felieton w „Dużym
Formacie”, udzielam się też na Facebook’u. Gdyby nie
było gazet albo ktoś zakazałby drukowania gazet i książek, pisałbym na murach albo płotach.
Doskonale to rozumiem.

To jest jak oddychanie, jak jedzenie, jak sikanie. Muszę
pisać. Dla mnie to nie jest najważniejsze zdanie tej książki, chociaż to zdanie dobrze mnie określa.
Nie pomyślałem o tym w jednostkowej formule.
Przyjąłem, że to w jakiś sposób opisuje naszą cywilizację, miejsce, w które zabrnęliśmy.

Że każdy musi coś mówić, a mało kto słucha?
Wszyscy mówimy, a słuchać nie ma za bardzo komu.
Mówimy na tych Instagramach, Facebookach, piszemy masę książek, których nikt nie przeczyta, bo
masa krytyczna jest już po tamtej stronie przepaści.
Mówimy bez przerwy.

Mnie czytają. Ja się z tego utrzymuję. Nie wiem ilu autorów, ilu pisarzy utrzymuje się z pisania. Na pewno
utrzymują się tzw. kryminaliści, jak Bonda, Mróz, ale
z tych nie-kryminalistów, to ja zarabiam na pisaniu.
Mogę nic nie robić, a przeżyję i to jest sukces życiowy,
osobisty. Owszem, dużo mówię, ale najpierw słucham.
Szukam bohaterów do moich książek. W zawodzie
reportera zaczyna się od słuchania. Czasami muszę
w jednej chwili zachęcić człowieka, żeby opowiedział
mi jakąś ważną bądź intymną historię. Często widzi-

my się pierwszy raz i potrzeba jakiegoś kluczyka do
opowiadania. Czasami się zdarza, że muszę wracać,
jak porucznik Columbo, o coś dopytać. Żeby napisać „Bilans Ewy” z tomu „Nie ma”, cztery razy byłem
w Opolu u mojej bohaterki, bo ciągle mi było za mało.
Spędziłem z nią miesiąc łącznie, rozmawiając, pisząc,
wymieniając się uwagami co dać, czego nie dać, co
jest ważniejsze, a co mniej.
W końcu ekonomistka.

Tak… jeśli jesteśmy przy tym, że wszyscy mówią, a mało
kto słucha, to w tej chwili społeczeństwa zachodnie są
bardzo narcystyczne. Ego jest ważne. Wielu ludzie powie,
że bez ego nie byłoby postępu, bo ono pcha ludzi do rozwiązywania problemów. Tyle że moje ego nie istnieje bez
ego moich bohaterów. Łączę to, że chce mi pisać, z tym,
że chce mi się słuchać. Jestem w idealnym położeniu na
skrzyżowaniu ludzkich relacji.
Mówimy o szczęściu, a mieliśmy mówić o braku.

Nie lubię słowa „brak”.
O nieobecności.

Tak. Książka nosi tytuł „Nie ma”, ale kiedy mnie pytają
– czy to jest książka o braku? – mówię: nie. O stracie?
Też nie. Słowo „nieobecność” podsunęła mi Hanna Krall,
ale dla mnie „nie ma” to sformułowanie pełne równowagi i spokoju. W braku i w stracie jest coś smutnego, jakaś
przegrana. W „nie ma” jest też „ma”. Moim zdaniem to jest
książka o szukaniu „ma” w „nie ma”. Żeby z każdego „nie
ma”, w miarę możliwości, wyciągać „ma”.
Jak w reportaż o rzeźbiarzu Tomku Górnickim,
gdzie chciałoby się, żeby jego znikających rzeźb
było coraz więcej.

Tomasz Górnicki to rzeźbiarz, który w zakamarki miasta wciska różne swoje prace. Rzeźbi, odlewa i zostawia
je czasem pod mostem albo w przejściu podziemnym.
Rzeźby potem znikają, ludzie je niszczą. Ale on to wpisał
w los rzeźb. W „nie ma” wpisał istotę swojej twórczości.
Instalowaliśmy razem, przed Bożym Narodzeniem, takiego smutnego uchodźcę z wielkimi, smutnymi oczami, z których leciały mu łzy. Pod Marszałkowską, w tunelu. Rzeźba zniknęła już po trzech godzinach i widziałem,
jak Tomek był rozgoryczony.
Żadna z jego rzeźb nie żyła tak krótko.

Te rzeźby żyją krótko, ale rekordzistkom zdarza się trwać
czasami rok.

... D L A M N I E „ N I E M A” T O
S F O R M U Ł OWA N I E P E Ł N E RÓW N OWAG I
I S P O KO J U. W B R A K U I W S T R AC I E J E S T
C O Ś S M U T N E G O, JA K A Ś P R Z E G R A N A .
W „ N I E M A” J E S T T E Ż „ M A”.
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UŚW I A DOMIŁEM SOBIE,
ŻE CH Y BA JESTEM J UŻ
D O RO S ŁY, B O D O RO S ŁY M I
S TA J E M Y S I Ę, K I E DY
S T R AC I M Y T O, C O KO C H A M Y.
Chrystus wisiał rok.

Chrystus wisiał rok pod mostem kolejowym
przy Wiśle. Ale jak założymy, że „nie ma” jest
immanentną częścią życia, to nam może będzie trochę lepiej. Dziś dla ogromnej części
ludzkości ważne jest „ma”, czyli mieć, być,
polecieć, zaliczyć, i w tym „ma” zapominamy,
że to jest tylko stan przejściowy.
A musimy po sobie ślad zostawić. Nie
węglowy, tylko artystyczny.

Musimy, ale niektórzy nie mają śladu artystycznego, tylko jednak węglowy. Śmieci,
plastik. Kupują mnóstwo rzeczy, które muszą
mieć, a zapominają, że „ma” to wybryk natury.
„Ma” to zboczenie, dewiacja. „Nie ma” to stan
stały i permanentny, bo tak naprawdę, kiedy
spytamy starego człowieka to on głównie będzie mówił o tym, co stracił w życiu, i okaże się,
że „ma” to tylko epizody.
Ale świadomość, którą być może z sobą
zabierze w zaświaty, jeżeli jakieś istnieją, to może jest właśnie ten zysk.

Może.
Tak odebrałem tę książkę. Ona jest właśnie o tym, że musimy zbierać emocje.
Najbardziej poruszające dla mnie opowiadanie to historia o tym, jak odchodzi kot
i jego właścicielowi śni się ojciec.

Dziękuję. Tym właścicielem jestem ja. Nie
umiem pisać o sobie w pierwszej osobie, gdy
mam pisać o sprawach osobistych. To taka
prosta, prawdziwa historia kotki uratowanej z parku. Miała na imię Holka, bardzo się
z nią związałem, byliśmy ze sobą 12 lat. To
była pierwsza bliska mi istota, która umarła. Nagle ktoś, kto był mi bliski, nie żyje.
Oczywiście umierali wokół mnie ludzie, ale
oni byli jednak dalecy.
Ale ten sen, który jest osią kompozycyjną tej historii, jest genialny.

Nie mogłem się pogodzić z jej śmiercią. Przez
30 dni chodziłem jak w transie. Uświadomiłem
sobie, że chyba jestem już dorosły, bo dorosłymi stajemy się, kiedy stracimy to, co kochamy.
Kto tak naprawdę ma psa lub kota to wie, że

miłość między człowiekiem a zwierzęciem
istnieje. Mówię szczerze, że płakałem po niej
i przyśniła mi się śmierć mojego ojca, który
żyje do dzisiaj, ale w tym śnie umarł. Zanurzył
się pod wodę, we Włoszech, nigdy z tego morza nie wyszedł. Ja obudziłem się bardzo spokojny. Nagle świat znowu wrócił do równowagi
i ten sen spowodował to, że w jakiś sposób już
zaakceptowałem tę stratę. I postanowiłem to
opisać, ale krępuję się pisać w pierwszej osobie.

NIE MA, CZYLI....

Być może dlatego określiłem to
opowiadaniem. Jest też tekst, w którym
brakuje słów. Zawiera mnóstwo
pustych miejsc.

W „Nie ma” też nie ma słów. Taki zabieg formalny. To opowieść bohaterki, z której wybrałem różne strzępki, a między tymi strzępkami
są całe hektary kropek i piszą mi czytelnicy,
jak sobie te kropki uzupełniają, co myślą, że
tam jest. To literacki rebus. Czuję przesyt literaturą wypoczynkową. Do samolotu jak wsiadamy to bierzemy głównie coś łatwego. Nad
„Nie ma” trzeba się trochę pochylić. Najlepiej
przeczytać ją na raty, nie za szybko. I trochę
z nią poobcować. Wszystko w niej składa się
w katalog różnych „nie ma”. Od wielkich
traumatycznych, aż po zabawne, ale znaczące, które coś mówią o nas.
Padło słowo „traumatyczne”, bo jednak
rozgłos tej książce przyniosła pewna
traumatyczna historia.

„Śliczny i posłuszny” to reportaż, za który dostałem nawet nagrodę Dziennikarza Roku.
Ale to jest trochę opowieść o tym, jak
żyje reportaż.

Tak, życie po życiu reportażu. Tekst, który
wpłynął na wielu czytelników, bo piszą mi
o tym. To opowieść o pewnej nauczycielce,
która zakatowała swojego pasierba. Odbyła
karę więzienia i potem znowu wróciła do szkoły, a nawet współpracowała z Ministerstwem
Edukacji Narodowej, co mnie bardzo poruszyło. I to jest opowieść o…
… o odpowiedzialności reportera.

I o tym, że łańcuch przemocy się nigdy nie kończy, że jak zaczniemy z przemocą, to ona się
reprodukuje i dopóki sami jej nie zatrzymamy,
będzie przychodziła z pokolenia na pokolenie.
Ciekawy jest ten moment, w którym
reporter zastanawia się, jak daleko może
się posunąć, bo jeżeli kara jest odbyta,
skazanie jest wymazane, czy ma prawo
temu człowiekowi po raz drugi odebrać
szansę na resocjalizację? Reporterzy
rzadko zastanawiają się nad tym, co się
dzieje z ich bohaterami.

Zastanawiam się, czy to, że dałem sobie prawo,
aby odmienić jej życie, a może nawet zniszczyć
jej dotychczasowe życie, żeby nie mogła być
dalej nauczycielką, czy to jest w porządku.
O tym też piszę, bo sam mam różne myśli na
ten temat. Jestem przekonany, że osoba, która,
mimo że odbyła swój wyrok i jest zresocjalizowana, nie powinna pracować w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i przyznawać nauczycielom dożywotne uprawnienia. Jest to też historia o tym, że „nie ma” nie istnieje. Możemy
mieć zatarte skazanie, odbyliśmy karę, ale

... K A Ż DY G R Z E C H , J E Ś L I B Y Ł
O D N O T OWA N Y W I N T E R N E C I E ,
Ś L A D P O N I M Z O S TA N I E TA M
N A Z AW S Z E . T O Z N AC Z Y D O
KO Ń C A E L E K T RYC Z N O Ś C I .
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przestępstwo zostaje w świadomości ludzi,
co więcej, są ślady w internecie. W świecie
internetu nic nie ginie. Każdy grzech, używam teraz słowa nie z mojego słownika,
ale jest dobre, a więc każdy grzech, jeśli
był odnotowany w internecie, ślad po nim
zostanie tam na zawsze. To znaczy do końca elektryczności.
Ta historia ma kompozycję kryminału.
Dlatego, że pojawia się tam tajemnicza
postać, która wysyła informacje, podaje
nitkę, natomiast nie podaje rozwiązań,
czyli gdy reporter znajdzie rozwiązanie,
dostaje następny ślad.

To była kobieta, która nie mogła pogodzić się
z tym, że zabójczyni nadal jest nauczycielką.
Nie mogła tego znieść. Zaproponowała mi, żebym podjął ten temat, a potem okazało się…
Ale teraz spojlerujemy, bo to wyjaśnienie
w książce jest.

Dobrze, to nie spojlerujmy. Uchwycę się innego Pana słowa, że pisana jest jak kryminał.
Staram się pisać wiele moich tekstów, które nie
są kryminałami, jak kryminały. Jeden krytyk
ukraiński stwierdził, że ja piszę trochę metodą
striptizu, tzn. nie ujawniam wszystkiego od
razu. Najpierw jedna rękawiczka, potem druga rękawiczka, potem bluzeczka, haleczka,
a droga do sedna jest jedna… Po prostu striptiz.
Staram się dawkować informacje, wciągać czytelnika w akcję i trzymam dla niego pewne zaskoczenia. Kiedy mam materiał zebrany, spisany i tak to sobie wszystko leży, ja się nad tym
pochylam i myślę sobie: Dobrze, z tego zrobię
zaskoczenie pierwsze, z tego zrobię zaskoczenie drugie, a to będzie puenta. Tak komponuję
ten materiał, jakbym pisał kryminał.
Autor kryminału nie zna zakończenia
często, kiedy zaczyna pisać.

A ja znam zakończenie, bo jestem reporterem
i już wiem, jakie jest. To jest ta różnica.
Są różne metody prowadzenia
wywiadów. Niektórzy piszą sobie pytania
na kartce i wypatrują okazji, żeby je
zadać, inni rozmawiają, mając w pamięci
Pańską historię ze spadkobiercą
imperium Batów. Bardzo lubię tę historię.
Pan Bata pozwolił Panu zadać jedno
pytanie – jak żyć?

Rzeczywiście, w „Gottlandzie” opisywałem
imperium Batów. Najważniejszy potomek
Batów jeszcze żył. To był prawie 90-letni
pan, który mieszkał i pracował w Kanadzie
jako szef firmy Bata. Jego sekretarka odpisała mi na maila, że mogę mu zadać pytanie, ale najlepiej, żeby ono było ważne
i żeby było jedno. Jakie ma być to pytanie?
– myślałem. Przecież nie o historię firmy…

S TA R A M S I Ę DAW KOWAĆ
I N F O R M AC J E , WC I ĄG AĆ
C Z Y T E L N I K A W A KC J Ę
I TR Z Y M A M DLA N IEGO
P E W N E Z A S KO C Z E N I A .
Właśnie.

Pomyślałem, że napiszę: „Szanowny Panie
Bato, jak żyć?”. I odpowiedział mi pan Bata
jak. Ja mam swoją odpowiedź, przejętą od
egzystencjalistów. Mimo pogody ducha,
mimo tego, że mam jakieś ptaszki na koszuli i jestem dosyć wesołym człowiekiem

– mówi się przecież „wesoły jak Szczygieł”
– nie bardzo widzę sens życia. Sensu istnienia naszego świata dopatrzyć się nie mogę.
Do tego jeszcze jestem ateistą. W związku
z tym, musiałem odpowiedź na pytanie
„jak żyć?” pożyczyć od ludzi typu Sartre
czy Camus: dobrą drogą dojść do śmierci.
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Po prostu. Jeszcze mam takie pośrednie,
małe prawdy, techniczne, które pozwalają
mi żyć na co dzień, ale ta jest najważniejsza.
Nie pozostawiać po sobie śmieci, syfu. I nie
chodzi mi tylko o śmieci materialne. To jest
moja odpowiedź, chyba dobra dla wszystkich, dla tych co wierzą i nie. Ja jej nie sugeruję, niech każdy znajdzie swoją. To jest
po prostu ta odpowiedź, którą ja mam od
jakiegoś czasu.
ENGLISH

NON-BEING OR A PERFECT FORM
OF ABSENCE
Once there was a boy from the mountains, who
discovered he was good at listening and telling
stories. He would write essays for his classmates for money and later he wrote a piece of
reportage for a magazine. ‘Absolution’. It was
the first serious Polish piece of reportage on
homosexuality. A student of Hanna Krall, probably the most prominent Polish reporter, whose
works are translated into twenty languages. Today, he is an unquestioned authority on reportage – let’s call a spade a spade: a professor. It
is therefore no surprise that there were plenty
of daredevils who wanted to interview him..

I’ve read your latest book ‘Nie ma’ and
marked the most important sentence. I’m
wondering which one you regard as the
most important.

The most important sentence? Let me just
start by saying that the most important thing
about the book is not written in it directly; readers have to find it themselves. But if I were
to focus on what’s in it, I’d go for a sentence
I got from Hanna Krall, ‘Everything has to
have its form and rhythm, Mariusz. Especially
absence has to have its form.’ I kept this
sentence at the back of my mind while I was
writing this book.
I liked another one.

Which one?
‘When I’m silent, I think I’m not there.’

This isn’t the most important sentence to me
although it says a lot about me indeed, because I speak a lot, write and post a lot, for example, on Instagram, I write a weekly column in
‘Duży Format’, and I’m active on Facebook. If
there were no magazines or someone had banned printing of magazines and books, I would
write on walls or fences.
I completely understand.

It’s like breathing, eating, peeing. I have to
write. But it’s not the most important sentence in this book to me even though it describes me very well.

I didn’t mean anyone in particular.
I assumed that it somehow describes our
civilisation and the place we’ve reached.

That everyone needs to talk and few people listen?
We all speak, and there are few people to listen, because we speak on
Instagram, Facebook, write lots of books
that will never be read, because the
critical mass is on the other side of the
chasm. We speak all the time.

People read my texts, I earn my living that
way; I don’t know how many authors are able
to earn their living by writing. For sure, those include the so-called criminals, such as
Bonda, Mróz, but out of non-criminals, it’s me
who earns by writing. I can do nothing and I’ll
get by; that’s success in life, personal success.
I do speak a lot indeed, but I listen first. I look

for characters for my books. As a reporter,
I begin with listening. I sometimes need to
persuade someone to tell me an important
or personal story. We often meet for the first
time, and I need a key to a story. I sometimes
need to come back to ask about something
like Lieutenant Columbo. To write ‘Bilans
Ewy’ of the volume ‘Nie ma’, I visited my heroine in Opole four times, because I couldn't get
enough. I spent a month with her in total, talking, writing, discussing what I should or shouldn’t write, what’s more and less important.
Well, she’s an economist after all.

Yes… about the fact that everyone talks and
few people listen, I think that Western societies are very narcissistic. Ego is important.
Many people would say that there would be
no development without it, because it makes
us solve problems. But my ego doesn’t exist

B ŁY S KO T L I WA R Y Z Y K A N T K A

without the ego of my characters. I combine writing with
listening, because writing comes from listening. I’m at
a perfect position at the crossroad of human relationships.
We’re talking about happiness, and we were supposed to talk about lacking.

I don’t like the word ‘lack’ very much.
About absence.

Yes. The book is entitled ‘Nie ma’, but when I’m asked if it’s
about lacking, I say no. It’s not about loss either. The word
‘absence’ was suggested by Hanna Krall, but to me, to say
that something is not here requires some kind of harmony and peace. There’s something sad about ‘lacking’ or
‘losing’, some kind of defeat, while this ‘non-being’ also
contains ‘being’. In my opinion, it’s a book about looking
for ‘being’ in ‘non-being’. To find this ‘being’ in every ‘non-being’ whenever possible.
Like in your piece of reportage about the sculptor
Tomek Górnicki, where we would like to have more
of his sculptures.

Tomasz Górnicki is a sculptor who places his works in different parts of the city. He sculpts and casts and later leaves
his works under a bridge or in an underpass. His sculptures
disappear, people destroy them. But it’s written in their
fate. In ‘Nie ma’, he wrote the essence of his work. Before
Christmas, we were installing together a sculpture of sad
refugee, with big, sad eyes full of tears at an underpass
under Marszałkowska Street. The sculpture disappeared
three hours later, and I saw how disappointed Tomek was.
None of his sculptures has lived so short.

These sculptures don’t live long, but some of them lived
up to a year.
Christ lived a year.

Christ was suspended under the railway bridge near
the River Vistula for a year. But if we assume that this
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sonal matters, so the story is written in third person. It’s
a simple true story about a cat saved in the park. Her name
was Holka. I was very attached to her; we were together for
12 years. She was the first living creature close to me who
died. All of a sudden, someone who was close to me was
dead. Of course, people had died around me before, but
they weren’t so close to my heart.
But this dream, which is the plot of the story, is brilliant.

I couldn’t get used to the thought of her death. I was like in
a trance for 30 days. I realised that I was grown-up, because we grow up when we lose something we love. Those who
have a dog or a cat know that love between human and animals really exists. It’s true; I was crying over her and I dreamed about my father’s death. My father is alive, but he
died in my dream. He went under water in Italy and never
went out of that sea. And I woke up very calm. Suddenly,
the world went back to normal. That dream allowed me to
accept that loss somehow. And I decided to write about it,
but I don’t feel comfortable writing in first person. So the
story is in third person…
Perhaps that’s why I called it a story. There’s also a text
which lacks words. It contains a lot of blank spaces.

There aren’t any words in ‘Nie ma’. It’s an artistic move.
I chose some snatches of a story about a heroine, but in
between, there are hectares of dots, and my readers tell
me how they complete these blanks, what they think is there. It’s a literary rebus. I feel satiated with relax literature.
When we go on a plane, we usually opt for an easy read. ‘Nie
ma’ requires some reflection. It’s best to read it in parts, not
too fast. And be with it for a while. It’s a catalogue of different ‘non-beings’. From traumatic to funny but meaningful,
which say something about us.
You’ve used the word ‘traumatic’; the book has gained
popularity because of a traumatic story it contains.

non-being is an inherent part of life, it may be a bit easier.
Today, what matters to a lot of people is this to have, to
be, fly, tick off; we tend to forget that it’s only temporary.
And we are supposed to leave something after us. And
I don’t mean carbon footprint, but an artistic mark.

We have to, but some people don’t have an artistic mark,
only the carbon footprint. Rubbish, plastic. They buy lots
of things they must have and they forget it’s an aberration
of nature. ‘Being’ is a perversity, a deviation. ‘Non-being’ is
permanent, because when we ask an old man about his life,
he will mostly talk about what he has lost, and it will turn
out that this ‘being’ was only an episode.
But he might have gained awareness, which he may
take to the beyond, provided it exists.

Perhaps.
That’s how I understand the book. It’s about collecting emotions. The most moving story to me is
the one in which a cat passes away and her owner
dreams about his dad.

Thank you. I’m the owner. I can’t write about myself
in first person when I’m supposed to write about per-

‘Śliczny i posłuszny’ is a piece of reportage for which I’ve
won the Journalist of the Year Award.
It’s also a story about the life of reportage.

Yes, the afterlife of reportage. This text has affected many
readers; I know that because they write to me. It’s a story
about a teacher who tortured her stepson to death. She did
her time in prison and came back to teaching; she even worked for the Ministry of National Education, which I found
very moving. And it’s a story about…
… reporter’s responsibility.

And the fact that the chain of violence never ends. When we
begin with violence, it reproduces and is handed down from
generation to generation until we stop it.
It’s also interesting when the reporter wonders how
far we can go, because if someone does their time,
their guilt is paid for, do we still have the right to
deny them a second chance? Reporters rarely think
what happens to their characters.

I wonder if I had the right to change her life or even destroy her current life, so that she couldn’t be a teacher
anymore. I discuss that, too, because I have all kinds of
thoughts about it. I’m sure that such a person shouldn’t

NIE MA, CZYLI....

work for the Ministry of National Education
and grant rights to other teachers even if she
did her time and was rehabilitated. It’s also
a story about the fact that ‘non-being’ doesn’t exist. We can forget about the sentence
as we do our time, but it won’t change the
fact that the crime has happened, and traces
of it can be found on the Internet. Nothing disappears from the Internet. Every sin – this
word isn’t in my glossary, but it’s good to use
here – every sin reported on the Internet will
be there forever. Well, at least until the end
of electricity.

This piece of writing has a composition of
a crime story. There is a mysterious person
who sends information and gives hints,
but doesn’t provide ready-made solutions
– when a reporter finds a solution, he gets
another trace.

She was a woman who couldn’t come to terms
with the fact that the murderer was still a teacher. She couldn’t stand it. She asked me to
raise this issue, and later it turned out that…
It’s a spoiler, because it’s all explained
in the book.

Fine, let’s not make spoilers. I’ll refer to what
you said about the book being written like
a crime story. I try to write a lot of my texts
which are not crime stories like crime stories.
Some Ukrainian critic said that my style of
writing is a bit like striptease; that I don’t reveal everything right away. First, one glove,
than the other one, next a blouse, a petticoat,
and there is only one way to go… It’s just striptease. I try to dose readers with information,
grip their attention and surprise them. When
I finish collecting material, I look at it and
think, ‘Fine, this will be my first surprise, this
is the second one, and this will be the punchline.’ That’s how I compose the material; as if
I was writing a crime story.
Authors of crime stories often don't know
the ending when they start writing.

And I know the ending because I’m a reporter. That’s the difference.
There are different ways to interview
people. Some people write down their questions on a piece of paper and wait for an
occasion to ask them; others talk, having in
mind your story about the heir to the Bata
family empire. I like that story very much.
Mr Bata allowed you to ask him only one
question, how to live?

Indeed, I described the empire of the Bata
family in ‘Gottland’. The most important
descendant of the family was still alive. It
was an almost 90yearold man, who lived and
worked in Canada as the CEO of Bata company. His secretary replied to my e-mail and
said I could ask him a question, but it’s best if
I asked only one question and it was important.
What question should I ask, I wondered. Not
about the history of the company, for sure…
Of course.

So I thought, I'd write, ‘Dear Mr Bata, how to
live?’ And he replied, of course. And I have
my own answer, taken from existentialists.
Despite my cheerfulness, having some birds
on my shirt and being quite a happy person,
I don’t see much sense in life. And I can’t find
the sense in the existence of our world. And, to
cap it all, I’m an atheist. Therefore, I had to answer the question ‘how to live?’ like, for example, Sartre or Camus: follow the good path to
death. It’s as simple as that. I also have some
indirect, small truths, technical ones, which
help me live day by day, but this is the most
important one – don't leave any waste behind.
And I don’t mean material waste only. That’s
my answer. I suppose it's good for everyone
– those who believe in God and those who
don’t. But I’m not suggesting it; everyone should find their own truth. It’s just the answer
I’ve had for some time.
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FATHER OF FANTASIES

OJCIEC

FANTAZJI

KAMIL
GIEDRYS
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik.
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak
mili i sięgnijcie po jeden.

M

oże to zabrzmieć szokująco, lecz najbardziej zuchwałe wizje przyszłości
powstały lata temu. Philip K. Dick,
Isaac Asimov, czy Stanisław Lem ukształtowali ramy science fiction w sposób do dziś inspirujący twórców kultury. W kalejdoskopie odkrywców nowych ścieżek opowiadania o tym,
co czeka ludzkość łatwo przeoczyć autorów
komiksów, lecz bez nich nasza popkultura
byłaby o wiele uboższa. Jedną z legend futurystycznych nowel graficznych jest Moebius.
Dzięki nowemu albumowi wydawnictwa
Egmont możemy przenieść się do szalonego świata przewrotnego Francuza.
Moebius, a właściwie kryjący się pod tym
pseudonimem Jean Giraud, jest znany każdemu kinomanowi, może nie za sprawą swojego
nazwiska, lecz prac współtworzących wiele
hitów srebrnego ekranu. Spod jego ręki wyszły koncepcje graficzne takich filmów jak
Obcy – ósmy pasażer Nostromo, Willow, czy
Piąty Element. Hollywood zafascynował się
jego talentem do tworzenia niezwykle odrealnionych światów, historii wypełnionych
szaleństwem i potęgą ludzkiej wyobraźni, tak

odmiennych od dzieł innych autorów. Takie
też są jego komiksy zgromadzone w zbiorze:
Ślepa cytadela, Przystanek na Faragonescji,
The Long Tomorrow.
Kompilacja krótkich opowieści stworzonych w latach 70. intryguje przede wszystkim
różnorodnością. Moebius w charakterystyczny dla siebie sposób za pomocą fantastycznego otoczenia stara się opowiedzieć prawdę
o naturze człowieka. W efekcie mamy wrażenie obcowania ze wzniosłymi przypowieściami kończącymi się gorzkimi morałami.
Francuz wyraźnie nie pokładał wielkich nadziei w ludzkim gatunku, co rusz wytykając
jego wady. Mimo pesymistycznego tonu komiks onieśmiela pięknymi rysunkami – kadry
wypełnione kolorami i naturalistyczną kreską
portretują jedyną w swoim rodzaju eksplozję fantazji. Wśród zebranych krótkich form
szczególnie w pamięć zapadają Przystanek
na Faragonescji opowiadający o pobycie na
przedziwnej planecie członka załogi statku kosmicznego podczas święta mutacji, Czy człowiek jest dobry – przewrotny żart z ludzkiego
poczucia własnej wartości, oraz The Long
Tomorrow– doskonały pastisz kryminałów
noir w fantastyczno-naukowej oprawie.
Przez lata pracy twórczej autor nie unikał
eksperymentów, dystansując się od monotonii i schematów. Prace Moebiusa mają wysoką
wartość artystyczną, łącząc poczucie estetyki
z oryginalną wizją. Poszczególne części komiksu są poprzedzona tekstowym wstępem
objaśniającym nam okoliczności powstania
i emocje towarzyszące każdej historii.
Zbiór: Ślepa cytadela, Przystanek na
Faragonescji, The Long Tomorrow jest pozycją obowiązkową dla każdego fana kultury popularnej. Dzięki takim wydawnictwom
mamy szansę na poznanie najważniejszych
budowniczych współczesnej kultury i przypomnienie sobie zgodnie ze słowami Bernarda
z Chartres, że jesteśmy jedynie karłami, które
wspięły się na ramiona olbrzymów.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

As shocking as it may sound, I believe that
the boldest visions of the future were created years ago. Philip K. Dick, Isaac Asimov,
and Stanisław Lem shaped the framework of
science fiction in a way that still inspires the
makers of modern culture. Among the trailblazers of spinning tales about the future, it’s
easy to miss cartoonists, but without them,
our culture would be much poorer. One of the
legends of futuristic graphic novels is Moebius.
His new collection of cartoons published by
Egmont takes the reader to the crazy world of
this crafty French man.
Moebius, which is a pen name of Jean
Giraud, is known to all film buffs – maybe not
by his name, but as a co-author of multiple hits
of the silver screen. He is the author of graphic
concepts for such films as Alien, Willow and
The Fifth Element. Hollywood was also fascinated by his talent for creating unreal universes, stories full of crazy ideas, and vivid imagination, so much different from the works of
other authors. His cartoons compiled in a collection: The White Castle, Pharagonesia, and
The Long Tomorrow are just like that.
The compilation of these short stories created in the 70s intrigues with its diversity. In
his own way, Moebius uses a fantastic universe
to tell the truth about human nature. As a result, we get lofty parables ending with bitter
morals. The French cartoonist didn’t pin his
hopes on mankind and pointed out human
flaws on every possible occasion. Despite the
pessimistic atmosphere, the cartoons contain
some beautiful drawings – the author uses naturalist lines to paint colourful scenes portraying an explosion of fantasies. The most distinctive stories in this collection are Pharagonesia,
about a member of a space shuttle crew staying on a strange planet during the feast of mutation, Is Man Good – a perverse joke about
human self-esteem, and The Long Tomorrow
– an excellent pastiche of noir crime stories in
a fantasy and sci-fi version.
The author never shunned experiments;
he distanced himself from monotony and wellworn patterns. Moebius’s works are of high artistic value and blend aesthetics with original
concepts. Individual parts of the collection are
preceded by an introduction explaining the
circumstances and emotions accompanying
the creation of each of the stories.
The collection: The White Castle, Pharagonesia, and The Long Tomorrow is a must for
every pop culture fan. Such positions allow us
to get to know the most important makers of
contemporary culture and remind ourselves
that – as Bernard of Chartres once said – we
are like dwarfs on the shoulders of giants.
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ażde miejsce na świecie ma swój koniec. Granicę, za którą zaczyna się inny obszar, nowa przestrzeń. W Europie jednym z takich krańców jest
maleńki, lecz wyjątkowy Gibraltar, który przez wieki
wraz z górami Monte Hacho (Ceuta) oraz Jebel Musa
(Maroko) strzegł granicy znanego świata. Góry zostały
nazwane Słupami Heraklesa i były najbardziej wysuniętą na zachód krawędzią oddzielającą świat poznany
od tego nieodkrytego. Wtedy ostrzegały żeglarzy przed
dalszą podróżą w nieznane. Dziś to granice Cieśniny
Gibraltarskiej, za którą rozpościera się ogrom Atlantyku, drugiego co do wielkości oceanu świata.

TROCHĘ HISTORII
Gibraltar jest aktualnie jednym z najważniejszych
miejsc na geopolitycznej mapie świata i podobnie było
w zamierzchłych czasach. Jako pierwsi na Gibraltar

przybyli Feniccy żeglarze, dla których podobnie jak
dla panujących później Greków, było to miejsce o znaczeniu religijnym. W III w. p.n.e. na terenie Gibraltaru
osiedlili się Kartagińczycy, którzy po przegraniu wojen
punickich i zniszczeniu Kartaginy byli zmuszeni oddać
zajmowany obszar Rzymianom. W 711 roku n.e. na Gibraltar dotarł berberyjski wódz Tarik Ibn Zijad, który
właśnie od tego miejsca rozpoczął islamizację Półwyspu Iberyjskiego. W okresie rekonkwisty Hiszpanie
wielokrotnie próbowali wyprzeć Arabów z Gibraltaru.
Udało im się to 20 sierpnia 1462 roku, podczas ósmego oblężenia,. Wiele lat później w wyniku przegrania
wojny sukcesyjnej, Hiszpanie utracili Gibraltar, a na
mocy traktatu pokojowego podpisanego w Utrechcie
w 1713 roku ten niezwykle cenny skrawek ziemi został
oficjalnie przyznany Wielkiej Brytanii jako jej terytorium zamorskie.

POCZĄTEK
Aby dostać się drogą lądową na Gibraltar,
po przekroczeniu granicy należy kierować
się Winston Churchill Ave, która prowadzi
przez pas startowy. Gdy któryś z samolotów startuje lub podchodzi do lądowania,
droga jest zamykana na kilka minut, co
wprawia w osłupienie niejednego turystę.
Właśnie tutaj powiedzenie 'wiatr we włosach' nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Do centrum miasta można dostać się piechotą lub słynnym, brytyjskim piętrowym
autobusem. Gibraltar jest jednym z najbardziej zaludnionych obszarów świata - nic
więc dziwnego, że zabudowa jest tu bardzo
gęsta, kolejne inwestycje wciskane są w już
istniejące budynki, a drogi wydają się tak

ciasne, że autobus nie ma prawa się zmieścić. A jednak się mieści, tak jak setki hałaśliwych skuterów, na których codziennie
do pracy przyjeżdżają mieszkańcy pobliskiej La Linea de la Concepcion.

NA SZCZYT
Większa część Skały Gibraltarskiej to rezerwat przyrody Upper Rock, który poza
licznymi gatunkami ptaków jest zamieszkiwany przez małpy. Magoty (Barbary
Apes) to jedyne żyjące dziko małpy w Europie. Związana jest z nimi niezwykła legenda - mówi ona, że tak długo jak małpy żyją
bezpiecznie na Gibraltarze, tak długo będzie on brytyjski. Jeśli jednak stanie im się
krzywda (a żyje ich tu jedynie około 300),
Wielka Brytania utraci panowanie nad tym
rejonem. Choć to jedynie legenda, od dawien dawna Brytyjczycy traktują ją niezwykle poważnie. Przez obie wojny małpy znajdowały się pod opieką wojska, a od lat 90.
zajmują się nimi cywilne władze, które systematycznie je doglądają i znakują. W Skale Gibraltarskiej wydrążonych zostało wiele tuneli (The Great Siege Tunnels), które

dawały schronienie żołnierzom w trakcie
kolejnych oblężeń. W tutejszych jaskiniach
odnaleziono również ślady zamieszkiwania neandertalczyków (Gorham Cave) oraz
urządzono salę koncertową między ogromnymi stalaktytami (St. Michael's Cave). Są
tu również liczne baterie artyleryjskie, które noszą swoje imiona po zasłużonych Gubernatorach Gibraltaru (O'Hara's Battery,
Lord Airey's Battery).

A GDZIE RESZTA?
Choć wiele osób uważa, że jedyną atrakcją Gibraltaru (poza spektakularną przeprawą przez pas startowy) jest Skała
Gibraltarska, nie należy im wierzyć. Na
południowym skrawku lądu znajduje się
Europa Point - najdalej wysunięta część
Gibraltaru, której od 1841 roku strzeże latarnia morska. Tuż obok znajduje się pomnik ku czci generała Władysława Sikorskiego, który zginął w katastrofie lotniczej
kilka sekund po starcie z tutejszego lotniska (było ono o 1/3 krótsze, niż obecnie).
W ogrodzie Alameda można podziwiać rośliny sprowadzone z dawnych terytoriów

JEŚLI W ŁAŚNIE
T U TA J P OW I EDZ E N I E
' W I AT R W E W Ł O SAC H'
NA BI ER A Z U PE Ł N I E
NOW E G O Z NAC Z E N I A .
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Brytyjskich (RPA, Australia), a przez cały
rok dostępne są do leniuchowania 4 piaszczyste plaże (Sandy Bay, Eastern Beach,
Catalan Bay i Western Beach). W 1805
roku Gibraltar był również bazą brytyjskiej floty podczas Bitwy o Trafalgar,
w której poległ admirał Horatio Nelson.
Kilku jego żołnierzy spoczywa na Cmentarzu Trafalgarskim w centrum miasta.
Plac Kazamatów (Casemates Square) jest
jednym z najbardziej tętniących życiem
miejsc, gdzie wieczorami w licznych barach i restauracjach spotykają się mieszkańcy Gibraltaru.
Ten niezwykły kraniec Europy znajdujący się niecałe 30 km od Maroka, zupełnie nie ma się czego wstydzić. Poza znaną
wszystkim Skałą Gibraltarską, na jego
terenie są tajemnicze jaskinie, kręte tunele z czasów wielu wojen, mury obronne,
ogromne mariny, ogrody botaniczne, plaże
i centra handlowe. I pomyśleć, że to wszystko na zaledwie 6,8 km ²!

ENGLISH

A LITTLE GREAT BRITAIN

Every place in the world has its end. A border
behind which begins another area, another
space. One of such ends in Europe is a tiny
but exceptional Gibraltar, which – together
with Monte Hacho (Ceuta) and Jebel Musa
(Morocco) mountains – guarded the border
of the known world for centuries. The mountains were named the Pillars of Hercules and
were the westernmost edge separating the
known world from the undiscovered one. In
the past, they warned sailors against continuing their journey into the unknown. Today,
they are borders of the Strait of Gibraltar,
which is the entrance to the Atlantic Ocean –
the second largest ocean in the world.

A FLASH FROM THE PAST
Gibraltar is one of the most important points
on the geopolitical map of the world. It was
the same in ancient times. The first to reach

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Gibraltar were Phoenician sailors, for whom
the area was of religious importance, just like
for Greeks, who later ruled it. In the 3rd century BC, Gibraltar was inhabited by the Carthaginians, who were forced off their lands by
Romans after the Punic Wars and the destruction of Carthage. In 711 BC, Tarik Ibn Zijad,
a Berber commander, arrived in Gibraltar
and began the Islamic conversion of the Iberian Peninsula from there. During the Reconquista, the Spanish tried to drive the Arabs
from Gibraltar many times. Finally, they succeeded on 20 August 1462, during the eighth
siege. Many years later, the Spanish lost Gibraltar after the defeat in the succession war.
Under the Treaty of Utrecht signed in 1713,
which established the Peace of Utrecht, this
valuable piece of land was officially ceded to
Great Britain as its overseas territory.

THE BEGINNING
To get to Gibraltar overland, cross the border
and head for Winston Churchill Ave, which
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TO THE TOP
Most of the Rock of Gibraltar area is the Upper Rock Nature Reserve, which is home to
numerous bird species and monkeys. Barbary Apes are the only wild monkeys living in Europe. Legend has it that as long as
monkeys live safely in Gibraltar, the territory will remain under British rule (and there
are only 300 of them there). Even though
it’s only a legend, the British have always
treated it seriously. During the world wars,
the Gibraltar monkeys were protected by
the army, while since the 1990s, they have
been in the care of the civil authorities.
The Rock of Gibraltar also boasts several
tunnels (the Great Siege Tunnels) dug out
during sieges of Gibraltar and wars, which
provided shelter to local soldiers. Other
highlights include mysterious caves. In
one of the them, Gorham Cave, some traces of Neanderthal men have been found,
while another, St. Michael's Cave, houses
a concert hall arranged among huge stalactites. There are also numerous artillery
batteries named after distinguished governors of Gibraltar (O'Hara's Battery, Lord
Airey's Battery).

WHAT ABOUT THE REST?

goes through a runway. When a plane is
taking off or approaching to landing, the
road is closed for a few minutes, which is often a surprise for tourists. Here, the phrase
‘the wind in one’s hair’ takes on a new
meaning. You can get to the city centre on
foot or by famous British double-decker
bus. Gibraltar is one of the most densely

populated areas in the world, characterised by high-density buildings. New investments are squeezed in the existing buildings, and roads seem so narrow that it looks
impossible for a bus to get through. But it
does, just like hundreds of noisy scooters
used by the inhabitants of La Linea de la
Concepcion commuting to work.

Although many people think that the only
attraction of Gibraltar (apart from the spectacular border crossing through the runway) is the Rock of Gibraltar, they can’t be
more wrong. In the south of the land, there
is ‘Europa Point’ – the southernmost point
of Gibraltar, with a famous lighthouse built
in 1841. It’s also the location of the Memorial
to Władysław Sikorski, who died in a plane
crash a few seconds after taking off (the runway was one-third shorter than now). The
Gibraltar Botanic Gardens (or La Alameda
Gardens) boast plants brought in from former British territories (the RSA, Australia).
There are also four all-year sandy beaches
there (Sandy Bay, Eastern Beach, Catalan
Bay and Western Beach). In 1805, Gibraltar
was a British naval base during the Battle of
Trafalgar, in which Admiral Horatio Nelson
was killed. Some of his soldiers are buried in
the Trafalgar Cemetery in the city centre.
Casemates Square is one of the most vibrant
spots in the city, with numerous bars and
restaurants full of the locals in the evenings.
This one-of-a-kind end of Europe, which is
located just under 30 kilometres from Morocco, has a lot to be proud of. Apart from
the well-known Rock of Gibraltar, it boasts
mysterious caves, winding tunnels dating
back to many wars, defence walls, large marinas, botanic gardens, beaches and shopping centre. And to think that the area is
only 6,8 km²!
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POMPO N IK A
EGZOTYCZNE KOMPOZYCJE, KTÓRE
WPR AWIAJĄ W DOBRY NASTRÓJ
TEKST Justyna Bzdak

ZDJĘCIA Bartek Dąbrowski

POMPONIKA: EGZOTYCZNE KOMPOZYCJE...

N

ieoczywiste połączenia w muzyce są
dosyć odważne, dlatego mawia się, że
do odważnych świat należy. Tych dwoje pokazuje, że potrafi stworzyć swój własny
świat, do którego zapraszają słuchaczy o niebanalnym guście muzycznym, z niebanalną
przestrzenią w głowie i wszystkich miłośników dobrych brzmień. Sama lubię takie nowe
odkrycia muzyczne – takie, przy których na
chwilę się zatrzymuje i chcę poznać bardziej.
Zapraszam zatem do świata Pomponiki, bo
o nich mowa. Duet w życiu, duet na scenie,
połączenie dwóch różnych światów, co daje
wspaniały efekt tego, jaką muzykę tworzą.
Alicja przybyła z Chin (jej oryginalne imię
to Qinke Chang), gdzie ukończyła Syczuańskie Konserwatorium Muzyczne. Po uzyskaniu magistra w zakresie teorii i kompozycji
postanowiła rozpocząć własną muzyczną karierę. Przed przybyciem do Warszawy, przez
ponad 10 lat mieszkała w mieście Chengdu.
Występowała na wielu muzycznych festiwalach jako członek dużego zespołu, jednocześnie współpracując z lokalnymi muzykami na
mniejszych scenach.
Z dużymi sukcesami występowała na
popularnych w Chinach aplikacjach online.

Do tej pory ma ponad 100 tys. fanów na
jednym z chińskich kanałów muzycznych
online, który ją wspiera. Jesienią 2015 roku
Alicja przyjechała do Polski, gdzie założyła
zespół Pomponika z Piotrem i zaczęli tworzyć własną muzykę.
Piotr w szkole muzycznej grał na wiolonczeli
i gitarze. Odtwarzanie muzyki klasycznej bawiło go dłuższy czas. Kilka lat temu doznał jednak
olśnienia, że muzyka jako język powinna służyć
wypowiadaniu własnych kwestii, a że najważniejszym instrumentem w kapeli jest bas i postanowił podążyć ścieżką gitarzysty-basisty.
Kompozycje Pomponiki odbiegają od standardowych. Zastosowanie elektroniki daje
niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Styl Pomponiki podlega ciągłym zmianom
i nie jest jeszcze zdefiniowany, oni sami nie
chcą określać swojej muzyki i stylu. Lubią chillout i subtelne brzmienia elektroniczne, a czasem mocne, bardziej energetyczne brzmienia. Elementy chińskiego popu i folkloru,
jazzu i chilloutu przeplatają się ze sobą. Na ich
koncertach można usłyszeć język angielski,
chiński i polski. Używają syntezatorów, gitar,
klawisza, czasem bębnów afrykańskich, w zależności od nastroju. Jednak najważniejszy

KOM P OZ YC J E P OM P ON I K I
ODBI E GA JĄ OD S TA N DA R D OW YC H.
Z A S T O S OWA N I E EL EKT RON I K I
DA J E N I E M A L N I E O GR A N IC Z ON E
MOŻ L I WO Ś C I A R A NŻ AC YJ N E .
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U WA ŻA M, ŻE W PROWA DZA JĄ DUŻO
ŚW IEŻOŚCI DO MOJ EJ PL AY LIST Y,
M A M NA DZIEJ Ę, ŻE DO WA SZEJ
RÓW N IEŻ. SPR AW DŹCIE KON IECZ N IE!
jest wokal Alicji, który od pierwszych dźwięków hipnotyzuje swoją barwą.
Wiosną 2017 wystąpili kilka razy w Warszawie, aby otrzymać zaproszenie i wystąpić
na międzynarodowym „Wiosennym Festiwalu” w Chinach, który odbywa się w kultowy klubie muzycznym „Poranny Dom”
w Chengdu. Jako pierwszy zespół występujący na środkowej scenie Pomponika zaprezentowała godzinny program, który był określany mianem „magicznego doświadczenia dla
wszystkich”. Byli supportem przed koncertem Renaty Przemyk oraz Kasi Kowalskiej.
Mają za sobą występy na dużych imprezach
festiwalach – Las Festival, Powidz Jam Festiwal oraz 15. Noc Kulturalna, kilka koncertów klubowych, wizyty w rozgłośniach radiowych: Trójka Polskie Radio i Czwórka. Ich
utwory, można również usłyszeć w ChilliZet.
Byli laureatami konkursu „Będzie głośno” organizowanego przez Czwórka Polskie Radio
oraz zdobyli nagrodę specjalną przyznawaną
przez ZAiKS w kategorii muzyka.

Uważam, że wprowadzają dużo świeżości
do mojej playlisty, mam nadzieję, że to waszej
również. Sprawdźcie koniecznie!
ENGLISH

POMPONIKA: EXOTIC
COMPOSITIONS TAT WILL MAKE
YOU FEEL GOOD

Non-obvious combinations in music are
quite a bold move, but it's said that fortune favours the brave. This duo proves
they can create their own world, to which
they invite listeners with original music
taste and ideas as well as all lovers of low
sounds. I like such new music discoveries
– those which capture my attention and
make me stop for a while. I would like to invite you to the world of Pomponika. A duo
in life, a duo on stage, a combination of two
different worlds – these result in remarkable music compositions.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Alicja comes from China (her original
name is Qinke Chang), where she graduated from the Sichuan Conservatory of Music
with a master’s degree in theory and composition. After studies, she decided to embark
on her own musical career. Before she came
to Warsaw, she lived in the City of Chengdu
for over 10 years. She performed at a number of music festivals as a member of a large
band and played with local musicians on
smaller stages at the same time.
She appeared in popular online applications in China. She still has over 100 thousand fans on one of Chinese online music
channels, which supports her. In autumn
2015, Alicja came to Poland, where she set
up a band Pomponika with Piotr, and they
began to create their own music.
Piotr played the cello and the guitar at
music school. He re-played classical music
for a long time. But a few years ago, he saw
the light and realised that music as a language should be a means of expressing one’s
own feelings, and because the bass is the
most important instrument in the band, he
decided to become a bass player.
Pomponika’s compositions are far from
standard. Using electronics gives the band
almost unlimited arrangement possibilities.
The band’s style is constantly evolving and
isn’t defined yet. The musicians don't want
to narrow it down. They like chillout and
subtle electronic sounds, but sometimes
they also go for more energetic vibes. Their
music is a blend of Chinese pop and folk,
jazz, and chillout. At their concerts, they
sing in English, Chinese and Polish. They
use synthesizers, guitars, keyboards, sometimes African drums, depending on their
mood. Still, Alicja’s mesmerising singing
parts are the essence of their music.
In spring 2017, they performed in Warsaw
a couple times and were invited to perform
at International Spring Festival in China,
held in a cult music club ‘Morning House’ in
Chengdu. Pomponika was the first band to
perform on the middle stage and they presented a one-hour programme, which was
later hailed as ‘a magical experience for all’.
They have been a support band for Renata
Przemyk and Kasia Kowalska. They have
performed at big festivals, including Las Festival, Powidz Jam Festiwal, and 15th Cultural
Night, in clubs, as well as radio stations: Trójka Polish Radio and Czwórka. Their songs
are also played on ChilliZet. They have been
laureates of ‘Będzie głośno’ contest held by
Czwórka Polish Radio and won a special
award for music given by ZAiKS.
I believe they’re a breath of fresh air
on my playlist, and I hope you will feel the
same. Check them out!
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PRZ YMIOT Y
PUBLICZNEJ
PODMIOTOWOŚCI
oglądać informacje telewizyjne, czy zaglądać na portale internetowe żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Wybierają
konkretne miejsca, żeby dowiedzieć się co mają myśleć,
co myślą inaczej od nich myślący i co o nich teraz muszą
myśleć, skoro oni myślą tak, a nie inaczej.
Są już tak bardzo zamknięci we własnej rzeczywistości, że nie dają sobie nawet powiedzieć, że takie pojęcia jak:
bąble, bańki, plemiona, opisują właśnie ich!

MAREK KACPRZAK
Z wykształcenia menager i humanista,
absolwent studiów Executive MBA oraz
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca,
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych
chwilach uprawia triathlon.

S

ą życzenia, które się nie spełnią. Nie pomogą nawet
dramatyczne wydarzenia. Żadne złagodzenie języka politycznej debaty nie nastąpi. Tak jak nie będzie
też magicznego zjednoczenia ponad podziałami. Jakieś sto
lat temu generał Friedrich von Bernhard doszedł do wniosku, że „głównym celem polityki nigdy nie może być zachowanie pokoju”. Mimo mijających lat, traum wojennych,
tragedii narodowych, nic się w tej diagnozie nie zmieniło.
W naszym świecie, zdominowanym przez social media trwa szeroko zakrojona wojna, w której nie padają strzały. To wojna na przymiotniki. Zamiast szukać informacji
istotnych, ważnych i pożytecznych, wielu szuka tych,
które potwierdzają ich punkt widzenia świata. Innych najlepiej od razu nazwać zdrajcami i dodać, że są zakłamani,
sprzedajni, usłużni itp. Listę przymiotników można wydłużać w nieskończoność, co kończy się ich zaostrzaniem.
Zwłaszcza, gdy lista określeń zaczyna się kończyć.
Przymiotniki stają się narzędziem walki. Zamiast tłumaczyć świat, opisują go. A właściwie mają go zdefiniować
na jedną, konkretną modłę. I tak oto nakręca się spirala.
Im mocniejsze określenia, tym łatwiej o efekt okopywania
się we własnym wyobrażonym świecie. Emocje zastępują
myślenie. Przymiotniki wypierają rzeczowniki. Opinie
zastępują fakty. Rzeczywistość staje się wtedy już tylko
rzeczywistością wyobrażoną.
Najważniejsze staje się to, jak kto kogo postrzega, co
o nim myśli, dlaczego mu wierzy, jakie są powody, że z nim
sympatyzuje. W efekcie ludzie przestają kupować gazety,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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ATTRIBUTES OF PUBLIC SUBJECTIVITY

Some wishes will never come true. And even dramatic
events won’t help it. The language of political debate will
never be softer. Just like there won’t be any magical reunion above political divisions. About a hundred years
ago, General Friedrich von Bernhard concluded that
peace can never be the main purpose of politics. Despite
the passage of time, war traumas, and national tragedies, nothing has changed.
In our world, dominated by social media, there is
a full-scale war without any shots fired. It’s an adjective
fight. Instead of looking for relevant, important and useful information, people search for information which
supports their point of view. It’s best to call others
traitors and add that they’re hypocritical, venal, obsequious, etc. It’s a non-exhaustive list; it can be extended endlessly, which results in coming up with harsher
and harsher terms. Especially when the list starts to end.
Adjectives become a weapon. Instead of explaining
the world, they describe it. Or rather, they’re supposed
to define it in one specific way. This gives impetus to
a spiral of violence. The harsher the term, the easier
to dig in in one’s own world. Feelings replace thinking. Adjectives supplant nouns. Opinions replace facts.
Reality becomes an imagined version of reality.
What matters is how people are perceived, what others think of them, why they believe them or sympathise
with them. As a result, people stop buying newspapers,
watching news or surfing the Internet to learn something. They opt for specific places to learn what they are
supposed to think, what people who have different opinions think, and what they need to think of them if they
think the way they do.
They’re so locked inside their own world they don’t
even understand that terms like ‘bubbles’ or ‘tribes’ describe no one but them!
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SĄ TACY, KTÓRYCH NIE

DA SIĘ ZASTĄPIĆ

MÓWIMY, ŻE NIE MA LUDZI NIEZASTĄPIONYCH. Z DRUGIEJ STRONY
SĄ TAKIE NAZWISKA, KTÓRYCH LUDZKOŚĆ NIGDY NIE ZAPOMNI.
Z SAMOCHODAMI BYWA PODOBNIE. SĄ CORAZ SZYBSZE, PIĘKNIEJSZE, PO
PROSTU LEPSZE. ALE IKONA JEST TYLKO JEDNA. W POŁOWIE MARCA PO
RAZ KOLEJNY ZAGOŚCI ONA W SALONIE PORSCHE CENTRUM SOPOT. PANIE
I PANOWIE, OTO ÓSMA, NAJNOWSZA GENERACJA PORSCHE 911.
TEKST Anna Nazarowicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

S Ą TA C Y, K T Ó R YC H . . .

ANNA
NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka.
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Dostrzeże piękno w najbardziej
niepozornych autach, jak również skazę w tych
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk.
Instagram to pole, na którym daje upust swojej
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.

P

ierwsze egzemplarze były sygnowane
jako 901. Jednak Peugeot szybko
upomniał się o swoje. A tym była
wyłączność na trzycyfrowe oznaczenia
posiadające zero w środku. Niemiecki producent był zatem zmuszony zmienić nazwę swojego modelu na 911. Zapewne wielu widziało w tym pechowy początek. Dla
Porsche był to jednak początek chwały. Osiągi modelu 911 przerosły bowiem wszelkie
oczekiwania a każdy kierowca po prostu
chciał go mieć.
Od tamtej pory mija 56 lat. To czas,
w którym świat powitał przeróżne wersje
tego auta, a sprzedaż przekroczyła ponad
milion egzemplarzy. Lada chwila do salonów wjedzie kolejna odsłona. Czy może
być jeszcze doskonalsza? Owszem, może
– stwierdzili inżynierowie Porsche. A oto
i owoc ich pracy.

Porsche 911 najnowszej generacji zyskało
jeszcze bardziej muskularną sylwetkę, co
zdradzać mogą znacznie poszerzone nadkola.
Kryją się w nich potężne obręcze: 20-calowe
z przodu oraz 21-calowe z tyłu. To prawdziwa uczta dla oka. Podobnie jak elektrycznie
wysuwane klamki, znacznie szerszy spojler
oraz pas świetlny łączący ze sobą tylne reflektory. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu,
że tu każdy centymetr skrywa sportowego
demona. Na uwagę zasługuje również fakt, że
cała karoseria, oprócz przedniej i tylnej partii,
została wykonana z aluminium.
Fala zmian nie ominęła również kabiny
pasażerskiej. Deska rozdzielcza wyraźnie nawiązuje do modeli 911 z lat 70-tych, a przekątna
centralnego ekranu to obecnie 11 cali. Obrotomierz nadal zajmuje centralne miejsce, ale
bez obaw, najważniejsze informacje i tak

pozostają w zasięgu wzroku. To dzięki dwóm
ekranom umieszczonym po bokach obrotomierza. Tym, co jednak znacznie bardziej interesuje miłośników Porsche, jest moc. Producent nie skąpił tutaj koni w efekcie czego nowa
generacja sześciocylindrowych, turbodoładowanych silników typu bokser osiąga teraz
wyższą niż kiedykolwiek moc. W modelach S
oraz 4S to bowiem zawrotne 450 KM. Całość
została sprzężona z automatyczną, zmodernizowaną, ośmiobiegową skrzynią. To zatem
zabawki dla bardzo dużych chłopców, które
do pierwszej setki rozpędzają się w 3,7 sekundy
(wersja z napędem na tylną oś) oraz 3,6 sekundy (wersja 4S z napędem na wszystkie cztery
koła). Tak, Porsche 911 to źródło potężnej
radości. Nie dziwi zatem, że producent zatroszczył się również o nowe systemy bezpieczeństwa. A tym jest oferowany w standardzie
tryb Wet, który wykrywa obecność wody
na drodze i ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ostrzegania przed kolizją,
wspomaganie hamowania, a także hamowanie awaryjne. Po raz pierwszy w Porsche 911 jest
dostępna funkcja Night Vision Assit z kamerą
termowizyjną. Natomiast dla miłośników
zapuszczania się w siną dal producent przygotował nie lada gratkę w postaci cyfrowej
aplikacji Road Trip. To bezcenny dodatek,
który nie tylko pomoże zaplanować nam podróż, ale udostępni także rekomendacje hoteli i restauracji oraz wskaże najciekawsze
punkty widokowe, które czekają po drodze.
Nowe Porsche 911 jest zatem jeszcze szybsze,
piękniejsze, a przy tym bezpieczniejsze

S Ą TA C Y, K T Ó R YC H . . .

i bardziej zaawansowane technologicznie. Podobno ograniczenia istnieją tylko w naszych
głowach, ale, jak widać, projektanci Porsche
nie mają tego problemu.
ENGLISH

SOME CARS ARE IRREPLACEABLE
We say that there are no irreplaceable people,
but some names will never be forgotten. It is

the same with cars. They are getting faster,
more beautiful, just better. But there is only
one icon. In mid-March, it will once again
appear in Porsche Centre Sopot. Ladies and
Gentlemen, say hello to the eight-generation
Porsche 911.

At first, they were signed as 901. But Peugeot soon asserted its exclusive rights to
three-digit numbers with zero in the middle, and the German manufacturer had to
change the name of its model into 911. Many
people might have seen it as an unlucky beginning, but for Porsche, it was the beginning
of glory. The performance of Porsche 911 exceeded all expectations, and the model was
a dream of every driver.
It’s been 56 years since then. During those
years, the world has known various versions
of this model, and its sales exceeded a million cars. Its latest version is coming out soon.
Can it be any more perfect? Of course it can,
say Porsche engineers. And here is the fruit
of their efforts.
The new 911 has a more muscular look,
which shows in significantly extended
wheel arches with huge wheels: 20 inches
at the front and 21 inches at the rear. It's
a feast for the eyes. Just like electrically-operated flush door handles, a much
wider spoiler and a light band connecting the tail lights. It seems that there is
a sports demon in every centimetre of the
car. Another new feature is a bodyshell almost entirely (except for the front and the
back) made of aluminium.

Inside, the model has also received an
overhaul. The dashboard is inspired by the
911 models from the 70s, and the diagonal
of the centre screen is now 11 inches. The
tachometer still occupies the central position, but don't worry – the most important
information is still in sight thanks to two
screens placed on the sides of the tachometer. When it comes to performance, the new
Porsche 911 features a six-cylinder turbo petrol boxer engine, which delivers more power
than ever before – up to 450 hp in S and 4S
models. It’s also equipped with a new eightspeed automatic gearbox. These are toys
for big boys. The model exceeds the first
hundred within 3.7 seconds (rear drive) and
3.6 seconds (4S, four-wheel drive). Yes, the
Porsche 911 is all joy. Other technical highlights include new driving assistance systems, such as Wet Mode (comes as a standard), which detects water on the road and
warns the driver against the danger, Collision Avoidance System, Brake Assist and
Emergency Braking. For the first time,
Porsche 911 features Night Vision Assist
with a thermal imaging camera. For road
trip enthusiasts, the manufacturer has also
included a Road Trip app, which helps you
plan your trip as well as provides hotel and
restaurant recommendations and landmarks you will find along the way. The new
Porsche 911 is faster, safer, more beautiful
and more technologically advanced. Some
say that the only limit is in your head, but
as you can see, it’s not a problem for Porsche engineers.
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STOCZNIA WPISANA W CZAS

ST OCZ N I A
W PISA NA W CZA S
TEKST I ZDJĘCIA Zuzanna Motus
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M

imo, iż to Akademia Sztuk Pięknych jest dla mnie
najwyrazistszym miejscem na mapie Gdańska,
ze względu na to ile jej zawdzięczam, to utożsamiam się z jeszcze jednym, mniej zatłoczonym miejscem.
Codziennie mijam je z uśmiechem, będąc w porannych
korkach. Jest w tym miejscu pewien rodzaj tajemnicy,
która zmusza mój wzrok do spojrzenia się w opustoszałe, rdzawo-czerwone, ceglane ściany. Opustoszałe, a z drugiej strony tak bardzo żywe. Ludzie wydają się nie darzyć
ich szczególną uwagą. Stojąc autem na czerwonym świetle
gapią się w telefon. Do momentu póki, ktoś ich nie wyrwie
z tego chwilowego uzależnienia - strata czasu.
Idąc zimnym rankiem ulicą Technologiczną mam
ochotę zajrzeć przez bezlitośnie potraktowane czasem
wysokie okna stoczni gdańskiej. Widzę, że dziki bluszcz
od dawna lubi te kolorowe mury. Wspina się po wyszczerbionej cegle ku górze, by dodać kolejnych lat elewacji. Elewacji, zza której rozpościera się widok doków
i stalowych żurawi.
Jest styczeń. Pora ta potęguje poczucie, że przeznaczenie niektórych budynków zostało zapomniane i nie znalazł się nikt, by dać im żyć na nowo. Szara pogoda idealnie
podkreśla całokształt surowości architektury. Jednak

S Z A R A P O G O DA I D E A L N I E
P O D K R E Ś L A C A Ł O K S Z TA ŁT
S U ROWO Ś C I A RC H I T E K T U RY.

mnie porusza to tak, że mogłabym opowiadać dalej
o wszystkich drzwiach, klamkach, oknach i szczelinach,
do których mam dostęp. Towarzyszy mi myśl, że cudownie by było mieć tu niewielką pracownię. Surową, piękną
w swej nieregularności, betonową posadzkę wyłożyłabym
dużymi, perskimi dywanami i zastanawiałabym się, czy
dobrze robię zasłaniając ją – przecież to za to lubię tę przestrzeń. Codziennie przechodziłabym przez jedną z tych
bocznych uliczek, Ślusarzy bądź Niterów, by przejść przez
mury któregoś z budynków. Jak ludzie, którzy tu pracują
od czwartej nad ranem, by nitować stalowe elementy.
Wydaje mi się, że tak wyraźna przestrzeń ułatwiłoby mi
kreatywną pracę architekta wnętrz. A do niej klimat wydaje się idealny. Od środka podnosząc wzrok znad kolejnego
projektu, patrzyłabym na pewną dysharmonię za oknem.
Nowoczesne budynki wynurzają się tu jak dym z kominów
elektrowni. Można mieć wrażenie, że to wszystko sztuczne twory, jednak składają się na jedną całość.
Spacerując między budynkami oglądam ściany, na
których niejeden artysta zostawił po sobie dowód swojego warsztatu. W tej przestrzeni każdemu się to wybacza.
Wszystkie te elementy składają się na wyrazistość ogromu obiektów stoczniowych. Nadają kolor oraz pewną
historię, na pierwszy rzut oka, monochromatycznemu
oraz mało barwnemu dystryktowi.
Ktoś, kto nie jest stąd, oddałby rękę za przekonanie, iż teren jest opuszczony. Wystarczyłby mu pięciominutowy spacer którąś z uliczek, by z wnętrza stoczniowych hangarów usłyszeć świsty i dźwięk uderzania
metalem o metal. Nie ma tam wstępu – dlatego to tak
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ir phones until someone shakes them out of
this stupor – what a waste of time.
Going down Technologiczna Street in
the morning, I feel the urge to take a peek
through the timeworn high windows of the
Gdańsk Shipyard. The ivy has been clinging
to these colourful walls for years, climbing
up the bricks to make the elevation look
older. The elevation behind which there is
a view of docks and steel cranes.
It’s January. At this time of day, some of
these buildings seem even more forgotten,
and there is nobody to give them a new life.
The severe architecture of the shipyard is
emphasised by the grey weather. It moves me
so much that I could talk endlessly about all
the doors, door handles, windows and cracks.
How wonderful it would be to have a small stu-

M A JĄ P OWS TAĆ T U N OW E
F U N KC J E , K T Ó R E S PR AW I Ą ,
Ż E LU DZ I E C H Ę T N I E J B Ę DĄ
S PĘ DZ AĆ T U C Z A S .
pobudza wyobraźnie. Można się tylko
domyślać, jak wielka praca się tam odbywa.
Różnorodność budynków ma przyczynić
się do przyszłego rozwoju miejskiej dzielnicy. Powstała koncepcja, która opiera się na
dodaniu nowych elementów do istniejącej
tkanki. Mają powstać tu nowe funkcje, które
sprawią, że ludzie chętniej będą spędzać tu
czas. A może zamiast tworzyć kolejną „modną” dzielnicę ze strefą mieszkalną, Stocznia
Cesarska powinna być zwyczajnie pieczołowicie odrestaurowana? Efekt wielu decyzji
pokaże czas. Ja na razie mogę cieszę się tą wyjątkową przestrzenią wpisaną w czas.

ENGLISH

SHIPYARD WRITTEN IN TIME

Although to me, the brightest spot on the
map of Gdańsk is the Academy of Fine
Arts, because of how much I owe it, I also
identify myself with one more, less crowded place.
I pass it by every morning on my way to
work. There is some fascinating mystery
about the deserted, rusty red brick walls.
Deserted but so vivid at the same time. People
don’t seem to pay much attention to it. While
waiting at traffic lights, they are staring at theWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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dio here. I would cover the beautiful severe concrete floor
with large Persian carpets; yet, I couldn’t help but wonder
if I should cover it with anything at all – after all, it’s one of
the things I like the most about this place. Every day, I would go down one of the side streets, Ślusarzy or Niterów, to
enter one of the buildings. Just like people who work here
from 4 am and rivet steel parts. I believe that such exceptional space would make the job of interior designer much
easier. The atmosphere seems perfect. Looking up from
another design, I would see the disharmony behind the
windows – modern buildings rising like smoke from plant
chimneys. They’re like unreal pieces of a whole.
Walking among the buildings, I examine the walls on
which many artists have left their mark. But it can be excused in these circumstances. All these elements add to
the distinctiveness of the shipyard buildings. They add
colour to a seemingly monochromatic and dull district
and build its story.

Someone who is not from here would bet that the
area is deserted. But suffice to take a five‑minute
walk along one of these streets to hear the hisses
and sounds of metal parts clinging coming from the
inside of the hangars. Nobody is allowed in there –
that’s why the place is even more mysterious and
mesmerising. One can only imagine what’s going
on inside.
The variety of buildings is supposed to contribute
to the future development of the district. The new concept provides for adding new elements to the existing
tissue. Some new functions are going to be developed, which will make the space more attractive. But
perhaps instead of creating another ‘fancy’ district
with a residential area, the Imperial Shipyard should
be thoroughly restored? The effects will show over
time. So far, I can enjoy this exceptional space, which
is an inherent part of the city.
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ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć,
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie
na odwrót.

M

uszę przyznać, że zimową porą
często mam chęć na dość ciężkie,
rozgrzewające dania. Jest to zaprzeczenie aktualnego trendu, w którym wszystko jest fit, ale nie ma nic lepszego na zimowy

obiad, niż solidny kawał mięsa. Jeżeli nie
przepadasz za mięsem (lub jesteś wege/wegan) ten przepis nie jest dla Ciebie! Chociaż...
może jeden z moich warzywnych dodatków
zagości na Twoim stole. Dziś przygotuję baraninę na dwa sposoby.
Pierwszym przepisem, za który dzisiaj
się zabiorę, będzie noga jagnięca z ziołami
oraz trawą cytrynową. Całość nie tylko gotuje się dość szybko, ale również piecze się
w jednej brytfance wraz z ziemniakami co
oznacza, że podczas przyrządzania jej nie tylko w kuchni zachowamy porządek. Potrzeba
nam: 5 ząbków czosnku, 2 natki zielonej pietruszki, parę gałązek tymianku i trawy cytrynowej, dwie łyżki oliwy z oliwek garść soli
i pieprzu. Całość ucieramy na pesto. Udziec
barani nakrajamy w paski i marynujemy w pesto. Dobrze jak zamarynowane mięso trafi na
noc do lodówki. Jako dodatek do tego dania
proponuję pieczone warzywa z rozmarynem.
Takim sposobem do brytfanki trafią nacięte
bataty, seler, buraki, czerwona cebula oraz
czosnek w całości. Na te składniki układamy
nogę i pieczemy w temperaturze 230 stopni
przez około 20 minut. Później zmniejszamy

do 180 stopni i pieczemy około 1,5 godziny. Po
wyjęciu z piekarnika dajemy odpocząć mięsu
10 minut, kładąc je na desce i przykrywając
folią aluminiową.
W drugim przepisie zaczniemy od przygotowania dodatków. Najpierw od sosu, do którego przygotowania będzie nam potrzebne
0,5 kg kości wołowych, seler, marchewka, pociekna cebula, pieprz, liść laurowy, tymianek
oraz pietruszka. Zaczynamy od upieczenia
warzyw i kości. Trzeba uważać aby warzywa
się nie spaliły. Całość pieczemy około półtorej godziny, w 180 stopniach po czym wrzucamy do garnka i zaczynamy gotować do
uzyskania konsystencji sosu. Drugim dodatkiem będzie puree z konfitowanego czosnku
oraz zielonego groszku z dodatkiem mięty.
Czosnek zalany olejem wkładamy na godzinę
do piekarnika. Groszek gotujemy w bulio-
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PE S T O Z Z I E L O N E J PI E T RU S Z K I S Z Y K UJ E
Z J E D N E G O PĘ C Z K A , PR A Ż O N YC H
O R Z E C H ÓW PI N I OW YC H , S O L I , C Z O S N K U
O R A Z W DWÓ C H ŁY Ż E K O L I W Y.
nie warzywnym. Wszystkie składniki łączymy, dodajemy 100mln śmietany 30% i blendujemy na gładką masę.
Jeżeli masa jest za gęsta, dodajemy bulionu warzywnego.
Ostatnim dodatkiem będą pieczone marchewki z pesto
z zielonej pietruszki. Jeżeli mamy dostęp do mniejszych
marchewek, kroimy je wzdłuż, skrapiamy oliwą z oliwek,
posypujemy solą i pieprzem, a następnie wkładamy do
piekarnika na 40 minut. Jeżeli zaś nie mamy małych mar-

chewek, kroimy je w słupki i dalej postępujemy tak samo.
Pesto z zielonej pietruszki szykuje z jednego pęczka, prażonych orzechów piniowych, soli , czosnku oraz w dwóch
łyżek oliwy. Po wyjęciu z piekarnika polewamy nim marchewki. Mięso uprzednio moczone w roztworze wody, soli
i cukru dokładnie osuszamy i smażymy z dwóch stron na
patelni aż się zarumieni. Teraz dolewamy bulion, dodajemy marchewkę, pora, czosnek oraz cebulę i gotujemy do
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NAJLEPSZ Y M MIĘSEM DO
T E G O B Ę DZ I E JAG N I Ę C I N A ,
AC Z KO LW I E K T O DA N I E
Z B A R A N I N Ą W YC H O DZ I
RÓW N I E D O B R Z E .
miękkości. Najlepszym mięsem do tego będzie jagnięcina,
aczkolwiek to danie z baraniną wychodzi równie dobrze.
Teraz wszystko układamy na talerzu, a całość dekorujemy
zielonym groszkiem oraz chipsami z jarmużu.
ENGLISH

TAKE THE RAM BY THE HORNS

I must admit that on cold winter days, I often feel like having hot and heavy dishes. It’s an opposite of the current
trend, where everything is fit, but there’s no better win-
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ter dinner than a solid piece of meat. If you don’t eat meat
(or you're vegan/vegetarian), this recipe is not for you!
Well… you might serve one of my vegetable sides. Today,
I’ll prepare mutton in two ways.
The first recipe is leg of lamb with herbs and lemon
grass. The dish is fast to make, and you can roast the
meat with potatoes in one roasting tin, which means
you won’t make too much mess. Ingredients: five garlic
bulbs, two bunches of green parsley, a few thyme branches and some lemon grass, two spoonfuls of olive oil, salt
and pepper. Blend all the ingredients into pesto. Cut the
leg of lamb into strips and marinate it in pesto. Put it in
the fridge overnight. This will go with roast vegetables
with rosemary on the side. Put cut sweet potatoes, celery,
beetroots, red onion and garlic in whole into the roasting
tin. Then, put the leg on the vegetables and roast it in 230
degrees for about 20 minutes. Lower the temperature to
180 degrees and roast for about 1.5 hours. Take it out of
the oven. Put the meat on a board, cover it with foil and put
aside for about 10 minutes.
We’ll begin the second recipe with sides. For the
sauce, you need 0.5 kg of beef bones, celery, carrot, cut
onion, pepper, bay leaves, thyme and parsley. First, roast
vegetables and bones. Be careful not to burn them. Roast
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them in 180 degrees for about 1.5 hours. Next, put
them into a pot and cook until you get proper sauce
consistency. The second side is mushy garlic confit
and green peas with mint. Pour the garlic with oil
and roast it for an hour. Cook the peas in vegetable
broth. Blend the ingredients together with 100 ml
of 30% cream until smooth. If it’s too dense, add
some more vegetable broth. The last side is roast
carrots with green parsley pesto. If you have small
carrots, cut them along, sprinkle with olive oil, salt
and pepper, and put in the oven for 40 minutes.
For big carrots, cut them into strips and do the
same. To make green parsley pesto, you need one
bunch of parsley, toasted pine nuts, salt, garlic and
two spoonfuls of olive oil. Take the carrots out of
the oven and pour them with the pesto. Soak the
meat in water, salt and sugar, then dry it and fry on
both sides until brown. Next, add broth, carrots,
leak, garlic and onion and cook until soft. The best
meat for the recipe is lamb, but mutton will do as
well. Plate the dish and decorate it with green peas
and kale chips.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

ENGLISH

GAMES
GRZEGORZ KALINOWSKI, ‘GRA
W OCZKO’, PUBLISHED BY SKARPA
WARSZAWSKA, WARSAW 2019

GR A W G RY

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".

GRZEGORZ KALINOWSKI, „GRA
W OCZKO”, WYD. SKARPA
WARSZAWSKA, WARSZAWA 2019

Dawid Błachowiak, 21-letni futbolista nazywany nadzieją polskiej piłki nożnej, zostaje zamordowany we własnym mieszkaniu. Zbrodnię odkrywa całkiem przypadkowo Joanna Becker, telewizyjna gwiazda,
sąsiadka piłkarza. Na miejsce zbrodni trafia podkomisarz Artur Konieczny. Relacja
dziennikarki i policjanta (nie zdradzę zbyt
wiele, gdy powiem, że meandrująca między
nieufnością a fascynacją) wypełni emocjonalny wątek powieści, jakże istotny w kryminałach. Najważniejsze jednak pozostanie to,
co zawsze w tym gatunku najważniejszym
bywa: kto zabił i jakie miał ku temu powody?
Częściowo oddzielne, częściowo wspólnie
Joanna Becker i Artur Konieczny, będą próbowali zbliżyć się do prawdy.
Grzegorz Kalinowski, pisarz nominowany do nagród Wielkiego Kalibru i Złotego

Pocisku w kategorii „najlepszy polski kryminał”, dał się poznać jako autor sprawnych intryg, zanurzonych w historii przedwojennej
Warszawy (trzy powieści z cyklu „Śmierć frajerom” i dwie z cyklu „Kornel Strasburger”).
W „Grze w oczko” areną wydarzeń ponownie
jest stolica, wszelako akcja dzieje się współcześnie (o ile za współczesność można w 2019
roku uznać „odległą” Polskę roku 2012). W tej
nowej odsłonie autor broni się dzielnie: jego
świat, pełen tłustych odniesień do polskiej
codzienności, przepełniony anegdotami
i dykteryjkami, pozwala się czytelnikowi nieźle bawić, zwłaszcza że ci lepiej zorientowani
mogą w wielu postaciach fikcyjnych odnaleźć zdumiewające podobieństwa do wielu
polskich celebrytów.
„Gra w oczko” jest kryminałem, który puszcza do czytelnika oko. Czuje się
silne pierwiastki intertekstualne, zwłaszcza z twórczością Joanny Chmielewskiej.
Kalinowski nie ukrywa, że jej „Lesio” należy
do jego ulubionych książek. Bez wątpienia
dlatego w „Grze w oczko” jako jedna z bohaterek pojawia się pisarka Jadwiga Kuhn,
a główna bohaterka nazywa się Joanna
Becker. Becker to nazwisko panieńskie
autorki „Lesia”, a Kuhn to jej nazwisko po
mężu (pisarka nazywała się Irena Barbara
Kuhn, a Joanna Chmielewska była wyłącznie jej pseudonimem pisarskim). Co
jeszcze? Dyrektor programowy telewizji
– zadziwiająco przypominający Edwarda
Miszczaka z TVN – nazywa się Jaszczołt. Idę
o zakład, że to „szcz” w obu nazwiskach nie
jest przypadkiem. Warto też wspomnieć,
że Jaszczołt to nazwisko kapitana milicji
z powieści Niziurskiego „Niewiarygodne
przygody Marka Piegusa” – kolejnej z ulubionych książek Kalinowskiego. Chętnych
do odnalezienia wszystkich rebusów w jego
najnowszej powieści, zachęcam do osobistej
już lektury.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Dawid Błachowiak, a 21-year-old footballer,
hailed as the hope of Polish football, is murdered in his own apartment. The crime is discovered by accident by Joanna Becker, a TV
star and the footballer’s neighbour. Second
Lieutenant Artur Konieczny is assigned to the
case. The relationship between the reporter
and the policeman (I won't give away too much
if I say that it’s somewhere in between mistrust
and fascination) will cover the emotional plot
of the novel, which is really important in crime
stories. But the essence will be the usual question of the genre: who killed and for what reason? Joanna Becker and Artur Konieczny – together and each of them on their own – will try
to get closer to the truth.
Grzegorz Kalinowski, a writer nominated for the High Calibre Award and the
Golden Bullet Award for Best Polish Crime
Novel, is known for his crafty intrigues rooted in the history of pre-war Warsaw (three
novels in the series ‘Śmierć frajerom’ and
two in the series ‘Kornel Strasburger’).
‘Gra w oczko’ is also set in the capital, but
in contemporary times (if 2012 Poland can
be considered ‘contemporary’ in 2019). The
author rises to the new challenge: the novel
universe, full of spicy references to Polish
reality and anecdotes, and is highly amusing, especially because many of the fictional
characters bear a striking resemblance to
some Polish celebrities.
‘Gra w oczko’ is a crime novel with
a wink. The reader can find there plenty of
intertextual elements, especially some references to Joanna Chmielewska’s books.
Kalinowski openly admits that her ‘Lesio’
is one of his favourite books. That’s why one
of the characters in ‘Gra w oczko’ is Jadwiga
Kuhn, a writer, and the heroine’s name is
Joanna Becker. Becker is the maiden name
of the author of ‘Lesio’, and Kuhn is her
married name (the writer’s name was Irena
Barbara Kuhn, and Joanna Chmielewska
was only her pen name). What else can
I say? The name of the TV programme director – who is strikingly similar to Edward
Miszczak from TVN – is Jaszczołt. I bet
that this ‘szcz’ in both names is not a coincidence. And by the way, Jaszczołt is the
name of a Militia Captain from Niziurski’s
novel ‘Niewiarygodne przygody Marka
Piegusa’ – one of Kalinowski’s favourite
books. To discover and solve all rebuses,
check out ‘Gra w oczko’.
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Z LUDZI
DLA LUDZI

MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią.
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk,
Katowice), Banjaluka i MOMU. Twórca, wizjoner
i podróżnik poszukujący idealnego świata
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach
i niekończących się pomysłach.
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o tylu latach w branży gastro, uważam,
że doświadczenie z gastronomią to
według mnie sprawa połączenia paru
ważnych elementów: wyobraźni, kreatywności, uczciwości i wiedzy. Przechodząc
kolejne etapy w tym całym świecie branży
gastro jestem jednego pewny nasza branża
to ludzie dla ludzi!
Cała atrakcja polega właśnie na pojęciu gry
zespołowej zabawy, która ma wpływ na odbiór
ludzi różnych form gastronomii – od street
foodu do high gastronomy. Dlatego też nie powinniśmy jako branżyści zamykać się na konkretne środowisko, ponieważ wszystko to co się
dzieje w tym obszarze buduje naszą świadomość i kreatywność życiową za którą to my
jesteśmy odpowiedzialni. Kultura jedzenia, zachowania, ubioru, sposobu życia etc.
co pozwala mieć większą i lepszą świadomość
tego kim chcemy być, która mobilizuje dyscyplinuje, otwiera i wzbogaca nasze życie.
To właśnie odpowiedzialnością świadomi
ludzie budują wciąż to nowe rozwiązania
Concepty Foodowe. Mają wpływ na trendy
i wartości społeczne, obyczajowe i kulturowe.
Jestem tym zafascynowany i jak patrzę
na rozwój wszystkich kultur społecznych, ich
wpływ na trendy, gdzie cudownie przenikają
się różne kultury, nie eliminując się wzajemnie, lecz adoptując wszelkie dobrodziejstwa,
oddając to co najlepsze nam ludziom/konsumentom bezpośrednio na nich wpływając.
Korzystając z nowych możliwości wynikających z ruchu człowieka jego ciągłych migracji budujemy silniejsze jedności. Do tego
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dochodzi rozwój ekonomii, organizacji co
oznacza, że każdy ma wpływ na to co się dzieje
w naszym życiu, nasze wybory nasze emocje.
Różnice, co widać na co dzień powodują, że dostajemy rozwiązania od ludzi i dla
ludzi. Pozwala to na tworzenie nowych konceptów gastro równych w wartościach
społecznych. Czy to jest fast food, street food,
gourmet, każdy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i ma wpływ na całość, bo gdyby Pani z Bazaru Różyckiego nie wystawiała
swojego kosza ze „smakołykami”, a ja bym
ich nie spróbował to skąd bym pamiętał ten
smak a teraz próbował go odtworzyć. Albo
czy powstawały by wkrótce restauracje gdzie
mamy do czynienia z innymi wartościami i innymi wyobrażeniami? Wszystko sprowadza
się do jednego – do emocji i doświadczania.
Wciąż odwołujemy się do korzeni, bo to one
mają bezpośredni wpływ na to co jemy i jak się
bawimy. A my Polacy zwłaszcza, wiemy jak dobrze zjeść i się jak się bawić.
Ten niesamowity świat smaków, emocji,
mogą zbudować tylko ludzie i tylko dla ludzi
i to pokazuje, że czy mamy do czynienia z kebabem, czy wykwintnym deserem pokrytym
złotem – oba te światy dają nam możliwość
doświadczania, przeżywania, bycia, uczestniczenia, tworzenia. To mój sposób na postrzeganie i doświadczanie życia – POLECAM!
Bierność cofa, zamyka.
A życie jest drogą, którą trzeba przejść i to
lepiej z emocjami niż bez.
Ostatnia moja historia i emocje, których
mogłem doświadczyć to Brazylia gdzie okazuje
się, że przy małym palenisku kamiennym można przeżyć wyjątkowe chwile, można poczuć
smaki, które zapamiętam do końca życia, które
wpłynęły na mnie na moje postrzegania świata
i jego emocji. Głośne rozmowy, śmiech – ludzie
i ich otwartość bez pogoni za innością.
Moje nowe pomysły opierają się na najprostszych wartościach tych czytelnych
– miłości do wspólnego biesiadowania przy
„ogniu” do wspólnej zabawy i przeżywania –
to oczywiście nie zamyka nas przed eksperymentowaniem – a to wynika z ciekawości
ludzkiej, która prowadzi do zmian na „inne”.
ENGLISH

BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

After many years in gastronomy, I believe
that this industry is a matter of combining
few key elements: imagination, creativity,
honesty and knowledge. Considering it
step-by-step I am certain, that we indeed are
people for the people.
All fun begins with the concept of playful
teamwork. It has an influence on people reception of different kinds of gastronomy – from
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high to street-food. That’s why we shouldn’t, as
industry, shut down other environments, because everything that is happening right now
builds our awareness and creativity for which
we are responsible. The culture of food, acting
certain way, out clothes, finally, our way of life
– it all enables us to have a better understanding of who we want to be. It mobilizes and disciplines us, opens and enriches our life.
That responsibility is what makes aware
people built new solutions, Food Concepts. It
influences trends and social, cultural values.
I am fascinated by this and, with curiosity, observe the development of all cultures, their influence on trends, their diffusion in which all
of them enrich each other for our – customer/
people – benefit.
Thanks to modern opportunities to travel, we build stronger individuals. Growth
of economy and organization also adds
to this equation, which means that everyone
has influence on what happens in our life,
on our choices and emotions.
These differences cause something what
we see everyday. Solutions by the people, for
the people. It allows us to create new concepts
in gastronomy that are equal in social values.
Whether we talk about fast-food, street-food,
gourmet – everything comes with great responsibility and influence the whole. If the
lady from Bazar Różycki didn’t put out her bag
of treats, I wouldn’t try them and I wouldn’t
take time to recreate it in my restaurant.
Would restaurants with different values and
imaginations even exist? Everything comes
down to emotions and experience. We still go
back to our roots, because they have direct
impact on what we eat and how we have fun.
And us, Poles, we definitely know how to eat
and have fun.
This incredible world of tastes and emotions can only be build by the people for the
people. It shows, that it doesn’t matter if we
talk about kebab or refined dessert covered
in gold – both worlds give us an opportunity to
experience, participate and just be in the act of
creation. This is my way to see and experience
life. I definitely recommend it!
Being passive regresses us. Life is a journey that you have to go through. And you
should go through it rather with than without emotions. My last emotional trip was
Brazil, where, as I found out, you can experience amazing moments and taste extraordinary food around the small, hearthstone. And you remember this for the rest
of your life.
My new ideas are based on simplest values
– love to feast around the fire, have some fun
and experience. It doesn’t stop us from experimenting, which is a path that leads human curiosity to “another”.
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SEDUCTION

I

nspiracją do stworzenia sesji
był sentyment do stylu retro
oraz mody futurystycznej.
Pomimo wielu kontrastów, tworzą oryginalny duet łączący ze
sobą przeszłość i przyszłość.
To próba zastanowienia się
i uchwycenia tego, jak będzie
wyglądała moda za kilkadziesiąt
lat. Praca w ogrodzie, wspólne
spędzanie czasu przed telewizorem, czy spacer z psem, to
scenki z życia, w których została
uchwycona para młodych ludzi,
pochodzących z przyszłości.
Widać tutaj wyraźne zamiłowanie erą disco oraz stylem lat 80.
i 90. Wszystko to przeplata się
z plastikową i holograficzną nowoczesną modą.

ENGLISH

INTERPLANETARY
SEDUCTION

What has inspired this photo
shoot was sentiment to the retro
style and futuristic fashion.
Despite many contrasts, it creates
an original duo that combines past
and future. It is an attempt to
consider and capture what is
fashion about to look like in a few
decades. Working in the garden,
spending time together in front of
the TV or walking the dog are real
life scenes in which a couple of
young people from the future has
been captured. You can see here
a clear passion for disco and the
style of the 80s and 90s. All this
is intertwined with plastic and
holographic modern fashion.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I N T E R P L A N E TA R Y S E D U C T I O N

ONA/HER:
BODY : NATALIA KUŹNIAR
BUTY / SHOES: GLAMOROUS/ ZALANDO.PL
PIERŚCIONEK / RING: NEW YORKER
KOLCZYKI / EYERING: PARFOIS
ON/HE:
T-SHIRT : RESERVED
KAMIZELKA/VEST: RESERVED
SPODNIE /PANTS: MALE-ME
BUTY / SHOES: KIOMI/ ZALANDO.PL
NAUSZNICA /EARRING :RESERVED
BRANSOLETKA / BRACELET : KATARZYNA WÓJCIK
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODELE / MODELS:

Michał Kownacki

Klaudia Wierzbicka, Grzegorz Kłębek

STYLIZACJA WŁOSÓW / HAIR:

Niemarkowy Fryzjer / Karol Wojciechowski

I N T E R P L A N E TA R Y S E D U C T I O N

MAKIJAŻ / MAKE UP:

STYLIZACJA I SCENOGRAFIA / STYLIST AND SCENOGRAPHY:

Salma Kois Beauty Creator / Katarzyna Kois

Make Your Day / Paulina Wasążnik
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

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

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
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L AGA R DÈR E DU T Y F R EE
Z PR Z ED ŁU Ż ON Y M C ERT Y F I K AT EM I S O 90 01 :2015
PARYSKA ORGANIZACJA BUREAU VERITAS CERTIFICATION
PRZEDŁUŻYŁA FIRMIE LAGARDÈRE DUTY FREE CERTYFIKAT
ISO 9001:2015. OZNACZA TO, ŻE PROGRAM SZKOLEŃ I ADAPTACJI
PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI JEST ZGODNY Z SYSTEMEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. DOKUMENT DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI
SZKOLENIOWEJ PODMIOTÓW GRUPY DZIAŁAJĄCYCH WE FRANCJI,
WIELKIEJ BRYTANII, POLSCE, CZECHACH ORAZ WE WŁOSZECH.
tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

Do

procesu certyfikacji
firma po raz pierwszy
przystąpiła w 2009 roku.
Od tego czasu dwa razy w roku audytowi poddawane są procesy wdrażania
i szkolenia sprzedawców oraz managerów sklepów Aelia Duty Free i konceptów modowych, jak np. The Fashion
Gallery. Wnikliwa analiza obejmuje
m.in. sposób przyjmowania nowych
pracowników w firmie (tzw. on-boarding), tworzenie kalendarza i oferty
szkoleń oraz sposób ich prowadzenia,
a także system oceny wyników pracy
i badanie jakości obsługi klienta.
Celem wdrożenia certyfikacji ISO
w Aelia Duty Free Polska jest troska
o jak najwyższy poziom wprowadzania i szkolenia pracowników. W tym
obszarze firma zapewnia liczne
warsztaty produktowe oraz treningi
z zakresu kompetencji miękkich (technik sprzedaży, rozwoju managerskiego
etc.). W 2018 r. przeprowadzono łącznie tyle godzin szkoleń dla pracowników, ile średnio trwa 4-letnia edukacja
jednego ucznia.
Dzięki wprowadzeniu Systemu
Zarządzania Jakością w zakresie
szkoleń w Aelia Duty Free firma ma
pewność, że jej konsultanci i doradcy obsługują klientów zgodnie
z wystandaryzowanym protokołem
koncentrującym się na jak najwyższej
jakości usług. Każdy pracownik, nawet
biurowy, obowiązkowo przechodzi
szkolenie z tego zakresu. Dodatkowo
kompetencje sprzedawców weryfi-

kowane są poprzez regularne wizyty
tzw. mystery shopper prowadzone
przez firmę zewnętrzną. Odbywają się
one 5 razy w roku, a wybrane zespoły
sprzedażowe, które podczas badania
otrzymały największą liczbę punktów
w nagrodę uczestniczą w wyjazdach
zagranicznych. Dotychczas pracownicy Aelia Duty Free Polska odwiedzili
Islandię, Ibizę, Słowenię oraz Sycylię,
a w tym roku wybiorą się do Maroko.
- Najwyższa jakość obsługi klientów
leży w DNA naszej firmy. Dbamy o to,
aby sprzedawcy mieli jak największą
wiedzę na temat produktów i mogli sprostać potrzebom kupujących.
Dlatego tak dużą wagę przykładamy
do szkoleń i adaptacji nowych osób
w firmie. Zdajemy sobie sprawę, że
wizerunek marki buduje każdy pracownik – mówi Jolanta Czyżewska,
Kierownik ds. Zasobów Ludzkich
w Aelia Duty Free Polska.
IN ENGLISH

ISO 9001:2015 CERTIFICATE
FOR LAGARDÈRE DUTY FREE
RENEWED
Bureau Veritas Certification
agency set in Paris has renewed
the ISO 9001:2015 certificate for
Lagardère Duty Free. This means
that the company’s traiwning and
onboarding programme for employees complies with the Quality
Management System. The certificate
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

covers training activity of group entities operating in France, Great Britain,
Poland, Czech Republic and Italy.
The company entered the certification
process for the first time in 2009. Since
then, the processes of onboarding and
training shop assistants and managers
of Aelia Duty Free and fashion concepts,
such as The Fashion Gallery, are audited
twice a year. The thorough audit covers,
among others, the onboarding process,
drafting the calendar and training programme and training delivery methods,
as well as performance and customer
service evaluation.
The ISO certification in Aelia Duty Free
Poland aims at ensuring top level of onboarding and training of new employees.
The company provides multiple product workshops and soft competencies
development (sales techniques, manager
development, etc.). The number of training hours in 2018 amounted to a four-year
education of a student.
The Quality Management System of
training in Aelia Duty Free ensures that
the company consultants and advisors
serve customers in line with a standardised protocol providing for top
quality of services. All Aelia Duty Free
employees, even office workers, undergo
training in this regard. Moreover, shop
assistants are audited during regular
mystery shopping visits carried out by
an external company. The shops take
place five times a year, and the sales
teams that get the highest number of
points go on a trip abroad as a reward.
So far, the employees of Aelia Duty
Free Poland have visited Iceland, Ibiza,
Slovenia and Sicily, and this year, they’re
going to Morocco.
‘Top quality of customer service is in our
DNA. We make sure that our shop assistants are knowledgeable about our products and are able to satisfy the needs of
our customers. That’s why we attach great
importance to training and onboarding
processes. We know that the brand image
is built by each of its employees,’ says
Jolanta Czyżewska, Human Resources
Manager at Aelia Duty Free Poland.

LAGARDÈRE DUTY FREE..

Prezent

A gift

dokądkolwiek lecisz...

wherever you are going...

na każdą okazję,

Zapraszamy do naszego sklepu w Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów w strefie
wolnocłowej (Aelia Duty Free)
oraz ogólnodostępnej (Aelia Beauty).

for every occasion

Visit our shop at Szczecin-Goleniów Airport
in the duty free shopping area (Aelia Duty Free)
and in public zone (Aelia Beauty).

Znajdziesz nas także na: / Find us on:
aeliapl

Aelia_duty_free_polska
WIĘCEJ

NA ANYWHERE.PL
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ŁA SZT OW N I A
NOW E SERC E M I A STA
tekst i zdjęcia: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

S

zczecin ma możliwość zagospodarowania
od podstaw dużego oraz charakterystycznego fragmentu miasta. Jest to ewenement
na skalę krajową i wymarzona okazja do stworzenia nowej, tętniącej życiem części śródmieścia oraz ożywienia okolic Odry. Łasztownia
to jedno z najciekawszych miejsc w Szczecinie.
Wyspa położona w centrum, ale jednak nieco
od niego odseparowana. Miejsce swą historią
i potencjałem idealnie wpisuje się w markę
miasta, dobrego do życia, otoczonego zielenią,
wodą i przyrodą. Miasta, które posiada jeszcze
wiele tajemnic do odkrycia. Potencjał obszaru
Międzyodrza i Łasztowni, które niejako spajają
lewo i prawobrzeżną część Szczecina, daje nie-

samowite możliwości, które Szczecin postanowił wykorzystać.
Pierwszy krok ku zmianie wizerunku Łasztowni
został postawiony w 2013 roku. Rozpoczęła się wtedy pierwsza renowacja pochodzącego z XIX wieku
budynku nazywanego dziś Starą Rzeźnią. Znajduje
się w nim restauracja, sala konferencyjno-projekcyjna oraz księgarnia. Również w tym samym roku
do użytku został oddany sześciokondygnacyjny
biurowiec Lastadia Office zbudowany od podstaw,
wykorzystujący położenie w water froncie a formą
zharmonizowany z przedwojenną zabudową.
W tym samym czasie otwarto szczecińskie
bulwary. Nabrzeże zaczęło żyć, a zazwyczaj puste
okolice nad Odrą zapełniły się ludźmi. Dziś, można tam spotkać rowerzystów, biegaczy, wędkarzy.
Łasztownia jest coraz lepiej znana wszystkim
mieszkańcom Szczecina, wpisała się na stałe w krajobraz naszego miasta. Wyspa jest coraz
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chętniej odwiedzana przez mieszkańców i turystów. Symbolem tego miejsca stały się zabytkowe
dźwigi na nabrzeżu Starówka, które od czasu do
czasu odgrywają główną rolę w przedstawieniach
iluminacyjnych. Kolejnym znakiem rozpoznawczym szczecińskiej Łasztowni jest Maszt ze statku
„Kapitan K. Maciejewicz”, postawiony na nadodrzańskim bulwarze Gdyńskim. Morski charakter
tego miejsca zostanie podkreślony przez oddanie
w 2021 roku do użytku Morskiego Centrum Nauki.
Na odwiedzających Łasztownię czekają liczne
atrakcje takie jak Miejska Strefa Letnia z plażą
usytuowaną nad samym brzegiem Odry, nowoczesny port jachtowy, liczne restauracje i kawiarnie. W sezonie letnim do dyspozycji mieszkańców i turystów jest również wypożyczalnia łodzi
motorowodnych, a od tego lata można skorzystać
z szczecińskiego tramwaju wodnego.
W ostatnim czasie miasto wyłoniło zwycięzcę międzynarodowego konkursu urbanistyczno – architektonicznego „Łasztownia. Nowe
serce miasta”. Po 2021 roku planowane jest
rozpoczęcie budowy mostu Kłodnego, a w tym
roku rozpocznie się przebudowa całego układu
drogowego poprawiającego dostęp do całego
Śródodrza, w tym także Łasztowni. Bezpośrednio więc za kilka lat deweloperzy oraz inwestorzy uzyskają lepsze możliwości inwestowania
na całym obszarze.
W miejscu, które od dawna fascynowało
głównie historyków i architektów, zaczyna się
coś nowego. Tutaj może bić serce miasta. Okolice Odry zaczęły żyć, a wizja miasta w którym
dobrze się żyje, blisko wody i przyrody – zaczyna
się spełniać.
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IN ENGLISH

ŁASZTOWNIA. NEW HEART OF
THE CITY
In Szczecin, like in no other city in
Poland, a large and characteristic
part of the city centre can be developed from scratch. It’s a perfect
opportunity to create a new, vibrant
district and add life to the area near
the Oder. Łasztownia is one of the
most attractive spots in Szczecin. The
island is situated in the city centre but
a bit isolated at the same time. Given
its history and potential, it perfectly
fits the city brand – a good place to
live, surrounded by greenery, water
and nature; a city with multiple mysteries waiting to be discovered. The
potential of Międzyodrze and Łasztownia, which connect the left- and
right-bank of Szczecin, offers plenty
of opportunities, which Szczecin authorities decided to grasp.
The first step towards changing
the image of Łasztownia was taken in
2013 when the first restoration of a 19th

century building called the Old Slaughterhouse began. Today, the building
houses a restaurant, a conference and
screening room and a bookshop. In the
same year, a six-storey office building,
Lastadia Office, was commissioned. The
building was put up from the ground up,
taking advantage of its location in the
water front; its form is in harmony with
pre-war buildings in the area.
Also, Szczecin boulevards were
opened. The quay became vibrant, and
the usually deserted areas near the
Oder were suddenly full of people. Today, there are plenty of cyclists, joggers,
and anglers there.
Łasztownia is becoming more and
more popular among the locals and
tourists and it has become an inherent
part of the city landscape. Historical
cranes on the river bank near the Old
Town, which are sometimes used in illumination shows, are a symbol of this
place. Another hallmark of Łasztownia
is a mast of the ship ‘Kapitan K. Maciejewicz’, placed on the Gdynia boulevard.
The marine character of the place will
be highlighted by commissioning the
Marine Science Centre in 2021.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Ł A S Z T O W N I A . N O W E S E R C E M I A S TA

The island boasts multiple attractions, such as the Urban Summer
Zone, with a beach situated right on
the bank of the Oder, a modern yacht
marina, numerous restaurants and
cafés. In summer, visitors can also
hire a motorboat and enjoy a ride on
a water tram.
Recently, the city announced the
winner of the international urban
and architecture competition ‘Łasztownia. The New Heart of the City’.
The construction of the Kłodny Bridge
will begin after 2021, while this year,
the entire road system is going to be
reconstructed to improve the access to
Śródodrze, including Łasztownia. In
a few years’ time, this will create better
investment opportunities for developers and investors in the area.
Something new is going on in a place
which has fascinated historians and
architects for a long time. The heart of
the city can beat right here. The area
near the Oder is now teeming with life,
and Szczecin has taken another step
towards becoming a good place to live,
closer to water and nature.
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REKLAMA
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W okresie świątecznym linie lotnicze zwiększyły ilość połączeń. Zapraszamy na stronę przewoźników oraz www.airport.com.pl

KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5

GRECJA-KORFU
GRECJA-KRETA
GRECJA-ZAKYNTHOS
TURCJA
ALBANIA

SZCZECIN

ALBANIA
KORFU

TURCJA

ZAKYNTHOS
KRETA

KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM

LOTNISKO

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
PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert turystycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857
ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

AIRPORT

TA XI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690
DOJA ZD 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

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY
CAR PARK GREEN

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:0023:00/ 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 rezerwując 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 pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING / DOBOW Y
CAR PARK RED

CENNIK CAR PARK FEES / LONG -STAY

CENNIK CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO GODZINY

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN
10 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR
DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE 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.

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 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.
DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHARTER FLIGHT.
PRZYKŁADOWE CENY PO RABACIE: / EXAMPLE FEES WITH DISCOUNT:
POSTÓJ 7 DNI / 7 DAYS PARKING – 72 PLN
POSTÓJ 14 DNI / 14 DAYS PARKING – 100 PLN

