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redaktorka naczelna SYLWIA KAWALEROWICZ

Lepiej już nie będzie. Niewiele haseł oddaje lepiej 
moje nastawienie do życia. Nie jest to specjalnie 
dobrze widziana postawa, ale cóż zrobić. Tym bardziej 
bawi ono wyeksponowane na okładce poczytnego 
magazynu o rozrywkowym życiu miasta. I w dodat-
ku wcale nie ja je tam umieściłam, tylko Bolesław 

Chromry, który ku naszej wielkiej radości zgodził się 
przygotować noworoczną okładkę „Aktivista” oraz 
– uwaga uwaga – specjalny kalendarz na dziewięć 
miesięcy. „Jak ciąża i rok akademicki” - tłumaczy. Może 
być też tak, że więcej się nie zmieściło. Ale kto by się 
tym przejmował, może i tak nie będzie października, 

bo katastrofa klimatyczna nastąpi 
szybciej niż przewidują najbardziej 
pesymistyczni z piewców nadcho-
dzącego końca świata? Ale dość 
tych kasandrycznych utyskiwań. 
W nowy rok staramy się wejść 

na wesoło – Michał 
Sufin i Bartek Młynarski 
z Klubu Komediowego 
podsumowują mijające 
12 miesięcy. Jest śmiesz-
nie. Potem trochę mniej, 
bo w rozmowie z Natalią 
Przybysz pojawiają się 
znów wątki klimatycz-
nej katastrofy. Natalia 
ma jednak receptę na 
radzenie sobie z paniką 
i globalnym ociepleniem. 
Sprawdźcie. Nie omińcie 
też tegorocznego zesta-
wienia nowych twarzy 
– czyli postaci, które 

mogą w najbliższym czasie sporo 
namieszać w waszych życiach, 
głowach i sercach. Piszemy też 
o fajnych pomysłach na prezenty, 
nie tylko świąteczne. Wszystkiego 
dobrego! 

NOWY ROK NIESIE 
ZAZWYCZAJ NADZIEJĘ NA 
LEPSZE JUTRO.  GORZEJ, JEŚLI 
LEPIEJ NIE BĘDZIE. DLATEGO 
CIESZMY SIĘ TYM, CO MAMY. 

Okładka:  Bolesław Chromry
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pracują z nami

ZUZA TOKARSKA
Studiuje grafikę na ASP we Wrocławiu, zajmuje 
się instagramowym projektem @odpodszewki 
nadrukowując ilustracje na starych tkaninach. 
Drukuje na obrusach, zasłonach, używanych 
t–shirtach i prześcieradłach. Razem z mamą 
wykorzystują materiały robiąc z nich plecaki 
i torby. Ilustracje Zuzy można zobaczyć na 
ztokarska.pl. Dla nas Zuza zilustrowała tekst 
Michała Sufina i Bartosza Młynarskiego z 

Klubu Komediowego. 

BOLESŁAW CHROMRY
Rysownik, malarz, grafik, poeta, wesołek. Absolwent 

Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Wydał cztery powieści graficzne nakładem Korporacji 

ha!art. W 2018 r. ukazał się jego artbook „Elementarz Polski 
dla Polaka i Polki z Polski”. W 2019 r. wydał debiutancką 

powieść „Pozwólcie pieskom przyjść do mnie”. Specjalnie 
dla „Aktivista” przygotował kalendarz na dziewięć miesięcy 

i naszą noworoczną okładkę.

PAWEŁ STARZEC
Fotograf, socjolog, dziennikarz. Zajmuje się 
dokumentami fotograficznymi o relacjach 

przestrzeni i jej kontekstów, głównie w pers-
pektywie historycznych zmian i transformacji. 
Doktorant na ISNS Uniwersytetu Warszawsk-
iego, magistrant na ITF Opava, wykładowca 

akademicki. Współtwórca kolektywu twórców 
i edukatorów Azimuth Press. Muzyk i artysta 

dźwiękowy, 1/2 duetu Mazut. Entuzjasta zinów 
i kultury DIY.  W tym numerze sfotografował 

bohaterów materiału „Nowe twarze”.

Pobierz aplikację
KappAhl Life & Style.
Odbierz kupon 25 pln 

na pierwsze zakupy 
w sklepie stacjonarnym.

AKTIVIST_KappAhl_165x225.indd   3 18.12.2019   09:03
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NA 
WIE
TRZE

rozmawiała: OLGA ŚWIĘCICKA
 foto: SILVIA POGODA

Natalia Przybysz nie boi się 
odlecieć. Nie dość, że właśnie 

wydała pierwszą w Polsce 
w pełni ekologiczną płytę, 

to jeszcze zaśpiewała na niej 
o tym, o czym rząd i politycy 

wolą milczeć. Masowa wycinka 
drzew, smog i ginące gatunki. Po 

odsłuchaniu depresja klimatyczna 
gwarantowana. Cóż, czasem 

trzeba się wzruszyć,  
żeby ruszyć!

Twoja najnowsza płyta to piękny ukłon w stronę 
środowiska. Nie dość, że winyl powstał z odpad-
ków innych płyt, a kompakt ma minimalną ilość 
aluminium, to do tego całość zapakowana jest 
w folię kukurydzianą, a okładka wydrukowana 
została na papierze z recyklingu. Jestem pod 
wrażeniem.
NATALIA PRZYBYSZ: To faktycznie pionierskie 
rozwiązanie, ale trochę już sobie nie wyobra-
żam, żeby wydać płytę inaczej. Co więcej, nie 
ma na niej nadruków, tylko ręcznie wykonane 
logo, które stworzyłam za pomocą szablonu 
i rozmazanego na palcu węgla. Dotknęłam 
i własnoręcznie podpisałam każdą z płyt. 
To było dla mnie ważne, żeby poprzebywać 

wywiad
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Mam poczucie, że jedną z najpoważniejszych 
przyczyn cierpienia jest powstrzymywanie 
procesów, które i tak muszą się zadziać. Bloko-
wanie ich sprawia, że jeszcze bardziej boli. Co 
ciekawe, często z całych sił trwamy w miejscu, 
zapominając o tym, że zmiany potrafią być 
też na lepsze. Trzeba tylko przestać się bać 
i odpuścić.

Jak się uczysz tego odpuszczania? 
Bardzo dużo dały mi medytacja i joga. Joga to 
idealna szkoła przekraczania swoich granic. 
W ramach codziennych praktyk wykonuję 
kapotasanę, czyli takie mocne wygięcie do 
tyłu. Wydaje mi się, że znam swoje możliwo-
ści i wiem, jak daleko moje ciało potrafi się 
wygiąć. Okazuje się jednak, że wystarczy mu 
zaufać, żeby pójść o krok dalej. Nie raz siebie 
zaskoczyłam. Poza tym odpuszczania nauczy-
łam się od taty, który jest żeglarzem i z wia-
trem jest za pan brat. Kiedy zaczynam spinać 
się na scenie, to kładę sobie rękę na głowie, 
jak mój tata, kiedy się nudzi, i wszystko mi 
odpuszcza. Śmieję się, że uruchamiam w sobie 
wewnętrznego Jacka Przybysza.

Wiatr wieje nie tylko w tekstach, ale też na 
okładce.
I układa się w dzikiego ptaka, co dla mnie 
było dość niesamowite. Zdjęcie powstało, 
kiedy tańczyłam z materiałem na wietrze i nie 
podejrzewałam, że ułoży się on w konkretny 
kształt. Ten ptak ma dla mnie o tyle znacze-
nie, że przez cały rok miałam w głowie jeden 

Jedną z najpoważniejszych 
przyczyn cierpienia jest 
powstrzymywanie procesów, 
które i tak muszą się zadziać. 
Często z całych sił trwamy 
w miejscu, zapominając o tym, 
że zmiany potrafią być też na 
lepsze. 

z nimi choć przez chwilę i cząstkę siebie pu-
ścić dalej w świat.

Tę cząstkę dajesz też w piosenkach, które znów 
są bardzo osobiste. „Jak namalować ogień” to 
zapis twojej relacji z naturą.
Płyta to odpowiedź na żałobę klimatyczną, 
którą cały czas przeżywam. Szczególnie po-
przednie lato było dla mnie pod tym wzglę-
dem trudne. Dopadł mnie straszny dół, kiedy 
zdałam sobie sprawę, że niektóre procesy, 
które zaszły w naszym środowisku, są nieod-
wracalne. To było wyjątkowo upalne i duszne 
lato. Do tego stopnia, że prawie codziennie 
budziłam się w przyczepie, w której spędza-
my wakacje, z migreną tak silną, że traciłam 
wzrok. A że przyczepa jest postawiona w miej-
scu, gdzie nie ma ani jednego drzewa, to kilka 
razy, uciekając przed słońcem, wczołgiwałam 
się pod przyczepę sąsiadów i leżałam tam 
razem z moim psem, który już na początku 
lata wyczaił tę miejscówkę. Pamiętam dzień, 
w którym w końcu się ochłodziło i zaczęło 
porządnie wiać. Poszłam z psem na plażę, był 
zachód słońca, a ja w końcu mogłam nabrać 
powietrza w płuca. Patrzyłam na to słońce, 
czułam wiatr i nagle zaczęłam z nimi rozma-
wiać. Zadałam pytanie: „Co możemy zrobić, 
żeby się uratować?”.

Usłyszałaś odpowiedź?
Poczułam bardzo mocno, że jedynym ra-
tunkiem jest trzymać się jak najbliżej. Tych, 
których kochamy, i Matki Ziemi. Trzeba się 
opiekować najbliższymi, dbać o siebie i być 
w nieustającym kontakcie z ziemią. I nawet 
jeśli nastąpi katastrofa ekologiczna, świat 
będzie płonąć, a ziemia osuwać, to mam pew-
ność, że my będziemy trzymać się za ręce.

„Wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie 
strumienie. A ja puszczam się w ten nurt ze 
zdziwieniem. Ciepły wiatr, ciepły wiatr działa na 
mnie jak znieczulenie” – śpiewasz na swojej naj-
nowszej płycie, która cała jest pełna powietrza
z tego letniego spaceru.
To prawda. Ostatnio uczę się odpuszczania. 
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wiersz Miłosza pt. „Drzewo”, 
który brzmi: „Jestem maleńkim 
ptaszkiem w ogromnym szczę-
śliwym drzewie. A to drzewo nie 
rośnie w lesie, bo samo jest całym 
lasem. W nim mój początek, pa-
mięć, zaniemówienie. Bo nie chce 
być nazwane żadnym wyrazem”. 
Świadomość, że mogę być maleń-
kim ptaszkiem na wietrze, jest dla 
mnie bardzo wyzwalająca.

Tego bycia ptaszkiem uczysz się też 
podczas wspinaczki, którą niedaw-
no odkryłaś.
Wszystko dzięki Justynie, mojej 
przyjaciółce, która zabrała 
mnie pierwszy raz na ściankę. Na razie 
niewiele umiem, jestem we wspinaczkowym 
przedszkolu, ale mocno się w to wkręciłam. 
Początkowo strasznie bałam się puszczania 
i odpadania ze ściany, ale od kiedy mówię 
sobie, że jestem tylko malutkim ptaszkiem,
to nagle dostaję skrzydeł. Ścianka, poza jogą, 
to kolejna szkoła odpuszczania.

W nowym roku będziesz więc doskonalić się 
we wspinaniu i puszczaniu. Masz jeszcze jakieś 
postanowienia?
Nie jestem dobra w postanowieniach 
noworocznych i nie do końca w nie wierzę, 
ale jeśli miałabym coś robić, to na pewno 
zrobiłabym coś dla Ziemi. Ostatnio w domu 
popsuła mi się pompa do wody i przez dwa 
wieczory myliśmy się w tym, co zostało 
w wannie. Najpierw dzieci, potem ja, a na 
końcu mój partner. O dziwo nie jest to wcale 
trudne. Kiedy myślałam, ile wody udało 
nam się przez te dni zaoszczędzić, wpadłam 
na pomysł, żeby wprowadzić do obiegu 
hasztag #bawiesiezeniemawody. Fakt, że 
w toalecie spuszczamy pitną wodę, wydaje 
mi absolutnie niemoralny. W Indiach, gdzie 
często bywam, taki dostęp do wody pitnej, 
jaki my mamy w Europie, jest marzeniem. 
Myślę, że taka zabawa w brak mogłaby otwo-
rzyć nam oczy.

Czyli nowy rok będzie pełen 
zabawy.
I ziemi, bo mam jeszcze marzenie 
o szklarni. U moich sąsiadów 
jest kawałek ziemi, która leży 
odłogiem. Stoi na niej rozwalona 
szklarnia. Chciałabym ją od nich 
wydzierżawić, naprawić i zacząć 
uprawiać w niej dynie i cukinie. 
Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, 
ale mam głębokie przekonanie, 
że kontakt z ziemią w magiczny 
sposób wydłuża czas. Za każdym 
razem, kiedy robię coś w ogródku, 
to dostaję takiego kopa ener-
gii i satysfakcji, jak po dwóch 
godzinach snu. Przyszły rok 

chciałabym więc spędzić na zabawach ziemią, 
uczeniu się o roślinach i byciu sam na sam 
z naturą.

Brzmi jak dobry plan na zebranie kolejnego 
materiału na płytę. Po płycie o katastrofie ekolo-
gicznej czas zajrzeć do własnego ogródka.
Mam wrażenie, że cały czas śpiewam z wła-
snego ogródka. A na pewno od czasu „Prądu”, 
który powstał podczas terapii. Dzięki niej 
dokopałam się do takiego swojego punktu, 
który pozwala mi śpiewać to, co czuję. Ten 
proces cały czas się we mnie krystalizuje, uczę 
się coraz wyraźniej wypowiadać, ale też wiem, 
że do pewnych rzeczy już nie wrócę.

Do jakich?
Na pewno do Sistars. To jeden z tych etapów, 
które zamknęłam w swoim życiu. Było kilka 
prób powrotów, a ostatnio nawet wspólna 
trasa Przybysz & Przybysz. Fajnie było 
powspominać, ale dla mnie to już kompletny 
folklor. Do tego stopnia, że nie potrafiłam 
zaśpiewać naszego starego hitu „Ding 
Dong”. Nie mogłam sobie wyobrazić, jak 
po zaśpiewaniu wszystkich swoich bliskich 
i drogich mi piosenek mogłabym stanąć na 
scenie i zaśpiewać sobie: „Ding dong słyszę 
dzwonek do mych drzwi”. To już za mną. 
Nowe przyniesie wiatr.

„JAK MALOWAĆ 
OGIEŃ" TO NAJ-
NOWSZA, PIĄTA, 
SOLOWA PŁYTA 

NATALII PRZYBYSZ.

wywiadwywiad
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tekst: BARTOSZ MŁYNARSKI, MICHAŁ SUFIN, ilustracja: ZUZA TOKARSKA

2019 r. w obrazkach pisanych, czyli Klub Komediowy typuje 
10 najważniejszych wydarzeń mijającego roku. Młynarski i Sufin 

specjalnie dla „Aktivista” przygotowali przegląd hitów i kitów ostatnich 
12 miesięcy, bezpardonowo rozprawiając się z wydarzeniami, które 

zawładnęły naszymi umysłami i rozpaliły emocje. Albo nie. 

Ostatni sezon „Gry o tron” dla 
naszych rodaków okazał się tragedią. Nie 
dość, że koniec, to jeszcze taki sobie. 
Chodzą plotki, że portal Chomikuj.pl 

w odpowiedzi na potrzeby widzów wchodzi 
w koprodukcję z Polsatem i szykuje 9. sezon 
serialu przeznaczony tylko na polski rynek. 
Daenerys 

zagra Małgorzata Kożuchowska, w rolę karła 
Tyriona wcieli się Zbigniew Zamachowski, 
a Jona Snowa zagra Artur Barciś. 

Katastrofa ekologiczna, czyli wyciek 
z oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dla 
jednych dramat, dla innych pomysł na 
dobry biznes: w ramach idei zero waste 

SZYC, 
OSCARY
I WSZYSTKIE  

REKLAMY  
LEWANDOWSKIEGO

2019
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na polskim rynku pojawiła się nowa woda do 
picia „Ściekowianka”, przy tej okazji duża sieć 
sklepów będzie dodawać do wody pluszaki do 
kolekcji o nazwie „Odpadziaki”. 

Polski aktor w nowym filmie Quentina 
Tarantino! Czyli Rafał Zawierucha w 
„Pewnego razu w Hollywood”. W krótkim 
epizodzie aktor wciela się w Romana 

Polańskiego, który woła pieska. Pomimo długich 
miesięcy prób amerykański pies był niezadowo-
lony ze sceny z Rafałem. Skarżył się na planie, że 
Zawierucha mylił komendy, nie umiał podegrać 
tekstu i ukradł piłkę do rzucania.

Oscar dla „Zimnej wojny” to niewątpli-
wy sukces polskiego kina, ale jeszcze 
większe emocje wywołał Borys Szyc, 
relacjonując całą imprezę na swoim 

Instastories. W przyszłym roku Szyc ma być 
jedynym Polakiem, który nadal będzie się 
starać o wizę na prośbę Hollywood. 

Po raz pierwszy zrobiono zdjęcie 
czarnej dziury w kosmosie, jednakże 
po bliższej analizie okazało się niestety, że 
to nocne zdjęcie Bydgoszczy. 

„Joker”. Film, który naświetli, mamy 
nadzieję, i na polskim rynku wszelkie 
niebezpieczeństwa wynikające z nieludz-
kiego prekariatu w branży komediowej. 

Co ciekawe, jak każda mocarstwowa telewizja, 
podobno i TVP przygotowuje już rodzimą 
wersję pt. „Jajcarz”. To historia starzejącego się, 
niedocenionego, wyszydzanego komika 
telewizyjnego z programu, który na potrzeby 
tego tekstu nazwiemy „Pasmo Nabiał”. Komik 

ów, wyrzucony na margines społeczeństwa, 
wiedziony paranoją i poczuciem prześladowa-
nia, zieje nienawiścią do otoczenia… W polskiej 
wersji ma to być film dokumentalny.

Wszystkie reklamy Roberta Lewan-
dowskiego. Wielce zaimponowała nam 
konsekwencja, z jaką marki postanowiły 
wyrównać konkurencję. Kolejne billboar-

dowe wcielenia reprezentanta Polski to sztosy 
nad sztosami. Oczywiście nie będziemy 
wymieniać nazw marek (chociaż warto 
pamiętać, że były to: T-Mobile, Coca Cola, 
Huawei, Head & Shoulders, Vistula, Oshee, 
Grupa Lotos, Nike, Gillette i Biedronka), ale 
warto dodać, że podobno w przyszłym roku 
postanowiły dla oszczędności zrzucić się na 
jeden billboard, na którym Lewy ubierze się we 
wszystkie produkty naraz.

Borys Szyc na Oscarach. Po prostu. 
Dodajemy postanowienie noworoczne, że 
w przyszłym roku znajdziemy w sobie 
dodatkowe pokłady optymizmu i: „Będzie-

my się wszystkim jarać, jak Szyc na Oscarach”.

Jedyny powód, dla którego nowa edycja 
„Big Brothera” nikogo nie rozczarowała, 
to fakt, że nikt nie miał żadnych oczekiwań. 
Tym bardziej elektryzujący okazał się news, 

jakoby w kontrze do rozrywki hołdującej niskim 
standardom intelektualnym Discovery wrazz 
Internetową Telewizją UW zamierzają w 
nadchodzącym roku wyprodukować pierwszy 
sezon „Wielkiego PAN-u”, czyli reality show dla 
pracowników naukowych. Udało nam się 
wykraść skrót pierwszego odcinka: „Doktorant 
Nowicki znowu kradnie papierosy innym 
mieszkańcom. »Gdzie są moje Wittgensteiny!« 
– oburza się filozofka analityczna języka Łęcka. 
Tymczasem w domu WIELKIEGO PAN-u 
wybucha skandal. Ktoś spisał tezy z dysertacji 
doktorskiej Olgi…” Nie możemy się doczekać.

Nobel dla Olgi Tokarczuk. I nie 
zgadzamy się ze złośliwymi komentarza-
mi, że musiał spotkać się z długą, chłodną 
chwilą milczenia w domu Zagajewskich. 

Poza tym szczerze to raczej Sylwia Chutnik ma 
czego żałować. No bo przecież ile polskich 
autorek, feministek, z wolnościową siłą i 
ekscentryczną fryzurą może dostać Nagrodę 
Nobla? My uważamy, że dwie! A poza tym 
wszyscy mamy problem, bo trzeba doczytać 
„Księgi Jakubowe”… (Na szczęście są audio-
booki).

2019
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STUKOT
Stukot to jednoosobowy projekt perkusisty 
Szymona Witeckiego. Stukot to jazz. Choć 
pewnie sam Szymon powiedziałby zaraz, że 
to, co robi, koło jazzu nawet nie leżało. Jest 
równie skromny, jak zdolny, dlatego daleko mu 
do masturbatorskich popisów. Grał rock’n’rol-
la i shoegaze (współpracuje z Michałem 
Pydo z nieodżałowanych Hatifnats), ale 
długo nie mógł pokazać całego spektrum 
swoich możliwości. Trzy płyty, które nagrał 
solo, to trudne do sklasyfikowania połącze-
nie ambientu, psychodelii i jazzu, a zarazem 
najdziwniejsze nagrania, jakie słyszałem na 
polskim podwórku od czasu kIRk. Wystarczyło 
kilka sekund, by nawet w słonecznej Grecji ta 
muzyka zrobiła mi wodę z mózgu. Przez kilka 

Zmęczeni medialną inwazją obrandowanych influencerów
i napompowanych gwiazdek niezmordowanie szukamy postaci 
autentycznych, inspirujących, wartych zauważenia. Na dobry 

początek roku przedstawiamy wam twórców,
na których warto mieć oko w najbliższym czasie. Mogą 
namieszać w waszym życiu, w głowach albo sercach. Nie 

kalkulują, nie kombinują, tylko robią swoje. I robią to dobrze. 
Odważnie przecierają szlaki, inspirując i dając do myślenia – 
w muzyce, modzie czy literaturze, za co jesteśmy im bardzo 

wdzięczni. Zapamiętajcie te nazwiska.

dni nie mogłem uwolnić się od dziwnego 
uczucia, że coś niepokojącego czai się na 
mnie w ciemności. I podobnie będzie z wami, 
bo Stukot nie pozostawia obojętnym. Przerazi, 
odrzuci, zafascynuje, ale pozostanie w waszej 
głowie. Całkiem możliwe, że będzie też jedną 
z bardziej wymagających muzycznie rzeczy, 
z jakimi zmierzycie się w życiu. Niezależnie 
od tego, czy wsiąkniecie w ten mroczny świat, 
czy uciekniecie do bezpiecznej ciszy, Stukot 
pozostanie najbardziej oryginalnym projektem 
muzycznym na całej mapie polskiego niezalu. 
A że koncerty gra właściwie tylko przy okazji 
premiery nowego albumu, w 2020 r. pole-
camy bardzo dokładne wsłuchiwanie się we 
wszelkie dobiegające was stukoty.

tekst: MICHAŁ KROPIŃSKI, MICHAŁ KOSZEK,  foto: PAWEŁ STARZEC

2020nowe twarze
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U N I C O R N 
BOOKING

Jeśli jesteście stałymi bywalcami stołecznych 
klubów, z pewnością natknęliście się na ko-
lorowe, futurystyczne plakaty zapowiadające 
wydarzenia sygnowane przez U n i c o r n 
Booking. Za ich projekty oraz całe jednorożco-
we zamieszanie odpowiada jedna osoba, którą 
możecie kojarzyć z jej witch house’owego pro-
jektu SKY / sorrowkillsyouth. Pierwszy koncert 
Sky zorganizowała trzy lata temu, ale zabawę 
w jednoosobową agencję bookingową zaczę-
ła na całego pod koniec roku 2018. Do dzisiaj 
ma na koncie ponad 40 koncertów artystów 
z Polski i zagranicy. Robi to nie tylko z zamiło-
wania do muzyki, ale też niechęci do horroru. 
– Każdy zespół ma na swoim koncie jakieś hor-
ror story z trasy. Menedżer klubu, który się do 
ciebie przystawia, albo klub nie chce zapłacić 
za koncert czy nie robi żadnej promocji i nikt 
nie pojawia się na koncercie. Staram się, żeby 
koncerty, które organizuję, muzycy pamiętali 
jako love story i chcieli do nas wracać – tłuma-
czy Sky. Choć działa od niedawna, U n i c o r 
n znalazł się na znanej wśród muzyków liście 
Darka Pietraszewskiego (szefa labelu Pointless 
Geometry2k, organizatora cyklu wydarzeń 
V/A), która zawiera namiary na bookerów, 
traktujących uczciwie zarówno publiczność, jak 
i artystów. – Zajmuję się wszystkim sama, od 
projektu i powieszenia plakatu przez promocję 
po stanie na bramce, a nawet zapewnienie 
zespołom noclegów u siebie w domu – opo-
wiada. I jeśli wydaje wam się, że to wszystko jest 
takie proste, to spróbujcie skołować dodat-
kowy materac dla kumpla z zespołu w sobotę 
wieczorem. W 2019 r. Sky gościła ekipy 
z Moskwy, USA, Czech czy Peru. Zorganizowa-
ła też pierwszą odsłonę cyklu SPELLS, promu-
jącego dziewczyńskie składy. Na rok 2020 ma 
ambitne plany, m.in. nieoczywiste bookingi 
zza wschodniej granicy. Ich rozmach zależy od 
waszego wsparcia, bo Sky działa bez żadnego 
finansowania z zewnątrz, stawiając na szczerość 
i DIY. Jeśli zatem waszym noworocznym posta-
nowieniem jest poznanie artystów, o których 
nie słyszeli wasi znajomi, albo nadrobienie 
zaległości w kontaktach z jednorożcami, to 
wiecie, co robić!
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Czasem wydaje mi się, że mało kto zauważa, jak bardzo abstrakcyjna 
i psychodeliczna jest nasza codzienność. Trochę tak, jakbyśmy po 
prostu zaakceptowali niektóre zjawiska i bez zadumy przeszli nad nimi 
do porządku dziennego. Trochę, jakby do wody w naszych kranach 
ktoś od dawna dolewał jakiegoś tajemniczego psychodeliku. Na 
szczęście są takie osoby jak Natalka Suszczyńska, które czujnie obser-
wują rzeczywistość i stają się jej kronikarzami. Natalii daleko jednak 
do kronikarstwa w królującym w Polsce stylu non-fiction. Nie zmienia 
to faktu, że w jej prozie znajdziecie bardzo dużo prawdy, nie tylko
o Polsce 2k19. Zaczynała, publikując opowiadania m.in. w „Ricie 
Baum”, „Wakacie”, „Elewatorze”, „Helikopterze”, „Fabulariach” i zinie 
„Girls to the Front”. Jej teksty pojawiały się też na łamach Popmoderny 
czy Krytyki Politycznej. W 2013 r. została laureatką programu stypen-
dialnego TVP Kultura „Dolina Kreatywna”. Jednak to dopiero ten rok 
przyniósł jej pełnowymiarowy debiut literacki. Wydane nakładem 
Korporacji Ha!art „Dropie” to zbiór pięciu utworów prozatorskich. Są 
one „oparte na prawdziwej historii” Polski. Jak prawdziwej – przekona-
cie się już po kilku pierwszych zdaniach. Policealne szkoły vlogingu, 
salony piękności dla psów, dyskonty. Abstrakcyjne sytuacje i miejsca 
stają się okazją do snucia filozoficznych rozważań nad polską co-
dziennością. Zakład, że pomimo gigantycznej dawki absurdu na tych
170 stronach znajdziecie bez problemu swoich znajomych i przyja-
ciół. Prekariuszy dzielących czas pomiędzy tyrę w korpo a kompul-
sywne oglądanie seriali na komputerze. Gdzieś między tymi czynno-
ściami dzieją się jednak prawdziwe cuda i dziwy, których koneserem 
był choćby Topor. To nie jest literatura dla fanów szybkiego przewra-
cania stron. To raczej zajawka dla wymagających i lubiących grę
z konwencją czytelników, którzy wolą pytania niż odpowiedzi gwa-
rantowane niczym wygrana w zdrapce za 2 zł. A Natalka Suszczyńska 
niech zabiera się do pracy nad kolejną książką, bo coś czujemy,
że takiego głosu brakowało w polskiej prozie.

NATALKA 
SUSZCZYŃSKA
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– Już w czasie studiów miałem problem 
z werbalizowaniem inspiracji, nie rozumiałem, 
dlaczego kolekcje muszą być o czymś, rzeczy 
wychodziły ze mnie raczej płynnie. Tak też 
było i w tym przypadku – mówi Przemysław 
Falarz, zeszłoroczny absolwent Katedry Mody 
Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP, 
komentując swój najnowszy projekt Art Hoes. 
Prezentowana w październiku kolekcja jest 
wypadkową jego tegorocznych fascynacji 
pierwszą dekadą XXI w. i mieszanką wspo-
mnień z dzieciństwa – m.in. migawek z tele-
dysków Christiny Aguilery i J. Lo. Zapamiętał 
bijący z nich seksapil, dobrze zbudowany 
show i sztab ludzi, którzy pracowali na wyide-
alizowany wizerunek gwiazd. – Wywodzę się 
z rodziny, w której zawsze było dużo najnow-
szej techniki. Od szóstego roku życia miałem 
swój prywatny komputer, oglądałem mnóstwo 
wideoklipów, ale dorastałem też z pismami in-
formatycznymi. Odkąd pamiętam, fascynowa-
łem się trendami w projektowaniu interfejsów 
systemów operacyjnych i stron internetowych, 

FALARZ
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tym, jak szybko się zmieniają – wspomina. 
To dlatego wszystkie formy ostatniej kolek-
cji Falarza zbudowane są na opływowych 
liniach, które swobodnie wędrują po ciałach 
modelek. Wykonane z elastycznych siatek 
i wysadzane kryształami kombinezony przy-
legają ściśle do skóry, przeskalowane kolczyki 
osiągnęły swoją formę dzięki cięciom laserem, 
a detale w postaci drobnych gumek i sznur-
ków kontrastują z monolitami białych struktur. 
Paleta barw, w której obraca się Falarz, także 
jest zdefiniowana – to głównie biele i turku-
sy zestawione z motywem kwiatów. – Czyli 
synonimy nowoczesności sprzed 10 lat, dzisiaj 
uważane za tandetę – wyjaśnia. Jak sam mówi, 
nie wie, kiedy pokaże następną kolekcję, 
przewrotnie wskazując, że obecna nie jest 
jeszcze skończona. Falarz traktuje modę bar-
dziej jako projekt artystyczny. – Przyszłością 
młodych projektantów jest tworzenie ubrań 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
klienta i w pojedynczych egzemplarzach, a nie 
robienie masowej mody – kwituje.  

2020nowe twarze
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SE ZONOWNIK 
Lubiany Sezonownik rok 2020 planuje pod hasłem 

„Dbaj o siebie”. Jego twórcy chcą nas zachęcić, by 
małymi krokami uczyć się, jak osiągnąć dobro-

stan psychiczny, emocjonalny i fizyczny. 
W Sezonowniku znajdziecie porady kuli-

narne, kosmetyczne, domowe sposoby 
aromaterapii i herbatę na każdą porę 

roku. Teksty przygotowały Małgo-
rzata Ruszkowska i Kaja Nowa-

kowska (Mead Ladies), a o stronę 
graficzną zadbały Paulina Ufnal 

i Monika Proniewska (Hekla 
Studio). sezonownik.pl

ECO PL ANNER
Wysokiej jakości papier z recyklingu, 
okładka z lnu, nietypowy format i staranne 
wykończenie.  Planner marki Paper Goods 
wykonany jest od początku do końca ręcz-
nie z zastosowaniem wszelkich prawideł 
sztuki introligatorskiej, w 100% z materia-
łów z recyklingu. Papergoods.pl

PAPIERNIC ZENI
Autorskie kalendarze krakowskiej oficyny 
Papierniczeni powstają w zgodzie
z tradycyjnymi technikami introligatorskimi 
– grzbiety minimalistycznych notesów są 
obite w eleganckie płótno. Papierniczeni.pl

K AL 
Trudno o bardziej różne estetyki. Z jednej strony 
rozbuchany graficznie i kolorystycznie kwiatowy 
kalendarz z klasycznym wzorem marki Rifle 
Paper Co., z drugiej minimalistyczny KAL war-
szawskiego Studia Pragmatic. Oba piękne, oba 
praktyczne. Rzeczownik.com, Kal-store.com

tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ

Może i wszystko trzyma się dzisiaj w chmurze i notuje w dockach,  
ale my lubimy papier. 

Planowanie, notowanie i ogarnianie świata 
jakoś lepiej wychodzi nam w wersji analogowej 
i z długopisem w ręce. Dlatego wyszukaliśmy 
dla was najładniejsze, najfajniejsze i najbardziej 
przydatne kalendarze i plannery. Na wypa-
dek, gdybyście też woleli rozpisywać sobie 
nadchodzący rok na kartkach. 

PAPIERY
WARTOŚCIOWE

A w prezencie superniespodzianka – przygo-
towany specjalnie dla „Aktivista” przez samego 
Bolesława Chromrego (!) ścienny kalendarz 
na dziewięć miesięcy. Wyrywajcie i planujcie. 
Kalendarz można też ściągnąć w wersji
PDF ze strony www.aktivist.pl i wydrukować 
sobie na zapas. 

PAN K ALENDAR Z
Pan Kalendarz to kalendarz nieoczywisty, 
choć wbrew pozorom czytelny i praktycz-
ny. Do wyboru mamy cztery różne okładki, 
a w środku dostajemy dużo oryginalnej 
grafiki: każdy miesiąc wygląda i zaplano-
wany jest zupełnie inaczej.  
Pankalendarz.com.pl

na nowy rok
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tekst: MICHAŁ KOSZEK

TAPETY, BIODRA, TIULE 

I FALBANY
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

BIODRA  
PRZEDE WSZYSTKIM

Nie zawsze praktyczne, zawsze efek-
towne. Projektanci, konstruując swoje 
nowe sylwetki, wychodzą od bioder. 

Thom Browne proponuje zamiast 
klasycznej spódnicy futurystyczną formę 
kształtem przypominającą stelaż wikto-
riańskich sukni, Dilara Findikoglu mocno 
wciętą w talii sukienkę wykańcza rozk-
loszowanym dołem, a Demna Gvasalia 

z Balenciagi traktuje temat historii jeszcze 
bardziej serio i sceniczną wielką suknię, 

jakby wyjętą z filmu kostiumowego, 
pokazuje w najmodniejszym kolorze 

przyszłego roku – wybranym przez Insty-
tut Pantone klasycznym niebieskim.
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WARSTWY
Popularne już w tym roku, w przyszłym mają 

tylko zwiększyć zasięg swojego oddziaływania. 
Warstwy dekoracyjnych falban i tiuli to jeden 

z najczęściej przewijających się motywów 
z kolekcji na nadchodzące sezony, prezen-
towanych w światowych stolicach mody. 

Powstają z nich całe suknie (jak u Molly God-
dard) albo poszczególne elementy garderoby, 
jak np. spódnice (Chanel). Spektrum kolorów 
przeskalowanych falban także jest szerokie. 
Oscar de la Renta i Roksanda stawiają na 

intensywny róż, z kolei Alexander McQueen 
i Dior pozostają w klasycznej, czarno-białej 

palecie.

FALBANKI, 
WARSTWY, 
WZORY, A Z 

DRUGIEJ STRONY 
PRZESKALOWANE 

GARNITURY I BIAŁE 
KOSZULE. ROK 

2020 W MODZIE 
ZAPOWIADA SIĘ 
RÓŻNORODNIE. 
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WZORY Z TAPETY
Każdego sezonu projektanci 
największych domów mody 

biorą na warsztat któryś z mot-
ywów vintage. W kolekcjach na 

2020 r. nie jest inaczej. Tym razem 
wybrane sylwetki fakturą, wzorem 

i kolorami przypominały tapety 
ścienne znane z lat 60. i 70. Printy 
retro – geometryczne układanki, 
kompozycje kwiatów i etno zdo-
biły marynarki i spodnie u Prady 

czy Marca Jacobsa i sukienki 
u Christophera Kane’a i Alberty 
Ferretti. Od festiwalu w Wood-
stock minęło przeszło 50 lat, ale 

moda zapoczątkowana przez 
dzieci kwiaty przechodzi kolejny 

renesans.

moda. trendy
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BIAŁA KOSZULA 2.0
Nie zawsze praktyczne, zawsze efek-
towne. Projektanci, konstruując swoje 
nowe sylwetki, wychodzą od bioder. 

Thom Browne proponuje zamiast 
klasycznej spódnicy futurystyczną formę 
kształtem przypominającą stelaż wikto-
riańskich sukni, Dilara Findikoglu mocno 
wciętą w talii sukienkę wykańcza rozk-

loszowanym dołem, a Demna Gvasalia 
z Balenciagi traktuje temat historii jeszcze 
bardziej serio i sceniczną wielką suknię, 

jakby wyjętą z filmu kostiumowego, 
pokazuje w najmodniejszym kolorze 

przyszłego roku – wybranym 
przez Instytut Pantone klasycznym 

niebieskim.

GARNITUR 2.0
Podobnie jak koszula, też 

przechodzi przeobrażenie. 
Wszystko, tylko nie klasycznie. 

Jeśli damski, to wyciągnięty 
z męskiej garderoby, męski – 
najbezpieczniej za duży, taki 

sam jak popularne pudełkowe 
wersje z początku XXI w. Garni-
tury w przeobrażonej wersji nosi 
się przez cały rok. Te od Muglera, 
Proenzy Schouler i Diona Lee są 
idealnie skrojone, ale ich twórcy 

proponują, żeby nie łączyć ich ze 
zwyczajną koszulą (jeśli już, to może 

z tą z opcji 2.0?), ale po prostu 
z bielizną albo gorsetem – założo-

nym na marynarkę?
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Coraz więcej marek nie pozostaje obojętnych na globalne zmiany 
i zachęca do świadomego i odpowiedzialnego kupowania. 

MANDELSTRASSE

Z tej właśnie filozofii wyrasta 
koncept Circular Mandel 
mający zachęcić do bardziej 
odpowiedzialnej kon-
sumpcji oraz odnajdy-
wania piękna w rzeczach 
z drugiej ręki. W ramach 
projektu powstał Mandel 
Second Hand, wszystkie 
modele torebek z nowej kolekcji będą dostępne 
w wypożyczalni Mandel, a w produkcji pojawią 
się skóry pochodzące z recyclingu. Przy projek-
towaniu kolekcji wprowadzono rozwiązania, któ-
re zapewniają dłuższe życie klasycznych modeli 
– dzięki możliwości przepinania pasków, rączek, 
frędzli i kółek, torebka pozostaje modna i funk-
cjonalna przez lata. W nowej kolekcji Mandel 
pojawiły się też cztery nowe modele o prostych 
formach. W porównaniu do poprzednich kolek-
cji, torebki są bardziej eleganckie, ale nieustannie 
funkcjonalne. W tym sezonie Mandel postawił 
na skórę o tłoczeniu krokodyla w kolorystyce je-
siennej, w połączeniu z bursztynowymi geome-

trycznymi elementami.
Jesienną kolekcję 
Mandel promuje ana-
logowa sesja zdjęciowa 
autorstwa utalentowanej 
pary fotografów: Tatiany 
i Karola. Sesja odbyła 
się w ostatnich promie-
niach letniego słońca 
we wschodnim Berlinie 
– europejskiej stolicy 
second handów. 
www.mandel-store.com

moda. trendymoda. trendy
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PUMA RIDER
WIELKI POWRÓT  

KULTOWEGO MODELU Z LAT 80. 

XX
XX

XX
XX

XX

Legendarne buty do biegania PUMA Fast Rider powracają w zupełnie 
nowej odsłonie. Modele FUTURE RIDER OG oraz STYLE RIDER OG 

to nowa generacja ulicznej mody zakorzenionej w sporcie. 

Na ulice powróci model, który 40 lat temu 
zadebiutował jako pierwsze buty do rekreacyj-
nego joggingu. Marka zapoczątkowała w ten 
sposób nową erę. Aby zaspokoić potrzeby 
asfaltowych biegaczy, PUMA opracowała 
w latach 80. technologię Federbein umożli-
wiającą lepszą amortyzację i komfort.
Najnowszy model FUTURE RIDER OG oferuje 
podeszwę zewnętrzną i środkową z systemem 

RIDERFOAM, który zapewnia wysokie odbicie 
oraz stabilizator pięty TPU. Cholewka buta 
wykonana jest z oddychającego nylonu z zam-
szowymi nakładkami oraz podszewką, a żywa 
kolorystyka nawiązuje stylem do lat 80. STYLE 
RIDER OG prezentuje natomiast materiały 
z oddychającej siatki i nakładki z zamszu oraz 
karbowaną podeszwę zewnętrzną i system 
RIDERFOAM.



4140

aktivist .pl

na nowy rok

PREZENTY
NIE TYLKO NA ŚWIĘTA

FOREO LUNA MINI 3
szczoteczka soniczna

BA MBU
bambusowyniezbędnik 

basicmarket.com.pl

L A PR A IR IE
line interception

power duo

CONVERSE
kolekcja Be You

converse.pl

JBL FL IP5
głośnik bezprzewodowy 

JBL.com.pl

M ALWINA KONOPACK A
wazon

malwinakonopacka.com

GEORGANICS
bambusowa szczoteczka

basicmarket.com.pl

VANS
kolekcja  
Mismatch Era
vans.pl

KSIĘ Ż YC PUZ ZLE
1000 elementów

fourpointpuzzles.com

LOOK AT ME PL ATES
wazoniki
lookatmeplates.com

ŁEMPICK A
powieść  
graficzna
marginesy.com.pl
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na nowy rok

PREZENTY
NIE TYLKO NA ŚWIĘTA

HAPPY P INE
pudełko na kosmetyki 

thehappypine.com

24 BOT TLES
butelka ze stali 

panpablo.pl

Ładne, praktyczne, 
modne, ekologiczne. 

Dobre prezenty 
przyjemnie jest dostawać 

(i dawać) nie tylko z okazji 
świąt, prawda? Oto nasz 

wybór superpreznetów na 
każdą okazję. Dla bliskich, 

albo samego siebie.

STOJO POCKE T CUP
składany kubek 

panpablo.pl

JOHN&M ARY
zamszowa torebka 
johnandmary.pl

DARWIN  
JEDYNA TAK A PODRÓŻ
powieść graficzna 
marginesy.com.pl

URCHIN
ceramiczna  

wyciskarka do cytryn 
urchinceramics.com
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ZNALEŹĆ SAMEGO SIEBIE

JBL PARTYBOX 100
JBL Partybox 100 to głośnik imprezowy wypo-
sażony w efekty świetlne LED. Muzykę można 

odtwarzać przez Bluetooth oraz z pamięci 
USB. Wbudowany akumulator zapewnia do 12 
godzin pracy, a do głośnika podłączyć można 
mikrofon albo gitarę. Dodatkowo dwa głośniki 
połączyć można w trybie True Wireless Stereo. 

Sugerowana cena detaliczna: 1299 zł

Pranamat ECO to mata i poduszka do masażu 
nowej generacji. Łączą w sobie znane od wie-
ków zasady akupresury i nowoczesną techno-
logię. Skuteczność Pranamat ECO w radzeniu 
sobie z bólem została potwierdzona badania-
mi klinicznymi. Regularne korzystanie z maty 
wyposażonej w małe elementy masujące 
w kształcie kwiatów lotosu, nie tylko przynosi 
natychmiastową ulgę w bólu, dogłębnie ma-

suje mięśnie i łagodzi napięcie 
mięśniowe ale też przyspiesza 

metabolizm, zmniejsza sta-
ny zapalne mięśni i stawów, 
zwiększa uwalnianie endorfin 
wspomagając tym samym dobre 

samopoczucie, zarówno fizyczne jak 
i psychiczne. Mata wykonana jest z natu-
ralnych materiałów: włókna kokosowego, 
lnu i bawełny. Pranamat.pl

RELAKS W KSZTAŁCIE LOTOSU

JBL TUNE 120 TWS
JBL Tune 120 TWS to całkowicie bezprzewo-

dowe słuchawki o mocnym brzmieniu JBL 
Pure Bass. Sterowanie umieszczone na każdej 
słuchawce, dostęp do Siri oraz Asystenta Go-

ogle, wbudowany mikrofon i funkcja szybkiego 
ładowania. Do 4 godzin pracy, a dodatkowo 

12 godzin zasilania z etui ładującego. 
Sugerowana cena detaliczna: 429 zł

XX
XX

XX
XX

XX

Ci, którzy wciąż chcieliby widzieć w nim chłopaka z One Direction, 
muszą zweryfikować swoje przekonania. „Rolling Stone” właśnie ogłosił, 

że Harry Styles to „rockowy bóg”. 

Wygląda na to, że seksownie rozczochrane 
bożyszcze nastolatek o aparycji młodego Jamesa 
Deana wyrosło na gwiazdą na miarę 2020 r. Ar-
tystę, który nie boi się eksperymentów i odważ-
nych posunięć. Muzycznych i modowych. 
„Fine Line” to drugi, długo wyczekiwany stu-
dyjny album Harry'ego Stylesa. Płytę promują 
single „Lights Up” i „Adore You”. Autorem 
zdjęcia na okładce jest jeden z najbardziej nie-
szablonowych fotografów mody, Tim Walker. 
Sam Styles w towarzyszących
albumowi sesjach pozuje w obcisłych 
różowych trykotach i kapeluszu. Na uroczy-
stych galach potrafi pokazać się w czarnych, 
wiktoriańskich koronkach, z kolczykiem w uchu 
i czarną kreską na oku. „Esquire” napisał wręcz, 

że płyta „Fine Line” „definiuje pojęcie męsko-
ści na 2020 rok”. Sam wokalista przyznaje, że 
śpiewa o wolności, poszukiwaniu i akceptacji 
samego siebie. Album ma być dokumentacją 
towarzyszących mu w ostatnim okresie silnych 
emocji – są więc momenty energetyczne, 
radosne, taneczne, ale i bardziej dziwaczne, 
ponure kawałki o samotności i zagubieniu. 
Muzycznie Styles czerpie z klasyki rocka, folku, 
new romantic, osadzając te brzmienia w moc-
nych popowych ramach i tworząc przyjemne 
dla ucha retrorockowe kombo. 

10 maja artysta wystąpi w krakowskiej 
Tauron Arenie w ramach trasy koncertowej 
Love On Tour. Płyta już w sprzedaży.

prezenty
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TOWARZYSZ
IDEALNY
Nowoczesny i estetyczny. Idealny 
towarzysz zawodowych wyzwań 
i beztroskich wolnych chwil, który 
zapewni nam komfort i poczucie 
bezpieczeństwa. Najnowszy 
laptop Yoga S940 marki Lenovo 
to prezent idealny.  
Nie tylko na święta. 

Yoga S940 to jeden z młodszych członków 
rodziny Lenovo Yoga, który łączy minimalistycz-
ny dizajn z funkcjami AI (sztucznej inteligencji), 
które ułatwiają życie i codzienną pracę. 
Obudowa tego ultrasmukłego laptopa jest 
wykonana z najwyższej klasy piaskowanego 
aluminium poddanego precyzyjnej obróbce. 
Yoga S940 waży zaledwie 1,2 kg, ma 12,2 mm 
grubości i jest pierwszym na świecie laptopem 
z wyświetlaczem z technologią Contour Display, 
w którym zakrzywione na krawędziach szkło 
minimalizuje optycznie i tak już wąskie ramki. 
Dzięki kamerze IR do rozpoznawania twarzy, 
by się zalogować, wystarczy na nią spojrzeć, 
by uzyskać dostęp do zawartości laptopa. Nie 
musimy tym sposobem wymyślać kolejnych hasł 
lub kodów dostępu, aby zabezpieczyć nasze 
dane. Yoga S940 przewiduje też twoje potrzeby 
przy użyciu sztucznej inteligencji. Oprogramo-
wanie Glance monitoruje ruch twoich oczu 
i przenosi zawartość wyświetlacza laptopa na 
podłączony monitor zewnętrzny, gdy tylko na 

niego spojrzysz. Kiedy odejdziesz od laptopa, 
ekran automatycznie się wyłączy, a jego zawar-
tość zostanie zapisana, aby chronić zarówno 
twoją prywatność, jak i pliki nad którymi praco-
wałeś. Funkcja BackBlur umożliwia rozmycie tła 
podczas wideo rozmowy, dzięki czemu  można 
ukryć bałagan w domu lub na biurku. 

ULTRASMUKŁY YOGA S940 
waży 1,2 kg, a jego wzornictwo 
zostało nagrodzone iF World 
Design Award 2019. Urządze-
nie dostępne jest z proceso-
rem Intel Core i7 10 generacji 
oraz posiada wytrzymałą 
baterię umożliwiającą do 15 
godz. pracy. Laptop dostępny 
jest z wyświetlaczem Full HD 
lub Ultra HD (4K) z technolo-
gią Contour Display. 
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książki

DOBRE  
KSIĄŻKI

Nieżyjąca poetka, nieustraszona staruszka, człowiek gór, tajemnicze 
historie i wielka wojna. Oto najlepsze książki, które znakomicie nadają 

się na prezent, nie tylko pod choinkę. Polecają twórczynie Big Book 
Festival i Big Book Cafe, Anna Król i Paulina Wilk. 

Zaczyna się od szczytu – tego 
najważniejszego, zimowego 
Everestu. A potem, wbrew 

wszystkiemu, tempo
i napięcie rosną. Wciągająca, 

napisana z przytupem
i bez ozdobników historia 

człowieka i jego epoki. Dla 
ambitnych, których ciągnie 

w górę, i dla nieśmiało 
trzymających się ziemi. 

Uwaga, wysokie zagrożenie 
pasją wspinaczkową!

Dariusz Kortko, Marcin 
Pietraszewski:  

„Krzysztof Wielicki. Piekło 
mnie nie chciało“.  

Agora

„Zimowla” to druga powieść 
młodziutkiej autorki. I jest to 

powieść wspaniała. Dojrzała, 
świetnie, literacko napisana, 

wciągająca i tajemnicza. 
Dominika Słowik w brawurowy 

sposób miesza w niej czasy, 
światy i rzeczywistości. 

Wszystko jest tu zwyczajne
i magiczne zarazem. Chce się 
czytać „Zimowlę” wieczorami, 
poznając kolejnych bohaterów 
i śledząc ich historie, z których 

każda jest tak samo ważna
i niesamowita.

Dominika Słowik:  
„Zimowla”.  

Znak

Surowa proza o dużej 
sile rażenia. Ultraproste 

zdania naładowane 
znaczeniami i uczuciami. 

W centrum opowieści 
stoi stara, nieustraszona 

kobieta, która nie ma nic do 
stracenia i odważa się na 
odrobinę szczęścia. W tle 
mała społeczność, ludzkie 
cierpienia i triumfy. Życie 
obnażone i prawdziwe 

do bólu. Lektura tylko dla 
odważnych.

Elizabeth Strout: 
 „Olive powraca“.  

Wielka Litera

Powieść Łozińskiego jest 
niezwykła, bo mieści w sobie 
jakby osiem powieści. Pisarz 
opowiada tę samą historię

z perspektywy każdego
z członków rodziny, 

nieustannie zmieniając 
punt widzenia. Dzięki temu 

jesteśmy wciąż tak samo 
blisko Rutka, Salka, Hesia, 

Reny, Weli, Nuska, Nathana 
i Rywki; ich marzeń, decyzji 

i najskrytszych tajemnic. 
Przepiękna historia

o zwykłych ludziach i wielkiej 
historii. O przeznaczeniu 
i tym, co nieuniknione. 
Cudowna, wciągająca 

literatura.

Mikołaj Łoziński:  
„Stramer”.  

Wydawnictwo Literackie

Zaskakująco osobista książka 
pisarza i poety Jarosława 

Mikołajewskiego o Zuzannie 
Ginczance. Studium 

zakochania w nieżyjącej 
poetce i szaleńczej próby 
dotarcia do jej wnętrza. 

Mikołajewski popada w rodzaj 
literackiego obłędu – jeździ do 
miejsc, z którymi związana była 

Ginczanka, czyta wszystko, 
co o niej napisano, spotyka 
się z ludźmi, którzy ją znali, 

fantazjuje o kąpieli w wannie, 
w której ona się zanurzała. 

Niezwykła opowieść 
reportażowa i biografia 

niespodziewanej miłości. 

Jarosław Mikołajewski:  
„Cień w cień. Za cieniem 

Zuzanny Ginczanki”.  
Dowody na istnienie

Jeśli wydaje ci się, że 
demokracja w dobie 

Instagrama nie działa – 
masz rację. Znawca dark 

netu, analityk danych i sieci 
rozkłada władzę na czynniki 
pierwsze. Bez złudzeń pisze 
o tym, jak niewiele zostało 
nam wolności. Ale głowa 
do góry – podaje też kilka 

niezłych sposobów na 
ratunek! Idealna książka dla 
sceptyków i zatroskanych

o cały świat.

Jamie Bartlett:  
„Ludzie przeciw technologii. 

Jak Internet zabija 
demokrację (i jak ją
możemy ocalić)“.  

Post Factum

Big Book Cafe
ul. Dąbrowskiego 81  

Warszawa
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Gdynię od Tel Awiwu dzieli 
blisko 3 tys. kilometrów. Mimo 
geograficznego dystansu miasta 
łączy zaskakująco wiele. Powstały 
w tym samym czasie jako 
bramy na świat i szybko stały 
się eleganckimi kurortami oraz 
nowoczesnymi portami. Wyróżnia 
je modernistyczna architektura. 
Spoiwem okazuje się także polsko-
żydowsko historia. 
Wystawa w Muzeum POLIN zabiera nas 
w podróż po nadmorskich miastach wybu-
dowanych niemal od podstaw na początku 
XX w. Oba odegrały podobną rolę w historii 
Izraela i Polski. Reprezentowały marzenia 
i aspiracje państw, których jeszcze kilka lat 
wcześniej nie było na mapach. Tel Awiw 
założony w 1909 r. miał pełnić funkcję bramy 
wjazdowej, stając się miejscem osiedlania 
się imigrantów przybywających, by tworzyć 
przyszłe państwo żydowskie. Gdynię, którą 
budowano od 1920 r., mianowano „polskimi 

wrotami na świat”. Codzienność rodzących 
się miast poznajemy dzięki zgromadzonym na 
wystawie archiwalnym fotografiom, filmom, 
dokumentom, rysunkom i obrazom, a także 
elementom wyposażenia modernistycznych 
kamienic. Klamrę między przeszłością a dniem 
dzisiejszym zamykają polscy artyści współ-
cześni. Maurycy Gomulicki stworzył neon 
zatytułowany „Transatlantyk”, nawiązujący do 
symboliki nadmorskiego charakteru obu miast. 
Fotograf Wojciech Wilczyk przygotował fo-
toesej o architekturze modernistycznej Gdyni 
i Tel Awiwu. Modernistyczna architektura jest 
również tematem ascetycznych obrazów Marii 
Kiesner.

WYSTAWA „Gdynia-Tel Aviv" w Muzeum 
POLIN czynna jest do 3.02.2020 r.

WROTA 
NA 
ŚWIAT
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