
Czułość księgarni niezależnych 

 

Szczerze powiedziawszy, nigdy nie byłem typem mola książkowego, który 

chowa się z latarką pod kocem, by nielegalnie, gdy już trzeba gasić światło, 

doczytać przygody ulubionych bohaterów. Ten brak namiętności zresztą bardzo 

prędko się na mnie zemścił. Jedną z pierwszych niskich not w szkole dostałem 

ni mniej nie więcej za nieprzeczytanie książki. Najadłem się nie lada wstydu. 

Nawiasem mówiąc, dzisiaj nie mogę pojąć, dlaczego tego nie zrobiłem. Książka, 

której wtedy nie przeczytałem, była wzruszającą opowieścią o przyjaźni dzieci z 

sarniątkiem. A ja przecież zawsze kochałem zwierzęta.  

Mówiąc bardzo szczerze teraz, gdy piszę te słowa, wydaje mi się to naprawdę 

niewiarygodne – w tamtym czasie książki w ogóle mnie nie pociągały. 

Wydawały mi się nudne, beznadziejne i smutne. Poza tym były ewidentną 

stratą pieniędzy. W domu o obecność książek, było ich bardzo dużo, dbał mój 

tata. Ja nie garnąłem się do nich, kropka.  

Wyjątków było niewiele, a wśród nich „Atlas für jedermann”, duży i dość ciężki 

tom formatu A4 z mapami, zdjęciami i różnymi ciekawostkami zapisanymi w 

języku, którego na pewno nie znałem, chociaż – i to jest naprawdę bardzo 

dziwne – wtedy miałem wrażenie, że wszystko rozumiem. Na wiele lat 

dorosłego życia zupełnie wymazałem „Atlas für jedermann” z pamięci. 

Przypomniałem sobie o tym niedawno, niemal przypadkiem. Co wyzwoliło we 

mnie to wspomnienie? Tego nie jestem pewien, wiem jedynie, że zdarzyło się 

to w niezależnej księgarni. 

*** 



W małych księgarniach często przytrafia mi się coś niesamowitego, jakby z 

innego wymiaru, nasyconego magią, której nigdy bym nie wymyślił, gdybym 

miał takie zadanie. Kilka lat temu podczas jednego z licznych spotkań, jakie 

organizują pracownicy niezależnych księgarń i które akurat prowadziłem w 

zaprzyjaźnionej księgarni w Krakowie, De Revolutionibus, bardzo intensywnie 

przyglądał mi się mężczyzna, kilkanaście lat starszy ode mnie. Nie był to wzrok 

mola książkowego, nie było w tym spojrzeniu także innej namiętności. Zbyt 

wiele dobroci widziałem w tych oczach, zbyt wiele jednocześnie smutku. To 

spojrzenie nie dawało mi spokoju przez całą rozmowę, ale na szczęście bohater 

spotkania, Miljenko Jergović, chyba nie zorientował się w moim rozproszeniu. 

Pięknie i z pasją mówił o Erneście Wilimowskim, przedwojennym królu boisk z 

Górnego Śląska.     

Do DeRevo, jak mówi się o De Revolutionibus, zaglądają najczęściej studenci z 

pobliskich uniwersytetów, ale także turyści, dla których Milena, prowadząca 

księgarnię, przygotowała osobny regał anglojęzycznych książek o mieście. 

Księgarze, którzy sami decydują o ofercie, umieją przyglądać się klientom. 

Dlatego pewnie tak często wydaje się, że księgarnie są odbiciem miasta, w 

którym się znajdują. W Berlinie przy najważniejszej ulicy LGBT w mieście, 

Motzstrasse, umościła się tęczowa księgarnia, Prinz Eisenherz. W Norwich 

znajduje się kilka księgarń niezależnych i całe mnóstwo antykwariatów ze 

skarbami. “Norwich has more that the cities of Cambridge and Oxford added 

together” – mówią Phillipa i Ian z Tombland Bookshop. To w sumie logiczne, 

skoro Norwich z roku na rok powiększa grono twórców, którzy chcą w tym 

mieście pracować. 

Ze wzroku wbitego w prowadzącego spotkanie łatwo sobie wyobrazić początek 

jakiejś opowieści przepełnionej gorącym uczuciem. Ciągnęłaby się ona latami 

jak niespełniona miłość. Nawet jeśli obiekt jest nieosiągalny, nikt nie czeka na 



zły koniec takiej opowieści. Przedzieramy się przez setki zapisanych stron, 

trzęsąc się co kilka rozdziałów w rozbłyskującej raz po raz radości i nadziei na 

spełnienie. Miarą dobrej fantazji jest to, że nie chcemy jej kończyć i wracać do 

rzeczywistości. Świetne poprowadzone opowieści nigdy pod tym względem nie 

zawodzą, rozstrajając naszą wewnętrzną harmonię i pozostawiając 

jednocześnie nasze życie nietkniętym.   

Spotkanie z Jergoviciem jednak wydarzyło się naprawdę, a utkwiony we mnie 

wzrok domagał się jakiegoś komentarza. Mężczyzna w dojrzałym wieku, powód 

mojego rozproszenia, podszedł do mnie po zakończonej rozmowie i zaczepił. 

Spytał, czy to ja jestem synem Jóźka, piłkarza należącego do regionalnego 

klubu. Tak, to ja.  

Człowiek ewidentnie przyszedł na spotkanie z literatem posłuchać o piłce 

nożnej, ale w twarzy prowadzącego dostrzegł rysy swojego zmarłego kolegi z 

boiska. Nie wiem, z jaką historią wyszedł z księgarni. 

*** 

„Znaleźć się (…) w wielkiej księgarni wypełnionej książkami tak nowymi, że 

niemal jeszcze mają pozlepiane strony, a pozłotka na grzbietach jest zupełnie 

świeża, dostarcza nam dreszczu nie mniejszego niż dawne dreszcze przed półką 

w antykwariacie” – pisała Virginia Woolf w eseju „Godziny w bibliotece”1. W 

tym zdaniu mieściło się i wspomnienie, i marzenie. Do księgarni przychodzi się 

przecież po rzeczy również, przy czym kupujący często wie, że są to obiekty 

szczególne, „ikoniczne przedmioty kultury”, jakby to ujęła doktor Maria 

Angélica Thumala Olave, badaczka z Uniwersytetu w Edynburgu. Brytyjczycy  – 

jak wynika z zebranych przez nią danych – nie tylko czytają wciąż bardzo dużo, 

ale chcą posiadać książki. Jeszcze przed pandemią, w 2018 roku, sprzedano w 

 
1 Virginia Woolf, „Eseje wybrane”. Przeł. Magda Heydel, Kraków 2015, s. 50-51. 



Wielkiej Brytanii w ciągu roku ponad 190 milionów egzemplarzy książek. To 

imponujące liczby, choć dla czytelników ważniejsza jest nie ilość, a jakość, 

proces oswajania książki w jej materialności, stawania się bytem odrębnym, 

indywidualnym i niepowtarzalnym.  

Czy to właśnie dlatego otwieranie nowej książki w pewnym momencie życia 

potwornie mnie stresowało? Zdawałem sobie niewątpliwie sprawę, że złe 

rzeczy mogły się zdarzyć przy pierwszym kontakcie. Zadraśnięcie foliowanej 

okładki, przybrudzenia bloku kartek, nie mówiąc o plamach – to wszystko 

razem lub pojedynczo mogło być źródłem prawdziwego utrapienia. Na swoje 

usprawiedliwienie mam dziś to, że w pewnym momencie życia książki były dla 

mnie nie tylko cennymi obiektami, ale i po prostu drogimi rzeczami. Tygodniami 

odkładałem pieniądze, by kupić kolejny tom. Pieczołowicie kolekcjonowałem 

rozmaite serie, najwyraźniej trochę bez wyobraźni, nie zdając sobie sprawy z 

tego, że książki to również przedmioty i że pewnego dnia okaże się, że obrosnę 

nimi tak bardzo, że zmartwieniem nie będą już drobne plamki na stronicach, ale 

wieże gotowe przewrócić się na człowieka podczas snu.  

Zgromadzone w wielkich ilościach książki budzą czasem grozę, choć bywają też 

zaproszeniem do fascynującej podróży. W The Book Hive, jednej z najlepszych 

księgarni niezależnych w Norwich, kaskady książek witają odwiedzających już 

od drzwi. Nie ma sekcji, w których zakochane są mechaniczne algorytmy, a 

które wielu twórcom sprawiają problemy, bo rzadko kto lubi takie wsadzanie 

do szufladki. Prowadzący księgarnie The Book Hive nie ignorują w ten sposób 

przyjętych na rynku obyczajów, chcą raczej zaprosić tych, którzy książek 

rzeczywiście poszukują. I są gotowi poświęcić im czas. 

Kiedy tak właśnie czyniąc, długie godziny siedząc w niezależnej księgarni i 

oglądając stare przewodniki niemieckie, przypomniałem sobie o krainach, w 



których lądowałem w dzieciństwie za sprawą „Atlas für jedermann”, niemal 

natychmiast, odruchowo, chciałem odszukać i zamówić go przez internet. Bez 

problemu odszukałbym nawet to samo wydanie. Ostatecznie tego nie zrobiłem. 

Coś mnie powstrzymało przed nabyciem w internetowym antykwariacie 

„cudzego” egzemplarza. Zrezygnowałem tym samym z wygodnego zakupu 

paczki, która w szarym tekturowym opakowaniu, dotarłaby do mnie, 

bezpośrednio pod adres domowy, w przeciągu 3 do 10 dni od momentu 

złożenia zamówienia za atrakcyjną cenę plus koszty przesyłki zagranicznej.  

Cóż mi jednak po takich wygodach, skoro mój „Atlas für jedermann” był jedyny 

w swoim rodzaju.  

Tych całych fanaberii zdają się nie rozumieć wrogowie książek, okrutni 

materialiści odzierający świat z godności i sprowadzający zawiłe relacje 

rzeczywistości do bezbronnej materialności.  

W precyzyjnie zorganizowanym spektaklu dokładnie 10 maja 1933 w 

kilkudziesięciu miastach III Rzeszy płonęły dziesiątki tysięcy książek uznanych za 

szkodliwe. Za tą brunatną kampanią, nazywaną – o ironio – oświeceniową, stała 

ideologia narodowego socjalizmu. Na stosach płonęły między innymi książki 

Bertolta Brechta, Heinricha Manna, Tomasza Manna czy Stefana Zweiga. Paliły 

się też dzieła Ericha Kästnera. Ponoć autor widział na własne oczy to ponure 

przedstawienie. Nawet nie próbuję sobie wyobrażać, co czuł i myślał pisarz. 

W filmie Isabel Coixet „The Bookshop” główna bohaterka postanawia spełnić 

swoje marzenie i w małym angielskim miasteczku otworzyć małą księgarnię, w 

której wszystko jest tak jak trzeba: zakochana w książkach sprzedawczyni, 

oddani literaturze czytelnicy i pomieszczenia wypełnione od podłogi do sufitu 

książkami. Nie wszystkim jednak się podobał pomysł Florence Green. Obok 

spektakularnych, wypełnionych prawdziwą wolnością scen czytającej kobiety, 



widz musi w pewnym momencie skonfrontować się z nieprzyjemnym widokiem 

płonącej księgarni. Patrzymy na te złowieszcze płomienie z lekkiego dystansu, 

oczami księgarki, która stoi oddalona kilkadziesiąt metrów od miejsca tragedii. 

Najgorsza jest tu bezradność, niejako podwójna, nasza i księgarki, z jaką 

musimy patrzeć na płonący obiekt. 

Nie zawsze jednak historia musi się kończyć źle. Kiedy zbierałem materiały do 

książki o życiu codziennym w Polsce ostatnich tygodni przed II wojną światową, 

„Pokój z widokiem. Lato 1939”, dotarłem do Gdyni, gdzie przez kilkanaście 

godzin słuchałem wspomnień Mariana Niemierkiewicza, syna właściciela 

księgarni w starym stylu. Senior nie tylko sprzedawał książki i nuty, miał 

również wydawnictwo, a jego księgarnia stanowiła kulturotwórczą instytucję. 

Różnie kształtowały się jednak losy bogatych zbiorów księgarskich Seniora. W 

czasie II wojny światowej okupant przejął interes, a książki wyrzucano do śmieci 

szuflami. Ich los wydawał się wtedy smutny i przesądzony. Gdy jednak po 

wojnie Senior ponownie otworzył księgarnię, co rusz zjawiały się osoby z 

przedmiotami ocalonymi ze śmietnika. Przynosiły książki z drogiej 

Niemierkiewiczowi księgarni.   

*** 

Intymność, jaką daje czytanie, to całkiem nowy wynalazek, rozpowszechniony 

wraz z drukiem, o czym przypomniał mi niedawno Joe Hedinger, księgarz z The 

Book Hive. Kiedyś ludzie zbierali się i słuchali osoby opowiadającej. Dziś 

możemy sobie jedynie wyobrażać, jak to naprawdę wyglądało, choć pewne 

echa tamtych opowieści, ich rytm, forma, treść, dotarły do naszych czasów 

zapisane w dawnych sagach, eposach i innych dziełach uznawanych przez daną 

kulturę za istotne. Intymność lektury wraz z poczuciem wspólnoty to stan 

doskonale znany uczestnikom klubów książkowych, którzy dyskutując o 



przeczytanych tomach, czasem otwierają się przed sobą, by opowiedzieć tę 

samą historię z różnych perspektyw. Ludzie są wtedy osobno, a jednak razem.  

Kluby książkowe często są organizowane nieformalnie przez grupy entuzjastów. 

Dyskutujący często też spotykają się w bibliotekach lub niezależnych 

księgarniach. Od lat prowadzę jeden taki klub, który wyspecjalizował się w 

czytaniu literatury klasycznej. Nie odpytujemy się tam z kanonu, szukamy raczej 

tego, co mogłoby zainteresować nas teraz - dorosłych i wolnych ludzi. 

Nierzadko dochodzi wtedy do intymnych wyznań. „Żeby odczytać człowiecze 

uczucia w człowieczym języku, trzeba umieć czytać po ludzku, całym sobą”2 – 

pisał Harold Bloom we wstępie do zbioru esejów o klasycznych tekstach. Myślę, 

że doskonale ujął to, co wydarza się czasem na klubach książki klasycznej. 

W The Book Hive klub dyskusyjny ma wyjątkową formułę, a to co go wyróżnia 

to wspólnotowe milczenie. Page Against The Machine, cykliczne spotkania, na 

których czyta się – po cichu, dla siebie – książki łączą sytuację intymności z 

poczuciem przynależności grupowej. Odkłada się wtedy na bok smartfony, 

skupia jedynie na lekturze. Unika się w ten sposób tej niebezpiecznej części 

konfrontacji, która może okazać się odsłoną czegoś nieprzyjemnego. Poczucie 

rozczarowania na przykład z rozbieżnych lektur wbrew pozorom nie jest takie 

rzadkie. Dyskusje o książce potrafią przerodzić się wtedy w gorące spory i 

kłótnie, a te mogą przecież sprawić rzeczywisty ból. Czasem jednak bywają też i 

lekcją.  

Sprzedający książki w internecie czy w wielkich marketach często szczycą się 

tym, że u nich właśnie do takich potencjalnych przykrych konfrontacji dojść nie 

może. Atmosfera anonimowości demokratyzuje dostęp, sprawiając, że 

kupujący książki w takich systemach nie poczują się gorzej. To poważny 

 
2 H. Bloom, „Jak czytać i po co”. Przeł. Anna Kunicka, Warszawa 2020, s. 28. 



problem, nawiasem mówiąc, i wcale nie mam zamiaru go tutaj umniejszać, 

choć przyznam, że byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że moi przyjaciele 

– piszący zresztą, a więc i wydający książki, a zatem i wspierający niezależny 

rynek wydawniczy, a także i księgarnie – z rezerwą wypowiadali się o małych i 

miłych księgarniach. „Nabzdyczenie” – powiedziała o pewnej niezależnej 

księgarni Z przyjaciółka A. „Jest snobistycznie” – powiedział o innej księgarni X 

przyjaciel B. Nie były to komplementy. Potrzebowaliśmy dłuższej rozmowy, by 

ustalić, że chodziło im o konkretne księgarnie i konkretnych księgarzy.  

Inna sprawa, że nie wszyscy księgarze muszą być mili i spełniać nasze marzenia. 

Poczucie komfortu bywa zresztą różne. Jedni będą woleli rozświetlone piętra 

pełne kolorowych książek dla najmłodszych (tak jest na przykład w Bookbugs 

and Dragon Tales w Norwich), inni nieco bardziej przyciemnione pomieszczenia 

wypełnione książkami (Tombland Bookshop w Norwich). Co do księgarzy zaś – 

byłbym bardziej wyrozumiały. Owszem, czasem w świecie spotyka się mruków, 

a atmosfera po wejściu do środka bywa przytłaczająca. Z drugiej strony 

prowadzenie niezależnej księgarni to nie są przelewki. Często spełnianie 

marzeń to najcięższa praca w życiu. Tego nigdy nie zrozumieją ci, którzy 

marzenia porzucili. Niezależne księgarnie prowadzą ludzie, nie maszyny.  

Jeszcze inna sprawa, że my klienci umiemy czasem być paskudni. I czasem 

powinniśmy naprawdę się za siebie wstydzić. Pewnego dnia do jednej z 

zaprzyjaźnionych księgarni wtargnął oburzony człowiek i ewidentnie nie 

przyszedł po książki, bo inaczej nie krzyknąłby przecież: „Czy to lewacka 

księgarnia?”. Nie było to miłe pytanie. Nie było w tym przyjaźni, chęci 

zrozumienia. Był to człowiek z gotowymi odpowiedziami na swoje pytania. 

Chciałoby się tu powiedzieć, że w zasadzie fakt pobytu takich ludzi w księgarni 

jest na swój sposób nielogiczny. Ale i oni czasem wejdą do księgarni. Wielu 



księgarzy jest gotowych z nimi rozmawiać. Są gotowi do konfrontacji. 

Podziwiam ich za to, że są tak odważni, chociaż przecież się boją. 

The Book Hive miał mnóstwo wątpliwości, czy przeniesienie Page Against The 

Machine do przestrzeni wirtualnej nie będzie sprzeniewierzeniem się zapisanej 

w tytule zasadzie odłożenia na bok elektroniki. Ale z drugiej strony od początku 

nie chodziło o maszynę (machine), a o stronę (page), czyli o czytanie. Poza tym 

zawsze można spróbować czegoś nowego.  

*** 

Ogłoszenie pierwszego lockdownu sprawiło, że na kameralne księgarnie padł 

blady strach, bo trud i znój i tak nie łatwej codzienności teraz okazał się dla 

wielu jeszcze straszniejszy. Oparte na wzajemnym kontakcie i fizycznej bliskości 

niezależne księgarnie nagle musiały zmierzyć się z tym, co jest najstraszniejszym 

koszmarem wszystkich tych, którzy działają na własną rękę, ale są na tyle 

dzielni, by nie kryć się pod ochronnym parasolem zorganizowanej grupy (inna 

sprawa, że te ochronne parasole czasem bardziej dbają o parasol jako taki niż o 

stojących pod nimi ludźmi). Chodziło mianowicie o samotność. 

Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanęła część księgarń, była odpowiedź na 

pytanie, czy przenosić się do internetu. Naturalną reakcją byłoby przerzucenie 

książek do sieci, ale przecież w niezależnych księgarniach od początku chodziło 

o to, by mniej patrzeć w smartfon, więcej zająć się patrzeniem w oczy. W tym 

kontekście zrozumiały był opór przed przeniesieniem do sieci. Jednocześnie 

niezależne księgarnie poradziły sobie, wpadając czasem na proste a genialne 

pomysły. W Polsce zorganizowano akcję „Książka na telefon”, znowu można 

było porozmawiać z księgarzem, a przy okazji wesprzeć ulubioną księgarnię, 

zamawiając książkę. W Norwich powstał dowcipny teledysk do radosnej pieśni 

„The Musical”. Możemy zobaczyć tam charyzmatyczną Leann Fridd z Bookbugs 



and Dragon Tales. To nie tylko utwór opiewający niebywałą energię szefowej 

księgarni, to również hymn na cześć sąsiedzkiej wspólnoty – kolejnej 

pozytywnej rzeczy, o której przypomniał lockdown. 

Krzepiące były również wieści, które spływały z końcówki roku, przynajmniej z 

niektórych księgarń w Wielkiej Brytanii i Polski. Dla wielu niezależnych księgarń 

grudzień był bardzo korzystnym miesiącem pod względem obrotów i sprzedaży. 

Mieszkańcy miast jakby zrozumieli, że o to, co obok, lokalne, znane, trzeba 

dbać. „Księgarnie są jak świat” – pisał Jorge Carrión w książce „Księgarnie”, 

które są w dużym stopniu opowieścią o podróżach dookoła świata w 

poszukiwaniu świątyń książek. My dowiedzieliśmy się o tym, wyruszając do 

pobliskiej księgarni.  

„The future” – jak pisała Virginia Woolf – „is dark, which is the best thing, the 

future can be, I think”. W ten sposób wolę myśleć o kryzysie jako szansie na 

zmianę. Zaznaczyć jednak muszę, że Covid nie jest jedynie chwilą do namysłu i 

pogłębienia stanu medytacji czy rozważań o sensie życia. Dla niektórych ten 

wirus przynosi rzeczywiste tragedie. Koszty społeczne przeobrażeń, jakie niesie 

ze sobą pandemia, trudno teraz oszacować. Potwierdza to Maryl Halls z 

brytyjskiego Bookshop Association, zaznaczając, że na razie liczby są 

optymistyczne, a 2020 rok był kolejnym z rzędu, kiedy przybywało – nie 

ubywało – zarejestrowanych przez stowarzyszenie niezależnych księgarń. 

Pandemiczny rok zamknięto w sumie z 967 księgarniami, w 2019 roku było ich 

890, w 2018 – 883, a w 2017 – 8683. Ale jak dalej potoczą się ich losy?  

Trochę będąc w strachu o przyszłość, ale i słuchając Virginii Woolf, wolimy 

myśleć, że nad światem unosi się zapach nadziei. Stan zagrożenia czasem 

 
3 https://www.theguardian.com/books/2021/jan/08/uk-and-ireland-independent-bookshops-defy-covid-19-
100-closures 



wydobywa kreatywność, a czasem i poczucie gwałtownej bliskości. To dobrze. 

Ale najlepiej będzie, gdy te stany uniesienia przerodzą się w zażyłość i nie 

przestaniemy wspierać niezależnych księgarń po tym, jak skończy się pandemia. 

Bo ona przecież w końcu się kiedyś skończy, jak wszystkie przeszłe i przyszłe 

epidemie.  

*** 

„Atlas für jedermann” musiałem dostać od taty. Przywiózł go czy raczej jeszcze 

przeszmuglował. Może z Węgier, do których jeździł wraz z wujkiem i kuzynami. 

Ten atlas, dałbym sobie głowę uciąć, ukazał się w roku 1989. Było to piąte 

wydanie, ale najgorsze, że naprawdę niewiele pamiętam z tego, co tam 

wyczytałem. Jak to możliwe, że pamięć obchodzi się z człowiekiem tak 

bezwzględnie? A może to człowiek odcina się od przeszłości?  

Od czasów, gdy byłem młodym chłopakiem, wiele się zmieniło. Pokochałem 

książki i niezależne księgarnie, dzięki którym nauczyłem się wiele o sobie i o 

świecie. Wertując książki, spotykając się z innymi ludźmi, rozmawiając z 

księgarzami, którzy często okazywali się najlepszymi słuchaczami i 

powiernikami różnych literackich i nieliterackich stanów ducha czy ciała, 

poszerzałem swoją wiedzę. I może coś jeszcze. 

Olga Tokarczuk w swoim wykładzie noblowskim użyła słowa „czułość”, które 

zrobiło zawrotną karierę, choć nie jestem pewien, czy akurat samo słowo jest tu 

najważniejsze. Co istotne, Tokarczuk dzięki najważniejszej nagrodzie literackiej 

świata pojawiła się we wszystkich księgarniach, ale to księgarnie niezależne 

miały jako pierwsze jej książki i to tam można było je nabyć, gdy ogłaszano 

Nagrodę Nobla.  

Niezależni księgarze mają odwagę patrzeć w dłuższej perspektywie, nie są 

skupieni na sprzedaży produktów, nie ustają w poszukiwaniu przyszłych 



zwycięzców. Widać to po tytułach książek, których często nie można znaleźć w 

wielkich sieciach, a są w niezależnych księgarniach. To właśnie tam bardzo 

często doświadczam też tej czułości, wobec siebie i wobec świata, tych 

wszystkich minionych lat, doświadczeń i przeczytanych książek, które pozwalają 

mi choć trochę lepiej zrozumieć, kim jestem i czym naprawdę był dla mnie 

„Atlas für jedermann”.  

 

 


