


Dedykacja Foreword

Mówi się, że wraz z wio-
sną przychodzą zmiany i 
nowa energia do działania. 
Bardzo często jednak, pod 
wpływem presji społeczeństwa 
do robienia konkretnych rzeczy 
i osiągania konkretnych celów, 
sami czujemy, że nie robimy 
wystarczająco, co w efekcie spra-
wia, że sami siebie sabotujemy. 
Pamiętajmy jednak, że każdy 
z nas to osobna, indywidualna 
jednostka. Jedni są pracoholika-
mi i to, że minimalnie zwolnią, 
może pomóc im w poprawieniu 
ich zdrowia psychicznego. Inni 
za to, mogą mieć problem z 
motywacją i minimalne przy-
śpieszenie pomoże im osiągnąć 
więcej, a jeszcze inni po prostu 
muszą nieustannie być w ruchu, 
aby czuć, że żyją. 
Wszyscy więc potrzebujemy 
czegoś innego i dlatego chciała-
bym życzyć wam, na ten okres, 
świadomego podejmowania 
decyzji i odkrywania SWOICH 
własnych potrzeb i pragnień.

We often hear the spring brin-
gs change and fresh energy; 
very often however, pressured 
by the society to do particular 

things and reach particular go-
als, we can get a feeling that we 
aren’t doing enough, which can 
cause us to sabotage ourselves in 
a way. Yet we have to remember 
that each of us is a separate indi-
vidual; some are workaholics for 
whom slowing down a bit can 
mean improved mental health, 
others struggle with motivation 
and a slightly faster pace could 
help them achieve more, while 
some people need to constantly 
move forward to feel like they 
are truly living their lives. Every-
one needs something different, 
so what I’d like to wish you all in 
these times is to discover YOUR 
own needs and desires and make 
clear and good decisions. 

Barbara Głębocka 
Redaktor Naczelna
Editor-in-chief
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Wyższa temperatura, więcej słońca, nowy rok, a co za tym idzie - zapo-
trzebowanie na inny rodzaj muzyki. W tym wydaniu Natalia Wiecha 

postanowiła sprostać tym wymaganiom. 
Poniżej znajdziecie kod do jej kwietniowo-majowej playlisty. 

Miłego Słuchania!

Higher temperature, more sun, new year and what comes with it - the 
need for a different kind of music. In this issue Natalia Wiecha decided 

to meet those demands. 
Below you’ll find the code to our April-May playlist. 

Enjoy! 

Playlist by Natalia Wiecha
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MANIFEST 
KULTURowy

CULTURAL MANIFESTO 

NAPISANO PRZEZ/
WRITTEN BY/ 
LAURA KORZEKWIŃSKA

Urodziliśmy się równi i tak
zostanie, mamy takie same prawa,
różni nas tylko budowa ciała, a każ-
dego z nas z osobna wyróżnia coś
szczególnego. I tak jednocześnie
różnimy się od siebie diametralnie,
będąc tym samym identyczni. To
czyni nas tak wyjątkowymi.
Krąg ludzi, trzymający się w skupie-
niu za ręce, przekazuje sobie coraz 
to szybszy, impulsywny uścisk
dłoni. Gra, w której jest jedna, 
prosta zasada- impuls powinien  
krążyć z
nienaruszoną częstotliwością.
Z pokolenia na pokolenie. Z
człowieka na człowieka. Od babci
do mamy, od mamy przez siostrę
do córki, od dziadka na syna, przez
brata do ojca. Pielęgnowana, prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie
kultura, która jak impuls krąży
wśród uczestników gry : rodziny,
wspólnoty, społeczeństwa etc. A
co jeśli sygnał zostanie zakłócony,
przerwany? Nastąpi koniec gry? 
Rozłam pokolenia? To jasne. Prze-
rwa pomiędzy uczestnikami gry 
spowoduje
jej koniec, ponieważ impuls nie ma
swojej drogi przepływu…
To, co stanowi kultura i jak ją inter-
pretować to indywidualna kwestia,
ponieważ kultura jest niezwykle
ogólnym pojęciem, abstrakcyjnym, 
mającym silne zabarwienie. W
znaczeniu najszerszym obejmuje
to wszystko, co w zachowaniu i
 wyposażeniu członków społe-
czeństw! stanowi rezultat
zbiorowej działalności. W ogólnej
definicji jest zbiorem zjawisk prze-
kazywanych nie za pośrednictwem
genów, lecz na drodze wychowania i 
nauki. Na co dzień
nie zastanawiamy się zbyt wiele
nad tym, czym jest kultura ani
jaki ma na nas wpływ, po prostu
żyjemy w pędzie. A to my jesteśmy
za to odpowiedzialni i ulegamy
wpływom. Jednak jest to o tyle
ciekawe zagadnienie, że zauważając
połączenia pomiędzy kulturą, a
społeczeństwem, naszym życiem,
wychowaniem oraz codziennym
funkcjonowaniem, ogromna ilość 

spraw
może nabrać nowego wymiaru i okazuje się,
że cała garść samych siebie nam umyka i tak
naprawdę o nas samych wiemy tyle, co nic.
Jesteśmy dotknięci kulturą naszego kraju,
wychowania, szkoły, pracy. Dlatego bardzo
ważnym pytaniem, jednocześnie zagadnie-
niem jest wpływ kultury na jednostkę oraz
jakie relacje wiążą ludzi i kulturę? Rozumiana 
jako wspólny kontekst życia społecznego
człowieka, który pozwala ludziom harmonij-
nie żyć ze sobą, a sama w sobie wywiera
istotny wpływ na życie społeczne. Dzięki niej
człowiek uczy się! jak żyć pośród większej
grupy ludzi. Kultura odpowiada więc
za całokształt systemu wartości, wzorów
zachowań i myślenia, ale przede wszystkim
kształtuje jednostkę i jej osobowość. Zastana-
wiając się nad relacjami zachodzącymi
między kulturą, a obywatelami trzeba wziąć
pod uwagę, że każde państwo posiada odręb-
ną, pielęgnowaną od lat własną kulturę i
to właśnie ona kształtuje relacje i procesy w
społeczeństwie. Na przestrzeni ostatnich lat
możemy zauważyć, jak bardzo kultura ulega
zmianie, ciągłej globalizacji. Jednak wiele
rzeczy pozostaje niezmiennych.
Dzięki prowadzonym na świecie badaniom

na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XX wieku, Geert Hofstede
określił podstawowe wymiary kulturowe,
charakterystyczne dla przedstawicieli danego
narodu. Różnice kulturowe wśród narodo-
wości dotykają między innymi zagadnienia 
małego oraz dużego dystansu władzy,
obejmującego   relacje między przełożonymi
i podwładnymi, władzą, a obywatelem, jak
również stopień akceptacji dla nierówności
społecznych! oraz oczekiwany stopień posłu-
szeństwa wobec rodziców. Wyróżnić należy
także kobiecość oraz męskość, gdzie mamy
styczność! ze stereotypami oraz
kolektywizm i indywidualizm, czyli co jest
ważniejsze: dobro ogółu czy dobro jednostki. 
A może ważne jest zarówno dobro ogółu
jak i jednostki. Może nie trzeba dzielić świata
na męskość i kobiecość i odłożyć na półkę
stereotypy, do których jesteśmy tak bardzo
przywiązani. Może warto przerwać hierarchię 
i dać głos młodym osobom, by mogły
zbierać doświadczenie i ponosić odpowie-
dzialność za swoje czyny? Może warto oddać 
głos społeczeństwu, które jest go tak
bardzo spragnione? Może zezwolić
obywatelom, aby sami stanowili o sobie? 
Kultura sięgająca korzeni, część
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wielkiej historii, którą każdy z człon-
ków przesiąknął tłumaczy różnice
pokoleniowe, odmienności kulturowe. 
Nakazuje również pewne normy, zmu-
szając tym samym do konkretnych 
postępowań. Często
nie jesteśmy w stanie jako jednostka
zmienić patrzenia przez stereotypy
i podziały które wciąż krążą! wśród
naszego otoczenia. Ze względu na
kulturę, która od małego kreuje naszą
mentalność, osobowość, aparycje, za
sprawą rodziny, środowiska, często
oczywiście nas samych, nie mniej
jednak to otoczenie- kultura, ma na
nas ogromny wpływ.
Czasem czujesz, że płyniesz pod prąd,
w przeciwnym kierunku do nurtu
rzeki. Czasem wydaje Ci się, że bie-
gniesz pod górkę, kiedy wszyscy z niej
zbiegają z uśmiechem. Ale kto tak
naprawdę wyznacza kierunek Twojej
trasy? Życie, ludzie, społeczeństwo i
ciągłe narzucanie pewnej określonej,
odpowiedniej nie dla wszystkich
formy, która rzadko kiedy staje się
komfortowa, nakładanie maski, która
uwiera i jest niewygodna. Tak jakby
życie było wzorem, przez które prze-
chodzimy według określonych sche-
matów. Od małego jesteśmy wrzucani 
w formę, 
tak jak w powieści Gombrowicza 
,,Ferdydurke’’. Autor świetnie do 
tego nawiązuje, ujmując metaforę po 
mistrzowsku. Od
najmłodszych lat nakłada się na nas
formy i maski, zmusza do zachowywa-
nia w
określony sposób, słuchania starszych, 
zabrania wygłupów I wychodzenia 
przed szereg.
Nie wychodzić przed szereg? Co to
w ogóle znaczy? Być taki sam jak
reszta, być szarym i niewóróżniającym
się? Czy to naprawdę jest synonim
słowa grzeczny? Posłuszny? To raczej
synonim słowa „niewyrażający siebie’’! 
To deformacja
naszego wewnętrznego „ja”. To ciągła
walka z prawdziwym, głęboko chowa-
nym „ja” aż do wieku dorosłości.
Narzuca się nam normy. I tak właści-
wie, kto je narzuca? Rodzice, rodzina,
znajomi, czy może szkoła, uczelnia,
praca, państwo? Wymogi, które
trzeba spełniać w kwestii aparycji,
wszystkie stereotypowe śpiewki,
które się wmawia małym chłopcom i
dziewczynkom, kiedy słyszą, że tym
pierwszym nie wolno okazać słabości,

nie wolno im płakać, mają być męscy,
stanowczy. Tylko, czy płacz jest na-
prawdę oznaką
słabości? Czy może jednak jest siłą,
oczyszczeniem i powodem do dumy?
Siła, która napędza mężczyzn, czasem
szalona, niekontrolowana, niekoniecz-
nie właściwa, często budząca strach w 
kobietach.
Zadają sobie one pytanie: ,,Czy nie 
będzie silniejszy ode mnie?’’.
Jednak dlaczego nakazuje się dziew-
czynkom być ułożonymi, grzecznymi,
dobrymi, co to w ogóle znaczy niewin-
ność? Nie możemy pozwalać na
naszą kobiecość, ponieważ zostanie
wystawiona na próbę, źle odebrana.
Kobietom od najmłodszych lat wpaja
się perfekcję. Problem polega na tym,
że ona zwyczajnie nie istnieje. Perfek-
cja jest formą, maską, często wymuszo-
nym uśmiechem koleżanki, czy kolegi 
z pracy. Dogłębnie zaszczepiona w
nas perfekcyjność, która elastycznie
dopasowuje się do płci, wieku. Rodzaj
pewnej normy stoi za nami na każdym 
kroku i sprawdza, czy właściwie
postępujemy, czy nasze ciało nie
opuściło formy… Skąd mamy czerpać
taką nieziemską siłę, aby być doskona-
łym pod każdym względem?
Oczywiście, że tacy jesteśmy! w
swoich, czy cudzych oczach i to bez
dwóch zdań, ale pamiętajmy, że może-
my popełniać błędy. Urodziliśmy
się równi i tak zostanie, mamy takie
same prawa, różni nas tylko budowa
ciała, a każdego z nas z osobna wyróż-
nia coś szczególnego. I tak jednocze-
śnie różnimy się od siebie diametral-
nie, będąc tym samym identyczni. To
czyni nas tak wyjątkowymi. Nagle się
okazuje, że masz 40 lat i tak nakładają
te maski od dzieciaka na nas, stojąc
przed lustrem, nie wiesz, kim jesteś.
Posłuchasz swojego głęboko schowa-
nego i stłamszonego „ja” ?
 Druga grupa ludzi! powtarzająca po
sobie słowa, zdania, obserwująca wza-
jemnie swoje gesty , skupiona na
zapamiętaniu tego, co każdy z uczest-
ników
chce przekazać. Gra, w której ludzie!
powielają po sobie zdania, gdzie
każdy z osobna dodaje coraz to now-
szy element, coraz to nowsze słowa,
tworząc w ten sposób historię. Każdy
uczestnik uzupełnia kawałkiem siebie
całokształt i stanowi dopełnienie,
gdzie jeden dla drugiego tworząc jest
inspiracją. Przegrywa ten, kto nie jest 

w stanie powtórzyć zdania poprzedni-
ka, nie ten, kto wypuści impuls. Jestem
pewna, że widzicie, na czym polega
różnica w przedstawionych wizualiza-
cjach. Czy tak można interpretować
kulturę i jej wpływ na społeczeństwo,
a także wychowanie, pokolenie, a
jednocześnie to, co wpływa także na
kulturę samą w sobie? 

ENG

We were born equal and will 
remain so, we have the same rights, 

only our physique differs us, and each 
of us is distinguished by something 
special. And so at the same time we 
are diametrically opposed to each 

other, while at the same time being 
identical. This is what makes us so 

special.
A circle of people, holding hands 
in concentration, pass each other a 
faster and faster impulsive handshake. 
A game in which there is one simple 
rule - the impulse must circulate with 
its frequency intact.
From generation to generation, 
from person to person, from grand-
mother to mother, from mother to 
sister, from sister to daughter, from 
grandfather to son, from brother to 
father. A nurtured, passed down from 
generation to generation culture that, 
like an impulse, circulates among the 
players, the family, the community, 
the society, etc. And what if the signal 
is disrupted, interrupted, game over? 
A generation split? This is clear. A 
break between the participants in the 
game will bring about the end of the 
game, because the impulse does not 
have its way of flowing....
What constitutes culture and how to 
interpret it is an individual question, 
because culture is an extremely 
general concept, an abstract one with 
a strong colouring. In its broadest 
sense, it encompasses everything that, 
in the behaviour and equipment of 
the members of human societies, is 
the result of collective activity. In 
its general definition it is a set of 
phenomena transmitted not through 
genes but through upbringing and 
learning. On a daily basis, we do not 
give much thought to what culture 
is or how it affects us, we just live in 
a rush. And it is we who are respon-
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sible and influenced. However, this is an 
interesting issue, because by noticing the 
connections between culture and socie-
ty, our lives, upbringing and everyday 
functioning, a huge number of things 
can take on a new dimension and it turns 
out that a whole bunch of ourselves are 
missing and we actually know as little as 
nothing about ourselves. We are affected 
by the culture of our country, upbringing, 
school, work. Therefore, a very important 
question, at the same time an issue, is the 
influence of culture on the individual and 
what relations bind people and culture? 
Understood as the common context of 
human social life, which allows people to 
live harmoniously with each other, and in 
itself has a significant impact on social life. 
Through it, a person learns how to live 
among a larger group of people. Culture, 
therefore, is responsible for the whole 
system of values, patterns of behaviour 
and thinking, but above all it shapes 
the individual and his or her personali-
ty. When considering the relationship 
between culture and citizens, it should be 
borne in mind that each country has its 
own culture, nurtured over the years, and 
it is this culture that shapes relations and 
processes in society. Over recent years, we 
can see how culture is changing, constan-
tly globalising. However, many things 
remain the same.
Thanks to research conducted around 
the world in the late 1960s and early 
1970s, Geert Hofstede identified the basic 
cultural dimensions characteristic of the 
representatives of a given nation. Cultural 
differences among nationalities touch 
upon, among other things, the issue of 
low and high power distance, including 
relations between superiors and subordi-
nates, authority and the citizen, also the 
degree of acceptance of social inequalities, 
and the expected degree of obedience 
to parents. A distinction must also be 
made between femininity and masculi-
nity, where we are dealing precisely with 
stereotypes, and between collectivism and 
individualism, i.e. what is more important, 
the good of the whole or the good of the 
individual. Or perhaps both the good of 
the whole and the good of the individual 
are important. Maybe it is not necessary 
to divide the world into masculine and 
feminine and to shelve the stereotypes 

to which we are so attached. Maybe it is 
worth breaking the hierarchy and giving 
a voice to young people, so that they can 
gain experience and take responsibility 
for their actions. How about giving a 
voice to a society that is so hungry for it? 
How about allowing citizens to decide for 
themselves? A culture that goes back to its 
roots, a part of the great history that each 
member has imbibed, explains generatio-
nal differences, cultural differences. Just 
as it prescribes certain norms, so it forces 
us to behave in a certain way. Often we 
as individuals are not able to change our 
outlook because of the stereotypes and 
divisions that still circulate, among our 
surroundings. Because of the culture, 
which from an early age creates our men-
tality, personality, apparitions, through 
the family, environment, often of course 
ourselves, but nevertheless the environ-
ment-culture, has a huge impact on us.
Sometimes you feel that you are swim-
ming against the current, in the opposite 
direction of the river. Sometimes it feels 
like you're running uphill when everyone 
else is running downhill with a smile. But 
who really determines the direction of 
your route? Life, people, society and the 
constant imposition of a certain form that 
is not suitable for everyone, which rarely 
becomes comfortable, putting on a mask 
that pinches and is uncomfortable. As if 
life were a pattern through which we pass 
according to certain patterns. From an ear-
ly age we are thrown into Gombrowicz's 
mould. The author of Ferdydurke makes 
an excellent reference to this
and captured the metaphor masterfully. 
From a very young age we are put into mo-
ulds and masks, we are told to behave in 
a certain way, not to be silly, not to listen 
to our elders, not to be smug, not to come 
out in front. Staying out of the way? What 
does that even mean? To be the same as 
the rest, to be grey and undistinguished? 
Is that really a synonym for polite? Obe-
dient? It's more like a synonym for the 
word "unexpressive of myself from a young 
age". It is a deformation of my inner self. 
It's a constant battle with the real, deeply 
hidden self until adulthood. They impose 
norms on us, or rather they who? Parents, 
family, friends or perhaps school, univer-
sity, work, the state? The requirements we 
have to meet in terms of appearance, all 
the stereotypical chants that are told to lit-
tle boys and girls when they hear that the 
former must not show weakness, must not 
cry, must be masculine, firm, but is crying 

a sign of weakness? Or is it, however, 
a strength, a purification and a source 
of pride? The force that drives men, 
sometimes crazy and uncontrollable, 
that is not necessarily good, makes me 
as a woman simply afraid. Will he not 
be stronger than me? But why are girls 
told to be laid back, polite, good, what 
does innocence even mean? We cannot 
allow our femininity because it will be 
put to the test, misconstrued. Women 
are instilled with perfection from an 
early age. The problem is that it simply 
does not exist. Perfection is a form, a 
mask, your colleague's smile, every day. 
A perfection instilled in us that flexibly 
adapts to gender, age. A kind of certain 
standard stands behind us every step of 
the way, checking that we are doing the 
right thing, that our body has not left 
the mould... Where do we get such an 
unearthly strength to be perfect in every 
way?
Of course that's who we are, in our 
own or other people's eyes and without 
question, but remember that we can 
make mistakes. We were born equal and 
we will stay that way, we have the same 
rights, only our physique differs us, and 
each of us individually has something 
special. And so at the same time we are 
diametrically opposed to each other, 
while being identical. That is what 
makes us so special. Suddenly you find 
yourself in your 40s and so they put the-
se masks on us from a kid, standing in 
front of the mirror, you don't know who 
you are. Will you listen to your deeply 
hidden and repressed self ?

 A second group of people, repeating 
words and sentences after each other, 
watching each other's gestures, con-
centrating on remembering what each 
participant wants to convey. A game 
in which people, repeating sentences 
after each other, where each person adds 
more and more elements, more and 
more words, thus creating a story. Each 
participant adds a piece of himself to the 
whole and completes it, where one cre-
ates for the other, is an inspiration. The 
one who is unable to repeat the prede-
cessor loses, not the one who releases the 
impulse. I am sure you can see what the 
difference is in the visuals presented. Is 
this the way to interpret culture and its 
influence on society, as well as upbrin-
ging, generation, and at the same time 
what also influences culture itself ? 
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RZEŹBY/SCULPTURES: LOLA SZLUPOWICZ / VROGINI
ig: @vrogini

MODEL :
MACIEJ EDELMAN
ig : @maciekedelman

FOTO:
SZYMON BEREZIŃSKI 
ig: @panhomar

OBRÓBKA GRAFICZNA ZDJĘĆ:
SZYMON BEREZIŃSKI & MACIEJ EDELMAN



Lola Szlupowicz 

Absolwentka Warszawskiego ASP na wydziale Sztuki Mediów. W listopadzie 2019 na wystawie Co-
ming Out Najlepsze Dyplomy ASP wystawione zostały jej rzeźby oraz dokumentacja jej performance 
”UN”.
Pierwsze kroki w medium rzeźbiarskim zaczęła robić będąc w liceum Plastycznym im. Wojciecha 
Gersona w Warszawie. Zaraz potem dostała się na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na kierunek 
rzeźba, jednak po roku zrezygnowała z tych studiów i zajęła się filmem. Do rzeźby powróciła po pięciu 
latach przerwy. Przez ten czas dużo podróżowała i i pracowała w Muzeum Narodowym na Malcie, 
następnie w Bułgarii i we Włoszech jako graficzka. Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie

Graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts, Faculty of Media Art. In November 2019, her sculptu-
res and the documentation of her performance "UN" were exhibited at the Coming Out Best Diplo-
mas exhibition at the Academy of Fine Arts.
She started taking her first steps in the medium of sculpture while attending the Wojciech Gerson 
High School of Fine Arts in Warsaw. Soon after, she entered the University of Arts in Poznan, majo-
ring in sculpture, but dropped out after a year to pursue filmmaking. She returned to sculpture after a 
five-year break. During this time she travelled a lot and worked at the National Museum in Malta, then 
in Bulgaria and Italy as a graphic designer. Currently, she lives and works in Warsaw.

Rzeźbiarka/ Sculptor

Na zdjęciu - Lola Szlupowicz 
ig: @vrogini

zdjęcie autorstwa Anny Butenin
 ig: @abuteninphoto
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Intrygują mnie tematy snów, wewnętrznego marazmu i lęków. Freudowska koncepcja „das Unheimlihe” czyli 
niesamowitości jest ciągle obecna w mojej sztuce. Chcę, aby widz mógł się do niej odnieść emocjonalnie. Może 
przestraszyć się, poczuć niepokój, a może podejść z ciekawością i próbą zrozumienia.
Swoje medium odnalazłam w rzeźbie z papier mâché. Z początku wybór materiału wynikał z konieczności - nie 
miałam pracowni aby móc trzymać w odpowiednio wilgotnych warunkach rzeźb z gliny, ani jak je odlać z gipsu. 
Natomiast papier mâché to kameralna technika. Łatwo dostępne półprodukty, materiał suszy się nie tracąc nie-
mal kształtu. Po ulepszeniu receptury okazało się, że finalny materiał jest twardy jak kamień, ale też potencjalnie 
lekki, oraz świetnie poddający się modelowaniu. Jest to idealna technika addytywno - substraktyna która daje 
szerokie możliwości.
W medium rzeźby długo przeszkadzało mi to, że często są to obiekty nieporęczne, w pewien sposób oddalone 
od widza przez swoją nietykalność. Chciałam tworzyć formy niemal intymne, bliskie widzowi. Pierwszą inspi-
racją była „Bachantka” Jean-Leon Gerome’a. Postanowiłam wyrzeźbić rogi które mogłyby być noszone przez 
modeli na zdjęciach, z którymi widz może obcować bezpośrednio, które zmieniają w pewien sposób noszącego. 
W ten sposób powstał pierwszy cykl moich rzeźb „Horns” które służą przede wszystkim do noszenia na głowie. 
Potem rozszerzyłam go o obiekty przypominające niepokojące kostne wypustki które oplatają dłonie.
Rzeźby fotografowane przez Szymona Berezińskiego i prezentowane w tym numerze Lumpexu są wolnostojące, 
nie chciałam jednak kończyć z konceptem romansu rzeźby z ciałem. Tworząc je moją intencją było, aby je nosić 
w rękach, przytulać, blisko obcować. Jest to seria „Deep Sea Abstractions”. Inspirowanie przedziwnymi formami 
fauny głębinowej oraz flory przypominają tajemnicze organizmy kryjące się w ciemnych szczelinach. Są to formy 
niesamowite, tajemnicze. Jedna eksponuje miękkie podbrzusze jednocześnie grożąc widzowi szponami, inna 
łapie się łańcuchów i delikatnie bada przestrzeń wokół siebie mackami. Te odnoszące się do „das Unheimliche” 
formy kontrastują ale i współpracują z ciałami modeli, snując niesamowitą opowieść. Sesji dopełnia maska, 
inspirowana weneckimi maseczkami karnawałowymi, które noszące je kobiety trzymały od wewnątrz zębami. 
Intencją tej maski jest więc mówienie bez słów.

ENG

I am intrigued by the themes of dreams, inner stagnation and fears. The Freudian concept of „das Unheimlihe” 
or the uncanny is still present in my art. I want the viewer to be able to relate to it emotionally. He or she may be 
frightened, feel anxious, or perhaps approach with curiosity and an attempt to understand.
I found my medium in mâché paper sculpture. At first, the choice of material was based on necessity - I did not 
have a studio to keep my clay sculptures in sufficiently humid conditions, nor how to cast them from plaster. 
Whereas papier mâché is an intimate technique. Easily available semi-finished products, the material dries with 
almost no loss of shape. After refining the recipe, it turned out that the final material is as hard as stone, but also 
potentially lightweight, and very amenable to modelling. It is an ideal additive-subtractive technique which 
offers a wide range of possibilities.
What has long bothered me about the medium of sculpture is that these objects are often bulky, in a way distan-
ced from the viewer by their untouchability. I wanted to create almost intimate forms, close to the viewer. My 
first inspiration was Jean-Leon Gerome’s „Bacchantes”. I decided to carve horns that could be worn by models in 
photographs, with which the viewer could interact directly, that in a certain way change the wearer. 
This is how the first series of my sculptures „Horns” were created, which are primarily for wearing on the head. 
Then I extended it to include objects resembling disturbing bony protuberances that wrap around the hands.
The sculptures photographed by Szymon Berezinski and presented in this issue of Lumpex are free-standing, 
but I did not want to end with the concept of the romance between the sculpture and the body. When creating 
them, my intention was to carry them in my hands, to hug them, to have close contact with them. This is the 
„Deep Sea Abstractions” series. Inspired by the bizarre forms of deep sea fauna and flora, they resemble myste-
rious organisms hiding in dark crevices. These forms are uncanny, mysterious. One exposes its soft underbelly 
while threatening the viewer with its claws, another grabs onto chains and gently explores the space around it 
with its tentacles. These forms, referring to „das Unheimliche”, contrast but also cooperate with the models’ bo-
dies, spinning an incredible tale. The session is completed by a mask, inspired by Venetian carnival masks, which 
the women wearing them held from the inside with their teeth. The intention of this mask is thus to speak 
without word
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Napisane przez :
Ania Głębocka

Uczennica Liceum 

Autorka tekstów aktywistycznych, promu-
jących ekologię i tolerancje 

Written by :
Ania Głębocka

High school student

Author of activist texts promoting ecology 
and tolerancece
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ZERO WASTE to przywilej

Kiedy zagłębiamy się w temat ekologii często możemy trafić na wiele różnych artykułów czy nawet filmików o tym, jak być zero 
waste. I nie zrozumcie mnie źle, bycie zero waste jest naprawdę świetne. Jednak problem leży w tym, że nie zawsze bycie eko jest 
możliwe. Wręcz odwrotnie, dla wielu osób może być ono absolutnie nieosiągalne.

Wiele sposobów na ograniczenie naszego śladu węglowego, zmniejszenie ilości produkowanych przez nas śmieci czy też ogra-
niczenie ilości zużywanej przez nas wody, takich jak np. nie kupowanie wody butelkowanej jest świetnym pomysłem, który nie 
ponosi za sobą kosztów finansowych. Nie chciałabym też skupiać się na rozwiązaniach takich, jak kupowanie ubrań z drugiej ręki, 
ponieważ oczywistym jest, że są one bardziej ekonomiczne. Niestety jednak większość produktów przyjaznych dla środowiska 
jest zwyczajnie droższa od ich standardowych zamienników, które znajdziemy na półkach w zwykłym markecie.

Problem leży więc w głównej mierze nie w konsumentach, a w producentach. Bo o ile część osób chętniej wybierze produkt 
ekologiczny, to pozwoli sobie na to prawdopodobnie tylko wtedy, jeżeli status majątkowy pozwoli jej na dokonanie potencjalnie 
bardziej etycznej decyzji. Nie możemy jednak zapomnieć, że dla osoby, która zarabia poniżej średniej krajowej raczej oczywistym 
wyborem będzie zakup tańszego produktu, czyli w większości przypadków – tego nieekologicznego. I nie ma w tym absolutnie 
nic złego, bo w końcu to nie ona ustala ceny.

Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, jak gdyby osoby o niższym statusie majątkowym z reguły nie chciały przejmować się ekologią, 
ponieważ w żadnym stopniu nie o to tu chodzi, wręcz odwrotnie. Chciałabym jednak, aby zauważone zostało, że bycie zero waste 
jest w rzeczywistości przywilejem.

Zmiany jednostkowe są dobre, dopóki nie stają się naszym jedynym celem. Ponieważ tym, na czym w szczególności powinniśmy i 
powinnyśmy się skupić są zmiany systemowe, dzięki którym wszystkie osoby, niezależnie od statusu majątkowego mogły na takim 
samym poziomie dbać o planetę. Byłoby to możliwe, gdyby rząd zaczął stopniowo zakazywać produkcji jednorazowych, plasti-
kowych opakowań. Gdyby wprowadzono dofinansowania dla produktów wyprodukowanych w ekologiczny i zrównoważony 
sposób. Jednak do tego czeka nas jeszcze (niestety) długa droga.

Dochodząc jednak do sedna mojej krótkiej analizy – nie powinno się winić innych za podejmowanie wyborów, które ponoszą 
za sobą mniejsze koszty finansowe, ponieważ czasem zwyczajnie ciężej jest wydać więcej pieniędzy na ekologiczne produkty, nie 
wspominając nawet o ich dostępności.

ZERO WASTE is a privilege 

When we delve into the topic of ecology we can often come across many different articles or even videos about how to be zero 
waste. And don’t get me wrong, being zero waste is really great. But the problem is that being eco is not always possible. On the 
contrary, it can be absolutely unattainable for many people.

There are many ways to reduce our carbon footprint, reduce the amount of rubbish we produce or reduce the amount of water 
we use, such as not buying bottled water is a great idea that doesn’t cost money. Nor would I want to focus on solutions such 
as buying second-hand clothes, as it is obvious that these are more economical. Unfortunately, however, most environmentally 
friendly products are simply more expensive than their standard alternatives, which you will find on the shelves of an ordinary 
supermarket.

The problem is not so much with the consumers as with the producers. As much as some people are more likely to choose an or-
ganic product, they will probably only do so only if their financial status allows them to make a potentially more ethical decision. 
We cannot forget, however, that for a person who earns below the national average, the rather obvious choice will be to buy a 
cheaper product, which in most cases is the non-organic one. And there is absolutely nothing wrong with that, because, after all, 
she or he is not the one who sets the prices.

I do not want to make it sound as if people from lower income backgrounds generally do not want to be concerned about ecolo-
gy, because that is by no means the case, quite the reverse. However, I would like it to be noted that being zero waste is actually a 
privilege.

Individual changes are good as long as they do not become our sole focus. Because what we should and should be focusing on in 
particular is systemic change, so that all people, regardless of their wealth status, could take care of the planet at the same level. 
This would be possible if the government started gradually banning single-use plastic packaging. If subsidies were introduced for 
products produced in an environmentally friendly and sustainable way. But there is still (unfortunately) a long way to go.

But to come to the point of my short analysis - one should not blame others for making choices that have a lower financial cost, 
because sometimes it is simply harder to spend more money on ecological products, not to mention their availability.
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FOTO&MODEL:
AGATA KAPUŚCIŃSKA 
ig: @agaciakowym.okiem
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MODEL :
ZUZANNA MOCZEK

ig : @spiewajaca_zuzanna
FOTO:

SZYMON BEREZIŃSKI 
ig: @panhomar

STYLIZACJE /OUTFITS : LAURA KORZEKWIŃSKA
 ig: @lauramauela

MUA:  MARLENA GIELECKA
ig: rosemarry_makeup



Przede wszystkim bardzo dzięku-
ję Ci za przybycie. Chciałabym 
pogratulować Ci również wydania 
debiutanckiego albumu, a co za 
tym idzie nominacji w plebistycie 
„Plastry Kultury” w kategorii 
„Płyta roku”. 
Grasz na pianinie, gitarze i 
akordeonie. Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z muzyką?

Zaczęła się w sumie niepostrze-
żenie i ciężko mi wskazać jeden 
moment kluczowy, w którym to 
się zaczęło dziać. Wszystko poto-
czyło się dla mnie niespodziewa-
nie. Zupełnie nie planowałam, że 
muzyka będzie czymś ważnym w 
moim życiu, a tym bardziej nie 
spodziewałam się, że będzie moim 
głównym zajęciem i pracą. Kiedy 
byłam dzieckiem moja mama grała 
na gitarze, sporo śpiewała. Czasami 
pisała też piosenki dla mnie i moje-
go brata. Było to dla mnie natural-
ne, codzienne. Na tyle, najwyraź-
niej, tym wszystkim przesiąkłam, że 

później zaczęłam sama poszukiwać. 
Pamiętam, że dostałam na Komu-
nię Świętą swój pierwszy instru-
ment - keyboard. Pamiętam, że 
miał on wspaniałe klawisze - gdy się 
je naciskało, świeciły się na różowo. 
Takie bajery. [Śmiech] To był mój 
pierwszy instrument na którym 
zaczęłam grać, a potem jakoś tak 
siłą rozpędu własnego zaczęło się to 
dalej toczyć samo. Niespodziewa-
nie dla mnie zupełnie przekształci-
ło się to w taki sposób. 

Pozwoliłam sobie zaobserwować, 
że Twoje utwory są pełne barw-
nych metafor. Skąd czerpiesz tak 
bogate inspiracje? 

Ciężko mi wskazać jedno źródło. 
Tak naprawdę mam poczucie, że 
te piosenki same do mnie przycho-
dzą. Ja ich nie poszukuję. To nie 
jest tak, że siadam i mówię sobie, że 
teraz będę pisała piosenkę i wynaj-

duję zwroty, czy frazy, które mi się 
wydają ciekawe. Bardziej sama je 
gdzieś w sobie odnajduję. Przycho-
dzą do mnie, słyszę je i wtedy je 
zapisuję. Na przykład, jakiś zaczą-
tek, zbitek kilku słów. On czasa-
mi ma melodię, czasami nie, ale 
zwykle już ma jakiś rytm. Zapisuję 
te fragmenty. Zdarza się, że jedna 
piosenka powstaje przez kilka lat. 
Przychodzą do mnie niespodzie-
wanie kolejne jej części.. albo, z 
zupełnie oddzielnych bytów, nagle 
coś sklejam i wtedy czuję, że to 
miało stanowić całość. Czasem, co 
już mi się niestety długo nie zda-
rzało, spływa mi gotowa piosenka 
- w ciągu godziny potrafiłam coś 
stworzyć od początku do końca i 
już tego nie poprawiać i więcej w to 
nie ingerować. 

Zuzanna Moczek to artystka pełną parą. Pisze, komponuje i śpiewa. Jest lauret-
ką licznych festiwali artystycznych. Jej świeżo wydana debiutancka płyta „Dzień 
Dobry” przenosi nas w niezwykły świat Zuzanny, który sprawi, że nie będziemy 
chcieli go opuszczać. W naszym kwietniowo-majowym wydaniu opowiada o 
różnych etapach jej kariery muzycznej oraz o magicznym keybordzie z różowymi 
klawiszami. 

Zuzanna Moczek is an artist in full swing. She writes, composes and sings. She is 
a laureate of numerous artistic festivals. Her freshly released debut album „Dzień 
Dobry” takes us into Zuzanna’s extraordinary world, which will make us not want 
to leave it. In our April-May issue, she talks about the different stages of her musi-
cal career and about the magical keyboard with pink keys.

DOBRY DZIEŃ Z ZUZANNĄ
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA/ INTERVIEWED BY/ BARBARA GŁĘBOCKA 
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Koszula/Shirt

LUMPEX STORE 
ig: @lumpex_store
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Powiedziałaś, że muzyka sama do 
Ciebie przyszła, że nie spodziewa-
łaś się tego. Z tego co sprawdziłam 
w 2014 roku podczas konkursu 
piosenki w Świeciu po raz pierw-
szy zaprezentowałaś swój autorski 
utwór. Czy to był moment, kiedy 
Ty wiedziałaś, że to jest to z czym 
chcesz wiązać swoją przyszłość?

Muszę się dokopać do tych wspo-
mnień. Było to na tyle dawno, że 
aż ciężko mi sobie przypomnieć, o 
co mi wtedy chodziło. Na pewno 
bardzo przeżywałam ten występ. 
Nie były to moje zupełnie pierwsze 
kroki, bo pojawiałam się już wcze-
śniej na scenie, ale nigdy przedtem 
z własnymi piosenkami. Więc kroki 
może nie pierwsze, ale na pewno 
bardzo nieśmiałe. Było to dla mnie 
na tyle magnetycznym światem i 
miałam też ogromną, wewnętrzną 
potrzebę pisania, a  myśl by pokazać 
to szerzej,  pojawiła się później. Były 
to absolutne debiuty. 

Czyli to wszystko ewoluowało na 
przestrzeni czasu?

Zaczęłam będąc na studiach jesz-
cze jeździć na festiwale, konkursy 
piosenki, literackiej, artystycznej 
i po prostu brałam udział w tych 
wydarzeniach. Poznałam mnóstwo 
ludzi z którymi do dzisiaj się przy-
jaźnię. To był fajny rozbieg, ponie-
waż wtedy jeszcze wychodziłam na 
scenę na, powiedzmy, dziesięć minut 
więc miałam okazję się na spokojnie 
oswoić z występowaniem na scenie. 
Przed ludźmi. Było to świetnym 
treningiem do tego, żeby już później 
móc grać pełne koncerty. Wiedzia-
łam już dzięki temu z czym to się je i 
w efekcie nie było to dla mnie na tyle 
nowa, stresująca sytuacja. 

No właśnie. Normalnie byś pewnie 
teraz koncertowała i promowała 
swoją płytę na żywo. 

Jak to wygląda i jak sobie radzisz z 
aktualną sytuacją?

Ojej [Śmiech] Nie wiem, czy sobie 
radzę. Jakoś chyba sobie radzę. Przy-
znam szczerze, że miałam zaplano-
wany termin premiery na pierwszego 
maja i wokół tej premiery miało się 
dziać sporo. Planowałam koncert 
z rozmachem. W ogóle wiele kon-
certów i wiele miesięcy mojej pracy, 
związanej z tym, żeby logistycznie to 
wszystko opracować, przygotować. 
Było mi naprawdę ciężko się z tym 
pogodzić - przede wszystkim z tym, 
że tyle miesięcy mojej pracy ponie-
kąd trafia do kosza. Natomiast, tak 
naprawdę z perspektywy czasu mam 
poczucie, że fajnie to wszystko się 
ułożyło i pandemia w niczym nie 
przeszkodziła. Wręcz, trochę mnie 
uratowała premiera w tym terminie 
ponieważ gdyby nie ona, nie miała-
bym w ogóle pretekstu do kontaktu 
z ludźmi. Dzięki tej płycie wciąż 
wiele się dzieje - choćby fakt, że teraz 
tutaj siedzimy i rozmawiamy. Także 
cieszę się z tego, że wszystkie puzzel-
ki tak się poukładały.

Zgadzam się zdecydowanie. Cza-
sem lepiej gdy niektóre rzeczy przy-
chodzą stopniowo. Powiedziałaś 
kiedyś też, że piosenki są skutkiem 
ubocznym tego, że żyjesz. Pięknie i 
poetycko. Co konkretnie miałaś na 
myśli? 

Pamiętam, kiedy to mniej więcej 
powiedziałam i zauważyłam wtedy 
też, że najwięcej tworzę i piszę, kiedy 
dużo się dzieje w moim życiu. Punk-
tem kulminacyjnym była zawsze sesja 
podczas studiów. Nawet później się 
śmiałam, że może powinnam sobie 
studiować po to, żeby pisać więcej 
piosenek. Im więcej się działo, tym 
większy miałam napęd i mobilizację 
do działania i więcej rzeczy do mnie 
przychodziło. Pomiędzy różnymi 
wydarzeniami te piosenki nagle do 

mnie wpadały. Mam takie poczucie, 
że te wydarzenia różnego rodzaju, 
w moim życiu są niezbędne, bo jest 
to jakiś materiał do obróbki. Dzięki 
moim przeżyciom i temu w czym 
biorę udział mogą się właśnie rodzić 
kolejne piosenki. 

Osobiście, muszę się przyznać, 
kiedy słucham Twoich piosenek 
czuje, że są one bardzo prywatne. 
Te teksty są wyjątkowo intymne. 
Mimo tego, że są one obrane w 
metafory, można zrozumieć, że są 
one oparte na Twoich osobistych 
doświadczeniach - ciężkich, czy 
lekkich ale są na nich oparte. Jak się 
czujesz w momencie, kiedy wiesz, 
że ten utwór wychodzi do szerszej 
publiczności? Czy to jest coś co za-
biera Ci część duszy, czy czujesz się 
trochę obnażona ze swoich emocji, 
czy może pozwala Ci to je uwolnić? 

Pewnie wszystko naraz po trochu. 
Sama część pisania ma dla mnie 
terapeutyczny aspekt. Kiedy zaczy-
nałam pisać piosenki, to robiłam 
to dla siebie ponieważ miałam taką 
wewnętrzną potrzebę. To było ujście 
dla nagromadzonych emocji. Opi-
sanie takich stanów przynosiło mi 
ulgę. Zawsze mam moment może 
nie strachu, ale lekkiej obawy, jak 
coś nowego idzie w świat - jak to 
zostanie odebrane, co to w kimś 
poruszy ale jednocześnie jest to dla 
mnie bardzo magiczne. Bardzo mnie 
wzrusza kiedy słyszę, że coś co u 
źródła miało mnie w czymś pomóc, 
działa dalej i czasami komuś pomaga 
przeżyć jakieś emocje, czy nazwać 
pewne stany. Jest to dla mnie ma-
giczne, że jak się te piosenki wypuści, 
to trochę jak małe dzieci zaczynają 
żyć swoim życiem i że jest to żywy 
proces, organizm nad którym się nie 
da panować. Jest to piękne i prze-
rażające [Śmiech] jednocześnie ale 
lubię się temu przyglądać. 
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Szczególnie ciekawe jest to, że Ty 
piszesz teksty, jednocześnie jesteś 
multinstrumentalistką i co cieka-
we to, pozwoliłam sobie trochę 
poszperać w Twojej przeszłości, 
że nie chodziłaś do żadnej szkoły 
muzycznej i nie znałaś, czy nadal 
nie znasz nut? 

Nie chodziłam do szkoły, nadal nie 
znam nut. Przez jakiś rok, może 
więcej, uczyłam się nut. Jeździ-
łam na gry lekcji na klawiszkach i 
próbowałam ten język poznać i się 
go nauczyć, ale to się w ogóle nie 
udało. Nie rozumiałam tego. Co 
więcej wstydziłam się przyznać, że 
nie rozumiem. Co więcej jeździłam 
i udawałam, że gram z nut, a grałam 
z pamięci, ze słuchu. Wydawało 
mi się, że to niedobrze. Nie rozu-
miałam jeszcze co to wtedy znaczy. 
Czasami żałuję , że nie nauczyłam 
się tego języka, to ułatwia komuni-
kację - szczególnie, gdy się z kimś 
współpracuje. Ma to wszystko swoje 
plusy i minusy. Jednocześnie mam 
dużą radość z grania. Wiem, że 
ludzie, którzy przechodzą proces 
wieloletniej edukacji, często jak 
kończą szkoły to przestają grać. Są 
tak umęczeni i udręczeni, czemu 
się nie dziwię, bo często poświęcają 
całe życie, aby osiągnąć jakiś stopień 
i aby wykonawczo było to jak naj-
lepszej jakości. U mnie tak nie jest. 
Wiem, że nie będzie. To też nie jest 
moim celem. Zawsze się pocieszam, 
myślę sobie o tym, co robi Tom 
Waits, na przykład [Śmiech] . Jak 
nieporadnie gra na tych instrumen-
tach, a jednocześnie porusza mnie 
to co robi, bo czuję  w tym jakąś 
prawdę, emocje. To jest dla mnie 
istotą rzeczy. 

Jest wielu artystów, którzy nie 
potrafią czytać z nut, a też tworzą 
i komponują. Myślę, że to może 
być nawet dodatkowym dowodem 
na to, że jesteś tak zwaną artystką 
z życia wziętą, że sama się tego 

nauczyłaś. To też słychać w Two-
jej muzyce. Jest ona naturalna, 
nie wymuszana. Jest ona trochę 
wyjątkowa bo samej ciężko mi 
było wpasować ją w jakąś określo-
ną gamę. Bo jest to trochę folklor, 
trochę muzyka alternatywna. 
Czy planujesz się nauczyć grać na 
jakimś dodatkowym instrumen-
cie, czy narazie pozostajesz przy 
swoim trio? 

Narazie trzymam się trio. Przez 
chwilę myślałam o cytrze, którą 
nawet mam, nawet ją nastroiłam. 
Zabrakło mi zapału... i pewnie 
się już rozstroiła w między czasie. 
Tak, byłam bardzo uparta, kiedy 
się uczyłam na tych instrumentach 
grać i tak, naprawdę miałam w 
sobie jakiś taki wielki zapał i sama 
sobie to wszystko rozgryzałam. Nie 
wiem, być może kiedyś nauczę się 
jeszcze na czymś grać, ale na ten 
moment tutaj się zatrzymałam. 

Kończąc, chciałam się jeszcze 
spytać, choć wiem, że w aktual-
nej sytuacji może być to trudne 
pytanie, ale jakie masz plany na 
nadchodzący rok? 

Na pewno, chciałabym więcej 
uwagi poświęcić muzyce bo przy-
znam, że ostatnie miesiące były dość 
jałowe i ciężko było mi znaleźć w 
sobie energię i mobilizację do tego, 
żeby działać. Trochę z zazdrościom 
przyglądałam się tym historiom 
ludzi, którzy mówili, że tak twórczo 
ten czas wykorzystują. Mnie się to 
trochę nie udawało ale coś zaczyna 
się we mnie budzić i odmrażać, 
chyba razem z wiosną. Mam sporo 
pomysłów. Myślę tak naprawdę już 
o drugiej płycie. Przymierzam się i 
mam już jakieś szkicowe nagrania. 
Bardzo bym chciała, żeby ta druga 
płyta pojawiła się dużo szybciej niż 
pierwsza. Może niekoniecznie po 
siedmiu, czy ośmiu latach. Nad tym 
będę pracowała. 

Dziękuję bardzo za wywiad i życzę 
powodzenia. 

Dziękuję. 
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ENG

First of all, thank you very much for 
coming. I would also like to congratulate 
you on the release of your debut album 
and, consequently, on your nomination 
in the "Slices of Culture" plebiscite in 
the "Album of the Year" category. 
You play the piano, guitar and accor-
dion. How did your adventure with 
music begin?

It started unnoticed and it's hard for me to 
point out one key moment when it started 
happening. Everything happened unexpec-
tedly for me. I hadn't planned for music to 
be something important in my life and even 
less for it to become my main occupation and 
job. When I was a child my mother played 
the guitar and sang a lot. Sometimes she also 
wrote songs for me and my brother. It was 
natural for me, everyday. Apparently, I was 
so immersed in all this that later I started to 
explore on my own. 
I remember that I got my first instrument 
for my Holy Communion - a keyboard. I 
remember it had great keys that when you 
pressed them they glowed pink. It was so 
cool. [Laughs] That was my first instrument 
that I started to play, and then somehow by 
force of my own momentum it started to roll. 
Unexpectedly for me it turned out this way. 

I have noticed that your songs are full of 
colourful metaphors. Where do you draw 
such colourful inspirations from? 

It's hard for me to pinpoint one source. I actu-
ally feel that the songs come to me by them-
selves. I don't look for them. It's not like I sit 
down and say „I'm going to write a song now” 
and I find phrases that seem interesting. I find 
them somewhere in myself. They come to 
me, I hear them and then I write them down. 
For example, a beginning, a cluster of several 
words. Sometimes it has a melody, sometimes 
not, but usually it has a rhythm. I write down 
these fragments. It happens that one song 
takes several years to write. Unexpectedly, 
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new parts of it come to me or I 
suddenly glue something to-
gether from completely separate 
entities and then I feel that it was 
supposed to be a whole. Someti-
mes, which unfortunately hasn't 
happened to me for a long time, 
a song comes to me ready-made 
and I can create something from 
the beginning to the end within 
an hour and not correct it or 
interfere with it anymore. 

You said that the music came 
to you on its own, that you 
didn't expect it. From what 
I checked in 2014 during a 
song contest in Świecie you 
presented your original song 
for the first time. Was that 
the moment when you knew 
this was what you wanted to 
do with your future?

I have to dig into those memo-
ries. It was so long ago that it's 
hard to remember what I had in 
mind. No, they weren’t my first 
steps, I'd been on stage before, 
but they were very shy. It was 
such a magnetic world for me 
and I also had an inner need to 
write. Willingness to show it 
more widely came later. They 
were absolute debuts. 

So it all evolved over time?

When I was still at a university 
I started going to festivals, song 
contests, literary contests, art 
contests and I just took part 
in these events. I met a lot of 
people who I'm still friends with 
today. It was a nice break because 
at that time I was still going on 
stage for, let's say, ten minutes, 
so I had a chance to get used to 
performing on stage. In front of 

people. It was a great training 
to be able to play full concerts 
later on. Thanks to that I already 
knew what it was about and as a 
result it was not a new, stressful 
situation for me. 

That's the thing. 
Normally you would pro-
bably be touring now and 
promoting your album live. 
What does that look like and 
how are you coping with the 
current situation?

Oh dear [Laughs] I don't know 
if I'm coping. I think I'm coping 
somehow. I'll be honest, I had a 
release date planned for the first 
of May and there was supossed 
to be a lot going on around that 
release. I was planning a concert 
on a grand scale. In general, 
many concerts and many months 
of my work, connected with the 
logistical preparation of every-
thing. It was really hard for me 
to come to terms with it. First 
of all, with the fact that so many 
months of my work somehow 
ended up in the trash. However, 
in retrospect, I feel that every-
thing went well and the pande-
mic did not hinder me in any 
way. In fact, I was saved by the 
release on that date because if it 
hadn't been for it I wouldn't have 
had any excuse for contact with 
people. There is still so much go-
ing on thanks to this album and 
the fact that we are sitting here 
now. I am also very happy with 
the way the pieces of the puzzle 
have come together. 

I fully agree. Sometimes it's 
better when some things 
come gradually. 
You also once said that songs 
are a side effect of being 

alive. Beautifully and poetic-
lly said. What did you mean 
specifically? 

I remember when I said this 
more or less, and I also noticed 
then that I create and write the 
most when there is a lot going on 
in my life. The highlight was al-
ways a session during my studies. 
I even laughed later that maybe 
I should study in order to write 
more songs. The more things 
happened, the more I was driven 
and motivated and more things 
came to me. Between different 
events these songs suddenly 
came to me. I have this feeling 
that these events of different 
kinds in my life are necessary 
because this is some kind of ma-
terial to process. Thanks to my 
experiences and what I take part 
in, new songs can be born. 

Personally, I have to admit, 
when I listen to your songs I 
feel that they are very private. 
These lyrics are extremely 
intimate. Despite the fact 
that they are framed in me-
taphors, one can understand 
that they are based on your 
personal experiences - heavy 
or light, but they are based 
on them. How do you feel 
the moment you know this 
piece is coming out to a wi-
der audience? Is it something 
that takes a part of your soul 
away, do you feel a bit expo-
sed of your emotions or does 
it allow you to release them? 

Probably all at once a little bit. 
The writing part itself has a 
therapeutic aspect for me. When 
I started writing songs I did it for 
myself because I had this inner 
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need. It was an outlet for accu-
mulated emotions. Describing 
such states brought me relief. I 
always have a moment, maybe 
not of fear, but of slight appre-
hension, how something new 
goes into the world - how it will 
be received, what it will move 
someone, but at the same time it 
is very magical for me. It touches 
me very much when I hear that 
something which was supposed 
to help me at the source, still 
works and sometimes helps 
someone to experience some 
emotions or to name certain sta-
tes. It's magical to me that when 
you let these songs go, it's a bit 
like little children starting to live 
their lives and that it's a living 
process, an organism that you 
can't control. It's beautiful and 
scary [Laughs] at the same time 
but I like to look at it. 

Especially it’s interesting that 
you write lyrics and at the 
same time you're a multi-in-
strumentalist. What's fasci-
nating is, I took the liberty of 
digging into your past a little 
bit, that you didn't go to any 
music school and you didn't 
know, or you still don't know 
sheet music? 

I didn't go to school, I still don't 
know the notes. For about a 
year, maybe more, I was learning 
sheet music. I went to keyboard 
lessons and tried to learn the 
language but it didn't work at 
all. I did not understand it. I was 
ashamed to admit that I didn't 
understand. What's more, I 
travelled around and pretended 
to play from sheet music, but 
I played from memory, by ear. 
I thought it was wrong. I still 

didn't understand what it meant. 
Sometimes I regret that I didn't 
learn the language. Because it 
makes it easier, especially when 
you work with someone. It all 
has its pros and cons. At the 
same time I get a lot of joy from 
playing. I know that people who 
go through a process of many 
years of education, often when 
they leave school they stop 
playing. They are so tired and 
tormented, which is not surpri-
sing, because they often sacrifice 
their whole life to achieve a 
certain degree and to make it 
as good as possible in terms of 
performance. That is not the case 
with me. I know it will not be. 
It's not my goal either. I always 
console myself, I think of what 
Tom Waits does, for example 
[Laughs] . How awkwardly he 
plays these instruments and at 
the same time I'm moved by 
what he does because I feel some 
truth, emotions in it. That is the 
essence of things for me. 

There are many artists who 
cannot read sheet music and 
they also create and compo-
se. I think this may even be 
additional proof that you are 
a so-called "real life artist", 
that you have learned it your-
self. This can also be heard 
in your music. It is natural, 
not forced. It's a bit special 
because it was hard for me to 
fit it into a specific range. It's 
a little bit folklore, a little bit 
alternative music. Are you 
planning to learn to play any 
additional instruments or are 
you sticking to your trio for 
now? 

I am sticking to my trio for now. 
For a while I thought about 
the zither, which I even have, I 
even tuned it. But I lacked the 
enthusiasm. Probably it got out 
of tune in the meantime. Yes, I 
was very stubborn when I was le-
arning to play these instruments 
and I actually had some great 
enthusiasm and figured it all out 
myself. I don't know, maybe one 
day I'll learn to play something 
else, but for now I'm stuck here. 

In conclusion, I would like 
to ask you, although I know 
it may be a difficult question 
at the moment, what are your 
plans for the coming year? 

For sure, I would like to devote 
more attention to the music I 
play because I must admit that 
the last few months have been 
rather barren and it was hard for 
me to find the energy and moti-
vation to act. I was a bit envious 
of the stories of people who said 
they were using their time so cre-
atively. I've been a little unsuc-
cessful but something is begin-
ning to awaken and unfreeze in 
me, probably along with spring. 
I have a lot of ideas. I'm actu-
ally already thinking about the 
second album. I'm trying it out 
and I've already got some sketchy 
recordings. I would really like 
the second record to come out 
much sooner than the first one. 
Maybe not necessarily after seven 
or eight years. I will work on it. 

Thank you very much for the 
interview and I wish you good 
luck. 

Thank you. 

33



34



35



Specjalne podziękowania dla 
Kawiarni KawaŁyk Sztuki w 
Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 8.
Special thanks to the KawalykSztuki cafe 
located on a Marszałkowska 8 street in Warsaw

KawałykSztuki - 
Instagram

Więcej Zuzanny w tym 
możliwość zakupu jej płtyty 

znajdziesz w kodzie powyżej!
You can find more of  Zuzanna, 
including an option to buy her 

album in a code above!
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go, że wydaje się to tak mało praw-
dopodobne, jest to bardziej nie-
bezpieczne. Może. Może dlatego, 
że jestem kobietą, jestem bardziej 
zmotywowana, żeby poruszać aku-
rat tę kwestię. Mimo to nigdy nie 
widziałam, żeby kobieta uderzyła 
mężczyznę , choć wiem, że się to 
zdarza. Nigdy nie słyszałam, żeby 
któryś z moich kolegów mówił 
mi, że boi się wracać po ciemku, 
bo kobiety mogą być agresywne 
lub mogą go śledzić w dordze do 
domu. Prawie 70% moich koleża-
nek zostało odurzonych narkoty-
kami, wykorzystanych seksualnie, 
napastowanych na ulicy, śledzo-
nych przez nieznajomego lub co 
gorsza - zgwałconych. Powinniśmy 
móc powiedzieć stanowcze "nie" 
takim zachowaniom. Powinniśmy 
zacząć wspominać o seksualizacji 
mężczyzn. Ale przede wszystkim 
powinniśmy zacząć wierzyć ofia-
rom gwałtów i tworzyć surowsze 
prawo, aby dać im do zrozumienia, 
że takie zachowanie jest więcej niż 
niestosowne. Powinniśmy również 
organizować akcje samoobrony w 
szkołach. Powinniśmy edukować. 
Powinniśmy działać i reagować. A 
przede wszystkim nie powinniśmy 
milczeć. 
Wszystko to zaczyna się już w wie-
ku przedszkolnym, kiedy to tłuma-
czy się chłopcom i dziewczynkom, 
że kiedy Ci pierwsi ranią te drugie, 
to są to tak zwane „końskie zaloty”. 
Od najmłodszych lat wmawia nam 
się, że przemoc jest częścią miłości, 
a syndrom sztokholmski najsilniej-
szym uczuciem. Dalej pamiętam, 
gdy jako dziecko widziałam kolegę 
szarpiącego koleżankę za włosy. 
Cała grupa przedszkolna zaczęła 
robić ten słynny odgłos „ohhh” 
wskazujący na uczucie między 
nimi. Sama wychowana na filmach 
z przekazem „łobuz kocha najbar-
dziej” przez wiele lat podświado-
mie myślałam, że tego typu uczucie 
jest wyjątkowe, a ciężkie charaktery 

można zmienić, a w efekcie otrzy-
mać ten tak bardzo wyczekiwany 
„happy end”. Problem jest taki, że 
oducza to nas okazywania swoich 
emocji. Wydaje nam się, że to 
jest to, czego potrzebujemy. Jeśli 
mężczyzna jest miły i ma dobre 
serce, to jakoś nas to nie pociąga. 
To nie tak, że nie pociąga. Mamy 
po prostu zakodowany w głowie 
element, który pokazuje nam 
błędne wzorce. Oczywiście, że są 
przypadki, w których pod przy-
krywką nieczułej i odpornej na 
uczucia osoby kryje się niezwykłe 
dobro i ciepło. Tak, zdarza się to 
ale rzadko i nawet jeśli to również 
jest efektem propagowania ukry-
wania uczuć. Mówi się nam, że 
wrażliwość jest nieatrakcyjna. Jeśli 
wrażliwość jest częścią nas, a my 
jesteśmy naszym życiem, to jak 
można żyć, cały czas udając? Jak 
można żyć, nieustannie przejmu-
jąc się tym, czy wpasowujemy się 
w określone normy? I czy w ogóle 
można to nazwać życiem wol-
nym? Odpowiedź pozostawiam 
dla was samych.

Niedawno rozmawiałam z 
moją przyjaciółką o seksizmie. 
Powiedziała mi, że działa on w 
obie strony i że przemoc fizyczna i 
seksualna zdarza się tak samo wo-
bec mężczyzn, jak i wobec kobiet. 
Pozwólcie, że wyjaśnię tutaj kilka 
kwestii. Zaraz po tej rozmowie 
wracałam autobusem do domu 
około 21:00. Podeszło do mnie 
trzech pijanych facetów i zaczęło 
pytać, „czy chcę się r****ć”. Prze-
praszam, jeśli jestem ignorantką, 
ale nigdy nie słyszałam takiego 
podejścia w kierunku mężczyzn. 
Wiem, że przemoc nie ma płci, ale 
nie wydaje mi się, żeby mężczyźni 
przed wyjściem z domu na impre-
zę musieli upewniać się, że mają 
gaz pieprzowy lub naładowany 
telefon, bo nie mogą bezpiecznie 
wrócić do domu. Chodzi o to, że 
publiczne podchodzenie do kobiet 
jest pewnego rodzaju nawykiem. 
Mężczyźni mają tendencję do 
wierzenia, że my jakimś dziw-
nym trafem tego chcemy. Że nie 
możemy czekać, aż przyjdzie jakiś 
pijany idiota i będzie próbował za-
burzyć naszą prywatność. Wiem, 
że to może zabrzmieć ostro. Ale ja 
nie próbuję być tutaj anty-męska. 
Mówię o starym zwyczaju, który 
wciąż jest pielęgnowany w naszym 
społeczeństwie. Rzecz w tym, że 
wciąż zachowujemy się tak, jakby 
to było zabawne. Cóż, nie jest. 
Oczywiście, że powinniśmy dbać 
o mężczyzn wykorzystywanych 
seksualnie i fizycznie. Może dlate-
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I have recently talked with my 
friend about sexism. She told me 
that it works both ways and that 
the physical and sexual violence 
happens as well towards men as 
it happens towards women. Well, 
let me get few things straight. 
Right after that conversation I 
was taking the bus back to my 
house around 9 pm. Three drunk 
guys approached me and star-
ted asking whether I „wanted to 
f**k”. I am sorry if I am being 
ignorant but I have never heard 
such an approach towards men. I 
know that violence doesn’t have a 
gender but I don’t think that men 
while leaving their house before 
going to the party have to make 
sure they have their pepper spray 
or their phones fully charged as 
they may not make it safely home. 
The thing is, that approaching 
women publicly is some sort of 
a habit. Men tend to believe that 
we somehow want that. That we 
cannot wait until some drunk 
idiot will come and will try to 
destroy our privacy. I know it 
may sound harsh. But I am not 
being anti man. I am speaking to 
the old habbit  that is still being 
nurtured in our society. The thing 
is that we still act like it’s funny. 
Well, it’s not. Of course we should 
take care of men being sexually 
and physically abused. Maybe 
because it seems so unlikely it is 
more dangerous. Maybe. Maybe 
because I am a woman I am more 
motivated to talk about this topic. 
Still though I have never seen a 
woman hitting on a man in an 
aggressive, primitive way, even 
though I know that it happens. I 
have never heard any of my male 

Of course, there are cases where 
there is extraordinary goodness 
and warmth under the guise of 
an insensitive and emotionally 
resistant person. Yes, this happens 
but rarely and even if it does it is 
also the result of promoting the 
concealment of feelings. We are 
told that sensitivity is unattracti-
ve. If sensitivity is part of us, and 
we are our life, how can one live, 
pretending all the time? How can 
we live, constantly worrying about 
whether we fit into certain norms? 
And can this even be called a free 
life? I leave the answer to you 
alone.

colleagues telling me he’s afraid 
to come back in a dark because 
women may be aggressive or may 
stalk him home. Almost 70% 
of my female friends have been 
drugged, sexually abused, appro-
ached on a street in a not pleasant 
way, followed home by a stranger 
or worse - raped. We should be 
able to say strict no to those kind 
of behaviours. We should start 
mentioning men being sexualised. 
But most importantly we should 
start believing the victims of rapes 
and make stricter law to let them 
know that that behaviour is more 
than not appropriated. We should 
also organise the self defence 
events in schools. We should 
educate. We should act and react. 
And most importantly we should 
not stay silent. 
It all starts as early as pre-school 
age, when it is explained to boys 
and girls that when the former 
hurt the latter, it is what is known 
as ‚horseplay’. We are told from an 
early age that violence is part of 
love and that Stockholm syndro-
me is the strongest emotion. I still 
remember when, as a child, I saw 
a classmate tugging on a friend’s 
hair. The whole kindergarten 
group started making that famous 
„ohhh” sound indicating affection 
between them. Having myself 
been brought up on films with 
the message „the bully loves the 
most”, for many years I subcon-
sciously thought that this kind of 
feeling was special and that tough 
characters could be changed, 
resulting in that much awaited 
„happy ending”. The problem is 
that it stunts us from showing our 
emotions. We think this is what 
we need. If a man is nice and has 
a good heart, somehow we are not 
attracted to him. It is not that we 
are not attracted. We just have a 
coded element in our head that 
shows us the wrong patterns. 
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Pandemia uciszyła problem przemocy domowej. On jednak sam nie ucichł - wręcz prze-
ciwnie. 

Z danych z 2017 roku według danych z United Nations wynika, że 137 kobiet na całym 
świecie ginie, z rąk swojego partnera lub członka rodziny, każdego dnia. 

Kobiety stanowią 82% wszystkich mordestw dokonywanych przez partnerów. 
„Co 40 sekund jakaś kobieta w Polsce doświadcza przemocy.

19% Polek doświadcza przemocy od obecnego lub byłego partnera.
W większości przypadków współofiarami są dzieci.

Ponad 400 kobiet rocznie umiera w Polsce w wyniku przemocy – jedne giną z rąk swoich 
oprawców, inne popełniają samobójstwo.” - można przeczytać na stronie Centrum Praw 

Kobiet. 

The pandemic has silenced the problem of domestic violence. It has not, however, quiete-
ned itself - quite the contrary. 

According to 2017 data from the United Nations, 137 women around the world are kil-
led, at the hands of their partner or family member, every day. 

Women account for 82% of all murders by partners. 
„Every 40 seconds a woman in Poland experiences violence.

19% of Polish women experience violence from a current or former partner.
In most cases the co-victims are children.

More than 400 women die annually in Poland as a result of violence - some die at the 
hands of their abusers, others commit suicide.” - can be read on the website of the Wo-

men’s Rights Centre. 

CAŁODOBOWA POMOC TELEFONICZNA DLA 
KOBIET DOŚWIADCZAJACYCH PRZEMOCY W 

TYM PRZEMOCY SEKSUALNEJ
24-HOUR TELEPHONE HELPLINE FOR WOMEN EXPERIENCING VIOLENCE, INCLUDING 

SEXUAL VIOLENCE  

600 07 07 17
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MODEL :
KASIA
ig : @kasiamvp

FOTO:
SZYMON BEREZIŃSKI 
ig: @panhomar

RZEŹBY/SCULPTURES: LOLA SZLUPOWICZ / VROGINI
@ig: @vrogini
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Laura Korzekwińska

Widziałam Cię już. 
Chodziliśmy razem,  korytarzami ze snów. 
Nie pytaj mnie o resztę tych dobrych słów. 

Rozmyte pejzaże, 
niewyraźne twarze 

puste słowa i niepełne zdania.
Wiesz, że nie. 

Ja przed tym wszystkim padam na kolana. 
Obietnice bez pokrycia

- wynoszę spod rodzinnego drzewa
 naprawdę nie mam złych intencji. 

To dzieje się samo
- bez mojej ingerencji. 

Nakładają mi się filtry, nie widzę przejrzyście.
 Rzucam porcelanowe spojrzenie na najostrzejsze noże,

kruszę serca kawałki na najtwardsze podłoże. 
Przyzwyczajam od nowa.

Nie płynę na fali i nie łapię,
 na morzu nie mam kontroli 
Przepadłeś w tej otchłani.
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PLANT B 
tekst i zdjęcia/ text and photo/ agata kapuścińska

Dużo się ostatnio mówi o okrucieństwie na różnych polach. Ja dzisiaj chciałam 
napisać o okrucieństwie w sprawie zwierząt. Odkąd pamietam zwierzęta były 
mi bardzo bliskie, a nawet moi znajomi z podstawówki potwierdzą, że kocha-
łam je od najmłodszych lat.
Dlatego zawsze mnie to bardzo dotyka, kiedy dla niektórych ludzi ich los jest 
obojętny. Zaczynajac od trzymania swojego psa w klatce i łańcuchu na podwór-
ku pomimo okropnej pogody, kończąc na zabijaniu zwierząt hodowlanych 
ze szczególnym okrucieństwem. One tak samo jak my potrzebują miłości, 
tak samo jak nas trzeba ich nauczyć życia z innymi istotami, tak samo jak my 
potrzebują godnych warunków do życia. Tak samo jak my, nie zasługują na 
cierpienie.
Czy nadal jem mięso? Tak, ale z dnia na dzień staram się ograniczać jego ilości. 
Sama z siebie ostatnio rzadko po nie sięgam. Nic nie da się zrobić od razu. Ale 
da się powoli walczyć o dobre warunki dla zwierząt oraz uczyć innych ludzi 
empatii nawet kiedy jeszcze nie osiągnęło się swojego celu. 
I to staram się robić. 

There has been a lot of talk recently about cruelty in various fields. Today, I 
would like to write about animal cruelty. Since I can remember, animals have 
been very close to me, and even my friends from primary school will confirm 
that I have loved them from an early age.
It therefore always touches me greatly when some people are indifferent to 
their fate. From keeping your dog in a cage and chaining it in the backyard de-
spite the terrible weather, to killing farm animals with particular cruelty. They 
need love as much as we do, they need to be taught to live with other beings as 
much as we do, they need decent living conditions as much as we do. Like us, 
they do not deserve to suffer.
Do I still eat meat? Yes, but every day I try to reduce the amount. I rarely eat it 
myself lately. Nothing can be done at once. But you can slowly fight for good 
conditions for animals and teach other people empathy even if you have not 
yet reached your goal. 
And that is what I am trying to do. 
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ANIA GŁĘBOCKA 
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FOTO:

BARBARA GŁĘBOCKA 
ig: @basiagie 

STYLIZACJE /OUTFITS : 

LAURA KORZEKWIŃSKA 
ig: @lauramauela
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MUA : ANIA GŁĘBOCKA



Lekkość chmur płynących 
po jasnym morzu nieba 

W snach tkających obraz

błogiego zapomnienia

W marzeniach tWorząc spokój 
W koszmarach dając sztorm

znikając tak szybko

jak zimoWy szron

piękne, nieuchWytne, 
deLikatne jak noc 

i nie ma drugiej takiej.

Lecz piękno ich trWa krótko

i piękno ich przeminie.

a to, czym jesteś dLa mnie, 
czym jestem ja dLa ciebie 
to tyLko jedna z WieLu

takich chmur na niebie 

ANIA GŁĘBOCKA
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 &CHILL             
Here it is, the magical word which we’ve all longingly waited for - spring. Longer days, brighter mornings, and warmer weather is 
exactly what we need after those few especially cold and dark months. Soon enough, we’ll be roaming around in an arid pub garden 
somewhere with a gaggle of pals, ordering a lukewarm white wine without the substantial bowl of soup to go with it and trying to 
relearn how to be sociable creatures again. And we can’t ruddy wait!
But whilst this strange and scary old saga continues to unfold beyond our front door, most of us still spend our days indoors (if we’re 
not a key worker on the front lines - thank you, if that’s you) and are generally confined to the four walls of our own home.
Typically, if someone said to me ‘HEY! You have all the time in the world to watch everything you’ve ever wanted to catch up on’ I’d 
be overjoyed, but alas, it’s not quite the ideal circumstances. Especially when it is all I’ve been doing for the past year (How is it a 
year already?) Anyway! We don’t need to moan here, because being a long-time self-isolator and veteran of every streaming service 
imaginable I’ve created a short list of my favourite picks for a light-hearted, while still thought-provoking watch in a company of your 
recent snack of choice.
Enjoy!

Oto jest, magiczne słowo, na które wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy - wiosna. Dłuższe dni, jaśniejsze poranki i cieplejsza pogoda to 
dokładnie to, czego potrzebujemy po tych kilku szczególnie zimnych i ciemnych miesiącach. Wkrótce będziemy włóczyć się po jałowych 
ogródkach pubów z grupką przyjaciół, zamawiając letnie białe wino bez solidnej miski zupy i próbując na nowo nauczyć się, jak być 
towarzyskimi istotami. I nie możemy się doczekać!
Ale podczas gdy ta dziwna i przerażająca stara saga rozwija się za naszymi frontowymi drzwiami, większość z nas nadal spędza 
nasze dni w domu (jeśli nie jesteśmy kluczowym pracownikiem na linii frontu - dziękuję, jeśli to ty) i ogólnie jesteśmy ograniczeni do 
czterech ścian naszego własnego domu.
Zazwyczaj, gdyby ktoś powiedział mi „HEJ! Masz tyle czasu na świecie, żeby obejrzeć wszystko, co kiedykolwiek chciałaś nadrobić”, 
byłabym przeszczęśliwa, ale niestety, nie są to idealne okoliczności. Zwłaszcza, gdy jest to wszystko, co robiłam przez ostatni rok 
(Jak to rok?) Tak czy inaczej! Nie musimy tu jęczeć, bo jako długoletni samoizolator i weteran każdego serwisu streamingowego, jaki 
tylko można sobie wyobrazić, stworzyłam krótką listę moich ulubionych propozycji na lekki, ale wciąż skłaniający do refleksji seans w 
towarzystwie wybranej ostatnio przekąski.
Enjoy!

NAPISANE PRZEZ :
NATLIA WIECHA 
STUDENTKA UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO WE WRO-
CŁAWIU 

WRITTEN BY : 
NATALIA WIECHA 
STUDENT OF THE UNIVERSITY 
OF ECONOMICS IN WROCŁAW
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 &CHILL             Pięcioczęściowy dramat Channel 4 otwiera współczujące 
okno na życie dotknięte i zniszczone przez nadciągającą 
epidemię AIDS, podczas gdy jego bohaterowie próbu-
ją żyć swobodnie ze swoich szaf. Film śledzi losy trzech 
mężczyzn, którzy opuszczają dom rodzinny i trafiają do 
londyńskiego mieszkania, gdzie mogą realizować swoje 
marzenia, znaleźć ludzi i mieć swobodę bycia sobą w sferze 
społecznej i seksualnej. 
Nastrój buntu, obietnicy, możliwości. Serial pulsuje no-
wofalową muzyką - Soft Cell, Bronski Beat, Pet Shop Boys 
(stąd tytuł) - i przpełniony jest seksem, czasem gorącym, 
czasem wyuzdanym. 
Część siły tego poruszającego i doskonałego serialu bierze 
się z tego, jak brutalnie przedstawia historię, o której 
wiemy, że nieuchronnie nadejdzie. Ale jeszcze większą 
część stanowi to, jak pokazuje nam historie, które ci młodzi 
mężczyźni powinni byli mieć, historie, z których zostali 
okradzeni, historie, na które społeczeństwo i los pozwoliły 
pokoleniom heteroseksualnych mężczyzn przed nimi. 
"It's a Sin" to w gruncie rzeczy promienna opowieść o doj-
rzewaniu zbalansowana z poczuciem, że impreza może się 
skończyć wcześniej niż później. To często mocna mieszan-
ka poczucia, że żyje się wśród przyjaciół, zwłaszcza w tak 
młodym wieku, z powagą epidemii, której nie rozumieją, o 
której nie są poinformowani. Odporność staje się jednym 

z głównych spektakli tej historii, szczególnie w tym, jak jej 
główni bohaterowie - Richie, Roscoe, Jill, Colin i Ash starają się przeciwstawić wszystkim różnym siłom, które grożą 
zamuleniem ich najgłębszych celów. Ale każdy odcinek zawiera oszałamiającą śmierć postaci, cienie wydają się ciem-
niejsze, a momenty światła jeszcze jaśniejsze. Dostępny w HBO GO.

ENG

The Channel 4 five-part drama opens a compassionate window onto lives touched and destroyed by the encroaching 
AIDS epidemic of the period as its characters try to live freely out of their respective closets. It closely follows three 
men barely into adulthood leave home and end up flatmates in London, where they can chase their dreams, find their 
people and have the liberty to be, socially and sexually, themselves. 
The mood is of rebellion, promise, opportunity. The series pulses with New Wave music - Soft Cell, Bronski Beat, Pet 
Shop Boys (whence the title) – and bursts with sex, sometimes hot, sometimes fumbling. 
Part of this moving and excellent series’s power comes from how brutally it lays out the story we know is inexorably co-
ming. But the greater part is in how it also shows us the stories that these young men should have had, the stories that 
they were robbed of, the stories that society and fate allowed generations of straight men before them. 
“It’s a Sin” is essentially a radiant coming-of-age story balanced with the sense that the party could end sooner than 
later. It’s an often potent mix between that sense of feeling totally alive amongst your friends, especially at such an 
independent age, with the gravity of an epidemic that they don’t understand, that they aren’t informed about. Resi-
lience becomes one of the story’s main spectacles, especially in how it’s main characters - Richie, Roscoe, Jill, Colin 
and Ash seek to defy all of the various forces that threaten to muddle their deepest goals. But as each episode features 
a stunning character death, the shadows seem to feel darker and the moments of light feel even brighter. Available on 
HBO GO.

IT’S A SIN

foto credit / „It’s a sin” / esquire.com /hbo go 
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Fidelity
Nowy serial Hulu ponownie wciela w życie film z 2000 
roku - adaptację powieści Nicka Hornby'ego z 1995 roku, 
której akcja rozgrywa się w Londynie lat 80. Tym razem 
Zoe Kravitz, genetyczna zwyciężczyni loterii, wciela się w 
rolę snobistycznej, zapatrzonej w siebie właścicielki sklepu 
płytowego Rob, która opłakuje koniec swojego związku 
z byłym - Maciem. Po długim roku użalania się nad sobą, 
postanawia wrócić do swojej pierwszej piątki największych 
złamanych serc, by dowiedzieć się, dlaczego tak bardzo nie 
powiodło jej się w życiu uczuciowym i jak to się stało, że do 
trzydziestki wciąż jest sama.
Jako obsesjonatka muzyki, nie mogę nie wspomnieć o ścież-
ce dźwiękowej, która jest zdecydowanie jedną z najlepszych 
części tej serii. Nie tylko dopełnia ona nastroje bohaterów z 
odcinka na odcinek, ale także zapoznaje nas z międzynaro-
dowymi muzykami, którzy mogą być dla widzów nieznani. 
Są tu utwory, które sprawiają wrażenie, jakby cierpliwie 
czekały na półce wypełnionej winylami, by stać się ideal-
nym akompaniamentem do scen. Niektóre z nich to prze-
oczone kawałki najbardziej kultowych muzyków ostatniego 
półwiecza. Jeszcze inne to zszywki karaoke, przerobione w 
innym kontekście, by stać się jednym z głównych motorów 
napędowych serialu.
High Fidelity jest wspaniałym, łamiącym czwartą ścianę 
kawałkiem egzystencjalnego niepokoju millenialsów. 
Nowa wersja filmu Hulu ma więcej do powiedzenia na te-
mat dorastania, przyznawania się do błędów i uczenia się, jak bronić tych, których kochamy. Nowoczesne polityki społecznej i 
seksualnej są połączone z uczuciem show z innej epoki, w sposób, że wiele innych próbują uchwycić tak źle.
Serial wykorzystuje znakomitą obsadę, ostre teksty i hipnotyzującą scenografię, by zbadać, jak związki zmieniły się i nie zmie-
niły w dzisiejszych czasach. High Fidelity przekonuje, że złamane serce, romans, przyjaźń, rodzina, samotność i lojalność to 
uniwersalne ludzkie doświadczenia, które nie zmieniły się aż tak bardzo. Podobnie jak klasyczne albumy, na punkcie których 
obsesyjnie krążą bohaterowie filmu, udowadnia, że pogoń za miłością to coś, co nigdy nie wyjdzie z mody.
P.S. Jeśli nie wiecie, matka Kravitza, Lisa Bonet, grała w oryginalnym filmie, co sprawia, że wszystko to jest jeszcze bardziej 
nostalgiczne. 

ENG

High 

The new Hulu show re-envisions the 2000 movie – itself an adaptation of a 1995 Nick Hornby novel set in 1980s London. 
This time around, the genetic lottery winner Zoe Kravitz stars as the snobby, navel-gazing record store owner Rob, who is 
mourning the end of her relationship with an ex - Mac. After a long year of self-pity, she decides to revisit her Top Five big-
gest heartbreaks to figure out why she’s been so unsuccessful romantically and how she’s still alone by age 30.
As a music obsessive, I can’t not mention the soundtrack, which is definitely one of the best parts about this series. It not 
only complements the characters' moods from episode to episode, but also spotlights international musicians that viewers 
may not be familiar with. There are tracks that feel like they’ve been waiting patiently on a vinyl-laden shelf to be the perfect 
scene accompaniment. Some are overlooked jams from some of the most iconic musicians of the past half-century. Others 
still are karaoke staples, reworked in a different context to be one of the show’s main engines.
High Fidelity is a gorgeous, fourth wall-breaking piece of millennial existential angst. Expanding on the original movie 
Hulu’s new version feels like it has more to say about growing up, owning our mistakes, and learning how to show up for 
those we love. Modern social and sexual politics are paired with the feeling of a show from another era, in the way that many 
others try to capture so badly.
The series uses its brilliant cast, sharp writing, and hypnotically cool set design to examine how relationships have and 
haven’t changed in the modern era. For all the thinkpieces about how technology has wrecked dating or how millennials 
can’t grow up, High Fidelity asserts that heartbreak, romance, friendship, family, loneliness, and loyalty are universal human 
experiences that haven’t changed that much. Like the classic albums its characters obsess about, it proves that the pursuit of 
love is something that will never go out of style.
P.S. If you don’t know, Kravitz’s mother Lisa Bonet starred in the original film, which makes all of this even more nostalgic. 

Foto Credit. „High Fidelity” / Hulu / imbd.com
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Sprytnie dobrany tytuł trafia w samo założenie seria-
lu i jest o wiele bardziej pokręcony, niż mogłoby się 
wydawać: Dylan zostaje zdiagnozowany z chlamydią 
i musi skontaktować się z kobietami, z którymi był 
w związku, aby poinformować je o swojej niedawnej 
diagnozie. To, co wyróżnia Lovesick, to fakt, że nie 
jest to jedynie historia miłosna, ale także wprowadza 
element tajemnicy.  W każdym odcinku widzimy 
retrospekcje romansów Dylana z tymi kobietami 
(i dlaczego te romanse nie wypaliły), a po drodze 
poznajemy również najbardziej cenione relacje Dy-
lana: jego przyjaźnie z Evie i Lukiem. Rezultat jest 
telewizyjnym 
odpowiedni-
kiem naroż-
nych kawałków 
układanki. 
Znamy punkt 
początkowy i 
końcowy, ale 
nie wiemy, 
co działo się 
pomiędzy. 
Każdy odcinek 
wypełnia ko-
lejne szczegóły, 
powoli malując 
większy obraz 
tego, jak 
wszystkie 
związki Dylana 
zmieniły życie 
jego i jego 
przyjaciół - niektóre o mniej, inne o więcej. 
Moją ulubioną rzeczą w Lovesick jest dojrzałość w 
podejściu do tematu miłości. Zwroty akcji - a jest ich 
kilka - nigdy nie wydają się manipulacyjne czy wy-
muszone. Podobnie, jego historie nigdy nie zbliżają 
się do przesadnie mydlanego poziomu dramatyzmu.
Chce po prostu uchwycić, co dzieje się, kiedy zwykli 
ludzie się zakochują i jak prawdziwe związki często 
odbiegają od tego, jak popkultura prezentuje miłość. 
W serialu bardzo wyraźnie widać, że miłość nie 
zawsze wiąże się z wielkimi deklaracjami czy brzu-
chem pełnym motyli. Czasami jest to stara, zakurzo-
na rzecz. Czasem więcej miłości jest w jednonocnej 
przygodzie niż w długotrwałym związku. Czasami 
nic nie układa się tak, jak byśmy tego chcieli. Ale 
bez względu na to, jak wygląda i jak długo trwa, jeśli 
ją znajdziemy, powinniśmy czuć się szczęściarzami. 
Dostępny na Netflix.

The cleverly selected title gets right at the show’s pre-
mise and is much more twisted than it might sound: 
Dylan is diagnosed with chlamydia and has to call 
the women he’s been intimate with to inform them 
of his recent diagnosis. What makes Lovesick tick is 
that it operates not just as a love story, but as a myste-
ry.  In each episode, we see flashbacks to Dylan’s ro-
mances with those women (and why said romances 
didn’t work out), and along the way we also become 
familiar with Dylan’s most cherished relationships: 
his friendships with Evie and Luke. The result is 
the television equivalent of the corner pieces of a 

jigsaw puzzle. 
We know the 
beginning and 
end points, 
but we don’t 
know what 
happened in 
between. Each 
episode fills in 
more details, 
slowly pain-
ting a bigger 
picture of how 
all of Dylan’s 
relationships 
have changed 
his and his 
friends’ lives 
— some by a 
little, some by 
a lot.

My favourite thing about Lovesick is how mature it 
is on the subject of love. The show’s plot twists — 
and there are a couple — never feel manipulative or 
forced. Likewise, its stories never approach overly 
soapy, sudsy levels of drama.
It just wants to capture what it’s like when regular 
people fall in love, and how real relationships often 
don’t match up with what pop culture teaches us 
about how love presents itself. And it’s at its best 
when it asks questions about what those real rela-
tionships actually feel like. The show is very clear on 
the fact that love doesn’t always come with a grand 
pronouncement or a stomach full of butterflies. 
Sometimes it’s a dusty old thing. Sometimes there’s 
more love in a one-night stand than there is in a lon-
g-term relationship. Sometimes nothing works out 
the way you want it to. But no matter what it looks 
like or how long it lasts, if we find it, we should feel 
lucky. Available on Netflix.

LOVESICK

Foto Credit. 
„Lovesick”/
Netflix
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„„GŁOS ERY ATOMOWEJ” - Tak pisała fran-
cuska prasa o jednej z niewielu polskich artystek, 
którym udało się osiągnąć międzynarodową 
sławę; za oceanem była „śpiewającym toastem 
starego kontynentu” , a jej występy na rewii w Las 
Vegas pod koniec lat 60 reklamowało hasło „głos 
jak francuski szampan”. Pół wieku później, odizo-
lowana od świata przez zaburzenia urojeniowe 
i uzależnienia, w biedzie i samotności umierała 
w swojej podupadłej willi przekształconej w 
schronisko dla zwierząt w Lewinie Kłodzkim, ob-
serwowana przez tabloidy. Violetta Villas prawie 
10 lat po swojej śmierci wciąż pozostaje jedną z 
największych ikon polskiej estrady i postacią o 
której wiadomo wszystko, a zarazem nic. Patrząc 
na ostatnie lata artystki, pierwsze co nasuwa się 
do głowy to pytanie – w jaki sposób Villas z mię-
dzynarodowej gwiazdy stała się obrazem nędzy i 
rozpaczy który możemy zobaczyć chociażby na 
jej benefisie obchodzącym pięćdziesięciolecie 
kariery na początku roku 2011, podczas którego, 
nieuczesana i ledwo stojąca na nogach, w tragicz-
nej formie występuje na podrzędnej scenie w 
Domu Kultury w Kielcach. Co stało się z Violet-
tą w krynolinie od Diora, której głos wprawiał w 
drżenie żyrandol pod sufitem paryskiej Olympii? 
Można powiedzieć, że czas zrobił swoje, ale 
artystka w 2011 miała zaledwie 73 lata – wystar-
czy spojrzeć na Jane Fondę, czy Sophię Loren, by 
stwierdzić, że z wiekiem nie zawsze przychodzi 
niedołężność; by zrozumieć przebieg kariery 
Villas, a zarazem jej tragiczny koniec! należałoby 
prześledzić jej życiorys, co, zwracając uwagę na to, 
że artystka była znana ze swojej mitomanii! wcale 
nie jest najłatwiejszym zadaniem. Stworzyła ona 
tyle legend i fikcji wokół swojego życia, że ciężko 
jest odróżnić prawdę od kłamstwa. Violetta 
urodziła się jako Czesława Cieślak pod koniec lat 
30. w Belgii – jak sama twierdziła, w stolicy pro-
wincji! Liège, jednak później wyszło na jaw, że tak 
naprawdę była to górnicza wioska Heusy, gdzie 
jej ojciec pracował jako górnik i kapelmistrz w or-
kiestrze górniczej. Po wojnie przeniosła się wraz z 
rodziną do Polski, gdzie nie zdając egzaminów do 
czwartej klasy szkoły muzycznej, zadebiutowała 
w 1961 na antenie Polskiego Radia; wtedy też 
powstał jej pseudonim artystyczny, stworzony z 
imienia nadanego jej na chrzcie i nazwiska znale-
zionego w książce telefonicznej przez muzyków 
Polskiego Radia – co ciekawe jednak, sama Vio-
letta utrzymywała, że „Villas” stworzyła ona sama, 
łącząc pierwsze litery swojego imienia i słowo las. 
Nietuzinkowy głos artystki szybko pozwolił jej 
kontynuować karierę poza granicami Polski; już 

GŁOS 
ERY ATOMOWEJ

THE VOICE OF 
ATOMIC AGE

w rok po debiucie grała koncerty w całej Europie 
i w Izraelu a w 1966 wyjechała jako gwiazda rewii 
do Las Vegas, gdzie w dziewięciu językach wystę-
powała u boku Franka Sinatry, Earthy Kitt, czy 
Barbry Streisand. Violetta uwielbiała przepych i 
ekstrawagancję – na scenę wjeżdżała na białym 
koniu lub Jaguarem, występowała ze stuosobo-
wym baletem francuskim, a koszt przygotowania 
rewii z jej udziałem wynosił 50 tysięcy dolarów; 
to był jeden z pierwszych powodów jej niepo-
wodzenia po powrocie do Polski – zderzenie 
kultur jakie nastąpiło gdy Violetta przyleciała do 
Warszawy z całym swoim blichtrem i dwoma 
Mercedesami, kompletnie nie przystając do pa-
nującej wówczas socjalistycznej rzeczywistości! 
spowodowało ogólną niechęć polskiego środo-
wiska artystycznego i niezdrowe zainteresowanie 
mediów, trwające aż do jej śmierci. Odstający od 
normy styl Violetty, która w latach 70 zamiesz-
kała w willi z podgrzewanym basenem, sauną i 
studiem nagrań pod Warszawą! nie podobał się 
także PRL-owskim władzom, które blokowały 
jakiekolwiek przychylne jej artykuły prasowe, 
zakazywały grania jej utworów w radiu a nawet 
zabrały jej paszport, uniemożliwiając wyjazd z 
kraju. Już pod koniec lat 70 popadła w ubóstwo, 
a jej konfliktowa i wymagająca osobowość 
uniemożliwiała długotrwałe współprace w kraju. 
Tragiczne życie artystki było też naznaczone 
brakiem szczęścia w miłości i uzależnieniami od 
alkoholu, morfiny i innych używek – wielokrot-
nie odnotowywano jej problemy ze zdrowiem 
psychicznym, sama Violetta twierdziła że „nigdy 
nie miała prawdziwych przyjaciół”, a jej ostatni 
mąż, polonijny biznesmen Ted Kowalczyk, 
zarzucał jej „wielogodzinne modły i większe 
umiłowanie do zwierząt niż do seksu”. Na starość 
została więc sama, schorowana w podupadłym 
domu w Lewinie Kłodzkim, z marną emeryturą 
w wysokości tysiąca złotych, otoczona zwierzę-
tami i opiekunką-alkoholiczką, której relacja z 
artystką do dziś pozostaje pod znakiem zapytania 
– warto wspomnieć że po śmierci Violetty 
dostała ona zarzuty znęcania psychicznego oraz 
nieudzielenia pomocy, a w 2019 – wyrok półtora 
roku bezwzględnego więzienia za psychiczne i fi-
zyczne znęcanie się nad artystką. Villas, nazywana 
„pierwszą celebrytką PRL-u”, do dziś wywołuje 
emocje i zainteresowanie; bez wątpienia można 
powiedzieć że pozostaje ona jedną z najbardziej 
charakterystycznych i rozpoznawalnych osób 
polskiej sceny muzycznej. Jej życie dalekie było 
jednak od bajki; z wielkimi sukcesami przycho-
dziły jeszcze większe cierpienia, a jako naród też 

Valley of the dolls 
by Szymon Musiał

Aby 
w pełni po-

czuć klimat lat 60-
tych polacamy plalistę 

„Valley of the dolls”

To fully get into the vibe 
of 60’s  we recom-
mend the „Valley 

of the dolls” 
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nie doceniliśmy należycie talentu 
z jakim mieliśmy do czynienia. 
Violetta nie urodziła się w najbar-
dziej sprzyjających jej talentowi 
czasach, miejscu czy okolicz-
nościach, ale i tak pozostawiła 
po sobie dorobek artystyczny, 
który wzbudza podziw. Warto 
więc docenić jej wkład w polską 
kulturę i zapoznać z twórczością 
najbarwniejszej artystki PRL-u.

„The voice of Atomic Age
”
- That’s what French press wrote 
about one of the few Polish 
artists to achieve international 
fame; overseas, she was the "sin-
ging toast of the old continent" 
and her performances at a Las 
Vegas revue in the late 1960s 
were advertised with the slogan 
"a voice like French champagne". 
Half a century later, isolated 
from the world by delusional 
disorder and addictions, she died 
in poverty and loneliness in her 

dilapidated villa turned into an 
animal shelter in Lewin Kłodzki, 
followed by the tabloids. Nearly 
10 years after her death, Violetta 
Villas remains one of the greatest 
icons of the Polish music scene, 
an uncanny diva about whom we 
know everything and nothing 
at the same time. Looking at 
her final years, the first question 
that comes to mind is how Villas 
transformed from an internatio-
nal star into a picture of misery 
and despair, which we can see 
for example at her benefit show 
the fiftieth anniversary of her 
career at the beginning of 2011, 
during which, disheveled and 
barely able to stand on her feet, 
she performs in a terrible state on 
the shabby stage of the Regional 
Centre of Culture in Kielce. 
What happened to Violetta in 
a Dior crinoline, whose voice 
made the chandelier under the 
ceiling of the Paris Olympia 
tremble? 
It can be said that time has done 
its work, but the artist was only 
73 in 2011 - it is enough to look 

at Jane Fonda or Sophia Loren to 
see that  infirmity doesn’t neces-
sarily have to come with age; to 
understand the course of Villas' 
career and, at the same time, 
her tragic end, it is necessary to 
examine her earlier life, which, 
bearing in mind that the artist 
was known for her mythomania, 
is by no means an easy task, since 
she created so many  legends 
and fiction around her life that 
it is hard to distinguish the truth 
from lies. 
Violetta was born Czesława 
Cieślak in the late 1930s in 
Belgium - as she claimed, in the 
provincial capital Liège,  
- but it later turned out that it 
was actually a mining village of 
Heusy, where her father worked 
as a miner and bandmaster in a 
mining orchestra. After the war, 
she moved with her family to 
Poland, where, failing to pass her 
fourth-grade exams at a music 
school, she made her debut on 
the Polish Radio in 1961; it was 
then that her artistic pseudonym 
came into being,  - 

created from the first name she 
was baptised with and a surname 
found in a telephone directory 
by Polish Radio musicians - 
interestingly enough, however,  - 
Violetta herself maintained that 
she came up with “Villas” on her 
own, combining the first letters 
of her first name and the word 
las, meaning forest in Polish. The 
extraordinary voice of the artist 
soon allowed her to continue her 
career outside Poland; already a 
year after her debut, she played 
concerts all over Europe and in 
Israel, and in 1966 she went as a 
revue star to Las Vegas, where 
she performed in nine languages 
alongside Frank Sinatra, Eartha 
Kitt and Barbra Streisand. Vio-
letta loved glamour and extrava-
gance - she entered the stage on 
a white horse or driving a Jaguar, 
performed with a hundred-per-
son French ballet and the cost of 
preparing a  -a show 
with herparticipation amounted 
to 50 thousand dollars; This 
was one of the first factors that 
contributed to her fall after 

Foto Credit. samosiuk/East News
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to alcohol, morphine and other 
drugs - her mental health pro-
blems were repeatedly reported, 
Violetta herself claimed that she 
"never had any real friends", and 
her last husband, Polish-Ameri-
can businessman Ted Kowal-
czyk, accused her of "praying for 
hours and having a greater love 
for animals than for sex". In her 
old age, she was left alone, ailing 
in a dilapidated house in Lewin 
Kłodzki, with a meagre pension 
of a thousand zlotys, surrounded 
by animals and an alcoholic ca-
retaker whose relationship with 
the artist remains in question to 
this day - it is worth mentioning 
that after Violetta's death, she was 
charged with mental abuse and 
failure to provide assistance, and 
in 2019, she was sentenced to 
one and a half  years in prison for 
mental and physical abuse of the 
artist.
Villas, known as "the first cele-
brity of the People's Republic 
of Poland", still stirs up emotion 
and interest today; without a do-
ubt, we can say that she remains 

one of the most characteristic 
and recognisable people of the 
Polish music scene. However, 
her life was far from a fairy tale; 
with great success came even 
greater suffering, and as a nation, 
we also failed to properly appre-
ciate the talent we were dealing 
with. Violetta was not born in 
the most favourable times, place 
or circumstances for her talent, 
but she still left behind an artistic 
output which inspires admira-
tion, so it is worth appreciating 
her contribution to Polish cultu-
re and familiarising oneself with 
the work of the most colourful 
artist of the People's Republic of 
Poland.

returning to Poland - the clash of 
cultures which occurred when 
Violetta flew to Warsaw with all 
of her grandeur, pageantry and 
two Mercedes cars, completely 
incompatible with the socialist 
reality of the time, resulted in 
the general resentment of the 
Polish artistic circles and an 
unhealthy media interest, which 
lasted until her death. Violetta’s 
non-conforming style, which in 
the 1970s led her to live in a villa 
with a heated swimming pool, 
sauna and recording studio near 
Warsaw, was also disliked by the 
communist authorities, who 
blocked any favourable press 
articles, censored her songs from 
the radio and even took away her 
passport, making it impossible 
for her to leave the country. By 
the end of the 1970s she had 
already fallen into poverty, and  
her confrontational and deman-
ding personality prevented any 
long-term collaboration in the 
country. The artist's tragic life 
was also marked by a lack of 
happiness in love and addictions 

Foto Credit. lelum.pl
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W danych momentach w życiu potrzebowałam 
innych rodzajów filmów. Są filmy, które mnie 
wzruszają, które bawią, które inspirują i są fil-
my, które dają mi nadzieje. Dziś postanowiłam 
podzielić się z wami tymi ostatnimi. Zwykle 
opisałabym tu trzy filmy, jednak ze względu na 
wagę filmu „Obiecująca. Młoda. Kobieta” posta-
nowiłam w pełni oddać się jemu. Uważam, że 
niektóre ekranizacje wywołują u nas niesamo-
wity szacunek do tych, którzy je stworzyli. Tak 
też jest z najnowszym dziełem Emerald Fennell. 
Mam nadzieje, że zachęcę was do obejrzenia tego 
niezwykłego filmu.  

At particular moments in my life I needed diffe-
rent kinds of films. There are films that move me, 
that entertain me, that inspire me and there are 
films that give me hope. Today I decided to share 
with you the latter. Normally I would describe 
three films however due to the importance of the 
film „Promising Young. Woman” I have decided 
to fully commit to it. I believe that some films 
create an incredible respect for those who made 
them. This is also the case with Emerald Fennell’s 
latest film. 
I hope I will encourage you to watch this extraor-
dinary film.

Napisane przez/ 
Written by/ 

Barbara Głębocka 
Redaktor Naczelna



tego, grzeczniś przenosi ją do 
swojego pokoju i powoli po-
zbawia dolnej części bielizny. 
Cassie pyta, co robi, po czym 
nagle (już w pełnie trzeźwa) 

powtarza pytanie. Mężczyzna 
jest przerażony. Pozwolę sobie 

tutaj wtrącić dygresję – czy 
przy sprawie w sądzie o gwałt 
tego typu, mężczyzna tłuma-

czyłby się, że nie był świadomy 
upojenia alkoholowego ofiary, 
czy też był święcie przekonany 

o chęciach drugiej osoby na 
odbycie stosunku. W filmie 

jednak, gdy główna bohaterka 
powtarza pytanie w trzeźwy 

sposób, oprawca wydaje się być 
przestraszony, co, idąc dalej, 

świadczy o tym, że był w pełni 
świadomy wykorzystywania 
na wpół przytomnej kobiety 

(!). Wracając jednak do opisu 
filmu - wow. Jako osoba, która 

nie ogląda trailerów (!)(bo 
ten moment jest już obecny w 
zwiastunie) byłam zaskoczo-
na. Szczerze, idąc do kina nie 

wiedziałam, co mnie czeka. 
Co lepsza, to ogromne zasko-

czenie to dopiero początek 
emocjonalnej karuzeli do jakiej 

wsadzają nas twórcy. Cassie 
podąża za zemstą - zaczynając 

film nie wiemy dlaczego i o 
jakiego kalibru zemście mowa. 
Jest to film ukazujący hipokry-

zję podwójnych standardów. 
Myślę, że nic nie opisuje go 
lepiej niż znane nam powie-

dzenie „punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia”. Mulligan 
błyszczy w tej roli niczym naj-
jaśniejsza gwiazda. Sam klimat 
filmu, mam wrażenie bardzo 
pasował do jej osoby. Jest on 
cukierkowo-tragiczny. Oso-

biście uwielbiam gatunki tego 
typu. Mimo tego, że teoretycz-
nie jest to film dość abstrak-

cyjny jest on niewyobrażalnie 
realny w swoim przekazie. Do 
samego końca nie jesteśmy w 

stanie przewidzieć ani jednego 
ruchu naszej protagonistki. 

Wychodząc z kina rozejrzałam 

Image: Focus Features
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Film rozpoczyna się sceną w 
której widzimy młodą, pijaną 

kobietę siedzącą samą w barze. 
Nie wygląda to zbyt obiecują-
co, a wręcz przeciwnie. Z tej 
tragicznej sytuacji ratuje ją 

prawdziwy gentlemen, który 
niczym rycerz na białym koniu 
zabiera ją do taksówki, by się 
nią „zaopiekować”. W trakcie 
jazdy, (!)kiedy nasza protago-
nistka jest (!)półprzytomna, 

wybawca postanawia zmienić 
kurs na ten w kierunku jego 

mieszkania. Taksówkarz widzi 
- nie reaguje. Już w miesz-
kaniu! dolewa jej kolejnego 

drinka i jak wielokrotnie po-
wtarza (należy dodać - bardzo 
oryginalnie) nie może napa-
trzeć się na jej piękno. Powoli 

dobiera się do Cassandry 
(Carey Mulligan), która mimo 
braku stanowczego, wyraźnego 

,,nie’’ nie wydaje się wyra-
żać świadomej zgody. Mimo 



się po widowni. Każdy był 
na tyle wciśnięty w fotel, że 
po zapaleniu świateł jedynie 
mała grupa ludzi wyszła od 

razu (co normalnie jest stan-
dardem). Dodatkowo film 

pod względem technicznym 
jest fenomenalny. Cukierkowa 
sceneria, covery znanych nam 
piosenek przerobione w stylu 
typowego dreszczowca, ruchy 
kamery, artystyczne ujęcia, a 
przede wszystkim tematyka 

sprawiają, że bez wahania film 
ten ląduje na górze mojej listy. 
Słowem końca, na wstępie do 
tej sekcji wspomniałam o tym, 
że każdy z opisywanych przeze 
mnie filmów daje mi nadzieje. 
Dlaczego tak mroczny i ciężki 
pod kątem jego tematyki film 
wywołuje u mnie pozytywne 
emocje? Ponieważ, widzę, że 

świat filmu się zmienia. Ponie-
waż widzę, że wielu młodych 

filmowców podejmuje tematy-
kę trudną, a wręcz uciszaną. I 
co najważniejsze nie w sposób 
wymuszany lecz widocznie dla 

nich ważny. Film już zdoby-
wa nominacje i nagrody na 
najważniejszych festiwalach 

na świecie. Bez wahania mogę 
stwierdzić, że jest to film 

już zapisujący się w kartach 
historii. 

ENG

The film starts with a scene 
in which we see a young, 
drunk woman sitting alone in 
a bar.  She does not look very 
promising. In fact, quite the 
opposite. She is rescued from 
this tragic situation by a real 
gentleman who, like a knight 
on a white horse, takes her 
to a taxi to "take care of " her. 
During the ride, at the very 
moment when our protago-
nist is almost half-conscious, 
the saviour decides to change 
the course to his flat. The taxi 
driver sees the entire siuation- 
he does not react. Already in 
the flat, he pours her another 
drink and, as he repeats many 
times (in a very original way, 
I should add), he cannot 
stand looking at her beauty. 
He slowly makes his way to 
Cassandra (Carey Mulligan) 
who, despite the fact that she 
doesn't openly shout "NO", 
can very easily deduce that 
she doesn't give her informed 
consent either. Despite this, 
he politely carries her into his 
room and slowly strips her 
of the lower part of her un-
derwear. Cassie asks what he 
is doing then suddenly (now 

fully sober) repeats the question. 
The man is horrified. [here let 
me digress something] So wait a 
minute, in a rape court case this 
type of person would probably 
explain that he was not aware of 
the victim's alcohol intoxication, 
or,  he was saintly convinced of the 
other person's desire for inter-
course. Here, however, when the 
protagonist repeated the question 
in a sober manner, the perpetrator 
became frightened, which (going 
further) proves that he was fully 
aware of the abuse of the half-con-
scious woman [end of digression 
here]. However, back to the film 
itself - wow. As someone who 
doesn't watch trailers, (because 
this moment is already present in 
the trailer) I was surprised. Ho-
nestly,  before going to the cinema 
I didn't know what was in store 
for me. What's better, this huge 
surprise is only the beginning of 
the emotional merry-go-round the 
filmmakers put us into. Cassie is 
out for revenge . At the beginning 
we don't know why or what calibre 
of revenge is involved. 
It is a film that shows the hypo-
crisy of double standards. I don't 
think anything describes it better 
than the well-known saying "point 
of view depends on where you sit". 
Mulligan shines in this role like 

Image: Focus Features
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the brightest star. The atmosphere of 
the film itself was very much suited 
to her. It is candy-tragic. That is, my 
favourite genre. 
Despite the fact that in theory it is an 
abstract film, it is unimaginably real 
in its message. 
Until the very end we are not able to 
predict a single move of our prota-
gonist. 
Leaving the cinema I looked at the 
audience. Everyone was so pressed 
into their seats that after the lights 
went up only a small group of people 
left immediately. 
Additionally, the film technically is 
phenomenal. The candy-coloured 
scenery, the covers of well-known 
songs reworked in the style of a typi-
cal thriller, the camera movements, 
the artistic shots and, above all, the 
subject matter make this film, witho-
ut any hesitation ,lands at the top of 
my list. 
To conclude, I mentioned in the 
introduction to this section that this 
film gives me hope. Why does a film 
so dark and heavy in terms of its sub-
ject matter evoke positive emotions 
in me? 
Because I see that the world of film 
is changing. Because I see that many 
young filmmakers are taking up dif-
ficult or even silenced subjects. And 
most importantly, not in a forced 
way, but clearly important to them. 
The film is already winning when it 
comes to a number of nominations 
and awards at major festivals around 
the world. I can say without hesita-
tion that this is a film that is already 
marking in history. 

Image: Focus Features
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PART 2 

Wieczorny spacer po Tbili-
sizakończył się nieplanowaną imprezą w 
naszym ulubionym klubie, po której zapu-
ściłyśmy się jeszcze w nieodkryte przez nas 
wcześniej otchłanie miasta. Kierując się nie-
co w głąb starówki odkryłyśmy przepiękny 
siarkowy wodospad Leghvtakhevi, który 
w otoczeniu nocnych świateł wprowadza 
podziwiających w romantyczny nastrój. Jest 
on usytuowany niedaleko siarkowych łaźni, 
które są  jedną z wizytówek stolicy. 
Według legendy, król Wachtang I, rządzący 
Gruzją w V w. n.e. po odkryciu leczniczych 

źródeł postanowił zbudować tam miasto, 
które jego następca – król Dachi uczynił 
następnie stolicą kraju. Kąpiel w gruziń-
skiej bani jest podobno niezapomnianym 
przeżyciem. Przez lata miejsce odwiedzały 
najznakomitsze osobistości, wspólnie zga-
dzając się co do rozkoszy i odprężenia oraz 
aspektów leczniczych, jakie to przynosi. 
Przepiękny budynek ozdobiony orien-
talnymi ornamentami, łatwo znaleźć po 
unoszącym się zapachu siarki. My niestety 
nie miałyśmy czasu ich wypróbować, nato-
miast jest to jeden z powodów, dla którego 
chciałabym powrócić do tego miejsca, 
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jesz jakkolwiek oświetlić drogę.  Przypo-
minają mi się wszystkie artykuły, które 
czytałam przed wyjazdem na temat Gruzji i 
jej realiów życia. W małych wioskach brak 
elektryczności i światła jest tu na porządku 
dziennym, nawet w dzisiejszych czasach. 
Po jakimś czasie znajdujemy budynek, 
oznaczony jako sklep, we wnętrzu którego 
ekspedientka o łagodnym usposobieniu 
siedzi w otoczeniu świec i grobowej ciszy, 
sprawiając wrażenie gotowej na przywoły-
wanie duchów przodków. Niestety sklep 
nie przewiduje w swojej ofercie tego, czego 
szukamy, ale jako, że jesteśmy już i tak cał-
kiem przemoczone nie robi nam to wielkiej 
różnicy. Ruszamy więc dalej, próbując 
odszukać czegoś na kształt przystanku, albo 
jakiegoś uprzejmego przechodnia, który 
mógłby poinformować nas, gdzie takowy 
się znajduje. Zdążyłyśmy pogodzić się z fak-
tem, że nie zobaczymy już dzisiaj żadnych 
malowniczych krajobrazów. Znalezienie 
kogoś, kto mógłby nam coś doradzić rów-
nież graniczy z cudem, gdyż wszyscy zdążyli 
zniknąć w ciemnościach swoich domów, z 
powodu warunków atmosferycznych, jakie 
panują na zewnątrz.
Kolejny raz podczas tego wyjazdu, 
szczęście nam dopisuje, gdyż po jakimś 
czasie znajdujemy (dosłownie) światełko 
w tunelu. Naszym oczom ukazuje się dość 
dużych rozmiarów budynek, przez okna 
którego widzimy salę, która służy prawdo-
podobnie jako jadalnia. Pierwszy raz od 
dłuższego czasu słyszymy rozmowę kilku 
mężczyzn, którzy zebrali się pod zadasze-
niem. Jesteśmy uratowane! Czym prędzej 
podbiegamy do napotkanych Gruzinów, 
którzy bez zbędnych wyjaśnień, domyślają 
się, że potrzebujemy się ogrzać i coś zjeść. 
Jeden z nich, który przedstawia się jako 

w którym czas nieco się zatrzymał. 
 Tymczasem powróćmy do naszej hi-
storii. Obudzone późnym porankiem na lekkim 
kacu, rzucamy się w wir pakowania i sprzątania, 
żeby oddać na czas domek, w którym się zatrzy-
małyśmy. Obładowane bagażami, wędrujemy w 
stronę centrum, by znaleźć coś do jedzenia i w 
tym celu zatrzymujemy się w jednej z urokliwych 
knajpek. Zamawiamy po kawałku słodkiego 
ciasta i czarną kawę na dobry początek dnia i 
po krótkiej pogawędce z kelnerem ruszamy na 
dworzec, by złapać marszrutkę, która zawiezie 
nas do celu. 
Na dworcu jak zwykle panuje harmider, słychać 
odgłosy klaksonów, starych silników i nawoły-
wania przekrzykujących się kierowców, którzy 
proponują swoje usługi. Wirujemy między 
nadjeżdżającymi z wszystkich stron busikami i 
próbujemy odszyfrować kierunek podróży tych, 
które czekają, aby się zapełnić. Gdy w końcu 
znajdujemy pojazd odjeżdżający w stronę Ste-
pancmindy okazuje się, że mamy jeszcze trochę 
czasu, żeby zrobić zakupy na pobliskim targu, 
gdzie odkrywamy między innymi przedziwny 
owoc feijoa, który z wyglądu przypomina duże 
zielone liczi, a smakuje jak połączenie gruszki 
z kiwi, skropione sokiem z cytryny. Kupujemy 
również słodki przysmak, zwany czurczcheli, 
czyli orzechy połączone sznurkiem, otoczone w 
mieszance soku z winogron z mąką kukurydzia-
ną i cukrem.  Zawsze uważałam, że lokalne targi 
to najlepszy sposób na poznanie przysmaków 
danego kraju. Ten w Tbilisi pachnie mocnymi 
przyprawami, sokiem z granatu i winogronem. 
Można tu znaleźć również rozmaite bibeloty, 
jak na przykład monety, znaczki i ordery, które 
pamiętają stalinowskie czasy. 
Zadowolone z zakupów wyruszamy w kierunku 
naszej destynacji. Mamy plan, aby po drodze 
zatrzymać się w Pasanauri – małej wiosce, w 
której można podziwiać niecodziennie zjawisko 

rzek o dwóch różnych kolorach – czarnym 
i białym, które łączą się w pewnym punkcie, 
tworząc przepiękny krajobraz, wkompono-
wany w otaczające je góry. Niesamowite, jak 
wiele natura ma nam do zaproponowania i 
jak szczęśliwi  muszą być Gruzini, mając do 
dyspozycji jedne z najpiękniejszych darów, 
jakie nam ona oferuje. 
Dość szybko zaczyna się ściemniać jak to 
bywa u schyłku jesieni, a wraz z zachodzą-
cym słońcem przychodzą również opady 
deszczu. Nie poddajemy się jednak i zachę-
cone możliwością ujrzenia tego niecodzien-
nego widoku postanawiamy mimo wszystko 
wysiąść. Serdeczny kierowca nie podziela 
naszego entuzjazmu i wydaje się być nieco 
strapiony wizją zostawienia nas na pastwę 
deszczu w mieście, zapadającym w ciemno-
ści. Dopytuje, czy mamy gdzie się zatrzymać, 
a usłyszawszy odpowiedź, że zarezerwowany 
przez nas nocleg czeka w miejscowości 
oddalonej o przynajmniej 2 godziny drogi 
jest nieco zbity z tropu. W tym momencie 
nie wiemy jeszcze, że rozsądniej byłoby go 
posłuchać, gdyż prawdopodobnie pró-
buje nam wytłumaczyć coś istotnego, ale 
nieznajomość gruzińskiego nie pomaga w 
zrozumieniu tego, co mówi. 
Gdy tylko opuszczamy pojazd, deszcz 
przybiera na sile, a wtórują mu opady śniegu. 
Dodam, że jesteśmy perfekcyjnie przygoto-
wane na te okoliczności, to znaczy nie mamy 
ani parasoli, ani płaszczów przeciwdeszczo-
wych. Postanawiamy znaleźć jakiś sklepik, 
w którym będziemy mogły kupić brakujące 
nam elementy garderoby, ale to zadanie 
pozornie proste okazuje się nie być takie 
łatwe, jeśli otaczają cię ciemności,  żaden 
dom w promieniu kilkunastu metrów nie 
jest oświetlony, a ogromne krople deszczu 
spadają na latarkę telefonu, którym próbu-
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gospodarz tego miejsca od razu zawiada-
mia swoją żonę, aby przyszykowała coś 
do jedzenia, a sam napełnia czym prędzej 
karafkę domowym winem, byśmy mogły 
rozgrzać się od środka. Miejsce okazuje 
się być skromną rodzinną restauracją z 
lokalnymi potrawami. Nie mogłyśmy 
lepiej trafić! Po uprzednim przetłuma-
czeniu zdań w internetowym tłumaczu, 
próbuję nawiązać konwersację łamanym 
rosyjskim. Dowiadujemy się, że nie ma 
co marzyć o złapaniu marszrutki o tej 
godzinie, szczególnie, że drogi wyżej 
w górach są zablokowane z powodu 
śniegu. Spoglądamy na siebie z siostrą 
nieco przerażone i niepewne, co do tego, 
gdzie spędzimy dzisiejszą noc, jednak 
mężczyzna, odczytawszy niepokój, który 
rysuje się na naszych twarzach, uspokaja 
nas , mówiąc, że oprócz restauracji, 
mają też niedrogi pokój do wynajęcia. 
Nie zastanawiamy się długo i z entuzja-
zmem dziękujemy naszym wybawcom. 
Gospodarz napełnia więc na nowo 
karafkę, informując nas , że to prezent, 
którego nie możemy odmówić, a jego 
żona spieszy pokazać nam miejsce, w 
którym będziemy spać. Obie czujemy, że 
tej nocy zaśniemy jak niemowlęta. 
W dość zimnym pokoju od razu przytu-
lamy się do słabo grzejącego kaloryfera, 
odszukując w plecakach najcieplejsze 
swetry i bieliznę termiczną, aby nie 
zamarznąć tej nocy. 
 Nad ranem, gdy obudzone 
promieniami słońca stawiamy się w czę-
ści jadalnej czeka na nas już świeżo zapa-
rzona kawa i gospodarze z uśmiechami 
na ustach. Dziękujemy im po raz kolejny, 
wręczając liścik ze słowami wdzięcz-
ności, który nasz gruziński znajomy 
pomógł przetłumaczyć na ich rodzimy 
język, po czym wyruszamy z nadzieją, że 
sytuacja na drogach się poprawiła.
Parę metrów dalej znajdujemy kilka 
turystycznych restauracji, a jako że w 
Gruzji trudno sobie odmówić kolejne-
go posiłku, postanawiamy wstąpić na 
chwilę. Tym razem przyszedł czas na 
Odżachuri – tradycyjne danie jedno-
garnkowe, składające się z soczystego 
mięsa wieprzowego, cebuli, papryki i 
ziemniaków. Danie pozornie proste, 
które przyrządzone w odpowiedni spo-
sób smakuje znakomicie, szczególnie z 
kieliszkiem gruzińskiego wina Saperavi.
 Wychodząc na papierosa, podchodzę 

do jednego z kierowców wyciecz-
kowych busów, by zapytać, czy jest 
zorientowany jaka sytuacja panuje na 
drogach. Gdy pytam, czy mówi po 
angielsku, odpowiada, że on nie, ale 
wskazując na budynek, znajdujący się za 
nami, zapewnia mnie, że jego przyjaciele 
tam w środku na pewno rozmawiają w 
tym języku. Natychmiast łapie mnie 
za rękę, prowadząc do środka. Zastaję 
tam bogato zastawiony stół i grupkę 
ludzi, którzy wesoło dyskutują między 
sobą, racząc podniebienia kolejnymi 
kieliszkami wódki. Gdy dowiadują się, 
że pochodzę z Polski zasypują mnie 
historiami o polskim pochodzeniu 
ich dziadków i pradziadków. Ktoś od 
razu podstawia mi krzesło, a kto inny 
nalewa trunku, mówiąc że koniecznie 
musimy wnieść toast za przyjaźń naszych 
narodów. Jak wiadomo Gruzinom nie 
da się odmówić, tak więc decyduję się 
zasiąść z nimi na krótką chwilę, która w 
tak pogodnym i uroczym towarzystwie 
nieco się przedłuża. 
Tymczasem przypominam sobie o mojej 
siostrze, którą zostawiłam w restauracji 
obok i która na pewno zaczęła już się 
martwić. Jestem więc zmuszona opuścić 
tę przemiłą grupkę . Moja towarzyszka 
podróży jest istotnie zdenerwowana 
moim nagłym i dość długim zniknię-
ciem, ale udaje mi się ją uspokoić. Z tego, 
czego się dowiedziałam drogi w stronę 
Stepancmindy, do której zmierzamy 
pozostają cały czas nieprzejezdne, ale 
mimo wszystko próbujemy złapać stopa, 
z nadzieją, że ktoś z potencjalnych miesz-
kańców tych górskich terenów będzie 
jechał w tym kierunku.
 Po kilku minutach podbiega do nas 
wesoły mężczyzna, pytając czy nie 
potrzebujemy pomocy i dzieląc się 
reklamówką orzechów, które ma ze 
sobą. Zatrzymuje dla nas taksówkarza, 
który tłumaczy, że może dowieźć nas 
jedynie do Gudauri, gdyż dalej nie chce 
ryzykować. Bez zastanowienia korzy-
stamy z oferty, gdyż nie chcemy jeszcze 
dłużej utknąć w Pasanauri, w którym 
spędziłyśmy już i tak dużo więcej czasu, 
niż miałyśmy w planach.
 Gudauri – jeden z najbar-
dziej znanych narciarskich kurortów, 
przyjmuje nas przepięknie święcącym 
słońcem, którego promienie odbijają 
się w puchu białego, lśniącego śniegu, 

pokrywającego stoki i wzgórza. Taki 
klimat zmusza do wypicia świeżej 
kawy na tarasie jednej z restauracji, co 
też z radością czynimy. Nacieszywszy 
oczy, oślepiającym słońcem i pięknie 
zarysowanymi górami, próbujemy dalej 
szczęścia w złapaniu kogoś, kto zawiezie 
nas w końcu do celu. Nie mija pół godzi-
ny, kiedy udaje nam się zatrzymać trzeci 
z rzadka przejeżdżających samochodów. 
Mężczyzna, który widocznie dobrze zna 
te tereny, mimo ciężkich warunków na 
drodze jeszcze przed zachodem słońca 
dowozi nas szczęśliwie do Stepancmin-
dy. 
Jest to niewielkie miasto, znajdujące się 
nieopodal granicy z Rosją na wysoko-
ści 1750 m n.p.m. u stóp lodowca nad 
rzeką Terek. Tam od razu dołącza do 
nas bezdomny pies, których w Gruzji 
można spotkać mnóstwo i towarzyszy, 
aż do miejsca naszego noclegu, gdzie 
gospodarz w podeszłym wieku czeka 
już, by nas ugościć. Mężczyzna od razu 
skrada nasze serce. Niezwykle uprzejmy 
staruszek, który powadzi dom gościnny 
z  otwartym sercem i z uśmiechem na 
ustach wysłuchując każdej z historii, 
opowiadanych przez swoich turystów. 
Na ścianach głównego pomieszczenia 
widać liczne zdjęcia z odwiedzającymi 
go ludźmi z różnych krajów i mapa, 
gdzie każdy wbija szpilkę w miejscu 
swojego pochodzenia. Obok tych 
dekoracji wisi tradycyjny góralski strój 
z tych terenów, przypominający nieco 
sowie upierzenie.
Po krótkim odpoczynku w naszym 
pokoju, postanawiamy odwiedzić to 
miasteczko pod osłoną nocy, które 
oświetlone leżącym wszędzie śniegiem, 
wydaje się być przepiękne i tajemnicze.
Jak już wspominałam w Gruzji nie jest 
trudno poznać kogoś kto z chęcią spędzi 
z tobą wieczór, okraszany czaczą lub 
winem. Już niedługo po naszym wyjściu 
poznajemy więc nowych znajomych, a 
po rozgrzaniu się tym mocnym gruziń-
skim trunkiem postanawiamy poszukać 
czegoś do jedzenia. W restauracji, którą 
znajdujemy trwa w najlepsze gruziń-
ska supra, słychać podniesione głosy 
i śpiewy sporej grupki ludzi, siedzącej 
przy wspólnym, bogato zastawionym 
stole. Zamawiamy kolejne podczas tego 
wyjazdu chaczapuri i obserwujemy to 
wesołe świętowanie ze stolika obok. 
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Powrót do pensjonatu kończy się kilko-
ma upadkami i to wcale nie z powodu 
ilości wypitego alkoholu. Nasz hotel 
znajduje się nieco wyżej od centrum 
miasteczka, a wejście po niesamowicie 
śliskim podłożu nie należy do najłatwiej-
szych zadań. 
Mimo intensywnie spędzonej nocy 
budzimy się dość wcześnie, a wyglądając 
przez okno, spoglądamy na wzgórze, na 
którym znajduje się klasztor Cminda 
Sameba, zbudowany na przełomie XIV/
XV wieku. Jest to nasz dzisiejszy cel. 
Posiliwszy się przepysznym śniadaniem, 
przygotowanym przez naszego gospo-
darza z użyciem lokalnych produktów, 
między innymi zapiekanego w czymś 
na kształcie ciasta francuskiego koziego 
sera i domowego dżemu z rokitnika 
jesteśmy gotowe by wyruszyć w drogę. 
Śnieg chrzęści nam pod nogami, a 
przyjemny mróz osiada na policzkach i 
odkrytych dłoniach. Kolejny raz przy-
łącza się do nas para bezdomnych psów, 
dzielnie dotrzymując nam kroku. Na 
szczyt prowadzi asfaltowa droga, teraz 
kompletnie przykryta białym puchem. 
Większość turystów postanowiło 
zrezygnować z wejścia o własnych siłach, 
więc co jakiś czas mijają nas samochody. 
Niektórzy zatrzymują się, by zapytać, 
czy nie potrzebujemy podwózki, jednak 
tym razem udaje nam się odmówić. Nie 
widzę żadnej przyjemności w zdobyciu 
górskiego szczytu na czterech kołach.
Na jednym z zakrętów ku naszemu 
zdziwieniu i jednoczesnej radości 
poznajemy naszego rodaka, który tak 
jak my mężnie maszeruje w kierunku 
klasztoru. Po kilku dniach, spędzonym 
w otoczeniu obcych języków, miło jest 
porozmawiać po polsku, tym bardziej 
że z naszym nowym znajomym mamy 
sporo wspólnych tematów. Droga 
upływa nam dzięki temu szybko, nawet 
jeśli w tym przypadku, chciałoby się by 
trwała nieco dłużej. Co jakiś czas roz-
glądamy się wokoło, zachwycając oczy 
i duszę malowniczo roztaczającymi się 
krajobrazami, które wynagradzają nam 
trud wspinaczki. Po dotarciu na szczyt 
zadowoleni i dumni z siebie, poznajemy 
kolejnych turystów, pozując wspólnie 
do zdjęć i żartując. Chłoniemy górskie 
powietrze i unikatową atmosferę, 
spoglądając na szczyt Kazbegu – maje-
statycznej góry, jednej z najwyższych na 

Kaukazie. Chwila zadumy w prawosław-
nej, skromnej cerkwi i schodzimy na 
dół, dosłownie z poślizgiem. Żegnamy 
naszego towarzysza podróży i niesamo-
wicie głodne, odwiedzamy najbliższą 
knajpę, która wyglądem nie zachęca w 
ogóle do wejścia do środka. Całkowicie 
obdrapany niski budynek, jeden z naj-
bardziej obskurnych, jakie można sobie 
wyobrazić z chyboczącym się szyldem, 
zaskakuje nas jednak najlepszym gru-
zińskim jedzeniem, jakiego do tej pory 
próbowałyśmy. 
W środku mości się grupka Libańczy-
ków, którzy zachęcają każdego nowego 
odwiedzającego by dołączył się do 
wspólnej  biesiady. Niezwykle dowcipny 
właściciel chwali się znajomością kilku 
języków, żartując przy tym, jakim jest 
poliglotą. Potrafi powiedzieć nawet 
kilka słów po polsku, czego słuchamy 
z podziwem. Magiczna gruzińska at-
mosfera potrafi zarazić każdego. Nawet 
tu w grupie obcokrajowców czujemy 
charakterystyczną dla Gruzinów chęć 
biesiadowania, dzielenia posiłków z 
liczną grupą ludzi, radosną gwarę i dow-
cipne rozmowy. Na wieczór zostajemy 
zaproszone na kolację do jednego z 
hoteli położonych po drugiej stronie 
od naszego pensjonatu, z którego tarasu 
podziwiamy światła miasta, przy wolno 
sączącej się w tle muzyce. 
Po tych wszystkich radosnych chwilach, 
spędzonych w Stepancmindzie, obfitych 
w nowe znajomości, ciekawe odkrycia 
i zapierające dech w piersiach widoki 
ciężko jest nam się pożegnać z tym miej-
scem. Obiecujemy sobie, że jeszcze kie-
dyś tu wrócimy, a tymczasem ostatni raz 
spoglądając na szczyt Kazbegu i klasztor 
Cminda Sameba wsiadamy do jednej 
z marszrutek, by po kilku godzinach 
drogi z przesiadką w stolicy, znaleźć się w 
kolejnym gruzińskim mieście - Kutaisi, 
skąd nazajutrz mamy lot. 
Wieczorem błąkamy się chwilę po mie-
ście, jednak jesteśmy już zbyt zmęczone 
na nowe wrażenia. Żałujemy, że tym ra-
zem nie możemy zostać tu dłużej, zdając 
sobie sprawę, że ten kraj ma jeszcze wiele 
skrytych zakamarków, ciekawych osobi-
stości i że jeszcze niejednym mógłby nas 
zaskoczyć.
Tydzień spędzony tutaj to dopiero 
namiastka, tego co może wydarzyć się 
w Gruzji, kraju pełnym gościnnych, 

spontanicznych ludzi, którzy na tle niesa-
mowitych pejzaży uczynili tę podróż tak 
interesującą i pasjonującą. 

ENG

We finished the evening’s walk around 
Tbilisi in our favorite club, which we 
obviously didn’t plan, and after that we 
ventured into nooks and crannies of the 
city, undiscovered by us before. Going 
deeper into the Old Town, we found the 
amazing  Leghvtakhevi sulfur waterfall, 
which surrounded by the night lights put 
the observers in the romantic mood. It 
is situated near the Tbilisi Sulfur Baths, 
which are one of the symbols of the city.
According to legend, when King Vakh-
tang I, who was running Georgia in the 
5th century, discovered the hot springs 
that were running through this area, he 
decided to construct the city here and 
later gave them their name. Tbilisi means 
„warm place.” One century later his 
successor, King Dachi, move the capital 
to this place.
They say that taking baths here is an 
unforgettable experience which was 
confirmed by the most prominent 
personalities which visited this place for 
years. They agreed with each others that 
it brings a lot of health properties as well 
as delight and relaxation. It’s not difficult 
to find Sulfur Baths here. It’s the beauti-
ful building in the Old Town, decorated 
by the oriental ornaments with the smell 
of sulfur floating in the air.
Unfortunately, we didn’t have enough 
time to visit this spot but it’s certainly 
one of the reasons why I would love to 
go back.
However for this moment let’s come 
back to our story. We wake up late in 
the morning with a little hangover and 
we rush to pack our bags and clean the 
apartment we were renting to be able 
to check out on time. We are loaded 
with our backpacks and other stuff 
and we head to the city center to find 
something to eat. We stop over in one 
of the charming restaurants, where we 
order something sweet and black coffee 
for the perfect beginning of the day. 
After a small talk with the nice waiter we 
go to the bus station in order to catch 
marshrutka which will take us to our 
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destination.
There are hustle and bustle (as always) at 
the station. We can hear the sounds of 
horns, old engines and the drivers who 
are shouting over each other, offering 
their services. We swirl between all the 
buses, incoming from every side, trying 
to decipher the destinations of those 
waiting to fill up. 
When we finally find the marshrutka 
departing towards Stepantsminda, it 
turns out that we still have some time for 
shopping at the market nearby, where 
we discover for example the weird fruit, 
called Feijoa. It looks like the big green 
lychee and tastes like a combination 
of pear and kiwi, sprinkled with lemon 
juice. We also buy a sweet snack, called 
churchkhela, which is nuts soaked in 
grape juice with corn flour and sugar. I 
always find the local markets perfect for 
experiencing the flavors of the country. 
This one in Tbilisi smells like strong 
spices, pomegranate juice and grapes. 
Besides the food, you can find different 
trinkets, like for example old coins, 
stamps or military orders, which are 
surely from the Stalinist times. 
Happy with our shopping, we set off 
towards our destination. We plan to stop 
over in Pasanauri- a small little village, 
where we can observe an uncommon 
phenomenon. There are two rivers in dif-
ferent colors- black and white and they 
meet each other at one point, which cre-
ates a picturesque landscape, integrated 
with the mountains around. It’s amazing 

how much nature can offer us and how 
lucky the Georgian’s people are, living 
amongst one of the most wonderful of 
nature’s gifts.
It’s getting dark quite fast, which is totally 
normal at the end of the autumn. There 
is also a rain coming with the sunset. 
But we don’t give up-we are too curious 
about this view so we decide to get off 
the bus and see it before it gets comple-
tely dark. Our friendly driver seems to be 
a bit distressed with the idea of leaving us 
under the rain and darkness that covers 
the city, especially when we say that our 
hotel is waiting for us two hours away 
from where we are. Unfortunately for us 
we barely understand what he is saying 
and we don’t know yet that it would be 
more reasonable to listen to him.
Anyway, we leave the vehicle and shortly 
after, it starts raining cats and dogs with 
the accompaniment of snow. We 
are both perfectly prepared for these 
circumstances-of course neither of us 
have umbrellas or raincoats. We decide 
to find a shop in order to buy items we 
are missing but this theoretically simple 
task turns out not be so easy when you 
are surrounded by darkness, any home 
within a few kilometers has no light, and 
huge raindrops are falling down into our 
flashlight. This situation reminds me of 
all the articles I have read about Georgia 
and the reality of living here. The fact 
of not having light or electricity in the 
houses of small villages seems to be abso-
lutely normal here, even nowadays.

After a while we happily find the building 
which is described as a shop. There is a 
woman inside with gentle facial features, 
enlightened by the candles, shimmering 
in the deathly silence. The whole mood 
is perfect for summoning the ancestor’s 
ghosts rather than shopping. We try to 
explain to her what we need but it turns 
out that there isn’t any of the stuff we 
need in stock in this modest little shop. 
Well, we are already completely wet 
anyway so it doesn’t make a big differen-
ce to us. 
We keep going through the village. This 
time we try to find something that looks 
like a bus stop or at least somebody who 
can help and tell us where and when the 
marshrutka to Stepantsminda leaves. We 
acknowledge that we are not going to 
see any of those passionate landscapes 
today. We can imagine that it will be hard 
to see any of the local people outside too 
because they are already hidden in the 
darkness of their houses due to weather 
conditions.
Fortunately we are lucky once again 
during this trip because after some time, 
we literally see the light in the tunnel. 
There is quite a big house that appears 
and we can see through the windows; 
there is a large room that seems to be 
dedicated to eating. Then, we finally hear 
people talking with each other-we are 
saved! Without any hesitation, we run up 
to them and they guess instantly that we 
need to warm ourselves up and probably 
eat something as well. One of these Geo-
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rgian’ men who is the owner of this place 
asks his wife to quickly make some food 
and he fills the carafe with homemade 
wine so we can warm ourselves up from 
the inside. We learn that actually it’s a 
small home restaurant with local food, 
furnished modestly without any deco-
ration. We couldn’t have found better! 
I translate some sentences in the phone 
translator and try to make conversation 
in Russian with the owner to get to know 
if there is any chance to catch the bus 
here. He says that we can forget about it 
because it’s already too late and moreover 
the roads up in the mountains are bloc-
ked because of the snow. We look at each 
other a bit frightened. We don’t know 
where we are going to spend the night. 
When the man sees the anxiety which 
is drawn at our faces, he calms us down, 
informing that apart from the restaurant 
they have a small room to rent cheaply 
as well. We don’t hesitate to accept it and 
we thank them so much. The man fill the 
carafe of wine again, telling us that it’s a 
gift we can’t refuse and his wife immedia-
tely goes to show us the place where we 
will sleep. We both feel that we will fall 
asleep like children tonight.
In the quite cold room we hug the 
slightly warm heater, looking for some 
warm jumpers and the thermal under-
wear in our backpacks because we don’t 
want to freeze during the night.
As soon as the rays of sun wake us up in 
the morning, we hit the main place in the 
house, where our saviors are waiting for 

us with smiles and some fresh coffee. We 
thank them again and I give them a letter 
with words of gratitude, which my Geo-
rgian friend helped to translate to their 
native language. We set off, hoping that 
the situation on the roads looks better. 
Several meters further we find the to-
urist’s coin with some restaurants and be-
cause in Georgia it is hard to resign from 
another meal, we decide to step into. 
This time I order the traditional one-pot 
meal with juicy pork, onions, peppers 
ant potatoes, which is called Ojakhuri. A 
simple dish which tastes incredible when 
it’s prepared in the proper way, especially 
with the glass of Saperavi wine.
When I go out to smoke a cigarette, I see 
a man who is probably the driver of one 
of the touristic buses and I decide to ask 
him whether he knows something about 
the roads’ situation. When I ask him if he 
speaks English, he denies but points to a 
restaurant nearby and says that his friends 
inside speak this language for sure. He 
immediately takes my hand and guides 
me there. 
I find a richly set table and a group of pe-
ople talking merrily and treating their pa-
lates with another shot of vodka. When 
they discover that I’m from Poland, they 
share with me the family stories about 
their grandparents who were Polish too. 
Somebody gives me a chair, another one 
pours me vodka, saying that it’s necessary 
to make a toast for our polish-georgian 
friendship. It’s hard to refuse Georgian 
people so I stay with them for a while, 

which is getting longer with such char-
ming and friendly company.
I remind myself that my sister is waiting 
for me in the other restaurant and she is 
probably worried about what happened 
to me. I say goodbye to my new friends 
and explain to my travel companion that 
it was just the Georgian hospitality that 
made my cigarette break a bit longer 
than planned. 
I got to know that the roads could still 
be blocked and the buses are not going, 
but we want to try to catch a ride in a car, 
and we hope that one of the potential 
mountain people will go up to where we 
are headed.
A cheerful man come to us after some 
minutes. He asks if we need some help 
and shares a bag of nuts with us. He stops 
the taxi driver for us, who explains that he 
can take us only up to Gudauri. Well, like 
they say half the loaf is better than none 
so we accept this proposition because 
we don’t want to stay in Pasanauri longer 
even if the landscape around is really 
amazing.
Gudauri – one of the most popular ski 
resort in Georgia welcomes us with 
the beautiful sun and its rays which are 
bouncing in the white, shining snow fluff, 
which covers slopes and hills. This kind 
of climate encourages us to drink some 
coffee on the terrace of one of the restau-
rants, which we willingly do. Our eyes 
are enjoying the blinding sun and the 
mountains scratched in the background 
and after that we are ready to try the luck 

100



again. 
After less than half an hour we catch the third 
of the rare cars driving on these roads. The 
man seems to be one of the local people and 
despite the difficult conditions he brings us 
to Stepantsminda before sunset. It’s a little 
town situated near the Russian border, along 
the banks of the Terek River at an elevation of 
1750 meters above sea level. We meet a home-
less dog over there, which isn’t rare in Georgia 
and he accompanies us up to our host house 
where the elderly kind man has been waiting. 
He immediately steals our hearts. This extre-
mely polite old man runs his host house with 
a lot of smiles and an open heart, listening to 
every story of the tourists who visit him. There 
are many photos of his visitors on the walls and 
the world map where everybody sticks a pin 
into the country he comes from. Next to them 
we can see the traditional mountain outfit 
which reminds us of the feathers of an owl.
After a short rest in our room we visit this 
small city under the cover of night, enlighte-
ned by the snow everywhere, which makes it 
beautiful and mysterious. 
Like I mentioned before it’s not a problem in 
Georgia to find somebody who can willingly 
share the evening with you, drinking chacha 
or wine. That’s what happened this time too. 
We met some guys quite quickly and after 
some funny conversations and drinking strong 
Georgian alcohol, we want to find some food. 
In the restaurant we find there is another gro-
up of people during supra. It’s the traditional 
Georgian celebration at a richly set table. They 
speak loudly, singing and joking with their 
friends. We order another chachapuri and ob-
serve this funny group from the nearby table.
Returning to our hostel comes with some 
downfalls and it’s not because of the quantity 
of alcohol we drank tonight. It’s because our 
apartment is situated slightly higher than 
the city center and going up on the slippery 
ground is not an easy task.
Despite the intense night we had yesterday, we 
wake up quite early the next morning and we 
look through the window to the hill where the 
Cminda Sameba monastery is situated. This 
orthodox church, constructed at the turns of 
the 4th and 5th centuries is today’s destina-
tion. Our lovely host prepares a delicious 
breakfast for us with local products, like goat 
cheese baked in something like French pastry 
and homemade sea buckthorn jam. We get 
stronger and motivated after that so we have 
a lot of energy to climb up the mountain. The 
snow crunches under our feet and the pleasant 

frost sits on our cheeks and hands. This is 
another time when the couple of dogs join us 
and bravely keep up with us. There is normally 
an asphalt road which leads to the top but now 
it is completely covered with the snow. A lot 
of people have resigned from climbing up the 
mountain so there are several cars passing us. 
Some of them stop to ask if we want them to 
pick us up but this time we refuse. I don’t see 
how climbing the mountain is fun or intere-
sting with four wheels. 
We are surprised and happy to meet a polish 
guy on one of the turns which, like us, marches 
courageously to the top. After some days 
listening to foreign languages we can finally 
speak with someone in our native language 
which is a pleasure, especially because we have 
a lot to talk about with our new buddy. The 
climbing goes faster thanks to that even if this 
time I want it to take longer. From time to 
time we look around enjoying the picturesque 
landscapes which delight our eyes and spirits 
and reward the climbing efforts. When we get 
to the top we are really satisfied and proud of 
ourselves. We meet other tourists there and 
we are joking and taking some photos with 
them, breathing the fresh mountain air and 
enjoying this unique atmosphere. We admire 
Mount Kazbek – a majestic mountain, one of 
the biggest ones in this area. One moment of 
meditation in the monastery and we go down, 
slipping all the way.
After saying goodbye to our travel compa-
nion we realize that we are extremely hungry, 
so we decide to order a meal in the nearest 
restaurant. Honestly, this building didn’t 
encourage us to step in. It was completely 
dilapidated with wobbly signboards and all. 
How surprised we are though when we eat the 
best Georgian food we’ve ever tasted. We even 

meet a group of Lebanese people who invite 
everyone to join them. There is also the extre-
mely funny owner who talks in some foreign 
languages, joking how polyglot he is. He can 
even speak polish which amazed us. 
I think this magical Georgian desire of 
celebrating in a large group of people, having 
funny conversations and singing, can infect 
anyone. Even here amongst the foreigners 
we can feel this extraordinary atmosphere of 
friendship and kindness.
For the evening we are invited to diner in the 
hotel which is situated on the opposite site 
from our room, where we watch the night’s 
city lights from the terrace with some soft 
music in the background.
After all these cheerful moments we spent in 
Stepantsminda, abundant with new friend-
ships, interesting discoveries and breathtaking 
views, it’s hard to say goodbye to this place. 
We promise ourselves that we will come back 
here again,but now we get on the marshrutka 
which take us to another Georgian city – Ku-
taisi with the transfer in the capital. We have 
a flight from there tomorrow morning so our 
adventure comes to an end. 
In the evening we wander around the city 
for a while but we are too tired to have new 
experiences so we fall asleep really quickly. 
We regret that we can’t stay longer. We know 
that this country has much more to offer, 
more hidden nooks and crannies, interesting 
personalities and we could be surprised again 
and again. One week in Georgia is definitely 
too short to experience all that we can. We 
can’t wait to see this country again, full of ho-
spitable and spontaneous people who against 
the backdrop of amazing landscapes made this 
trip much more passionate and interesting.
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„Niewidzialne życie 
Addie LaRue”
wydawnictwo: We need YA

Chciałabym na początek opowiedzieć o moich największych 
strachach. Od małego bałam się ciemności. Przez to każdej nocy 

musiałam mieć zapaloną lampkę lub (!) światło w korytarzu, które 
wpadało do pokoju przez lekko uchylone drzwi. Drugim(!) jest 

cisza. Właściwie nie wiem, czy liczyć ją jako strach, czy niechęć, a 
może jedno i drugie. Ogarnia mnie pewien rodzaj dyskomfortu, 
gdy nie słyszę głosów innych ludzi, telewizora w drugim pokoju 
lub zwykłego szumu. Jednak najgorszym z nich wszystkich jest 

strach przed samotnością. Gdyby się nad tym zastanowić, to 
wszystko łączy się w całość. W końcu, czy najbardziej samotni nie 
czujemy się w nocy, gdy zostajemy sami i mamy czas na przemyśle-
nia, przywołanie wszystkich natrętnych myśli? Śmiało mogę więc 

powiedzieć, że Addie LaRue żyje moim koszmarem. Adeline urodziła się w Villon, w roku 1691, w kamiennym domu 
koło starego cisa. Dorastała pod opieką surowej matki i kochającego ojca, który zajmował się rzeźbieniem w drewnie. 
Dzięki niemu zakochała się w sztuce i marzyła o czymś więcej, niż statecznym życiu w małym miasteczku. Pragnęła 

zakosztować świata, poznać wszystkie jego tajemnice i odkrywać to co nowe, wbrew oczekiwaniom mieszkańców, nie 
zamierzała się dopasować. Nie chciała dać się zamknąć w ramach, w które usilnie wpychało ją społeczeństwo. Dlatego 

gdy usłyszała, że znaleziono jej kandydata na męża (!) nie mogła pozwolić, by ten związek doszedł do skutku. Wiedziała, 
że małżeństwo ją zniszczy. Nie będzie już mogła marzyć, poszukiwać i odkrywać, utknie w domu zbyt wyczerpana, by 

korzystać z życia. Zdesperowana w dniu swojego ślubu uciekła, by szukać ratunku u sił wyższych. W wyjątkowych oko-
licznościach zawarła pakt. W zamian za wolność odda swą duszę, a o tym kiedy do tego dojdzie, ma zdecydować sama 
(!). Mogłoby się wydawać, że to umowa idealna. Życie wieczne, pełne możliwości, które zakończy się z jej własnej woli, 

wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Nie przewidziała jednak, że to czego sobie życzy, niekoniecznie jest tym, czego pragnie. 
Wraz z uzyskaniem nieśmiertelności, Adeline zostaje zapomniana. Nikt nie będzie o niej pamiętał, a każda rozmowa 

rozpłynie się wraz z odwróceniem wzroku. Nie pozostawi po sobie śladu, gdyż każde dzieło spod jej rąk zniknie, jakby 
nigdy nie istniała. Na nic się zdała przestroga: “(...): starannie formułuj życzenia i przygotuj się na to, że za ich spełnienie 

zapłacisz słoną cenę.” W ten oto sposób Addie już trzysta lat żyje z klątwą. Badając jej granice, walczy o własne szczę-
ście. Tak właśnie, po trzystu latach, napotyka na swojej drodze osobę, która ją zapamiętuje. “Niewidzialne życie Addie 

LaRue” z każdą stroną udowadnia, że znane nam już motywy literackie da się pokazać w zupełnie innym świetle. Jest to 
powieść o życiu i śmierci, miłości i tęsknocie, zapominaniu i byciu zapamiętanym. Wszystko to już znamy, jednak V. E. 
Schwab sprawiła, że patrzymy na to z zupełnie innej strony. Nadała całości pewną świeżość, a zarazem stworzyła dzieło 
ponadczasowe, poruszając tematy, których aktualność nigdy nie przeminie. Wykorzystane motywy, pomimo utartych 
ścieżek,  zbaczają w tej powieści na zupełnie inne tory. Na przykład postać, którą utożsamiamy ze złem, wcale nie jest 

jednoznacznie negatywna. Autorka w fantastyczny sposób wykreowała bohatera, który ma wszelkie cechy i zachowania 
antagonisty, a jednak jego czyny balansują na granicy z dobrem. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy bez jego udziału 
Addie przeżyłaby tak długo, choć to właśnie on jest przyczyną jej wszystkich problemów. Sama Adeline nie jest boha-

terką, której należy współczuć. Choć ton powieści jest przepełniony melancholią, zachowana jest równowaga pomiędzy 
smutkiem i szczęściem. Dziewczyna na swojej drodze zmaga się z największymi koszmarami i niejednokrotnie jest bliska 

załamania, a jednak siła która od niej emanuje, sprawia, że jesteśmy o nią spokojni. Wiemy, że pomimo kryzysów, nie 
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podda się, gdyż widzi powody do 
życia. Każda przeszkoda jest dla niej 
motywacją, by się bardziej starać, by 
utrzeć nosa swoim przeciwnikom i 
udowodnić, że może więcej i nic jej 
nie zatrzyma. Olbrzymią rolę w jej 

drodze mają postacie drugoplanowe. 
“Niewidzialne życie Addie LaRue” 

jest książką, w której nic nie pozostaje 
dziełem przypadku. Każdy bohater, 
choćby pojawił się raptem na jednej 
stronie ma duży wpływ na historię, a 
tym samym na bohaterkę. Zwykle nie 

przywiązuję się do postaci epizo-
dycznych, a jednak w czasie czytania 
łapałam się na tym, że o niektórych 
nie mogę zapomnieć. Sprawia to, że 
wszystkie wydarzenia wydają nam 
się bardziej realne, a bohaterowie 
rzeczywiści. Muszę przyznać, że 

rozpoczynając tę książkę spodziewa-
łam się czegoś innego. Sądziłam, że 
będzie to historia dziewczyny, która 
użala się nad sobą i zaznaje spokój 

dopiero po odnalezieniu swojej 
miłości. Nie mogłam być w większym 

błędzie. “Niewidzialne życie Addie 
LaRue” jest o poszukiwaniu nadziei 
w mroku. Addie nie poddaje się, gdy 

sprawy przybierają inny obrót niż 
tego pierwotnie oczekiwała. Wręcz 
przeciwnie, dostosowuje się i obraca 
sytuację na swoją korzyść. Nie zraża 

jej nawet świadomość, że istnieje wyż-
sza siła, która zrobi wszystko, by się 

poddała. Nawiązując do ucieleśnienia 
zła, jak wcześniej wspominałam, jest 
to postać wielowymiarowa. Wszyst-
kie jej ruchy mogą być odczytywane 

dwojako, to co według bohaterki 
miało na celu ją złamać, w moich 

oczach było swoistym, motywującym 
kopniakiem. Nawet sama klątwa nie 
jest z natury zła. Adeline poprosiła o 
wolność i właśnie to dostała. Została 
uwolniona od czegoś, co nas najbar-

dziej ogranicza - opinii innych. Skoro 
nie zostaniemy przez nikogo zapamię-
tani, nie musimy się martwić o nasze 

czyny, o narzucane nam ograniczenia. 
Właśnie to jest olbrzymim plusem 

“Niewidzialnego życia Addie LaRue”, 
szerokie pole do popisu jeśli chodzi 

o interpretację. Po premierze książki, 
miałam okazję zamienić z paroma 

osobami kilka słów. Nasze spo-

strzeżenia były na tyle różne, wręcz 
wykluczające się, iż miałam wrażenie, 

że każdy z nas czytał inną historię. 
Wszystko zależało od perspektywy 
z której patrzyliśmy na fabułę, od 

bohatera, który ma z nami najwięcej 
wspólnego. Dlatego uważam, że 

każdy znajdzie w tej powieści kawałek 
siebie, będzie w stanie odnieść ją do 
własnego życia i pozwolić Addie na 

pozostawienie po sobie śladu. 

ENG

Maybe I'll tell you about my biggest 
fears first. From a very young age I 
was afraid of the dark. Because of 
this, every night I had to have a lamp 
on or a light in the corridor that 
came into the room through a sli-
ghtly ajar door. The second is silence. 
Actually, I don't know whether to 
count it as fear or aversion, or maybe 
both. I'm overwhelmed by a kind of 
discomfort when I can't hear other 
people's voices, the TV in the other 
room or just plain noise. But worst 
of all is the fear of being alone. If you 
think about it, it all comes together. 
After all, don't we feel most lonely 
at night, when we are left alone and 
have time to think, to recall all the 
intrusive thoughts?
So I can safely say that Addie LaRue 
is living my nightmare.
Adeline was born in Villon, in 1691, 
in a stone house near an old yew tree. 
She grew up under the care of a strict 
mother and a loving father who took 
up woodcarving. Thanks to him, she 
fell in love with art and dreamed of 
something more than a stable life in 
a small town.  She wanted to taste 
the world, to know all its secrets 
and to discover what was new, 
contrary to the expectations of the 
inhabitants, she did not want to fit 
in. She did not want to be enclosed 
in a framework that society pushed 
her into. Therefore, when she heard 
that a candidate for her husband had 
been found, she could not let this 

relationship come to fruition. She 
knew that marriage would destroy 
her. She would no longer be able to 
dream, seek and explore, stuck at 
home too exhausted to enjoy life. 
Desperate on her wedding day, she 
ran away and sought rescue from 
higher forces. Under extraordinary 
circumstances, she made a pact. In 
exchange for her freedom, she would 
give up her soul, but when this 
would happen was to be decided by 
Addie herself.
It might seem like the perfect deal. 
An eternal life, full of possibilities, 
that will end at her own will, when 
she sees fit. What she failed to fore-
see, however, is that what we wish 
for is not always what we want. With 
the acquisition of immortality, Ade-
line is forgotten. No one will remem-
ber her, and every conversation will 
dissolve with a look away. She will 
leave no trace, because every work of 
art from her hands will disappear as 
if she had never existed. In vain was 
the warning: "(...): formulate your 
wishes carefully and be prepared to 
pay a heavy price for their fulfil-
ment."
This is how Addie has lived with the 
curse for three hundred years. By 
exploring its limits, she fights for her 
own happiness. Just like that, after 
three hundred years, she encounters 
a person on her path who remem-
bers her.
"The Invisible Life of Addie LaRue" 
proves with every page that literary 
themes we already know can be 
shown in a completely different li-
ght. It is a novel about life and death, 
love and longing, forgetting and 
being remembered. We already know 
all this, but V. E. Schwab made us 
look at it from a completely different 
angle. She gave the whole book a cer-
tain freshness and at the same time 
created a timeless work touching 
upon themes whose topicality will 
never fade away. The motifs used, 
despite the well-worn paths, take 
a completely different turn in this 
novel. For example, the character 
we identify with evil is not unambi-
guously negative. In a fantastic way, 

103



the author created a character who 
has all the traits and behaviours of 
an antagonist, and yet whose actions 
balance on the edge of goodness. 
We are unable to say whether Addie 
would have survived as long without 
his involvement, although he is the 
cause of all her problems.
Adeline herself is not a heroine to 
be sympathised with. Although 
the tone of the novel is filled with 
melancholy, there is a balance 
between sadness and happiness. She 
faces her worst nightmares and often 
comes close to breaking down, and 
yet the strength that emanates from 
her makes us feel at peace with her. 
We know that despite the crises, she 
will not give up, because she sees 
a reason to live. Every obstacle is a 
motivation for her to try harder, to 
rub her opponents' noses in it and to 
prove that she can do more and that 
nothing can stop her.
Supporting characters play a huge 
part in her journey. "The Invisible 
Life of Addie LaRue is a book in 
which nothing happens by chance. 
Every character, even if only on a 
single page, has a major impact on 
the story, and thus on the heroine. I 
don't usually get attached to episodic 
characters, and yet while reading I 
found myself unable to forget about 
some of them. It makes all the events 
seem more real to us and the charac-
ters more real.
I have to admit that when I started 
this book I expected something 
different. I thought it would be the 
story of a girl who feels sorry for 
herself and only finds peace after fin-
ding her love. I couldn’t have been 
more wrong. „The Invisible Life of 
Addie LaRue” is about finding hope 

in the darkness. Addie doesn’t give 
up when things take a different turn 
than she originally expected. On the 
contrary, she adapts and turns the 
situation to her advantage. She is 
not even deterred by the realisation 
that there is a higher power that 
will do anything to make her give 
up. Referring to the embodiment of 
evil, as I mentioned earlier, this is a 
multidimensional character. All his 
moves can be read in two ways, what 
the heroine thought was going to 
break her, in my eyes was a kind of 
motivating kick. Even the curse itself 
is not inherently evil. Adeline asked 
for freedom and that’s exactly what 
she got. She was freed from some-
thing that limits us the most - the 
opinions of others. Since we won’t 
be remembered by anyone, we don’t 
have to worry about our actions, 
about the limitations imposed on us.
That’s what’s so great about The Invi-
sible Life of Addie LaRue, the wide 
room for interpretation. After the 
launch of the book, I had the oppor-
tunity to exchange a few words with 
a few people. Our opinions were so 
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Nie przypominam sobie,   kiedy po raz pierwszy usłyszałam 
o twórczości Leigh Bardugo. Słowa pełne zachwytu, podtyka-
nie książek i moja typowa reakcja, czyli jej brak. Tak się skła-
da, że należę do tych czytelników, którzy unikają przymusu:    
“ Musisz to obejrzeć, musisz to przeczytać, jakim cudem tego 
nie znasz?!”.  Wolę odczekać, aż gwar ucichnie i na spokoj-
nie rozkoszować się lekturą. Chyba że sama należę do grupy 
“podtykaczy”, a pukając się w pierś przyznaję, iż tak się zdarza. 
Zwłaszcza, gdy dorwę perełkę przed innymi. Wracając do Bar-
dugo - miałam, jak to często w życiu bywa, pecha. Odłożyłam 
moją przygodę z Trylogią Grisza na później, by zorientować 
się, że nakład został wyprzedany. Więc czekałam na kolejny 
i historia się powtórzyła. Kilkukrotnie. Jednak bez stresu, 
przychodzę do was ze szczęśliwym zakończeniem - zdo-
byłam moje upragnione książki -  Cień i Kość, Oblężenie 
i Nawałnica, Zniszczenie i Odnowa ( wydawnictwo MAG).

Zatem nie zwlekając, przejdźmy do sedna:
Alina Starkov jest młodą dziewczyną, która po opuszcze-
niu sierocińca wstąpiła do wojska wraz ze swoim przyja-
cielem, Malem Orecevem. Szkoli się tam na kartografa i po 
raz pierwszy ma przekroczyć Fałdę Cienia, czyli olbrzymi 
obszar pochłonięty przez mrok, który dzieli ziemie Ravki. 
Strach przed tym miejscem nie jest niczym dziwnym, gdyż 
w jego odmętach kryją się potwory czyhające na przejezd-
nych. Podczas przeprawy przez Fałdę pułk zostaje zaatako-
wany. Szanse na przeżycie są bliskie zeru, jednak nagle ujaw-
nia się moc Aliny, dzięki czemu straty są znacznie mniejsze.

I can’t recall when I first heard about Leigh Bardugo’s work. 
Words full of admiration, book tossing and my typical reac-
tion, which is the lack of it. I happen to be one of those readers 
who avoids the compulsion, „You must see this, you must read 
this, how come you don’t know this!” I prefer to wait until 
the hubbub dies down and enjoy the reading in peace. Un-
less, of course, I belong to the group of „tappers”, and I must 
admit that it happens. Especially when I catch a gem before 
anyone else. Coming back to Bardugo - I had, as it often hap-
pens in life, bad luck. I put off my adventure with the Grisha 
Trilogy only to realize that the print run was sold out. So, 
I waited for the next one and history repeated itself. Several 
times. But no stress, I come to you with a happy ending - 
I have acquired my coveted books - Shadow and Bone, Sie-
ge and Ravage, Destruction and Renewal (MAG Publishing).

So, without delay, let’s get to the point:
Alina Starkov is a young girl who, after leaving an orpha-
nage, joins the army with her friend Mal Orecev. There, she 
trains to be a cartographer and for the first time is to cross 
the Fold of Shadow, a vast area engulfed by darkness that 
divides the lands of Ravka. Fear of this place is not surpri-
sing, for its depths hide monsters that lurk in wait for tho-
se who cross. While crossing the Fold, the regiment is attac-
ked. The chances of survival are close to zero, but suddenly 
Alina’s power reveals itself, making the losses much smaller.
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different, even mutually exclusive, 
that I had the impression that each 
of us was reading a different story. 
Everything depended on the per-
spective from which we viewed the 
plot, on the protagonist who had the 
most in common with us. That’s why 
I think everyone will find a piece of 
themselves in this novel, will be able 
to relate it to their own life and let 
Addie leave her mark.
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