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Nasz magazyn tworzy dziewiątka przyjaciół chcących oddać się przygodzie życia i podzielić swoimi 
doświadczeniami i poglądami. Nazwa Lumpex to my. Jest ona metaforą polskiej młodzieży, której 

opinie i pomysły są często wyciszane i nie brane pod uwagę. Chcemy pokazać, że to, co
z pozoru wydaje się bezwartościowe, może być unikatowe i piękne. Nasz magazyn poświęcony jest 

sztuce, modzie, ekologii i innym tematom nam bliskim; powstał on z myślą o stworzeniu forum 
do ekspresji własnego wyrazu artystycznego przez młodych; chcemy zachęcić was do rozwijania 

się, odkrywania nowych zainteresowań i potrzeb. Jesteśmy otwarci na każdą sugestię i propozycję 
współpracy, dlatego jeśli tylko czujecie chęć skontaktowania się z nami, zeskanujcie kod poniżej, 

wypełnijcie formularz kontaktowy i przekażcie nam to, co leży wam na sercu.

Our magazine is created by a group of nine friends, willing to share their experiences and beliefs. 
We are Lumpex - a metaphor for today’s youth, often overlooked and not considered as equal 

by the contemporary society. We want to show that what seems worthless at first glance, can be 
unique and beautiful, as beauty is in the eye of the beholder. Our magazine is dedicated to art, 

fashion, sustainability and other topics close to our hearts. It was created with a view to establish 
a forum for the youth’s individual artistic expressions and we aim to encourage you to grow, 

expand and discover new interests and needs. We are  open-minded and receptive to each sugge-
stion and cooperation offer we receive, so whenever you feel like you want to get in touch with us, 

scan the code below, fill in the form and tell us what is on your mind!

Z pozdrowieniami/With Greetings, 
Basia i Natalia!
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Basia Głębocka

Redaktor Naczelna
Właścicielka Lumpexu
Jedna z głównych pomysłodawców
odpowiedzialna za projekt magazynu, sekcje prawne, sekcje kre-
atywno-artystyczne, filmowe, logistyczne 



TO MY! /THIS IS US 5

Natalia walaszczyk

Kreatywny mózg, artystka pełną parą
Jedna z głównych pomysłodawców, PASJONATKA KULTURY AZJA-
TYCKIEJ
Odpowiedzialna za sekcje :  między innymi : teatralną, kreatyw-
ną, filmową) 
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Anna maria głębocka

Najmłodsza i najmądrzejsza członkini naszego Teamu
Odpowiedzialna za sekcje ekologiczno-klimatyczne, poetyckie, 
kreatywne
Aktywistka
Artystka 
Poetka 
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Szymon bereziński

Oprócz kręconych włosów wyróżnia się talentem 
fotograficznym
Odpowiedzialny za sesje zdjęciowe i kreatywne pomysły
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Jakub kolmasiak

Zapalony grafik 
Techniczna strona naszego magazynu. Odpowiedzialny za gra-
fiki oraz część kreatywną. Od czasu do czasu bierze pod swoje 
skrzydła ruchomą sekcję artykułów.



TO MY! /THIS IS US 9

Natalia wiecha 

Muzyczno-filmowo-ekonomiczny mózg Lumpexu 
Odpowiedzialna za sekcje muzyczne, filmowo-serialowe, 
no-waste, lumpexowe
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Julia Kuraś 

Studentka ostatniego roku Psychologii w Londynie
Odpowiedzialna za felietony socjologiczne, tłumaczenia, wywia-
dy i sekcje merytoryczne
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Laura Korzekwińska

uzupełnia team lumpexu swoją wrażliwością i innowacyjnością 
odpowiedzialna za stylizacje, poezje, formy pisane i niekonwen-
cjonalne pomysły 
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Simon musiał 

Za dnia student romanistyki na Uniwersytecie oxfordzkim, w 
nocy zaś fanatyk mody , a przede wszystkim ubrań
 z second handów
Odpowiedzialny za tłumaczenia, ruchome artykuły, garderoby 
sesji Lumpexu
w przerwach - model 
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SPOTIFY

Z dedykacją od Redakcji! 

Aby umilić Wam Październikowe, letnio-zimowe dni (w szczególności w trakcie czyta-
nia naszego magazynu)  stworzyliśmy specjalną playlistę - „Październikowe Wbijan-

do”! 

Gorąco Polecamy! 

With a dedication from the editorial office!

To make the October summer-winter days pleasant for you (especially while reading 
our magazine), we have created a special playlist - "October Wbijando"!

We highly recommend!
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Czekamy

Nasze społeczeństwo przyzwyczajone jest do wszyst-
kiego, oprócz czekania. W dobie fast foodów, ekspreso-
wych przelewów bankowych i komunikatorów inter-
netowych, czekanie staje się abstrakcją, a cierpliwość 
umiejętnością, która jawi się prawie jako nadprzyro-
dzona moc. Nawet piętnastominutowe gotowanie ryżu 
stało się czynnością tak długotrwałą i żmudną, że w 
sklepach zaczęły królować gotowce, które wystarczy 
wstawić na dwie minuty do mikrofalówki. Ograniczamy 
czekanie do absolutnego minimum. Funkcjonowanie 
lokali gastronomicznych, pubów, kawiarni i restau-
racji uzależnione jest od tempa pracy – przecież nikt 
nie będzie czekał więcej niż trzy minuty na swoje latte 
na wynos, bo zaraz ucieknie autobus, rozpocznie się 
firmowe spotkanie albo padnie bateria w słuchawkach. 
Trzy minuty to i tak strasznie długo. W tym czasie zdąży 
się zalajkować zdjęcia na Instagramie, umówić z kilko-
ma typami na Tinderze i wysłać szefowi wiadomość, 
że ‘znowu ten beznadziejny transport nawalił i będzie 
się trochę spóźnionym’. W epoce, w której czekanie 
na cokolwiek odbierane jest jako marnowanie czasu, 
wszyscy unikają go jak ognia, z większą skutecznością 
niż tytoniu, alkoholu czy narkotyków. Niekiedy może się 

CZEKAMY

Waiting

Our society is used to everything except waiting. In the 
era of fast food, express bank transfers and instant 
messaging, waiting becomes an abstraction, and 
patience is a skill that is almost a supernatural power. 
Even the fifteen-minute-long rice cooking turned out 
to be such a long and tedious activity, that the shops 
became dominated by ready-made meals which you 
only need to put in the microwave for two minutes. We 
limit the waiting to the absolute minimum. The proper 
functioning of pubs, cafes and restaurants depends on 
the pace of work - after all, no one will wait more than 
three minutes for their takeaway latte because the bus 
will run away, a company meeting will start, or the bat-
tery in the headphones will die. Three minutes seems 
so long. During this time, we can view a few photos on 
Instagram, plan a date with several guys on Tinder and 
send our boss a message that “terrible transport has 
failed again and will be a bit late”. 

In this era, waiting for anything is perceived as a wa-
ste of time. We avoid it more effectively than tobacco, 
alcohol or drugs. Sometimes it seems easier to find 
sneakers lost in fifth grade, than to steal two hours of 

COMIESIĘCZNA ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA W POSTACI HUMORY-
STYCZNEGO FELIETONU /  MONTHLY ANALYSIS OF SOCIETY IN THE 

FORM OF A HUMORISTIC OP-ED.
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wydawać, że dużo łatwiej jest znaleźć zgubione w piątej 
klasie podstawówki trampki, niż dwie godziny czyje-
goś czasu (i – szczerze mówiąc, to założenie wcale nie 
musi być błędne). Czasu, w którym ktoś naprawdę nas 
słucha i stara się zrozumieć, a nie przytakuje co trzy 
sekundy, jednocześnie szukając wzniosłego opisu ro-
dem z książek Paulo Coelho, żeby obserwatorzy mogli 
oddać się zadumie, oglądając inspirujące zdjęcie stóp 
w piasku czy kolorowego drinka. Nie lubimy czekać, 
bo z tego nic nie wynika – a to oznacza, że nie jesteśmy 
produktywni, a przecież nic nierobienie to najgorsze 
zło tego świata. 
Irytujemy się niemiłosiernie, kiedy klient przed nami 
używa kasy samoobsługowej dłużej niż pięć minut, no 
bo przecież ile można czekać. Spóźnieni na autobus, 
spóźnieni do pracy, spóźnieni na spotkanie z przyja-
ciółmi. Powiedzmy sobie szczerze – nie mamy czasu na 
czekanie. Żyjemy od deadlinu do deadlinu, od budzika 
do budzika, szczęśliwcy od weekendu do weekendu. 
Wiecznie w pośpiechu, wiecznie spóźnieni, wiecznie 
zajęci. Kiedy mamy chwilę wolnego czasu, wydaje nam 
się to tak nieprawdopodobne, że aż zaczynamy odczu-
wać dziwny niepokój – czy aby na pewno wszystko jest 
zrobione? Wolne popołudnie? Niemożliwe.
Ale przecież każdy z nas jest wolnym człowiekiem i 
może robić co mu się tylko żywnie podoba! Nie jest 
ograniczony absolutnie niczym – no, może tylko tymi 
deadlinami w pracy. I projektami na uczelni. No i 
kolejkami w sklepach. I korkami, rozkładem jazdy 
autobusów. I cenami mieszkań. I rachunkami za prąd i 
wodę. I opinią znajomych. I partnerem, partnerką, albo 
dziećmi. I rodziną. I tym, co ludzie powiedzą. I naszym 
wyglądem. I cechami charakteru. No i trochę tymi 
budzikami. I prawem. I polityką. I humorem szefa.
Kiedy już jako w pełni wolni i niezależni ludzie, wró-
cimy wieczorem do domu, wstawiając do mikrofali 
superszybki ryż, odpisując ekspresowo znajomym na 
komunikatorach (kiedyś przecież oddzwonimy!) zama-
wiając przez Internet trzecią sukienkę w tym miesiącu, 
możemy odetchnąć z ulgą. Zostało całe pięć godzin snu, 
zanim zadzwoni następny budzik.
Oczywiście powyższa wizja może wydawać się skraj-
nie dystopiczna – przecież nie jest z nami aż tak źle. 
Mamy jakieś tam przebłyski świadomości, staramy 
się czasami walczyć z nawykiem powierzchowności 
i poświęcić rzeczom, na których nam zależy. Umiemy 
rozwijać pasje, budować mocne więzi z bliskimi nam 
ludźmi, tworzyć sztukę, być wrażliwym, kochać zwie-

someone’s time (and - to be honest, this assumption 
may be correct). The time when someone is truly li-
stening and trying to understand, rather than nodding 
and looking for a sublime description straight from the 
books of Paulo Coelho, so that followers can indulge 
in reflection, watching an inspiring photo of feet in the 
sand or a colourful drink. We don’t like to wait, becau-
se nothing comes of it - which means that we are not 
productive, and doing nothing is the worst thing in the 
world.

We get annoyed when the customer in front of us uses 
the self-service checkout for more than five minutes 
(how long can you wait?!). Late for the bus, late for 
work, late to meet friends. Let’s be honest - we don’t 
have time to wait. We live from deadline to deadline, 
from alarm to alarm, lucky people from weekend to 
weekend. Always in a hurry, always late, always busy. 
When we have a moment of free time, it seems so 
unbelievable that we start to feel strange anxiety - are 
you sure everything is done? Free afternoon? Impos-
sible.

But after all, each of us is free – we can do whatever 
we want to! We are not limited by absolutely anything 
- well, maybe only by those deadlines at work. And 
projects at the university. And queues in stores. And 
traffic jams, bus timetables. And housing prices. And 
electricity, and water bills. And our friends’ opinions. 
And our partner, or our children. And our family. And 
what people say. And our appearance. And character 
traits. And a bit by these alarm clocks. And the law. And 
politics. And the boss’s humour.

When as fully free and independent people, we come 
back home in the evening, putting ultra-fast rice into 
the microwave, replying to friends on messengers (we 
will call them back one day!), ordering the third dress 
online this month, we can breathe a sigh of relief. 
We’ve got five hours of sleep before the next alarm 
goes off.

Of course, this vision may seem extremely dystopian 
- after all, we’re not that bad. We have some glimpses 
of awareness, trying to fight the habit of being super-
ficial, devoting ourselves to the things we care about. 
We can develop passions, build strong relationships 
with people close to us, create art, be sensitive, love 
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rzęta. Wiemy, co jest dla nas ważne i bez czego nasze 
życia byłyby płytkie i nijakie. A mimo to, nie potrafimy 
znaleźć na nie czasu. Żyjemy bardzo odważnie – co-
dziennie zakładając, że mamy jeszcze spory zapas dni 
do przeżycia. Jesteśmy przecież nieśmiertelni, my, 
młodzi, światowi, odważni. Oddajemy się mało ważnym 
sprawom, zaniedbując rzeczy ważne, no bo ‘przecież 
one nie znikną, a deadline już się zbliża’. To tak, jakby-
śmy nawozili kwiatki najlepszym specyfikiem świata, 
zapominając ich podlewać.
Nie lubimy porażek, bo one marnują nasz czas – prze-
cież robiliśmy coś nie po to, żeby skutek nie był zado-
walający! Poza tym, jak to wygląda w oczach innych. 
Przecież tak staramy się zachować przyzwoitość, 
wypaść na normalnych! Dajemy sobie radę – mamy 
przecież pracę (trochę nas przytłacza, ale głupio przy-
znać), hobby (którego dawno już nie praktykowaliśmy, 
ale przynajmniej jest o czym mówić), znajomych (co 
prawda, lubimy tylko część z nich, ale przecież im nas 
więcej, tym weselej!), partnera (którego tak średnio 
znamy i w sumie nie jesteśmy pewni, czy lubimy, ale 
wygląda przyzwoicie i jest z kim iść na wesele kuzynki z 
gór). Dopóki się nie zaczniemy nad tym zastanawiać, to 
nawet fajnie jest. A przecież nie ma czasu się zastana-
wiać, no więc nie ma problemu, wszystko super.
Uwielbiamy posiadać, a możliwość wyboru potrafi nas 
wprawić w niemałą ekstazę. Galerie handlowe, butiki, 
supermarkety – powiedzmy sobie szczerze: szeroki 
wybór daje nam poczucie kontroli. Chcesz coś, dosta-
jesz – nie trzeba nawet zbyt dużego wysiłku. Mimo tego, 
coś, co pozornie powinno zapewnić nam szczęście, 
wcale nie czyni nas weselszymi. Najnowszy telewizor 
wcale już nie jest najnowszy, ładna waza powinna 
ustąpić miejsca piękniejszej wazie, a eleganckie miesz-
kanie – większemu, modniejszemu loftowi. W pogoni 
za pozornie idealnym i lepszym, przegapiamy to, co 
sprawia nam radość, samowolnie się unieszczęśliwia-
jąc. Przecież skoro trafiło się dobre, to może trafić się 
jeszcze lepsze. To taki niekończący się bieg – niestety, 
na nasze własne życzenie.
Wybucha pandemia. Dokładnie ten sam świat, który 
przyzwyczaił nas do wygody i pośpiechu, rozwoju, 
a jednocześnie braku autorefleksji, zatrzymuje się. Roz-
poczyna się proces izolacji i nie możemy wychodzić z 
domów. Pracujemy zdalnie, albo nie pracujemy wcale. 
Nie możemy wyjść na zewnątrz bez podania konkretnej 
przyczyny, nie mamy możliwości spotkania z grupą 
znajomych czy dalszą rodziną.

animals. We know what is important to us and the lack 
of what would make our lives shallow and bland. And 
yet we are unable to find time for these things. We live 
very bravely - every day assuming that we still have 
a lot of days to live. After all, we are immortal, young, 
worldly, brave. We devote ourselves to unimportant 
matters, neglecting important things, because “they 
will not disappear and the deadline is approaching’. It 
is as if we feed the flowers with the best specifics in 
the world, forgetting to water them.

We do not like failures because they waste our time - 
after all, we didn’t do something for the result not to be 
satisfactory! Besides, failures do not look very good. 
After all, we try to live a decent, ordinary life. We are 
coping pretty well - we have a job (a bit overwhelming), 
a hobby (which we have not practised for a long time, 
but at least there is something to talk about), friends 
(we only like some of them), a partner (whom we don’t 
really know, but looks decent and we can take them 
to our cousin’s wedding). Until we start thinking about 
it, it’s even fun. And there is no time to think, so no 
problem, everything is great.

We love the feeling of possession, and being able to 
choose makes us feel quite ecstatic. Shopping malls, 
boutiques, supermarkets - let’s be honest: wide choice 
gives us a sense of control. You want something, you 
get it - it doesn’t even take too much effort. Despite 
that, these things still don’t make us happy. The latest 
TV set is no longer the newest, a nice vase needs to 
be replaced by a more beautiful vase, and an elegant 
apartment - by a larger loft. In pursuit of perfection, 
we lose things which make us happy, and as a result, 
we’re becoming miserable. After all, if something is 
good, it can be even better. It’s such a never-ending run 
- unfortunately, at our own request.

A pandemic breaks out. Exactly the same world that 
has accustomed us to comfort and haste, development 
and the lack of self-reflection, stops. The isolation pro-
cess begins and we cannot leave our houses. We work 
remotely or we don’t work at all. We cannot go outside 
without giving a specific reason, we cannot meet a 
group of friends.

Projects and deadlines have been suspended, trans-
port too, and extremely important meetings can be 
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Projekty i deadliny zostały zawieszone, transport 
też, niezwykle ważne spotkania można jednak przeło-
żyć. Obiecujemy sobie, że tym razem będzie inaczej. 
Przewartościujemy swoje życie, wejrzymy głębiej we 
własną moralność, docenimy otaczających nas ludzi. 
Będziemy się cieszyć z drobnostek, widzieć więcej, 
kochać mocniej. Będziemy doceniać wszystko tu i 
teraz. Mamy teraz czas. Dużo czasu. Tak dużo, że jest 
to aż niekomfortowe. Nie ma nic pewnego, nikt nie wie, 
kiedy i jak to się skończy, czy wrócimy do ‘normalno-
ści’ w takiej formie, jaką ją znaliśmy do tej pory. W ten 
sposób zostajemy skazani na obecność osoby, której 
najbardziej się obawiamy – siebie samych. Zostawio-
nych ze swoimi myślami i emocjami, troskami i rado-
ściami, z obnażonym ego, którego nie możemy odsunąć 
deadlinem czy wyretuszować filtrem na Instagramie. 
Czekamy.

postponed. We promise ourselves that it will be dif-
ferent this time. We will re-evaluate our lives, we will 
look deeper into our own morality, we will appreciate 
the people around us. We will enjoy small things, see 
more, love more. We will appreciate everything here 
and now. We have time now. A lot of time. So much, that 
it is uncomfortable. Nothing is certain, nobody knows 
when and how it will end, whether we will return to 
‚normal’ in the form we have known it so far. Right 
now, we are cursed with the presence of the person 
we fear the most - ourselves. Left with our thoughts 
and emotions, worries and joys, with a bared ego that 
we cannot postpone like a deadline or retouch with an 
Instagram filter. We are waiting.

NAPISANE PRZEZ JULIA KURAŚ
Felietonistka socjologiczna; studentka ostatniego 
roku psychologii na Uniwersytecie City University of 
London
WRITTEN BY JULIA KURAŚ
Sociological columnist; last-year psychology student 
at City University of London
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DOBROwolne 
NIEzależne

Od najmłodszych lat nie lubiłam ograniczać się tylko do jednego, określonego gatunku filmowego. Dlatego też tak 
wiele produkcji, od horrorów po filmy dokumentalne, miało ogromny wpływ na to, jak obecnie postrzegam życie, 

oraz co chcę przekazać poprzez swoją pracę. Oto trzy pozycje zajmujące topowe miejsca na mojej liście.

Since the very young age, I have never liked to limit myself just to one movie genre. That’s why so many movies 
(from horrors to documentaries) has had a massive impact on how I perceive life now and what I want to show 

through my work. Here are the top three positions on my list.

„Shoplifters” by 
Hirokazu Koreeda, 2018.

Wielokrotnie byłam zaskoczona 
japońskimi filmami, ale nie tak 

bardzo, jak po obejrzeniu „Shopli-
fters”. Jest tak wiele rzeczy, które 

są nieznane nam, jako widzom i 
może dlatego tak łatwo jest odnieść 
się do historii i samodzielnie dodać 

kilka rzeczy. To bardzo emocjo-
nujący film o rodzinie, miłości i 

sekretach. Nigdy nie byłam zwo-
lenniczką używania wielu efektów 

do przedstawiania historii, dlatego 
„Shoplifters” to dzieło sztuki, które 

bardzo szanuję za prawdę i pro-
stotę. Realizm to najpotężniejsza 
i najbardziej niebezpieczna broń, 
a Koreeda dokładnie wie, jak z niej 

korzystać.

I was surprised by the Japanese 
films many times, but not as much 
as by „Shoplifters”. There are so 
many things that are unknown to 
us as viewers, and maybe that’s 
why it is so easy to relate to the 
story and add some things our-

selves. It is a very emotional movie 
about family, love and secrets. I 

have never enjoyed using too many 
effects to show a story, and that’s 
why „Shoplifters” is a piece of art 

that I extremely respect for its 
truth and simplicity. Realism is the 
most powerful, dangerous weapon 
and Koreeda knows exactly how to 

use it.

3-filmy-od-hirokazu-koreedy-mistrza-opowie-
sci-rodzinnych/filmawka.pl / Hirokazu Koreeda
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Prosta historia rozgrywająca się w nie tak prostych czasach. Bez dodatkowych efektów 
kinowych, bez zniewalającej ścieżki dźwiękowej, po prostu czyste, prawdziwe życie. Ten film 
zapewnił mi kolejną lekcję: nie ma nic potężniejszego niż zwykła prawda. Film opowiada historię 
przeciętnego pracownika, żyjącego w czasach panowania Żelaznej Damy. Dlaczego ten film był 
tak szokujący? Ze względu na to, że może się z  nim utożsamić niezwykle duża liczba osób. Dia-
logi zawarte w scenariuszu są tak naturalne, że odzwierciedlają rozmowy, które toczylibyśmy 
z naszymi przyjaciółmi. Bill Jesse dodał do tego trochę dobrego humoru, używając ironii życia  i 
jego groteski. W ten oto sposób, prosty film stał się dla mnie bardzo wyjątkowy.

A simple story taking place during not as simple times. No extra cinematic effects, no captiva-
ting soundtrack, just pure, real life. This movie has taught me a lesson: there is nothing more 
powerful than the pure truth. The movie tells a story of the ordinary worker, living in the Iron 
Lady times. Why that movie was so shocking? Because of the fact that an extremely big amo-
unt of people can relate to it. Dialogues are so natural, that they could easily reflect regular 
conversations we have with our friends. Bill Jesse added some good humour into the script, 
highlighting the irony of life. That’s how this simple movie became very special to me.

„Riff Raff” by Ken Loach, 
1991.

Bifa.film / Ken Loach 
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„Vanishing of Sidney Hall” by Shawn 
Christensen, 2017. 

Aura nieznanego, tajemnicy, towarzyszy nam przez 
cały film. 

W filmie tym imponuje mi konsekwencja Shawna 
Christensena i Jasona Dolana, związana z decyzja-
mi podejmowanymi przez głównego bohatera. Ta 
historia udowadnia mi, co jest naprawdę ważne. 

Jest ona dla mnie bardzo osobista, być może 
dlatego, że jest tak dobrze opowiedziana. Kamera, 

światło, niesamowita muzyka i prawda opowiadana 
przez aktorów, wywołują u mnie emocje za każdym 
razem, gdy oglądam „Vanishing…”.  Zapętlenie czasu 

może być ryzykownym zabiegiem, którego często 
jako widz się obawiam, jednak Shawn dokładnie 

wie, jak z niego korzystać w naturalny i prosty spo-
sób. Wierzysz w opowiedzianą przez film historię, 

i to jest ważne.

Napisane przez 
Basia Głębocka 
Redaktor Naczelna. Filmowiec z 
zamiłowania. Pasjonatka kina i muzyki  
niezależnej. 

Written by
Basia Głębocka
Editor-in-chief. A passionate filmmaker. 
Fanatic of independent film and music.

The aura of the unknown is with us during the 
whole movie. What makes this film so inspiring, is 
the consequence of the decisions of the main cha-
racter. The story makes me realise what is really 

important. It feels very personal, maybe because it 
has been told so well. Camera, light, amazing music 

and the truth told by actors make me emotional 
every time I watch it. Time loop may turn out to be a 
risky trick that I’ve often been afraid of, but Shawn 
knows exactly how to use it naturally and simply. 

You believe in a story and that’s what is important. 

biphoo.com / Shawn Christensen
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"Life is a form of chess, we have a lot to gain,and we have a 
lot of competitors or enemies to contend with, we are faced 
with a lot of good and bad events, which are often the result 
of our prudence or even the opposite. By playing chess, we 

can learn to live. "

~ Benjamin Franklin ~ 1786

„Życie jest formą szachów, mamy wiele do zdobycia, a także 
mamy wielu konkurentów lub przeciwników, z którymi trze-
ba się zmagać, spotyka nas wiele dobrych i złych wydarzeń, 

które często są skutkami naszej roztropności lub wręcz prze-
ciwnych cech. Grając w szachy, możemy się uczyć żyć”.

                                 ~ Beniamin Franklin ~ 1786
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Początek zimy. Krople deszczu uderzały o niebiesko-żółtą stal kolejki miejskiej. Wysia-
dłam na stacji, gdzie z oddali dało się słyszeć szum fal i deszczu, który spajał się w morzu.

Niebo było ołowiane i cały czas zdawało się blednąć w oczach. Udało mi się słyszeć własne kroki w prze-
strzeni pustego dworca. Aura była dla mnie wprost idealna, by skupić się na nauce do egzaminu z hi-
storii sztuki. Wbiegłam do sopockiej biblioteki, z której dane mi było kilka razy skorzystać. Byłam pełna 
obaw, że z niczym nie zdążę, że czasu jest mało. Na uspokojenie objęłam wzrokiem salę. Mnóstwo kobiet i
mężczyzn z komputerami, notatnikami, siedziało pochłoniętych pracą. Zaczęłam sama wtapiać się w ob-
raz. Pół godziny później, starszy pan w okularach na łańcuszku wszedł do biblioteki. Pod pachą trzymał 
drewniane pudełko z szachami. Siadł na fotelu w pobliżu mnie i rozejrzał się wokół. Szukał znajomej twarzy, 
która lada chwila miała pojawić się na partyjce. Szachy po chwili stały na swoich pozycjach, przygotowa-
ne do gry. Mężczyzna czekał spokojnie, mimo uciekającego czasu. Po dłuższej chwili, kątem oka spostrze-
głam, że sięga po telefon i wystukuje numer. Donośny, lecz miły głos podjął rozmowę telefoniczną. Nie dało 
się nie usłyszeć konwersacji, z której wynikało, że rozmówca nie przyjdzie, ponieważ trafił do szpitala.

Zasady w bibliotece są niezmienne, kiedy chodzi o zachowanie ciszy. Odbycie przez mężczyzny krótkiej 
rozmowy telefonicznej wprawiło wielu ludzi w oburzenie; dało się to wyczuć, kiedy piętnującym wzrokiem 
obdarzyli starszego pana. W tej rzeczywistości uznałam, że zasadne było przerwanie ciszy. Sytuacja była 
intrygująca, a to poskutkowało moją utrata weny do nauki. Dyskretnie obserwowałam mężczyznę. Rysy 
jego twarzy wyrażały smutek i żal. Podparł ręką brodę i wpatrywał się w milczeniu w szachy. Po chwili 
skupienia odwrócił się do ‘’widowni’’. Znad komputera wychylił się młody student. Wstał i z uśmiechem 
podszedł do niego. Zagaił rozmowę i zaoferował się w jedną partyjkę szachów. W jednym momencie twarz 
mężczyzny rozpromieniła się. Poczułam ulgę i wdzięczność dla młodego człowieka za tak piękną postawę.

Tak wiele sytuacji otacza nas w pełnowymiarowej rutynie. Tak bardzo czasem chcemy się w niej za-
mknąć, że próba zobaczenia drugiego człowieka oprócz własnego ‘’ja’’, jest trudna. Zwykły gest, 
może komuś poprawić samopoczucie i umilić dzień. Ta sytuacja była metaforą. Młody człowiek co 
prawda nie znał wszystkich sekwencji gry, nie był wieloletnim przyjacielem starszego pana. Za pew-
ne nigdy nie będzie taki sam. Poczułam, że trzeba czasem zwolnić. Wśród zapracowania i pogoni 
za własnym celem dobrze jest wyjść z ram i konturować szczęście w trudnej szachownicy życia.

/ / S z a c h m m a t .

Napisane przez 
Natalia Walaszczyk 
Studentka Wiedzy o Teatrze na 
Uniwersytecie Gdańskim 

Written by
Natalia Walaszczyk 
Student of Knowledge about the Theater at
University of Gdańsk
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The beginning of winter. Raindrops hit the blue-yellow steel of the railway lines. I got off at the station, 
and  I could hear the sound of waves and rain that was bonding in the sea. The sky was leaden and 
seemed to fade in my eyes. I was able to hear my own steps in the empty station space. The aura was 
perfect for me to focus on studying for the art history exam. I walked into the Sopot library, where I’ve 
been a few times. I was full of fears that I wouldn’t make it, that there wasn’t enough time. I looked into 
the room to calm down. Lots of men and women with computers and notebooks were sitting busy with 
work. I started blending in myself. Half an hour later, an old man with glasses on a chain came into the 
library. He kept a wooden chess box under his arm. He sat in a chair near me and looked around. He 
was looking for a familiar face that was about to appear, to start the game. After a while, the chess was 
standing on its positions, ready to play. The gentleman waited calmly, despite the time that was run-
ning out. After a long while, I caught a glimpse of him, reaching for the phone and tapping the number. 
A loud, but nice voice made a phone call. It was impossible not to hear the conversation, which meant 
that the caller would not come… because he was in the hospital.

When it comes to staying quiet, the rules in the library are kept unchanged. A lot of people were outra-
ged and gave the old man a stigmatized look. In this reality, I felt it was appropriate to break the silence. 
The situation was intriguing, and I lost my motivation to learn. I was discreetly watching the man. His 
features expressed sadness and regret. He rested his chin on his hand and stared at chess in silence. 
After a moment of concentration, he turned to the ‘’audience’’. A young student leaned out from behind 
a computer. He got up and approached the old man with a smile. They had a conversation, and then the 
student offered to play with him. At one point, the man’s face was radiant. I felt relief and gratitude to 
the young man for such a beautiful attitude.

So many situations surround us in a full-scale routine. We want to shut ourselves in it so much, that so-
metimes it is extremely difficult to focus on the others. A simple gesture can save somebody’s day. This 
situation was like a metaphor. The young man didn’t know the game sequences, he wasn’t a long-time 
friend of the old man. That day, I felt that we needed to slow down sometimes. While staying busy and 
chasing your own goal, it’s good to get out of the box and contour happiness in the difficult chessboard 
of life.

/ / c h e c k  m a t e .
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Koncept „zero waste” jest często kojarzony z identycznymi, pięknie 
prezentującymi się na Instagramie pojemnikami uporządkowanymi na 

nieskończonej ilości półek, stylowymi metalowymi akcesoriami prosto z 
reklamy na YouTube i dążeniem perfekcji, która nie pozostawia miejsca 

nawet na najmniejszy błąd. Jest to jednak standard życia możliwy do osią-
gnięcia jedynie przez niewielką liczbę osób. Będąc szczerym podejście 

„wszystko albo nic” nie jest trwałe na dłuższą metę, niezależnie od tego 
jaki cel chcemy osiągnąć, zwłaszcza gdy jest się studentem. Tak zwane 

„najlepsze lata naszego życia” składają się z ciągłego braku snu, niezliczo-
nych posiłków na wynos i zarządzania naszym nieustannie ograniczonym 

budżetem, aby nie tylko jeść względnie zdrowo, ale również mieć trochę 
gotówki na niezapowiedziany wieczór z przyjaciółmi na mieście.

Oto kilka sugestii, jak zaoszczędzić trochę pieniędzy bez uszczerbku na 
smaku lub jakości naszych obiadów w tygodniu.

           Being “zero waste” is often associated with identical, instagramable 
mason jars organised neatly on your countless shelves, stylish stain-

less-steel accessories straight out of a YouTube commercial and a sense 
of perfection that doesn’t leave any space for even a small mistake. That 

might be attainable for some people, but let’s be real, the all or nothing ap-
proach is not sustainable in the long run, especially for students. These so 

called “best years of our life” consist of constant lack of sleep, countless 
takeout’s and trying to manage our budget not only to eat relatively heal-
thy, but also to have some cash to spare for a night out with our friends.

Here are some suggestions on how to save some bucks without compro-
mising on the taste or the quality of our midweek dinners.
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NAPISANE PRZEZ :
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     WYKORZYSTYWANIE KAŻDEJ CZĘŚĆ KUPOWANYCH PRO-    DUKTÓW, CZYLI PESTO „ZERO WASTE” NA DWA SPOSOBY:      
 

Inną alternatywą dla tradycyjnego pesto jest to zrobione z liści rzod-
kiewki. Jest ono nawet szybsze w wykonaniu niż to z łodygi broku-
ła, ponieważ nie wymaga żadnego wstępnego gotowania. Aby je przygotować 
oderwij liście od łodyżki, dokładnie umyj i wrzuć do blendera. Do przygoto-
wania takiej samej ilość pesto wystarczy zamienić łodygi brokuła i zioła na 2 
garści oczyszczonych liści.
 

P E S T O   Z 
   Ł O D Y G 

B R O K U -
Ł Ó W 

P E S T O  Z 
L I Ś C I 
R Z O D K I E W K I 

Aplikacje te pomagają zwal-

czać problem marnotrawstwa 

jedzenia, zapewniając restau-

racjom i kawiarniom platformę 

do sprzedaży pozostałych na 

koniec dnia produktów po 

obniżonej cenie. Oznacza to, 

że możesz kupić posiłek w 

swoim ulubionym miejscu za 

kilka lub kilkanaście złotych i 

jednocześnie przyczynić się do 

zmniejszenia ilości odpadów 

produkowanych codziennie 

przez lokale gastronomiczne. 

Jest to również możliwość, aby 

odwiedzić knajpy, o których 

wiele się słyszało, ale nigdy nie 

było okazji, aby wypróbować ich 

popisowe dania. Następnym ra-

zem, jeśli poczujesz się głodny 

po długim dniu na uczelni lub w 

pracy zastanów się więc, czy 

posiłek zamówiony przez jedną 

z tych aplikacji nie będzie lepszą 

alternatywą kolejnego wypa-

du do sieci sprzedającej twój 

ulubiony fast food w drodze do 

domu.

Jednym z moich ulubionych przepisów i sposobów 

wykorzystania łodygi brokuła jest przygotowanie sosu 

pesto. Wymaga to tylko kilku składników, które prawdo-

podobnie i tak masz już w kuchni.

Pesto składa się z kilku kluczowych składników - naj-

pierw zaczynasz od bazy, którą będzie łodyga brokuła, 

dodajesz kilka orzechów lub nasion, a następnie 

wybrane zioła, cytrynę, olej i przyprawy.

 

2 łodygi brokuła (około 100g)

20g orzechów nerkowca (do-

wolne orzechy lub nasiona 

do wyboru)

Duży garść ziół (mięta, 

bazylia, pietruszka – 

jeden rodzaj wystarczy)

2 łyżeczki startego sera 

(najlepiej twardego jak 

parmezan) lub płatków droż-

dżowych (opcja wegańska)

1 łyżka cytryny
2 łyżki oliwy z oliwek

1 duży ząbek czosnku

Szczypta soli i chilli dla podkreślenia smaku

Łodygę obrać ze skórki i gotować w lekko osolonej wodzie do miękkości, na-

stępnie ostudzić. Dodać łodygę, orzechy/nasiona, czosnek i zioła do blendera 

i miksować do połączenia. Następnie dodać ser/płatki drożdżowe, oliwę z 

oliwek, przyprawy i odrobinę wody, jeśli to konieczne. Blendować do gładkości. 

Przechowywać w słoiku w lodówce przez 5-7 dni. Świetnie komponuje się z 

sałatkami, do smarowania kanapek, a nawet jako sos do makaronu.

A p l i k a c j e 
F o o d s i   / 
T o o  G o o d 

t o  G o 
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Use every part of the produce you buy - zero was      pesto two ways:  

Broccoli stem pesto

One of my favourite recipes and ways to utilise a broc-

coli stem is making a pesto sauce. This requires only a 

few ingredients which you probably already have laying 

around in your kitchen cupboard anyway. 

There are a few key components to making a pesto – 

first, you start with your base which will be 

our broccoli stem, add in a few nuts or 

seeds, then add a herb of choice, some 

acidity, healthy fats and an accent 

flavour.

 

2 broccoli stems (about 100g)

20g of cashew nuts (any nut or 

seed of your choice)

A large bunch of herbs (mint, 

basil, parsley – one will do)

2 teaspoons of grated cheese 

(preferable hard one like parmesan) or 

nutritional yeast for a vegan option 

1 tablespoon lemon

B R O C C O L I 
S T E M 

P E S T O 

R A D I S H 
L E A V E S 

P E S T O 
Another alternative to a traditional pesto is one made out of radish leaves. It 
is even quicker than the broccoli one, because it doesn’t need any actual co-

oking. To make one simply pick the leaves from the stalk, wash thoroughly and 
chuck into a blender. For the same amount of pesto just switch the broccoli 

stems and herbs for 2 handfuls of leaves.
 

TThese apps help to combat the 

issue of waste by providing a 

platform for joints to sell their 

surplus produce at a reduced 

price – you can simply pick up 

a meal at your favourite spot 

for a couple of bucks off and 

simultaneously contribute to a 

reduction of waste produced 

by restaurants and cafes every 

day. It is also an opportunity to 

try out restaurants that you 

have heard a lot about but ne-

ver have been able to try their 

signature dishes. So next time if 

you’re feeling a bit peckish after 

a long day at Uni or work, check 

them out before running into 

your favourite fast food chain 

on your way home.

                                                  2 tablespoon of olive oil

1 big garlic clove

A pinch of salt and chilli to bring out the flavour

 

Peel the stem and boil in lightly salted water until soft, then cool it down. Add the 

stem, nuts/seeds, garlic and herbs to a food processor and blend until combined. 

Then add cheese/nutritional yeast, olive oil, spices and a dash of water if needed. 

Blend until smooth. Store in a jar and keep in fridge for 5-7 days. Will go great with 

salads, spread  

F o o d s i   / 
T o o  G o o d 

t o  G o  A p p s 
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Ziemia XXI wieku
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The year 2020 entered our lives exactly 10 months 
ago. And, admittedly, it did it with great (and somewhat 
frightening) momentum. After all, the coronavirus is 
no joke, is it? The pandemic has turned our heads so 
badly that we would probably prefer to deal only with it. 
However, this does not change the fact that this is not 
the only problem that affects us or will affect us in the 
near future, if we do not do anything about it.

We live in very uncertain times - the condition of our 
land is deteriorating every day, every hour, even every 
minute. For so many years we have lived carefree, not 
worrying about what will happen next, that you might 
think that the only thing we can do at this point is to hold 
our heads and wait for us to die in the flames.

Well, admittedly, it's a bit of a gloomy vision. But unfor-
tunately in some ways true.

We are already experiencing the consequences of 
the climate disaster. From numerous fires, through 
centuries of drought, to mass extinctions.

From childhood, us- the younger generations were 
told that we still have so much time and we don't have 
to worry that we won't have enough of it. We were told 
that we would live to a hundred in these days, because 
that’s the way it will be this days. And not even a while 
ago most of us would be able to believe in it in 100%. But 
not now.

Not now, when we see the beginnings of a climate cata-
strophe around us. Not now, when Venice was flooded 
only a few months ago, while Australia and the Amazon 
were consumed by fires. Not now, when one species of 
animals is irreversibly disappearing from Earth every 
25 minutes.

According to research prepared for the international 
ecological organization WWF, over the past 50 years, 
the fauna population has decreased by 60%, and 
every day we contribute to its increasing decline. And 
although we discover more and more new species of 
animals every day, we also lose more and more known 
species every day. We contributed to such a drastic 
decline not only by cutting down rainforests, unsusta-
inable fishing and poaching, but also by such "trifles" as 
dumping plastic bags or plastic bottles and the like into 
the forests. In short: we destroy the natural environ-
ment, then cut it down without remorse and build brand 

Dokładnie 10 miesięcy temu, w nasze życia wtargnął 
rok 2020. I, nie ukrywając, zrobił to z wielkim (i nieco 
zatrważającym) rozmachem. W końcu koronawirus to 
nie przelewki, prawda? Pandemia tak zawróciła nam w 
głowach, że zapewne wolelibyśmy zająć się tylko nią. Co 
jednak nie zmienia faktu, że nie jest to jedyny problem, 
który nas dotyka lub dotknie w najbliższej przyszłości.

Żyjemy w bardzo niepewnych czasach – stan naszej zie-
mi pogarsza się z każdym dniem, każdą godziną, nawet 
każdą minutą. Przez tyle lat żyliśmy beztrosko, nie mar-
twiąc się o to, co będzie później, że można by pomyśleć, 
że jedyne co możemy w tym momencie zrobić, to złapać 
się za głowę i czekać, aż zginiemy w płomieniach.

No, nie ukrywając, to trochę ponura wizja. Ale niestety 
w pewnym sensie prawdziwa.

Już teraz doświadczamy skutków katastrofy klimatycz-
nej. Od licznych pożarów, przez susze stulecia, aż po 
masowe wymierania.

Od dziecka mówiono nam, młodym pokoleniom, że 
mamy jeszcze wiele czasu i nie musimy się martwić, 
że nam go nie starczy. Mówiono nam, że n a  p e w n o 
dożyjemy setki, bo przecież w tych czasach ludzie tak 
długo żyją. I jeszcze do niedawna większość z nas byłaby 
w stanie w to w 100% uwierzyć. Ale nie teraz.

Nie teraz, gdy wokół nas widzimy początki katastrofy 
klimatycznej. Nie teraz, gdy raptem parę miesięcy temu 
Wenecję zalewała woda, a w tym samym czasie Austra-
lię i Amazonię trawiły pożary. Nie teraz, gdy co około 
25 minut z Ziemi niepowracalnie znika jeden gatunek 
zwierząt.

Według badań przygotowanych dla międzynarodowej 
organizacji ekologicznej WWF, w ciągu ostatnich 50 
lat populacja fauny zmalała o 60%, a każdego dnia 
przyczyniamy się do coraz większego jej spadku. I choć 
codziennie odkrywamy coraz więcej nowych gatunków 
zwierząt, to również każdego dnia tracimy kolejne, już 
nam znane. Do tak drastycznego spadku przyczyniliśmy 
się nie tylko poprzez wycinanie lasów deszczowych, 
niezrównoważone połowy i kłusownictwo, ale również 
przez takie „błahostki” jak wyrzucanie do lasów folio-
wych torebek lub plastikowych butelek i tym podob-
nych. Krótko mówiąc: wyniszczamy środowisko natu-
ralne, po czym bez wyrzutów sumienia na jego miejscu 
budujemy nowiutkie autostrady.



EKORGIA 35

Niestety, oprócz problemów takich jak katastrofa 
klimatyczna i nadmierna eksploatacja środowiska 
naturalnego, istnieje jeszcze jeden, bardzo poważny, 
mianowicie: śmieci.

I są to śmieci różnego rodzaju: od makulatury, przez 
metal i szkło, aż po (już osławiony i gloryfikowany przez 
nasze społeczeństwo) plastik.

Zamiast używać biodegradowalnych lub nadających się 
do recyklingu materiałów, które moglibyśmy wykorzy-
stać ponownie, wciąż korzystamy z najtańszych two-
rzyw sztucznych, których użytek przyniesie największe 
zyski korporacjom. A i tak duża część odpadów ląduje 
nie w koszach czy na wysypiskach, a poza nimi.

Jedna z największych wysp śmieci znajduje się na Pa-
cyfiku. Według badań fundacji The Ocean Cleanup, jest 
ona zbudowana w 99% z tworzyw sztucznych i zajmuje 
powierzchnię o wielkości ok. 1 600 000 km². Dla porów-
nania – powierzchnia Polski wynosi 312 679 km².

Ale chociaż nasze rokowania nie mają się za dobrze, to 
wciąż mamy czas na to, żeby to zmienić. Podczas pande-
mii koronawirusa pokazaliśmy, że potrafimy działać pod 
presją czasu. Wstrzymaliśmy gospodarkę dla zwięk-
szenia naszego bezpieczeństwa. Skoro potrafiliśmy to 
zrobić, to powinniśmy również być w stanie zmienić 
nasz styl życia aby ocalić nasz gatunek i wiele innych 
stworzeń. Chociaż może nam się wydawać, że nasze 
prośby, nasze wołania o pomoc zdają się na nic, to świa-
domość ludzi na temat zmian klimatycznych, plastiku i 
nadmiernego wykorzystywania natury się zwiększa.

Niestety, zmiana pojedynczych jednostek nie uratuje 
Ziemi. I choć na rynku pojawia się coraz więcej kor-
poracji, które faktycznie starają się działać na rzecz 
naszej planety, to to wciąż nie są wszystkie firmy, 
nawet nie większość. Dlatego musimy zmienić system. 
Chodźmy na protesty, wywierajmy presję na politykach 
i polityczkach, róbmy co w naszej mocy, aby w końcu 
zaczęto nas słuchać. Bo choć jesteśmy młodzi, to mamy 
naprawdę wiele do powiedzenia. I to my w przyszłości 
będziemy odczuwać skutki ich dzisiejszych decyzji. 
Więc póki wciąż możemy coś zmienić, musimy włożyć w 
to całe nasze serca. Bo zmiana musi w końcu nadejść. I 
to od nas zależy, kiedy to się stanie…

I czy nie będzie już za późno.

new highways in its place.

Unfortunately, apart from problems such as the 
climate catastrophe and overexploitation of the natural 
environment, there is another very serious one, called: 
garbage.

And this is garbage of various kinds: from waste paper, 
through metal and glass, to plastic (unfortunately, alre-
ady famous and glorified by our society).

Instead of using biodegradable or recyclable materials 
that we could reuse, we are still using the cheapest pla-
stics that will bring the most profit to corporations. And 
a large part of the waste ends up not in bins or landfills, 
but outside them.

One of the largest garbage islands is located in the 
Pacific. According to research by The Ocean Cleanup 
Foundation, it is made of 99% plastic and covers an 
area of   approximately 1,600,000 km². For comparison - 
the area of   Poland is 312,679 km².

But while our prognosis is not ideal we still have time 
to change that. During the coronavirus pandemic, we 
showed that we can act under time pressure. We put 
the economy on hold for our security. If we were able 
to do this, we should also be able to change our lifestyle 
to save our species and much more. While it may seem 
that our pleas, our cries for help, are useless, people's 
awareness of climate change, plastic and the overuse 
of nature is growing.

Unfortunately, changing only ourselves will not save 
the Earth. And although there are more and more 
companies on the market that actually try to act for the 
benefit of our planet, still not all companies, not even 
the majority. Therefore, we need to change the system. 
Let us go to protests, let us put pressure on politicians, 
let us do our best to be listened to at last. Although we 
are young, we have a lot to say. And it is us who will feel 
the effects of today's decisions in the future. So while 
we can still make a difference, we have to put our whole 
hearts into it. Because change has to come at last. And 
it's up to us when it happens ...

And will it not be too late.
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        The Greek island of Crete, centre of Europe’s 
first advanced civilisation, a favoured holiday 

destination and place of such distinct culture and 
tradition that I was reminded a few times by its 
inhabitants to call them Cretan and not Greek, 

is home to over six hundred thousand people – a 
fiercely proud and conservative community, hit 

especially hard by the Greek economic crisis. Five 
minutes after leaving the beautiful and tourist 

infested historical centre of Chania, the island’s 
second most populous city and its ancient capital, I 
could not help but notice the particular aura of the 

town’s less touristy areas; derelict, half-finished 
buildings, closed down shops covered in graffiti, 
filthy small cafes and elderly women chain-smo-
king on every other balcony, looking down on you 

with a mixture of interest and disdain, all in a 
serene atmosphere created 

by sounds of Greek telenovelas 
coming from open windows 
of the townhouses and scor-
ching heat of Mediterranean 

mid-August. The signs of crisis 
are visible everywhere – a big 

part of businesses I pass on my 
way seems abandoned and in decay, unemployed 

people passing their time away in cheap coffee 
shops, the only places which seem to be thriving 

outside of the touristy areas. Suicide rates in 
Crete are the highest in Greece and according 
to published reports, suicides on national scale 

have increased up to 40% since the crisis kicked 
off in the late noughties; I only found out about this 
distressing statistic after leaving the island, but it 
gives an unusual insight on how big a tragedy was 

the crisis for local communities across Greece 
and how it affected the society.

Aimlessly walking further into Chania’s residen-
tial areas, on a particularly empty street I come 
across a place I would not particularly expect to 

find in a town like this; in the shadow of a high-
-rising, sinister tenement, lay hidden a small 

second-hand shop, its showcases filled with all 
sorts of things – worn out romance novels, artisan 
jewellery, kitsch souvenirs from the past decade 

and home appliances straight from the 70s. An 
avid fan of buying in charity shops, I could not 

help but walk in as soon as I made sure it is not 
yet another bankrupt establishment. The place 

Grecka wyspa Kreta - centrum pierwszej zaawanso-
wanej cywilizacji w Europie, jedno z ulubionych miejsc 
wypoczynku, jest domem dla ponad sześciuset tysięcy 
osób. Wyspa o tak odmiennej kulturze i tradycji, że 
jej mieszkańcy przypomninali mi kilka razy, żebym 
nazywał ich kreteńskimi, a nie greckimi. Kreteńska 
ludność to zaciekle dumna i konserwatywna społecz-
ność, szczególnie mocno dotknięta greckim kryzysem 
gospodarczym. Pięć minut po opuszczeniu pięknego 
i pełnego turystów historycznego centrum Chanii, 
drugiego pod względem liczby ludności miasta na 
wyspie i jej starożytnej stolicy, nie mogłem nie zauwa-
żyć szczególnej aury mniej turystycznych obszarów 
miasta; opuszczone, na wpół wykończone budynki, za-
mknięte sklepy pokryte graffiti, brudne małe kawiarnie 
i starsze kobiety palące papierosy na każdym balkonie, 
spoglądające na ciebie z mieszaniną zainteresowania 
i pogardy. To wszystko to w spokojnej atmosferze, 
tworzonej przez dźwięki greckich telenoweli dochodzą-
cych z otwartych okien kamienic i 
gorącego, śródziemnomorskiego 
słońca. Oznaki kryzysu są widocz-
ne wszędzie - duża część mijanych 
po drodze biznesów wydaje się 
opuszczona i niszczejąca, bez-
robotni spędzają czas w tanich 
kawiarniach, jedynych miejscach, 
które wydają się kwitnąć poza obszarami turystycz-
nymi. Wskaźniki samobójstw na Krecie są najwyższe 
w Grecji, a według opublikowanych raportów liczba 
samobójstw na skalę krajową wzrosła o 40% od czasu 
wybuchu kryzysu pod koniec lat dziewięćdziesiątych. O 
tej niepokojącej statystyce dowiedziałem się dopiero po 
opuszczeniu wyspy, ale daje ona niezwykły wgląd w to, 
jak wielką tragedią był kryzys lokalnych społeczności w 
całej Grecji i jak wpłynął na społeczeństwo.

Idąc bez celu w głąb dzielnic mieszkaniowych Chanii, na 
wyjątkowo pustej ulicy, natrafiam na miejsce, którego 
nie spodziewałbym się znaleźć w takim mieście jak to; 
w cieniu wznoszącej się, złowrogiej kamienicy, skrywał 
się mały antykwariat, którego gabloty wypełnione były 
najróżniejszymi rzeczami - znoszonymi romansami, 
rzemieślniczą biżuterią, kiczowatymi pamiątkami z 
minionej dekady i sprzętem AGD prosto z lat 70. Jako 
zagorzały fan zakupów w sklepach dobroczynnych, 
nie mogłem się powstrzymać od wejścia, gdy tylko 
upewniłem się, że nie jest to kolejny bankrut. To miejsce 
było rajem dla zbieraczy - każdy zakątek był wypełniony 
meblami, ubraniami i różnymi rzeczami z ostatnich 
sześciu dekad, niesamowitą mieszanką dosłownie 
wszystkiego, co pozostawili tu mieszkańcy i turyści na 
przestrzeni lat. Dopiero po moim drugim nieśmiałym 
`` cześć ‚’ właścicielka - kobieta u skraju sześćdziesiąt-
ki (ciemne oczy, rozjaśnione platynowe blond updo, 
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zwiewna czarna sukienka) - podniosła wzrok znad małej 
lupy, której używała do czytania książki i przypomniała 
mi o założeniu maski na twarz, którą zsunąłem na pod-
bródek, próbując zapobiec poceniu się twarzy w upale. 
„Przepraszam, nie ustalam zasad”, mówi z ciężkim 
greckim akcentem i wraca do czytania. Kiwam głową 
niezgrabnie i zaczynam przeglądać skarby, ale nie mija 
ani minuta, zanim ona zaczyna rozmowę, narzekając na 
pogodę i pytając o mój pobyt na wyspie. Nie jestem ty-
pem osoby nawiązującej swobodne rozmowy z właści-
cielami sklepów, ale klimat tego miejsca w połączeniu 
z moim szczególnym nastrojem wywołanym południo-
wym słońcem i winem, które wypiłem do obiadu, w 
jakiś sposób sprawiły, że aktywnie zaangażowałem się 
w zapobieganie powrotowi niezręcznej ciszy. Pierw-
sze, co przychodzi mi do głowy, to opuszczone ulice na 
zewnątrz - „Czy masz wielu klientów? Miejscowi czy tu-
ryści? ” „Jesteś dzisiaj drugi.” - Kręci głową 
z niezadowoleniem - „Turyści przychodzą, 
kiedy mnie znajdują. Grecy tu nie kupują. 
Grecy chcą pokazać, że mają pieniądze ”. 
Wykonuje ręką gest pieniędzy. „Mówią, 
że kupowanie rzeczy używanych jest dla 
biednych. Grecy nie chcą być postrzegani 
jako biedni ”. Część mnie bardzo dobrze zna 
taką postawę, ale część jest zdumiona, że   
społeczeństwo o tak niewielkich dochodach 
do dyspozycji przywiązuje tak dużą wagę 
do utrzymywania pozorów, zwłaszcza w 
kontekście niedawnego boomu na zakupy z 
drugiej ręki w innych krajach kontynentu. 
Czy Grecy naprawdę tak bardzo cenią fasadę, nawet w 
środku kryzysu finansowego, nasilonego przez global-
ną pandemię? Właściciel mówi, że więcej ludzi przycho-
dzi sprzedawać niż kupować; kiedy ja jestem w środku, 
wchodzi starszy mężczyzna i zostawia paczkę ubrań i 
książek w zamian za pieniądze. Mówi, że wycenia każdy 
przedmiot i płaci sprzedawcy jedną trzecią jego kwoty. 
„Mam dużo rzeczy, ale nikt nie chce ich kupować; mąż 
wciąż przekonuje mnie, żebym zamknęła, ale co bym 
wtedy zrobiła? ” Ostatecznie wydaję 10 euro na kilka 
części garderoby, drewniany zegar stołowy, alabastro-
wą figurkę Afrodyty i płytę winylową Donny Summer 
„Bad Girls”. Nie ma kasy fiskalnej, tylko gruby zeszyt i 
kalkulator - „Nie stać mnie na przepisy podatkowe, a 
przepisy wymagają, by sklepy z używaną odzieżą wy-
prały ubrania przed sprzedażą. Ja też nie mogę sobie 
na to pozwolić, ale nie martw się, są dezynfekowane 
”- mówi przepraszająco, właściwie wyjawiając, że jej 
firma nie jest zarejestrowana ani nie płaci podatków.

Wracam przez coś, co można nazwać jedną z głównych 
ulic Chanii - tuż za historycznym centrum, o dużym 

was a hoarder’s paradise – each corner filled with 
furniture, clothes and sundries from the last six 

decades, an uncanny mix of literally everything left 
here by locals and tourists over the years. It was 
only after my second shy ‘hello’ that the owner - a 
lady in her late sixties (dark eye makeup, bleached 
platinum blonde updo, flowy black dress) – looked 
up from a small magnifying glass she was using 
to read a book and reminded me to put my face 

mask, which I slid down to my chin in an attempt 
to prevent my face from disgracefully sweating 
in the heat, back up. “Sorry, I don’t set the rules”, 

she utters in a heavy Greek accent and returns to 
her reading. I nod awkwardly and start browsing 

the treasures, but not a minute passes before she 
strikes up a conversation, compla-
ining about the weather and asking 

about my stay on the island. Now, I’m 
not really a kind of person to casu-

ally converse with shop owners, 
but the vibe of the place combined 

with my particular mood caused by 
the midday sun and wine I had with 
lunch somehow made me actively 
engage in preventing the return of 
awkward silence. First thing that 

comes to my mind are the deserted 
streets outside – “Do you get a lot 

of customers? Locals or tourists?” 
I am the second today. She shakes her head in 
discontent – “Tourists come when they find me. 

Greek people don’t buy here. Greek people want to 
show that they have money.” She makes a money 
gesture with her hand. “They say buying second-

-hand is for the poor. Greek people don’t want to be 
seen as poor.” Part of me knows such attitude very 

well, but part is amazed that a society with such 
small disposable income pays so much attention 
to keeping up appearances, especially with the 

recent second-hand shopping boom in other 
countries of the continent. Do the Greek really 
value facade that much, even in the midst of a 

financial crisis intensified by global pandemic? Yet 
the importance of coming across as well-off does 
not stop them from supplying the shop. The owner 
says more people come to sell than to buy; even as 
I am inside, an elderly man comes in and leaves a 

package of clothes and books in return for money. 
She says she appraises every item and pays the 

grecja
2020

greece
2020
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natężeniu ruchu, pełnej ludzi - zarówno turystów, jak 
i mieszkańców - stojących w kolejkach przed między-
narodowymi sklepami z modą. Czy to ci sami ludzie, 
którzy marszczą brwi, gdy kupują używane rzeczy? Nie 
czuję się upoważniony do tego, by kogokolwiek oceniać, 
ale liczba opuszczonych lokalnych biznesów, które 
widziałem na swojej drodze, nie zadziwia mnie już tak 
bardzo. Jedynym dobrym sposobem, by pokazać, że 
mamy pieniądze, jest opuścić H&M z torbami wypełnio-
nymi owocami taniej siły roboczej prosto z Banglade-
szu; kogo obchodzi, co stanie się z lokalną gospodarką, 
kiedy możemy wykorzystać nasze pieniądze, aby 
pomóc w dalszej monopolizacji świata mody, prawda?

seller one third of the amount she deems it to be 
worth. “I have a lot of stuff, but there is no one to 

buy; husband keeps persuading me to close down 
but what would I do then?” I end up spending €10 
on a few items of clothing, a wooden table clock, 
an alabaster figurine of Aphrodite and Donna Su-

mmer’s Bad Girls vinyl; there is no cash register, only 
a thick notebook and a calculator – “I can’t afford the 

tax and government regulations require second-hand 
shops to wash the clothes before selling; I can’t afford 
that either, but don’t worry, they are disinfected”, she 

explains apologetically in what I understand to be a 
confession that her business is neither registered nor 

paying the taxes, but who am I to judge?

I return through what might be called as one of 
Chania’s high streets – just outside the historical 

centre, with dense traffic and full of people – both 
tourists and locals – queueing up in front of inter-
national fast fashion stores. Are those the same 
people who frown upon buying second-hand? I 

don’t know and again, it is not my place to judge, 
but the number of desolate local businesses I have 

seen on my way does not astonish me as much 
anymore. The only good way to show we have 

money is to leave H&M with bags filled with fruit 
of cheap labour straight from Bangladesh; who 
cares about what happens to the local economy 
when we can use our money to help the cause of 
further monopolising the fashion world, right?
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BLUZKA/ SHIRT „BAROK TIME” - 
80 ZŁ

RÓŻOWY PŁASZCZ - 70 ZŁ
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KOSZULA/ SHIRT  
„FIOLETOWY MELANŻ” -
 45 ZŁ
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KOSZULA/SHIRT „PABLO” - 
100ZŁ
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Bez ładu kolory pływają wokoło
Historia zaklęta w ramkę

Wisząca na gwoździu w pokoju,
W pokoju nazwanym światem

Nie jeden ten obraz, nie dwa, 
lecz miliardy

Miliardy ukryte wśród dziejów
Tu stare budowle, tam wysokie 

gmachy,
Lecz nigdzie nie widać w nich 

celu

Bo czy komuś cel istnień jest 
znany?

Ich malarz ukryty w głębokim 
cieniu

Czy malarzami jesteśmy sami?
Nieświadomi w żywotów cier-

pieniu

Colors swimming out of order 
around

A story enchanted in a frame
Hanging on the nail on the wall
In a room that is called World

Not one painting, not two, but 
billions of them

Billions just hidden in the history
But you won’t see no point in 

them anywhere 
in old buildings and pretty balco-

nies

Cause does anyone know the 
point of the existence?

Their painter is hidden deep in 
the dark

Or are we just great painters 
ourselves 

Unaware in the misery of lives 
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Anna  Głębocka 
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Moja pasja związana z okresem dwu-
dziestolecia międzywojennego zaczęła 
się od zauroczenia Eugeniuszem Bodo. 
Zainspirowana jego historią, rzuciłam 
się w szał filmów z tamtego okresu. 
Przed okryciem mojego ukochanego 
idola, przekonana byłam, że w latach 30. 
z uwagi raczkujące kino mówione, jego 
jakość nie będzie na najwyższym po-
ziomie. Nie mogłam się bardziej mylić. 
Oglądając kolejne czarno-białe klasyki, 
zauważałam coraz więcej powiązań z ki-
nem współczesnym. Okazało się, że mimo 
ograniczonych możliwości technicz-
nych, całą magię przejmował scenariusz 
i zabiegi reżyserskie. Uświadomiłam 
sobie jak bardzo dużą rolę odgrywa-
ły wtedy kreatywność i nowatorstwo.
Z ciężkim sercem odkrywałam i da-
lej odkrywam powojenne losy gwiazd 
z tamtego okresu. To właśnie przed-
wojenna aura, sygnalizująca kończą-
cy się czas radości, dodaje tak istot-
nego znaczenia tym filmom. Marzę o 
tym, by te zapomniane dzieła zyska-
ły drugie życie i abyśmy oglądając 
je doceniali zalety dnia dzisiejszego. 

My passion for the interwar period be-
gan with my infatuation with Eugeniusz 
Bodo. Inspired by his story, I started 
watching as many films from that 
period as possible. Until the moment 
before discovering my future idol, I 
was convinced that in the 1930s, due to 
the newly introduced spoken cinema, 
its quality would not be at the highest 
level. I  couldn’t be more wrong. Wat-
ching more and more black and white 
classics, I noticed a lot of connections 
with contemporary cinema. It turned 
out that despite the limited technical 
possibilities, all the magic was taken 
over by the script and directors. I re-
alized how important the creativity and 
innovation was back then.
 With a heavy heart, I discovered and 
continue to discover the post-war fate 
of the stars of that period. It is history 
and the last time of joy that give these 
films such an important meaning. My 
dream is that these works, so forgot-
ten, would gain a second life and that 
while watching them, we would appre-
ciate the advantages of today.

„Czy Lucyna to Dziewczyna?” 
„Czy Lucyna to dziewczyna” charakteryzuje się bardzo dobrym humorem, jak większość obejrzanych 
przeze mnie dzieł z tamtego okresu. Czynnikiem, który wyróżnia ten film, jest feministyczny przekaz. 

Lucyna, po ukończeniu studiów w Paryżu, wraca do kraju z tytułem inżyniera. Wie jednak, że ze względu 
na jej płeć, znalezienie przez nią pracy w zawodzie może okazać się trudne. Postanawia więc przebrać 

się za mężczyznę i zatrudnić w przemysłowej firmie ojca. Lucyna jest niezależną, ambitną, łamiącą 
wszelkie stereotypy kobietą. Udaje jej się udowodnić, że jako kobieta jest w stanie wykonać pracę tak 

samo dobrze (jeśli nie lepiej) jak mężczyzna z jej wykształceniem. 
Film dopełnia muzyka Henryka Warsa, co dodatkowo podkręca jakość tego filmu. 

Scenariusz Konrada Toma dba, aby widz chociaż przez minutę nie poczuł znudzenia. Jego dialogi są 
humorystyczne, ale przy tym realistyczne. 

Zbigniew Gniazdowski zaś udowadnia, że używane współcześnie metody urozmaicania przejść filmo-
wych, czy zabawy ujęciami mają swoje korzenie już w latach trzydziestych. 

Dodatkowo brawurowo zagrana rola Julka I Lucyny, przez Jadwigę Smosarską w wyjątkowym partner-
stwie z Eugeniuszem Bodo.

Niewątpliwie, film „Czy Lucyna to dziewczyna” powinien znajdować się na podium najciekawszych i 
najważniejszych filmów do zobaczenia z tamtego okresu.
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"Is Lucyna a Girl?"

"Is Lucyna a Girl" is characterized by a very good humor, as is the case with most of the works from 
that period that I have watched. However, what distinguishes it is the feminist message.
Lucyna, after completing her studies in Paris, returns to Poland with an engineering degree. Due to 
her gender, however, she knows how difficult it will be for her to find a job in the profession. So she 
decides to dress up as a man and hire herself in her father's industrial company. Lucyna is an indepen-
dent, ambitious woman who breaks all stereotypes. She manages to prove that, as a woman, she can 
do a job just as well (if not better) than any other man with her education.
The film is completed by the music of Henryk Wars, which in itself proves the quality of this film.
In addition, and even above all, the script by Konrad Tom makes sure that the viewer does not feel 
bored for at least a minute. His dialogues have a lot of humor but at the srealistic.
Zbigniew Gniazdoowski proves that the methods used today to diversify film transitions or play with 
shots have their roots already in the 1930s.
Additionally, the daring role of Julek I Lucyna, by Jadwiga Smosarska in a unique partnership with 
Eugeniusz Bodo.
Undoubtedly, the film "Is Lucyna a girl" should be on the podium of the most interesting and most impor-
tant films to see from that period.

Napisane przez 
Basia Głębocka 
Redaktor Naczelna. Filmowiec z 
zamiłowania. Pasjonatka kina i muzyki  
niezależnej. 

Written by
Basia Głębocka
Editor-in-chief. A passionate filmmaker. 
Fanatic of independent film and music.

*
Użyte Zdjęcia (Od lewej) 
1. Nora Ney (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
2. Antoni Fertner oraz Eugeniusz Bodo w filmie „Jaśnie Pan Szofer” / zdjęcie : Filmoteka Narodowa / www.fototeka.fn.org.pl
3. Jadwiga Smosarska w filmie ‚’Prokurator Alicja Horn’’ (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)
4. Mira Zimińska i Franciszek Brodniewicz in the film ‚Papa się Żeni’ w reżyserii Michała Waszyńskiego, 1936, zdjęcie : Filmoteka Narodowa / www.
fototeka.fn.org.pl

*
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istnego rollercoasteru emocji – sprawia on, że w przeciągu 20 minut można 
zarówno śmiać się do rozpuku, jak i płakać wraz z jego bohaterami. Fleabag jest 
zabawne, pełne sarkazmu, ironii oraz ripost – wręcz idealne, dla osób mających 
dość oglądania wyidealizowanych postaci, bez wad, wyjętych rodem z amerykań-
skiego filmu.
 

Fleabag
 
Jest to serial początkowo stworzony jako jednoosobowa sztuka napisana przez 
Pheobe Waller-Bridge, która jednocześnie wciela się w nim w tytułową rolę. 
Spektakl ten zyskał sporą rozpoznawalność po początkowym wystawieniu w 
londyńskim teatrze Soho, co następnie umożliwiło jego adaptację przez rodzime 
BBC. Obecnie można go obejrzeć w serwisie Amazon Prime.
Fleabag to komedia pełna czarnego humoru opowiadająca historię mieszkającej 
w Londynie dwudziestokilkulatki, nieposiadającej określonego celu w życiu, która 
próbuje poradzić sobie z niedawną śmiercią najlepszej przyjaciółki. To połączenie 
sit-comu i tajemnicy tego, co działo się pomiędzy postaciami przed tragicznym 
wypadkiem. W trakcie trwania serialu, bohaterka burzy tzw. czwartą ścianę 
(często spogląda w kamerę, wyrażając jednocześnie co naprawdę myśli o danej 
sytuacji, zazwyczaj w postaci sarkastycznego komentarza), co sprawia wrażenie 
jakby zwracała się bezpośrednio w kierunku widza.
Najbardziej podoba mi się w tej produkcji fakt, że pomimo wielu wad postaci, 
ukazuje również ich pozytywne cechy, takie jak mądrość, poczucie humoru czy 
seksualność, jednocześnie nie robiąc z bohaterów obiektów pożądania. Powoduje 
to, że wydają się nam one bardziej realistyczne, co pozwala na łatwe utożsamianie 
się z każdym z nich. 
Jedną z cech, która wyróżnia ten serial na tle innych, jest serwowanie widzom 
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Phoebe Waller-Bridge / „Fleabag”/ Credit : Prime 
Video

NAPISANE PRZEZ :
NATLIA WIECHA 
STUDENTKA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 
PASJONATKA WYKORZYSTYWANIA ZASADY „ZERO ODPADÓW” W ŻYCIU CODZIENNYM 

WRITTEN BY : 
NATALIA WIECHA 
STUDENT OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WROCŁAW
PASSIONATE ABOUT USING THE „ZERO WASTE” PRINCIPLE IN 
EVERYDAY LIFE



Fleabag
 
The show is created and stars Phoebe Waller-Bridge, who wrote this piece originally as a one women 
screenplay. After performing it at Soho Theatre in London the show gained recognition, which enabled it 
to be adapted into a series by the BBC. Currently, it is available to stream via Amazon Prime. 
Fleabag is a dark comedy about a directionless twenty-something living in London who is coping with the 
recent death of her best friend. It is a mixture of a sit-com and a mystery about what happened between 
them prior to the accident. Throughout the series, the character breaks the fourth wall (turns to the 
camera, and tells the viewer what she is really thinking and feeling, usually in the form of a snarky joke), 
which seems as if she is interacting directly with the viewer. 
What I love about Fleabag is that all of the characters are deeply flawed but also smart and funny, sexual 
but not sex objects in the eye of the camera - they just feel real and that makes them extremely relatable. 
One of the things that makes this series stand out is its dark sense of humour - it is one of those shows, 
that will make you laugh out loud and cry 20 minutes apart. It’s funny, filled with wryness, sarcasm, 
and repartee. A perfect one to watch when you’re tired of seeing flawless characters straight out of an 
American movie. 
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Maniac
 
Jest to miniserial napisany przez Patrick’a Somerville’a, oraz wyreży-
serowany przez Cary’ego Fukanagę, którego niezwykłe umiejętności 
mogliśmy podziwiać już wcześniej w pierwszym sezonie innej produkcji 
o nazwie „True Detective”. 
W role główne wcielają się tu Emma Stone, Jonah Hill, a także kilku 
mniej znanych aktorów, takich jak Julia Garner i Jemima Kirke.
Fabuła Maniac rozgrywa w wizji przyszłości inspirowanej klimatem sci-
-fi oraz lat 80-tych, w której dwoje nieznajomych - Owen (schizofrenik, 
cierpiący na halucynacje) i Annie (borykająca się z niedawną śmiercią 
siostry) - decyduje się na udział eksperymentalnym teście leków. Jego 
efekty (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) mają sprawić, że ich 
wszystkie dotychczasowe problemy ze zdrowiem psychicznym znikną 
na dobre. Podczas badania zobowiązani są oni do przyjęcia kilku róż-
nych pigułek, które powodują serię realistycznych halucynacji/snów, 
w których biorą oni aktywny udział, jednak z niewiadomych przyczyn, 
mimo braku wcześniejszej wiedzy o swoim istnieniu sny Annie i Owena 
wciąż się łączą.
Każdy odcinek serialu składa się z innej, wspólnej wizji, której akcja to-
czy się w różnych gatunkach filmowych, okresach, scenografiach oraz 
z udziałem nowych postaci. Na całość składa się 10 odcinków, które 
razem dają poczucie wysoce rozbudowanego filmu.
Jedną z wyróżniających cech tej produkcji jest umiejętność budowania 
skomplikowanych światów. Autorzy byli w stanie stworzyć scenerię, 
która jednocześnie przypomina przyszłość i przeszłość - jest to wizja 
jutra, która w niektórych elementach jest również historyczna.
Jeśli jesteś fanem „Eternal Sunshine of a Spotless Mind” i „Black 
Mirror” to pozycja ta powinna niezwłocznie pojawić się na twojej liście 
seriali do obejrzenia. Dostępny do oglądania w serwisie Netflix.

Maniac
 
The miniseries is written by Patrick Somerville and directed by Cary Fukunaga, the latter, who already shown his 
extraordinary skills while working on the first season of another exceptional show called True Detective. It stars 
Emma Stone, Jonah Hill and some lesser-known actors as Julia Garner and Jemima Kirke. 
Maniac takes place in a kind of a sci-fi 80’s vision of a future, where two strangers - Owen (schizophrenic, who suffers 
from hallucinations) and Annie (coping with the loss of her sister) - decide to enrol into an experimental drug trial that 
claims if it works it could cure them of all mental health problems. In the drug trial, they take a series of different pills 
that force them to have vivid hallucinations/dreams except for some reason Annie’s and Owen’s dreams keep combi-
ning. 
Each episode consists of a different vision that they have together and it skips throughout all of these different genres, 
time periods, settings and characters. It is only 10 episodes that combined give you the feel of a movie. 
One of the standout points of the show is the world-building. The writers were able to create settings that simultaneo-
usly resemble the future and the past - it is a vision of the future that also feels historical in some elements. 
So, who is it for? I think that if you’re a fan of „Eternal Sunshine of a Spotless Mind” and „Black Mirror” it might be just 
your cup of tea. Available on Netflix.

Jonah Hill i/and Emma Stone / „Maniac” / 
Credit : Netflix 
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Fargo
 
Serial ten jest luźno oparty na filmie „Fargo” stworzonym przez braci Coen w 
1996 roku, a w jego obsadzie pojawiają się tacy aktorzy jak Martin Freeman 
i Billie Bob Thornton. Chociaż jego klimat nadal pozostaje w tym samym tonie 
co oryginał, nie powtarza on żadnej z oryginalnych historii postaci kultowej 
produkcji. 
Fargo to mroczna komedia/serial kryminalny, który ukazuje codzienne życie 
zwykłych mieszkańców Minnesoty, którzy z różnych przyczyn uwikłani są 
w świat przestępczości, morderstw i handlu narkotykami. Pierwszy sezon 
opowiada o spokojnym sprzedawcy ubezpieczeń - Lesterze, który jest stale lek-
ceważony przez swojego odnoszącego sukcesy starszego brata oraz dawnego 
szkolnego łobuza, który mieszka w tym samym mieście. Bohater jest również 
emocjonalnie maltretowany przez własną żonę. Gdy pewnego dnia zostaje po-
bity, przypadkowo spotyka tajemniczego płatnego zabójcę Malvo w poczekalni 
szpitala. Tej samej nocy w gwałtownym napływie furii morduje swoją żonę i w 
panice kontaktuje się z nim, aby pomógł mu w zatarciu wszelkich śladów zbrod-
ni. Wszystko co następuje to rodzaj powolnej i niezręcznej wersji Breaking Bad, 
w której Lester - niegdyś niewinny człowiek - zostaje coraz głębiej wciągnięty w 
świat przestępczy nieustannie próbując ukryć się przed policją.
Jest to serial - antologia, co oznacza, że każdy sezon ma nową fabułę, czas, 
obsadę i zupełnie nową historię. Moim zdaniem jest to jeden z wyróżniających 
go punktów, ponieważ właśnie to sprawia, że każda część jest bardzo staran-
nie dopracowana, i sama w sobie daje iluzję osobnego filmu.
Idealny, jeśli lubisz filmy Quentina Tarantino, „Breaking Bad”, „The God Father” 
lub po prostu chcesz poczuć dreszczyk emocji. Dostępny w HBO GO.

Martin Freeman / „Fargo”  / Credit : FX 

Fargo
 
The series is loosely based on the movie „Fargo” created by the Coen brothers in 1996 and stars actors as Martin Freeman 
and Billie Bob Thornton. Although it still remains in the same tone, it doesn’t retell any of the original stories. 
Fargo is a dark comedy/crime show that follows an everyday Minnesotan folk who get wrapped up in the world of crime, 
murder and drug dealing. 
The first season follows a mild-mannered insurance salesman named Lester, who is constantly belittled by his more suc-
cessful older brother, his high school bully who lives in the same town and also emotionally abused by his wife. One day after 
Lester gets beaten up, he by chance encounters a mysterious hitman named Malvo in the waiting room of a hospital. That 
night he snaps and murders his wife. He ends up calling him in order to help him clean up. What follows is a kind of slow-bur-
ning and awkward version of Breaking Bad where Lester - once an innocent man - gets dragged deeper into the criminal 
world, as he tries to hide from the police. 
It is an anthology series, which means that every single season has a new plotline, time period, cast and a completely new 
story. In my opinion, it is one of the standout points, because that’s what makes every part wrap up very neatly and give the 
illusion of a movie in and of itself.
Have a watch if you like Tarantino movies, „Breaking Bad”, „The God Father” or just if you want something to keep you at the 
edge of your seat. Available on HBO GO.
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W tym cyklu pragnę pokazać Wam różne z tajników pracy aktorów. Niejednokrotnie stu-
diując swój kierunek miałam do czynienia z tematyką, która dawała się poznać również 
w praktyce.

In this series, I want to show you various secrets of actors’ work. Often, while studying 
my field of study, I had to deal with a topic that could also be known in practice.

Kiedy małe dziecko przychodzi na świat odbiera bodźcie naturalnie i nieraz przysparza wielu 
zmartwień rodzicom.

Raczkuje, śmieje się, hałasuje, bezgranicznie okazuje smutek, radość. Nie bez powodu sam 
Szekspir w swojej sztuce ”Jak Wam się Podoba” wyodrębnił tę scenę życia.

,, W siedmioaktowym dramacie żywota. Najpierw 
niemowlę, śliniące się z wrzaskiem W ramionach 

niańki. ‘’

When a small child is born, it perceives stimuli naturally and often causes a lot of worry to 
parents.

He crawls, laughs, makes noise, shows endless sadness and joy. It is not without reason that 
Shakespeare himself distinguished this scene of life in his play „As You Like It”.

,, In the seven-act drama of life. First the baby, 
drooling screaming in the nanny's arms. '’

NAPISANE PRZEZ 
WRITTEN BY 
NATALIA WALASZCZYK 
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Maluch jest zdany na naukę i poznawanie świata. 
To właśnie w jego słusznej naiwności objawiają się 
jedne z głównych podstaw pracy aktora. Tak, może 
brzmi to aBsUrDaLnIe, ale do aktorstwa prowadzi 
kręta droga, współmierna z podejmowanymi 
działaniami. W pracy nad swoim warsztatem 
umiejętności czy wewnętrznej wrażliwości, w grę 
wchodzi powrót do tego, co organiczne. Bodźców, 
które stymulują, a potem generują odruch – tak 
samo naturalny, jak ten u dziecka. Każda obejrza-
na przez nas, wypracowana nakładka interpreta-
cyjna, pozostawia namiastkę tego, co prawdziwe. 
Czasami daje nam wrażenie, że coś jest tylko 
przedstawione – a nie żywe.

Bardzo wiele różni dawny teatr od tego współcze-
snego. Wiek XX za sprawą wielkich przodowników 
teatru, przyniósł ogromną falę zmian. Dziś stano-
wi jedną z ważniejszych podstaw pracy aktorów 
nad rolą i ćwiczeniami do niej. 
Technika, którą opiszę, jest ważna i prawdopodob-
nie przyda się w Waszej domowej pracy nad rolą. 
Będę prowadzić ją przez kolejne cykle. Za pamięci, 
muszę mocno podkreślić, że wiedza i książki które 
czytacie na temat aktorstwa to nie wszystko. 
Są to tylko elementy wspomagające. Nie da się 
wypracować prawdziwego przeżywania sztuki. 
Wielu aktorów, którzy zmierzyli się między innymi 
z techniką Stanisławskiego (o której zaraz wspo-
mnę), zrozumiało, że sucha wiedza techniczna 
przypomina jedynie udawanie teatrzyku.

The toddler is reliant on learning and exploring 
the world. It is his righteous naivety that has com-
mon grounds with the main foundations of the ac-
tor’s work. It may sound like an aBsUrD, but acting 
journey leads through a winding road, defined by 
our actions. While working on your workshop of 
skills or inner sensitivity, it is important to return 
to what is organic. Stimuli which generate a re-
flex - just as natural as that of a child. Each of the 
overlays we perceive leaves a substitute for what 
is real. Sometimes it gives us the impression that 
something is only represented - and does not 
truly exist.

There are numerous differences between the 
old-school theatre and the modern one. The 
20th century, thanks to the great leaders of the 
theatre, started a huge wave of changes. Today, 
it is one of the most important foundations of the 
actors’ work on the role and role exercises. 

The technique, which I am going to present, is 
important and will definitely be useful in your 
home practice. I will guide you through it. I must 
strongly emphasize that the technical knowled-
ge you have, and books about acting which you 
read, are not everything. These are just elements 
of support. It is impossible to work out a real 
experience of art. Many actors who dealt with 
Stanisławski’s technique, understood that strict, 
technical acting is more like pretending.

System Stanisławskiego

Stanisławski's system

Konstantin Sergiejewicz Aleksiejew, bo takie jest praw-
dziwe imię Konstantego Stanisławskiego, przez swoje 
całe życie prowadził szereg eksperymentów teatral-
nych i poszukiwań. Urodzony w Moskwie, w majętnej 
rodzinie przemysłowców, dawał upust swoim nowa-
torskim wówczas ideom w wybudowanym przez ojca 
teatrze. Już jako młody chłopiec, uczęszczając do teatru, 
sporządzał notatki. Uważnie obserwował, jak zachowują 
się aktorzy. Już wtedy, dzięki swoim wnikliwym obser-
wacjom, nauczył się rozpoznawać błędy w metodologii 
gry… skupiając się na zasadzie wiary w ból fizyczny lub 
psychiczny postaci na scenie.

Konstantin Sergeyevich Alekseev, as that is the real name 
of Konstanty Stanisławski, conducted a series of theatri-
cal experiments and searches throughout his life. Born in 
Moscow to a wealthy family of industrialists, he expres-
sed his modern ideas in the theatre built by his father. 
As a young boy, he used to take notes while analyzing the 
performance. He carefully watched how the actors be-
haved. Thanks to his thorough observations, he learned to 
recognize errors in the methodology of acting ... focusing 
on the principle of believing in the physical or mental pain 
of the characters on stage.
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,,Wszelkie emocje mają zawsze kon-
sekwencje fizyczne’’

Théodule-Armand Ribot

"All emotions always have physical 
consequences"

Théodule-Armand Ribot

Przełożę to na przykład z życia wzięty. Jeśli jadąc autobusem dostaniesz z bara od starszej pani, albo ktoś uderzy Cię 
piłką na wuefie, to odczujesz fizyczny ból (lub po prostu zewnętrzny bodziec). Tak samo jest ze słowami. Każda wiado-
mość, która do nas trafia, w rozkładzie dnia jest elementem dobrym, bądź złym. Każdy z tych elementów powoduje u nas 
reakcję. To samo dzieje się z postacią, w którą masz zamiar się wcielać. 
Słowa, których używasz na co dzień, są dla Ciebie rzeczą normalną; natomiast tekst, który otrzymujesz jako aktor/ka, jest 
pewnego rodzaju kodem.

Głównym założeniem metody Stanisławskiego jest to, byś z początku przeczytał tekst i stwierdził, co każde słowo dla 
Ciebie znaczy, z czym Tobie się kojarzy. Potęgą tej techniki jest wejście w głąb siebie. Tylko wtedy, kiedy ukażesz swoją 
indywidualność w postaci, w którą się wcielasz, ludzie Ci uwierzą. Założenie to kojarzyć się może z freudowskimi rozmy-
ślaniami. Tak też stwierdzili teoretycy teatru w Stanach Zjednoczonych.

I’ll explain it on a real-life example. If you get hit by an old lady on the bus, or someone hits you with a ball during your PE 
lesson, you will feel physical pain (or just an external stimulus). It also applies to the words you hear. Every message that 
we receive during the day is a good or a bad element. Each of those elements makes us react in a certain way. The same 
happens with the character you are going to impersonate. The words you use on a daily basis are completely natural for 
you; however, when it comes to the text (which you receive as an actor), they seem to be a code. 

The main assumption of Stanisławski’s method is that you first read the text and find out what each word means to you. 
The power of the technique is entering your internal world. Only when you show your individuality, you will be authentic. 
This assumption may be associated with Freudian reflections. Also, this is what theatre theorists in the United States 
stated.

Użyte Zdjęcie / Photo Credit : 
Constantin Stanislavski / Biography.com



WYOBRAŹNIA i KONCENTRACJA
ĆWICZENIA KONSTANTINA

iMAGINATION and CONCENTRATION
CONSTANTIN EXERCISES

Chyba nie jest to zaskoczenie, że pełni jedną z ważniejszych cech i podstaw. Ważne jest 
by starać się ćwiczyć wyobraźnie używać i starać się trzymać ją w sferze. W momencie 
prezencji tekstu (może wydać się to poniekąd na początku sztuczne ) starać się utrzymać 
tempo wypowiadanych słów. Dawać sobie czas, pauzę. Nie zapominać , że bohaterowie 
według tej techniki to też ludzie. Nikt nie klepie naraz wszystkich słów z pamięci, raczej 
oczekuję na reakcję osoby lub swoją. Starać się cały czas poszerzać swoją gamę emocji, 
szukać w sobie i poddawać się narzędziom jakim mamy a mianowicie ----- zmysłom

W książce pt. Praca aktora nad sobą wyodrębnił zmysły jako nasze narzędzi. W naszym 
interesie leży czy chcemy je poznać i nauczyć się nimi posługiwać. Oto zestaw, który 
wyodrębnił w swojej książce Praca Aktora nad Sobą.

It is probably no surprise that it is one of the most important features and basics. It is 
important to try to exercise your imagination and try to keep it in the sphere. When the 
text is present (it may seem somewhat artificial at first) try to keep the pace of the words 
spoken. Give yourself time, pause. Don't forget that the heroes of this technique are also 
people. Nobody pats all the words from memory at once, rather await the reaction of the 
person or his own. Try to constantly expand your range of emotions, look for yourself and 
surrender to the tools we have, namely ----- senses

In the book The actor's work on himself distinguished the senses as our tools. It is in our 
interest whether we want to get to know them and learn to use them. Here is the set he 
selected in his book The Work of an Actor on Himself.

WZROK

VISION

-> Przez 30 s patrz na jakąś osobę lub rzecz a następnie odwróć wzrok i opisz 
szczegółowo to co widziałeś. 

->Dwie osoby stoją naprzeciw siebie jedna naśladuje ruchy drugiej zachowując 
się niczym odbicie w lustrze. Naśladowca ma powtarzać ruchy Prowadzącego z 
taką dokładnością, by obserwator nie był w stanie powiedzieć kto prowadzi a kto to 
naśladuje. 

-> Look at a person or thing for 30 seconds, then look away and describe in detail 
what you saw.

-> Two people are standing opposite each other, one imitates the other's move-
ments acting like a reflection in a mirror. The follower has to repeat the move-
ments of the Leader with such accuracy that the observer is not able to say who is 
leading and who is following it.
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EMOCJA

SMELL

WĘCH

HEARING
SŁUCH

->Zamknij oczy odpręż się i wsłuchaj się w odgłosy z najbliższego otoczenia rozszerz 
pole słyszenia o dźwięki dochodzące z całego budynku ulicy a następnie miasta 
otwórz oczy i opisz co słyszałeś tak dokładnie jak tylko się da. 

-> Close your eyes, relax and listen to the sounds from the immediate surroundin-
gs expand the field of hearing with sounds coming from the entire street building 
and then the city, open your eyes and describe what you heard as accurately as 
possible.

->Zamknij oczy odpręż i skoncentruj na zapachach otaczającym cię w pokoju otwórz 
oczy i spróbuj sobie przypomnieć co dokładnie wyczułeś. 
-> Odtwórz wyobraźni znajome zapachy: kwiaty morze, łąka.  

-> Close your eyes, relax and focus on the smells surrounding you in the room, open 
your eyes and try to remember what exactly you sensed.
-> Recreate your imagination with familiar scents: sea flowers, meadow.

SMAK

TASTE

-> Opisz smak jaki masz teraz w ustach 
-> Postaraj  się odtworzyć wyobraźni znajomy zapachy
*Tajemniczy 6 zmysł 

-> Describe the taste you have in your mouth now
-> Try to recreate your imagination with familiar scents
* Mysterious 6th sense

EMOTION

Stanisławski rozszerzył gramy o zmysł emocji która empirycznie przyczynia się do 
poznania naszego otoczenia i naszego ducha. 

Stanisławski extended the game with the sense of emotion which empirically contri-
butes to getting to know our surroundings and our spirit.

-Czytaj zachłannie gazety powielaj wiedzę szeroki liberalne 
system edukacji rozwijaj we własnym doświadczeniu świa-
ta i zdolności współczucia innym. Nawet do złych postaci, 
które będziesz miał w zamiarze odgrywać potrzebujesz 
empatii. To zrozumienie  do złego charakteru pozwoli Ci 
pojąć jego kondycję i to co czyni go słabszym. 
- > ćwicz wracanie, odtwarzanie  chwil radości, smutku 
bądź nastrój który przeżyłeś.

-Read newspapers greedily, duplicate the knowledge of 
the broad liberal education system, develop in your own 
experience of the world and the ability to sympathize with 
others. Even for the bad characters you intend to act, you 
need empathy. This understanding of the bad character 
will allow you to grasp his condition and what makes him 
weaker.
-> practice coming back, recreating moments of joy, sad-
ness or the mood you experienced.
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DOTYK

TOUCH

-Zamknij oczy. Poproś kogoś o przedmiot zbadaj go dokładnie jedynie dotykiem. 
Oddaj przedmiot i opisz go jak najdokładniej. 

 -Close your eyes.  Ask someone for an item and examine it thoroughly only by 
touch.  Return the item and describe it as accurately as possible.
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NATALIA GADOMSKA 
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„ELEGANCKA CZERWONA” -50 ZŁ
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