




DEDYKACJA/DEDICATION

Dedykacja
Małymi krokami zbliżają się święta - inne niż kiedykolwiek 

wcześniej. Mamy nadzieje, że  31 Grudnia można będzie spokojnie 
odetchnąć i z nadzieją spojrzeć na 2021 rok. 

Ostatnie miesiące były ciężkie dla większości z nas dlatego wraz z 
zespołem Lumpexu chcieliśmy, aby to wydanie możliwie natchnęło 

was 
i przekazało nadzieje na lepszy okres.  

Nasz drugi numer poświęcony jest przede wszystkim kobietom, 
których prawa w czasie globalnej pandemii zostały zepchnięte na 

margines. 

W środku znajdziecie artykuły o gastronomii w czasie pandemii, o 
młodym pokoleniu i zewie zmian, o sztuce, filmie, muzyce, aktor-

stwie,  o zawrotności życia, o sprawiedliwości klimatycznej, a przede 
wszystkim o pasji - pasji do życia. 

Wraz z całym Teamem Lumpexu chcielibyśmy życzyć wam przede 
wszystkim spokoju. Abyście znajdywali inspiracje nawet w najmniej-

szym aspekcie dnia codziennego i abyście nie bali się próbować. 

Wiemy, że był to okres wyjątkowo intensywny emocjonalnie dlate-
go, od 15 grudnia, zostanie otwarta platforma, przy której użyciu 

anonimowo można będzie uczestniczyć w dyskusjach na temat 
zdrowia psychicznego, obaw związanych z aktualnymi zmianami, 

czy zwyczajnie na temat tego, co czujemy. 

Mamy nadzieje, że to wydanie będzie dla was tak wyjątkowe jak dla 
nas. 

Wszystkiego dobrego i wesołych świąt, 

Z uściskami, 

Redakcja Lumpex Magazine 

Dedication
Slowly, we are getting closer to Christmas - that we believe 
will be different than ever before. We hope that on the 31st 

of December you will be able to breathe peacefully and look 
forward to 2021. 

The past few months have been difficult for most of us, so to-
gether with the Lumpex team, we wanted this issue to inspire 

you as much as possible and bring hopes for a better time. 

Our second issue is primarily devoted to women whose 
rights have been marginalised during a global pandemic. 

Inside you will find articles about gastronomy during the 
pandemic, about the young generation and the need for 
change, about art, film, music, acting, contours of life, 

climate justice and, above all, about the passion - the passion 
for life. 

Together with Lumpex Team we would like to wish you 
all peace and quiet. That you find inspiration even in the 

smallest aspect of everyday life and that you will not be afraid 
to try. 

We know that this has been an extremely emotional period, 
so from the 15th of December, a platform will be opened 

up to discuss mental health, the fears of current changes, or 
simply what we feel. 

We hope that this edition will be as special for you as it is for 
us. 

Have a good and merry Christmas, 

With hugs, 

Editors of Lumpex Magazine 
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Aby umilić wam grudniowe, chłodne wieczory stworzyliśmy dla was 
naszą zimową playlistę „mulled wine”. Jedyne, co teraz pozostało to ciepły 

koc, grzane wino bądź herbata i nasze drugie wydanie w rękach. 
Miłego słuchania! 

To make your cold December evenings more pleasant, we have created 
yet another one our playlists called „mulled wine”. The only thing left to 

do is to cuddle up with a hot beverage, your favourite blanket and immer-
se yourself in a lecture of our brand-new issue.

Enjoy!

Playlista by : Natalia Wiecha 
MULED WINE
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WE, THE REVOLUTION
Jeżeli każde pokolenie ma własny czas, to kiedy my dostaniemy 
swój? Czy aby fraza „jak będziesz dorosły/a” nie jest już przesta-
rzała i może sprawić, że jak już „będziemy dorośli” może być już za 
późno? Świat dookoła nas się wali. Płoną lasy w Kalifornii, topnieją 
lodowce, zaostrzają się konflikty zbrojne oraz polityczne a słowa 
wypowiadane przez przywódców tego świata zapadają w pamięci i 
sercach zwykłych ludzi, którzy są tak skłóceni ze sobą, że są gotowi 
wskoczyć sobie na wzajem do gardeł.
Nasze pokolenie wykracza poza każdy możliwy i znany dotych-
czas schemat określający kolejne generacje. Teoria pokoleń, której 
twórcami są  William Strauss i Neil Howe mówi o tym, że dzieje 
kręgów kulturowych powtarzają się mniej więcej co osiemdziesiąt 
lat i dzielą się na cztery fazy. Pokoleniom, które były wychowywane 
w określonej fazie cyklu przypisane są poszczególne cechy. Według 
tej zasady osoby urodzone pomiędzy 1982 a 2004 rokiem, czyli 
milenialsi, których nazwa pokolenia często jest wypowiadana w 
sposób prześmiewczy i używana do szufladkowania przez starszych 
to pokolenie obywatelskie. Śledząc tę teorię pokolenie obywatelskie 
spędza dzieciństwo w okresie rozprężenia, a młodość w okre-
sie kryzysu. Jest wychowywane pod kloszem nadopiekuń-
czych i surowych rodziców z pokolenia idealistycznego. 
Teoria ta zwraca uwagę na to, że rzadko zdarzają się w tym 

If each generation has its own time, when will we get ours? Is it pos-
sible that the phrase "when you're grown up" is no longer obsolete 
and it can already feel too late fot that? The world around us is col-
lapsing. The forests of California are burning, glaciers are melting, 
armed and political conflicts are escalating, and the words spoken 
by the leaders of this world are engraved in the memories and hearts 
of ordinary people that are so conflicted with each other that they 
are ready to be at each other's throats.
 Our generation goes beyond every possible and known 
pattern of successive generations. The generational theory of 
William Strauss and Neil Howe is that the history of cultural circles 
is repeated approximately every eighty years and divided into four 
phases. The generations that have been brought up in a particular 
phase of the cycle are assigned individual characteristics. According 
to this principle, people born between 1982 and 2004, the Millen-
niums (whose generation's name is often pronounced in a mockery 
manner or used to put a label on someone by the older generation) 
are the generation of citizens. Following this theory, the civic gene-
ration spends its childhood in a period of decay and its youth in a 
period of crisis. It is brought up under the cover of overprotec-
tive and harsh parents from the idealistic generation. The 
theory points out that rebellious people are rarely in 

fot.  Tomasz Struski 
ig : @tomciophotography 
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gronie buntownicy, a w dorosłym życiu nastawione jest ono 
na posłuszeństwo. Czy aby na pewno?
Po 2004 roku teoretycznie rzecz biorąc następuje pokolenie 
adaptacyjne. W latach 1925-1942 ten typ pokolenia był 
nazywany niemym. Och ironio! Ludzie przypisani do tego 
typu spędzają dzieciństwo w okresie kryzysu, a młodość  
w okresie wyżu. Wychowani są w podobny sposób, jak 
pokolenie obywatelskie, jednak wchodząc w dorosłość 
podczas wyżu nie ma okazji wykazać się bohaterstwem, co 
przyczynia się do frustracji.
Przedstawioną teorię każdy może interpretować na własny 
sposób, ale czy ten koncept nie jest już zły u samej pod-
stawy? Dlaczego odkąd tylko potrafię sięgnąć pamięcią 
jesteśmy umniejszani? Do niczego się nie nadajemy jeste-
śmy zbyt nerwowi i generalizowani a starsi patrzą na nas z 
politowaniem. Dlaczego musimy ciągle wysłuchiwać,  
że „to tylko młodzieńczy bunt”, że jesteśmy porywczy, że 
„kiedyś było inaczej/lepiej”. Poskramia się każdy z naszych 
okrzyków rozpaczy i wołania o przebudzenie się świata, 
mówiąc, że to tylko dziecinne wybryki lub chęć sprzeciwie-
nia się. Tak! Sprzeciwiamy się temu co się dzieje wokół nas  
i jaki świat to właśnie my dostaniemy w spadku po  
poprzednim pokoleniu! 

this group, and in adulthood they are oriented towards 
obedience. Is that true, though?
 After 2004, theoretically speaking, an adaptive 
generation follows. In 1925-1942 this type of generation 
was called mute. Oh ironic! People assigned to this type 
spend their childhood in times of crisis and their youth 
in the high season. They are brought up in a similar way 
as the civic generation, but when entering adulthood 
during the high season they do not have the opportuni-
ty to show heroism, which contributes to frustration.
 Everyone can interpret this theory in their own way, 
but is this concept no longer a bad idea at its very 
basis? Why are we being belittled as soon as I can reach 
the memory? We are not fit for anything, we are too 
nervous and generalized while the older ones look at 
us with pity. Why do we have to keep hearing that "this 
is just a youthful rebellion", that we are impulsive, that 
"things used to be different/better". Every one of our 
cries of despair and cries for the awakening of the world 
is wriggled out, saying that this is just a childish antics 
or a desire to oppose. Yes, we oppose what is happening 
around us and what kind of world we will inherit from 
the previous generation! 

fot.  Tomasz Struski 
ig : @tomciophotography 
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 Skąd tak właściwie to całe oburzenie naszą po-
rywczą naturą i chęcią do walki z obecnym systemem i 
establishmentem? Przecież to właśnie Ci, którzy teraz 
na to narzekają i próbują zgasić w zarodku kreowali 
świat którego my nie chcemy dla przyszłych pokoleń. 
Zostaliśmy wychowani przez buntowniczą popkulturę. 
Igrzyska Śmierci, Więzień labiryntu, Naznaczona - to 
wszystko to jedna wielka, wieloletnia prezencja walki 
z systemem, która przynosiła wyczekiwane efekty, za 
które nierzadko trzeba było zapłacić najwyższą cenę.
 I to właśnie my teraz prowadzimy taką walkę. 
Walkę, która jest oblana nienawiścią hejtem i agresją. 
Nie możemy dać się stłamsić w zarodku. Musimy być 
wytrwali w tym do czego dążymy. Do poprawy dzisiaj i 
do lepszego jutro. Nie jesteśmy jedynie ewolucją, jeste-
śmy zdecydowaną rewolucją!

 Why all this outrage at our impulsive nature 
and desire to fight the current system and establish-
ment? After all, it was those who now complain about 
it and try to nip it in the bud who created a world that 
we do not want for future generations. We were raised 
by rebellious pop culture. The Hunger Games, Maze 
Runner, Insidious - all of this is one great, long-stan-
ding presentation of the fight against the system, which 
brought the expected results, which we often had to 
pay the highest price for.
 And it is us who are now conducting such a 
fight. A fight that is drenched in hatred and aggression. 
We cannot let ourselves be nipped in the bud. We must 
be persistent in what we strive for. To improve today 
and to a better tomorrow. We are not just an evolution, 
we are a decisive revolution!

Napisane przez: 
Jakub Kolmasiak 
Grafik, pasjonat meblowy, obserwator  
zachowań społecznych na przestrzeni generacji 
 
Written by 
Jakub Kolmasiak 
Graphic designer, passionate about furnitures, 
an observer of social behaviour within different  
generations

fot.  Tomasz Struski 
ig : @tomciophotography 
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W odmętach zimnych i mrocznych listopadowych popołudni, poza myślami o nieuchronnie zbliżających 
się Świętach Bożego Narodzenia, każdego roku towarzyszy mi głębokie uczucie nostalgii. Mistyczne światła 
powoli zaczynają być zawieszane między latarniami w centrum miasta, a migoczące dekoracje pojawiają 
się nie tylko w moich ulubionych kawiarniach, ale również w każdym możliwym do wyobrażenia sklepie. 
Szare i ciężko wyglądające kamienice nagle ukazują swoją magiczną stronę, a ich fasady przestają straszyć, 
wręcz przeciwnie, dodają one tajemniczego uroku, dzięki któremu całe miasto zamienia się w scenerię 
rodem z hollywoodzkiej produkcji. 
W takich czasach zdecydowanie zmieniają się moje preferencje filmowe i zaczynam interesować się pro-
dukcjami, które przenoszą mnie kilkadziesiąt lat wstecz. Te, które przedstawiają styl bycia tak odległy od 
tego, do którego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. Wolniejsze tempo życia oraz inne priorytety niż te, które 
są dla nas normą, pozwalają mi oderwać się od codziennych trosk i zanurzyć się w historiach fascynują-
cych postaci opartych na faktach, jak i tych w całości stworzonych na potrzeby serii. 

In the depths of cold and dark November afternoons, with Christmas creeping up inevitably, every year I 
find myself with a deep feeling of nostalgia. Fairy lights slowly being hung between lamp posts in the city 
centre, twinkling decorations starting to appear not only in my favourite cafes, but also in every shop ima-
ginable. Grey and heavy-looking tenement houses suddenly become quite magical and movie-like and the 
whole city transforms into a scenery straight out of a Hollywood production. 
In times like that my cinematography preferences definitely change and I start craving productions that 
take me a few decades back. The ones that depict a lifestyle that is so distant to the one we’re currently so 
accustomed to. A slower pace of life mixed with different priorities to the ones we have now enables me 
to break away from everyday worries and emerge myself in the amazing stories of fascinating characters 
based on real people or the ones entirely created for the purpose of the series. 

 &CHILL             
NAPISANE PRZEZ :
NATLIA WIECHA 
STUDENTKA UNIWERSYTETU EKO-
NOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 
PASJONATKA WYKORZYSTYWANIA 
ZASADY „ZERO ODPADÓW” W ŻY-
CIU CODZIENNYM 

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



The Marvelous Mrs. Maisel

One of those programmes is definitely Marvellous Mrs. Maisel. A true masterpiece set in the 1950’s 
New York City is a brainchild of Amy Sherman-Palladino previously known for Gilmore Girls or Love 
and Marriage. We join the main character – Midge Maisel - the just-so Upper West Side housewife and 
her comedian wannabe husband at a turning point in their lives. Having learnt about his affair and an 
immediate decision to leave the family, Midge finds herself alone and confused about what she’s suppo-
sed to do in this situation. In a drunken haze she stumbles onto a stage in a familiar comedy club which 
accidentally leads to the start of her own stand-up career. The show is witty and scandalous but also 
heartfelt and what’s most important - extremely addicting. 
The attention to detail is just impeccable – the scenography and costumes combined with a perfectly 
selected soundtrack give an almost fairy-tale like feel to the whole production. It is an ultimate pick-
-me-up after a hard week, that will leave you dreaming about perfectly fitted dresses in every colour 
imaginable as well as giving the imaginary middle finger to the patriarchy for creating unnecessary 
inequalities visible then, as well as in today’s world. Available on Amazon Prime. 

The Marvelous Mrs. Maisel
Jednym z takich programów jest Marvelous Mrs. Maisel. To praw-
dziwe arcydzieło, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w 
latach 50-tych XX wieku, jest zamysłem Amy Sherman-Palladino 
znanej wcześniej z Gilmore Girls oraz Love and Marriage. Już w 
pierwszych minutach serii poznajemy główną bohaterkę - Midge 
Maisel - gospodynię domową z Upper West Side - oraz jej męża - 
niedoszłego komika - w momencie, który można by było nazwać 
puntem zwrotnym w ich życiu. Informacja o jego romansie i natych-
miastowej decyzji o opuszczeniu rodziny powoduje, że Midge czuje 
się osamotniona i zdezorientowana. W pijackim amoku kieruje się 
do klubie komediowego, w którym przez swoją drugą połówkę ostat-
nimi czasami spędzała większość wieczorów. Niefortunny wieczór 
przypadkowo staje się katalizatorem do rozpoczęcia własnej kariery 
jaku artystki stand-up. Serial jest niewiarygodnie zabawny i skan-
daliczny, ale też chwytający za serce i co najważniejsze - niezwykle 
uzależniający. 
Dbałość o szczegóły jest nieskazitelna - scenografia i kostiumy w 
połączeniu z doskonale dobraną ścieżką dźwiękową nadają całej 
produkcji niemal bajkowy charakter. Jest to idealny sposób na 
rozluźnienie po ciężkim tygodniu, który sprawi, że będziesz marzyć 
o idealnie dopasowanych sukienkach w każdym możliwym kolorze. 
Jest on również swoistym przytykiem w stronę męskiej wizji świata 
tworzącej niepotrzebne nierówności, które widoczne były nie tylko 
w tamtejszych realiach, ale także i dzisiaj. Serial dostępny jest na 
Amazon Prime. 

Rachel Brosnahan/The Marvelous Mrs. Maisel. /
Photo: Amazon Studios

Gambit Królowej 

Premiera odbyła się zaledwie miesiąc temu, wysoce oczekiwana produkcja 
Netflixa trafiła prosto do "najbardziej oglądanego" miejsca w ciągu kilku go-
dzin. Jest to następstwo powstania fikcyjnej postaci szachowej cudownej Beth 
Harmon, która uczy się gry od dozorcy w piwnicy swojego sierocińca. Jako 
nastolatce udaje jej się stać częścią międzynarodowego środowiska szachowe-
go, podróżując po świecie i pokonując mężczyzn dwa razy w jej wieku z nie-
zwykłą łatwością. Spędza też ten czas walcząc z uzależnieniem - jest to dla niej 
znacznie trudniejsza walka niż jakikolwiek mecz szachowy, nawet z najbardziej 
wymagającym przeciwnikiem. Pełna szybkich cięć, kunsztownego kadrowania 
i pięknych ujęć, Queen's Gambit dostarcza niesamowitej dawki rozrywki, któ-
rej wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy w tych zimnych i długich miesiącach. 
To najlepsza możliwa wersja lat 60-tych, pełna zderzenia wzorów i odważnych 
zestawień kolorystycznych, zbyt doskonała i dopasowana, by była prawdziwa, 
ale na tyle wykwintna, by zapewnić żywy kontrast do bardzo czarno-białej gry 
rozgrywanej na bardzo czarno-białej planszy. Ale seria nie byłaby tak magiczna 
bez Taylor-Joy, której ekspresyjna twarz i jeszcze bardziej wyraziste ruchy rąk 
są kluczowym elementem tego, co sprawia, że mecze szachowe są tak hipnoty-

Anya Taylor-Joy / The Quen’s Gambit photo : Netflix
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The Queen’s Gambit
 

Premiering only a month ago, the highly anticipated Netflix production went straight to the “most watched” spot in a 
matter of hours. It follows the rise of fictional chess prodigy Beth Harmon, who learns the game from a janitor in her 
orphanage’s basement. As a teen, she makes her way onto the international chess circuit, traveling the globe and beating 
men twice her age with remarkable ease. She also spends that time battling addiction - a much harder fight for her than 
any chess match, even with the most demanding opponent. Full of quick cuts, artful framing and beautiful shots, Queen’s 
Gambit delivers an unbelievable dose of entertainment we all desperately need in those cold and lengthy months. It’s the 
best possible version of the 1960s, full of pattern clashing and bold color statements, too perfect and matchy to be real, 
but exquisite enough to provide a vibrant contrast to a very black and white game played on a very black-and-white board. 
But the series wouldn’t be as magical without Taylor-Joy, whose expressive face and even more expressive hand movements 
are a key part of what makes the chess matches so mesmerizing. She fits so perfectly into that era’s fashion and mannerisms 
that she may as well have been born in the wrong decade. This beautifully paced and surprisingly subversive drama explores 
grief, addiction and success but in my opinion its most poignant part is definitely the friendship and support present even 
in the most complex relationships, which this year of all years, speaks to us more than ever.

zujące. Tak doskonale wpisuje się w modę i manieryzm tamtej epoki, że równie dobrze mogła urodzić się w złej dekadzie. 
Ten pięknie poprowadzony i zaskakująco wywrotowy dramat zgłębia smutek, uzależnienie i sukces, ale moim zdaniem 
jego najbardziej przejmującą częścią jest zdecydowanie przyjaźń i wsparcie obecne nawet w najbardziej skomplikowanych 
momentach, którego temat może wydawać się bardziej aktualny niż kiedykolwiek przedtem.

Mrs. America 

Nawet jeśli nie masz czasu, aby zatopić się w rozległym morzu serialów, które 
obecne platformy strumieniowe mają do zaoferowania, spróbuj zrobić wyją-
tek dla tego jednego. Mimo, że dzieje się to w latach siedemdziesiątych, pani 
Ameryka jest niepokojąco aktualna, zwłaszcza w świetle wydarzeń, które miały 
miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przedstawia ona zderzenie polityczne 
dwóch grup mających przeciwstawne poglądy na temat praw reprodukcyjnych 
kobiet. Jedną ze stron jest Phyllis Shlalfley (Kate Blanchet) - "antyfeministyczna" 
działaczka przeciwko poprawce dotyczącej równych praw, prowadzona przez 
opozycję - przedstawicielka Bella Abzug (Margo Martindale), Gloria Steinem 
(Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman) i Shirley Chisholm (Uzo Aduba). 
Scenariusz bawi się w tych ironiach, które spiętrzają się, tworząc obraz niepo-
rządnego, skonfliktowanego pola walki, gdzie interesy i ideologia rzadko są w 
idealnej zgodności. Znoszą je wszystkie czynniki komplikujące klasę i rasę, a także 
ślepotę - umyślną i nieświadomą. Każdy odcinek skupia się na jednej kobiecie 
(podobnie jak tytuły - Gloria, Shirley, Betty itp.), co pozwala nam odnaleźć 
poczucie zrozumienia, a nawet małe podobieństwa łączące nas ze wszystkimi, bez 
względu na to, jak różne wydają się być nasze poglądy. Dostępne na HBO GO.

Mrs. America

Even if you don’t have the time to emerge yourself in the vast sea of shows that current streaming platforms have to offer, try to 
make an exception for this one. Although set in the Seventies, Mrs America is alarmingly current especially in the light of the 
events that took place in the last couple of months. It depicts the political clash between two groups holding opposing views con-
cerning women’s reproductive rights. One side being Phyllis Schlafly (Kate Blanchet) – an “anti-feminist” campaigner against the 
Equal Rights Amendment led by the opposition - Representative Bella Abzug (Margo Martindale), Gloria Steinem (Rose Byrne), 
Betty Friedan (Tracey Ullman) and Shirley Chisholm (Uzo Aduba). The script revels in these ironies, which pile up to form a pic-
ture of a messy, conflicted battlefield, where interests and ideology are rarely in perfect alignment. The complicating factors of class 
and race, and the blindness – wilful and otherwise – to them all endure. Each episode focuses on one woman (as go the titles – 
Gloria, Shirley, Betty etc) which enables us to find a sense of understanding or even small similarities connecting us to all of them, 
no matter how different our views seem to be. Available on HBO GO.

Cate Blanchett / Mrs. America / photo : Netflix/ FX
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LEPSZY, GORSZY, TAKI SAM

Według szeroko badanej w socjologii teorii porównań 
społecznych, mamy niepowstrzymaną chęć do ciągłe-
go porównywania się z innymi ludźmi. Dzięki temu, 
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie taką ‘ogólną skalę’ i 
umieścić na niej samego siebie. To właśnie takie proce-
sy pozwalają nam ocenić swoją moralność, zasadność 
naszych działań, a także zdefiniować siebie. To właśnie 
ludzie, którymi się otaczamy, są swoistym punktem 
odniesienia, do którego sięgamy zawsze, kiedy chcemy 
dokonać autoewaluacji. Naukowcy nie są jednomyślni 
w kwestii definiowania mechanizmów, jakie stoją za 
porównaniami społecznymi – te niekiedy określane są 
jako automatyczne i mimowolne, a innym razem – jako 
kontrolowane i świadome. Najczęściej jednak dominu-
je pogląd, że porównania społeczne mogą występować 
w obu tych formach. 
Możemy porównywać się na różne sposoby – a to spra-
wia, że za każdym razem otrzymujemy inny rezultat. 
Porównania ‘w górę’ (upward comparisons) to innymi 
słowy porównywanie się z ludźmi, którzy są lepsi od nas 
w jakiejś dziedzinie. Czy takie porównania są dobre? 
Zależy. Jeśli służą nam one jako zdrowa motywacja, są 
jak najbardziej korzystne – pomagają nam się dosko-
nalić. Z drugiej strony, mogą przyczyniać się także do 
pogorszenia samopoczucia, jeśli bombardujemy swoją 
głowę przekonaniami ‘ale oni są super, nie to, co ja’. 
Porównania ‘w dół’ (downward comparisons) to nic 
innego niż porównywanie się do ludzi, którzy są od nas 
gorsi w jakiejś dziedzinie. Zwykle sięgamy po nie, kiedy 
chcemy podreperować swoje ego, zwiększyć zadowole-
nie z siebie. 
Teraz wyjaśnię, po co w ogóle o tym wszystkim wspo-
minam. Otóż, w obecnych czasach napięcia i niepoko-

According to the theory of social comparison, widely 
researched in sociology, we have an unstoppable urge 
to compare ourselves with other people. Thanks to 
that, we are able to imagine a 'general scale' and place 
ourselves on it. These processes allow us to assess our 
morality, the legitimacy of our actions and define our-
selves. The people we surround ourselves with constitu-
te a specific point of reference that we always use when 
we want to self-evaluate. Scientists are not unanimous 
when it comes to defining the mechanisms behind 
social comparisons.  These are sometimes described as 
automatic and involuntary, and other times as control-
led and conscious. However, the dominant view is that 
social comparisons can occur in both of these forms.
We can compare ourselves in various ways - and that 
means that we can get different outcomes of such com-
parisons each time. Upward comparisons are processes 
during which we compare ourselves with people who 
are better than us when it comes to particular abilities. 
Are such comparisons good? It depends. If we perceive 
them as a healthy motivation, they are beneficial - they 
help us to improve. On the other hand, they can also 
make you feel worse if you bombard your head with 
the beliefs ‘everyone is great, except for me’. We use do-
wnward comparisons to compare ourselves to people 
who are somehow worse than us. We usually reach for 
them when we want to repair our ego, increase self-sa-
tisfaction.
Now I will explain why I mentioned all of this. Well, in 
the times of social tension and unrest, we increasingly 
need a sense of community, unity and understanding. 
The world is huge and terrifying - and there's absolutely 
nothing wrong with not wanting to deal with it alone. 

BETTER, WORSE, THE SAME
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ju społecznego, coraz bardziej potrzebujemy poczucia 
wspólnoty, jedności i zrozumienia. Świat jest ogromny 
i przerażający – i nie ma w tym absolutnie nic złego, że 
nie chcemy mierzyć się z nim w pojedynkę. Wszyscy 
porównujemy siebie do innych – jedni bardziej, drudzy 
mniej, ale to robimy – często nawet nieświadomie. Co 
więcej, to nieustanne porównywanie się towarzyszy nam 
w każdym wieku, niezależnie od naszego wykształcenia, 
poziomu umiejętności czy wysokiej bądź niskiej samo-
oceny. 
Każdy z nas chce wierzyć w to, że jest dobrym człowie-
kiem. Każdy z nas chce również wierzyć w to, że jest 
inteligentny i zabawny – nie ma w tym nic dziwnego. 
Jednak kiedy na własne życzenie kreujemy sobie bańkę 
‘idealnego życia’, tak naprawdę unieszczęśliwiamy siebie 
i pozostajemy nieszczerzy wobec otoczenia. Wszyscy 
chcemy być zrozumiani – ale żeby do tego doszło, nie 
możemy wiecznie sabotować własnych odczuć i emocji! 
Co bowiem ważne, obiektem naszych porównań nie są 
wyłącznie obiektywne wartości ‘materialne’. Porównu-
jemy także to, w jaki sposób o czymś myślimy, jak się 
czujemy! Dopóki nie zaczniemy prowadzić otwartego 
dialogu na ten temat, coraz trudniej będzie nam się 
wzajemnie zrozumieć. Uwaga: wszyscy odczuwamy 
negatywne emocje. Nie, to nie czyni nas złymi ludźmi. 
Nie powinieneś/nie powinnaś się czuć źle tylko dlate-
go, że nie płaczesz na pogrzebie babci, mimo, że Twoje 
rodzeństwo zanosi się szlochem. To nie czyni z ciebie 
złego człowieka. Tak samo jak to, że otuchy dodaje ci 
fakt, że twoja koleżanka tez oblała egzamin i nie jesteś z 
tym sam/a. To nie jest głupie i naiwne, że płaczesz przez 
chłopaka, który cię olał, podczas gdy twoja ciotka dziel-
nie znosi rozwód. Ludzie, dajmy żyć sobie samym! 
To właśnie dlatego tak wiele słyszy się o wsparciu. To 
dlatego tak głośno należy mówić o tym, że ‘ktoś też tak 
ma’. Badania przeprowadzane na pacjentach chorują-
cych na nowotwory wskazały, że mają oni tendencję do 
‘porównań w dół’ – często rozpatrują swoją sytuację w 
kontekście osób, które ciężej chorują (jest to forma re-
gulacji emocjonalnej). Czy to oznacza, że cieszą się oni z 
tego, że ktoś ma gorzej? ABSOLUTNIE NIE. Czy takie 
mechanizmy są normalne? ZUPEŁNIE TAK. Skoro 
więc nie ocenilibyśmy krytycznie pacjentów onkolo-
gicznych, przestańmy także samobiczować siebie za „złe” 
odczucia.
Każdy z nas ma osobę, której nie lubi bez konkretnego 
powodu i wstydzi się do tego przyznać. Wszyscy komuś 
czegoś zazdrościmy. Wszystkim nam ciężko cieszyć się z 
awansu koleżanki (której z całych sił kibicujemy), kiedy 
sami zostaliśmy zwolnieni. Nikt nie chce przyznawać się 
do tego, że poczuł się upokorzony, albo okazał się zbyt 
naiwny. Łatwiej nam udawać, że coś nas nie obchodzi, 
niż przyznać, że mamy do kogoś żal. Wolimy udawać 

We all compare ourselves to others - some more, some 
less, but we do it - often even unconsciously. 
Everyone wants to regard themselves as good, intelligent 
and fun. However, when we create this bubble of 'ideal 
life' at our own request, we make ourselves unhappy and 
remain dishonest with the others. We all want to be un-
derstood - but for that to happen, we can't sabotage our 
own feelings and emotions! Importantly, the objects of 
our comparisons are not only objective 'material' values. 
We also compare the way we think about something, 
how we feel! Until we start a conversation on that, it will 
become more and more difficult for us to understand 
each other. Note: we all have negative emotions. No, 
that doesn't make us bad people.
You shouldn't feel bad just because you aren't crying 
at your grandma's funeral, even though your siblings 
are sobbing. It doesn't make you a bad person. Just like 
the fact that you feel better when you learn that your 
friend also failed the exam and you are not alone with 
it. Crying for a boy who blew you off while your aunt is 
bravely enduring a divorce is not stupid and naïve.
This is why we hear so much about support. This is why 
one should speak so loudly that 'someone also feels that 
way’. Studies on cancer patients have shown the tenden-
cy towards downward comparisons – patients often 
think about their situation in the context of people who 
are in the worse condition (it is a form of emotional 
regulation). Does this mean that they are happy that 
someone has it worse? ABSOLUTELY NOT. Are such 
mechanisms normal? DEFINITELY YES. Then, if we 
would not criticise cancer patients, let's also stop self-fla-
gellation for "bad" feelings.
Each of us has a person whom we dislike for no good 
reason and are ashamed to admit it. We all envy some-
one something. We all have a hard time enjoying the 
promotion of a friend (whom we truly support) when 
we have just got fired. Nobody wants to admit that they 
felt humiliated or turned out to be too naive. It's easier 
for us to pretend we don't care than to admit we have a 
grudge against someone. We prefer to pretend that we 
don’t care than to cry in front of others. Everyone needs 
interest, admiration, warmth. It's normal - and it's just as 
important to understand that we don't have to be asha-
med of these emotions - and what's more, we absolutely 
shouldn't feel guilty about them!
Each of us compares ourselves to the others - this is 
a normal (and scientifically studied!) phenomenon. 
It is also normal for these comparisons to result in 
mood changes. Therefore, instead of hiding your actual 
emotional state once again, it's worth talking about it. 
Community is important to us, as well as simply being 
understood. Forget this perfect version of ourselves just 
for a moment - and instead, talk to each other. Let's use 



przed najbliższymi, że ‘i tak mi na tym nie zależy’, niż popłakać 
się na ich oczach. Każdy potrzebuje zainteresowania, podzi-
wu, ciepła. To normalne – ale równie ważne jest zrozumienie, 
że wcale takich emocji nie musimy się wstydzić – a co więcej, 
absolutnie nie powinniśmy mieć z ich tytułu poczucia winy!
Każdy z nas porównuje się z innymi – jest to normalne (i na-
ukowo zbadane!) zjawisko. Normalne jest również to, że skut-
kiem takich porównań są zmiany nastroju. Dlatego, zamiast 
po raz kolejny ukrywać swój faktyczny stan emocjonalny, war-
to o tym porozmawiać. Ważna jest dla nas wspólnota, ważne 
jest dla nas zrozumienie i poczucie, że nie jesteśmy jedynymi, 
którzy ‘tak mają’. Zapomnijmy na chwilę o tej nieskazitelności, 
której wymagamy od siebie (i często od swoich bliskich) – i 
zamiast tego, rozmawiajmy ze sobą. Wykorzystajmy mecha-
nizm porównań jako pozytywną motywację, ale także źródło 
ciepłego, ludzkiego wsparcia. Udawanie, że sobie z czymś 
świetnie radzimy, kiedy tak naprawdę najchętniej uciekliby-
śmy na inny kontynent nie tylko sprawi, że nie pozbędziemy 
się negatywnych uczuć, ale także wyśle naszemu otoczeniu 
komunikat: „można sobie z tym poradzić, bez problemu”. 
Przestańmy zadręczać się iluzją, którą wzajemnie sobie nakrę-
camy. Nauczmy się słuchać, oduczmy się oceniać. 
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the comparison mechanisms as a positive motivation, but 
also a source of warm, human support. Pretending that we are 
coping well with something when we would really like to flee 
to another continent will not only prevent us from getting rid 
of negative feelings but also send a message to our surroun-
dings: "You can handle it, no problem." Let's stop tormenting 
ourselves with the illusion we wind up on each other. Let's 
learn to listen, not to judge.

NAPISANE PRZEZ JULIA KURAŚ
Felietonistka socjologiczna; studentka ostatniego 
roku psychologii na Uniwersytecie City Universi-
ty of London

WRITTEN BY JULIA KURAŚ
Sociological columnist; last-year psychology 
student at City University of London
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Przerażona ostatnimi sytuacjami w Polsce pozwoliłam sobie odbyć małą podróż i zagłębić się w historii praw 
kobiet. Jest to niemały miszmasz, dlatego, że ciężko było mi skleić wszystkie te fakty razem, aby stanowiły zwię-
złą całość. Zdaje sobie sprawę, że niektóre wydarzenia, czy daty mogły umknąć mojej uwadze, ale mam nadzieje, 
że udało mi się nakreślić burzliwość historii kobiet i równocześnie oddać hołd każdemu, kto stał po ich stronie. 
Dodatkowo ostrzegam, słowo „Kobiety” zostaje stanowczo nadużyte w poniższym tekście.
Rok 1789. Rewolucja Francuska. Jak zmiany to zmiany. Pierwsze postulaty i wypowiedzi na temat praw kobiet.
1792. Mary Wollstonecraft. Autorka „Wołanie o Prawa Kobiety” - w którym mowa była o nierównym traktowa-
niu kobiet, męskim honorze, czy o pozornym wyróżnianiu kobiet w społeczeństwie.
Mamy rok 1793, Olympe de Gouges, pierwsza kobieta walcząca o prawa kobiet zostaje ścięta za przygotowanie 
deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki w czasie trwającej wtedy rewolucji francuskiej. „Kobieta rodzi się i pozo-
staje wolna i równa w prawach mężczyźnie” - Tak brzmiał pierwszy artykuł tej deklaracji. Rzeczywiście, (mó-
wiąc ironicznie) niezwykle kontrowersyjny. W deklaracji znalazł się również punkt mówiący: „ „Skoro kobieta 
może zgodnie z prawem zawisnąć na szubienicy, winna również mieć prawo stanąć na mównicy”. Olympe na 
własnej skórze doświadczyła, jak bardzo się myliła. Była ona kobietą niezwykle elokwentną, autorką powieści 
epistolarnej „Wspomnienia pani de Valmont” i licznych sztuk teatralnych, w tym najgłośniejszej krytykującej 
niewolnictwo i rasizm. Była również założycielką saloników literackich. Okej, więc Olympe w skrócie mamy 
już za sobą. Idziemy więc dalej. Wraz z rewolucją przemysłową kobiety zaczynają zajmować stanowiska w fabry-
kach-w efekcie coraz bardziej się usamodzielniają. W powietrzu wisi chęć zmian.
1839 rok, światu ukazuje się „The Woman of England” autorstwa Sary Ellis. Sara wiele jednak nie wskurała, ale 
gdy nagle poparcie wyraził mężczyzna, zainteresowanie prawami kobiet wzrosło. Był to John Stuart Mill. Był on 
jednym z pierwszych mężczyzn stających po stronie kobiet. Ubiegał się o prawa kobiet do rozwodów i zawiera-
nia ponownych związków małżeńskich. Spoko. Idziemy dalej.
1848 rok-Seneca Falls. Mamy to! Pierwsza konwencja dotycząca praw kobiet. Na czele z Lucretia Mott, Eli-
zabeth Cady Stanton. Kobiety domagają się prawa głosu. 68 kobiet i 32 mężczyzn (aż sama zdziwiłam się tak 
wysoką liczbą) podpisuje „Declaration of Sentiments”, która zapoczątkowuje dekadę aktywizmu i w efekcie 
nadanie kobietom praw wyborczych. Frederick Douglass, (również podpisał deklarację) były niewolnik, staje się 
kobiecym sprzymierzeńcem i pomaga przeforsować nowe postulaty.
1849. Pierwsza Kobieta kończy studia medyczne i dostaje tytuł doktora w Stanach Zjednoczonych. Gratuluje-
my doktor Elizabeth Blackwell.
1865-1870. Anglia. Zaczyna się coś dziać — akcja na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych. W Efekcie 
właścicielki domów płacących podatki uzyskają prawo do głosu w wyborach samorządowych.
1882. na świat przychodzi Virgina Woolf. Znana feministka i myślicielka.
1869 rok, WAŻNE. 10 grudnia. Wyomig zatwierdza pierwsze w historii prawo nadające kobietom możliwość 
głosowania i obejmowania stanowisk. Staje się dzięki temu pierwszym stanem, który dopuścił się takiego szaleń-
stwa.
1869. Stany Zjednoczone. Powstaje pierwsze Narodowe stowarzyszenie sufrażystek.
1897. Londyn. Pierwsza Federacja sufrażystek brytyjskich. Millicent Fawcent zostaje głową federacji. Emelina 
Pankhurst zostaje jedną z przedstawicielek. Radzę zapamiętać kobitkę.
1902. Australia nadaje prawa wyborcze kobietom. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że rdzenna ludność 
otrzymuje prawo do głosowania we WŁASNYM kraju (sorry, ale oni byli tam pierwsi) dopiero w 1962!
1906. Finlandia., tam też można już glosować.
1908. Dania (w pełni 1915, ale dobry początek).
1913. Norwegia.
1915. Islandia.
1915 No i proszę (aż mam łzy w oczach), 18 (lub jak niektóre źródła podają 10) listopada, 300 sufrażystek 
maszeruje w kierunku Izby Parlamentu. Domagają się praw. Na miejscu wita ich kordon policji (z czymś mi się 
to kojarzy). Aktywistki zostają brutalnie bite, dochodzi również do przemocy seksualnej. Akcja trwa 6 godzin. 
W wyniku brutalności policji (szarpania za włosy, czy przydeptywania kopytami końskimi) dwie z aktywistek 
zmarły w tym siostra wspomnianej wyżej Pankhurst, która staje się jedną z najbardziej bojowych sufrażystek. 
Aresztowano 150 osób. Wiele z nich było molestowanych seksualnie.
1915. Kolejne kraje przyznają prawa wyborcze. Holandia (w pełni w 1919), Rosja, Łotwa, Estonia, Urugwaj (w 
pełni w 1927).
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Terrified by recent situations in Poland, I took the liberty of taking a little trip and digging into the history of 
women's rights. It is quite a misfortune, because it was difficult for me to put all these facts together to form a 
concise whole. I realize that some events or dates may have escaped my attention, but I hope that I have mana-
ged to chart the turbulence of women's history and, at the same time, pay homage to everyone who stood by 
their side. In addition, I would like to warn you that the word 'Women' is being strongly misused in the follo-
wing text.
1789, the French Revolution. Change means change. The first demands and statements on women's rights.
1792, Mary Wollstonecraft. Author of “Calling for Women's Rights”. - which referred to the unequal treatment 
of women, male honor, or the apparent distinction of women in society.
It is 1793, Olympe de Gouges, the first woman to fight for women's rights is beheaded for drawing up a dec-
laration of the Rights of the Woman and of the Citizen during the French Revolution that was under way. “'A 
woman is born and remains free and equal in her rights as a man'. — That was the first article of the declaration. 
Indeed, (ironically speaking) extremely controversial. There was also a point in the declaration: “If a woman can 
legitimately hang on the gallows, she should also have the right to stand on the rostrum. Olympe has experien-
ced herself how wrong she was. She was an extremely eloquent woman, author of the epistolary novel 'Memoirs 
of Mrs. de Valmont' and numerous plays, including the loudest criticism of slavery and racism. She was also a 
founder of literary salons. Okay, so Olympe, what's next? With the Industrial Revolution, women are starting 
to take up positions in factories as a result of which they are becoming increasingly independent. The desire for 
change hangs in the air.
1839, “the Woman of England” by Sarah Ellis is released to the world. However, Sarah didn't get too much 
attention, but when a man suddenly started supporting a woman, interest in women's rights increased. It was 
John Stuart Mill. He was one of the first men to take the side of women. He believed women deserved a right to 
divorce and remarry. That is fine. We go on.
1848-Seneca Falls. We have it! First Convention on Women's Rights. Led by Lucretia Mott, Elizabeth Cady 
Stanton. Women are demanding the right to vote. 68 women and 32 men (I was surprised by such a high num-
ber myself ) sign the 'Declaration of Sentiments', which marks the beginning of a decade of activism and, as a 
result, of giving women the right to vote. Frederick Douglass, (he also signed the Declaration), a former slave, 
becomes a female ally and helps to push through new demands.
1849. The first woman completes her medical studies and receives a doctorate in the United States. Congratula-
tions to Dr Elizabeth Blackwell.
1865-1870. England. Something is beginning to happen - a campaign to give women the right to vote. As a 
result, tax-paying homeowners will be given the right to vote in municipal elections.
1882. Virgina Woolf is born. A well-known feminist and philosopher.
1869, IMPORTANT. 10th of December. Wyomig approves the first ever law giving women the opportunity to 
vote and to hold office. It makes it the first state that has committed such thing.
1869. United States. The first National Association of Suffragettes is created.
1897. London. First Federation of British suffragettes. Millicent Fawcent becomes head of the Federation. Eme-
lina Pankhurst becomes one of the representatives. I advise you to keep this name in mind.
1902. Australia gives women the right to vote. However, it is important to note that the indigenous Australians 
are only given the right to vote in THEIR OWN country (with all the respect, but they were there first) in 
1962!
1906. Finland., you can already vote there.
1908. Denmark (fully 1915, but good start).
1913. Norway.
1915. Iceland.
1915, And there you go (I already have tears in my eyes), on the 18th (or as some sources say on the 10th) of 
November 300 suffragettes march towards the House of Parliament. They demand rights. On the spot they are 
greeted by a police cordon (It reminds me of something). The activists are brutally beaten and sexual violence 
occurs. The action lasts 6 hours. As a result of the police brutality (pulling their hair or trampling them using 
their horse's hooves) two of the female activists die, including the sister of the above-mentioned Pankhurst, 
who is becoming one of the most combatant suffragettes. 150 people were arrested. Many of them were sexually 
harassed.
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1916. Margaret Sanger otwiera klinikę antykoncepcyjną w Nowym Jorku.
1917. - mamy pierwszą Congresswoman. Jeannette Rankin dobra robota.
1917. Polskie Kobiety zwołują zjazd Polskich Kobiet. Co jest tego efektem? Nie tylko nadanie praw wy-
borczych kobietom rok później, ale również PIERWSZE POLSKIE POSŁANKI (You go, girl!)!
1918. POLSKA (okazuje się, że kiedyś, zamiast się cofać jednak była krajem postępowym), Litwa, Niem-
cy, Austria, Wielka Brytania (w pełni w 1928), Azerbejdżan, Armenia, Kirgistan. Powoli coraz więcej 
krajów dołącza do listy (Pełna rozpiska poniżej). Świat coraz bardziej postępowo patrzy na różnice płci. 
Nadchodzi jednak coś, co na chwile przygłusza tematy praw człowieka, a wręcz całkowicie je neguje-II 
Wojna Światowa…

Lata 50. Tzw. Druga Fala Feminizmu. Zaczynają się debaty o przemocy seksualnej i patologiach w 
związkach. Zmiany dzieją się w wielu krajach przez co, niemożliwe jest, żeby wspomnieć o wszystkich. 
Walka o prawa kobiet łączy się z walkami o ogólne respektowanie praw człowieka w tym koniec z dys-
kryminacjami na tle rasowym.
1955. Stany Zjednoczone. Rosa Parks (Ciemnoskóra obywatelka stanów zjednoczonych) odmawia zwol-
nienia miejsca białoskóremu mężczyźnie. Zaczyna się movement dotyczący praw człowieka. NARESZ-
CIE.
1964. Prezydent Lyndon B. Johnson podpisuje „Civil Rights Act” o zakazie dyskryminacji na tle raso-
wym, religijnym, narodowym, czy ze względu na płeć. (No, powiedzmy, że się udało).
Wiele ważnych wydarzeń miało i ma miejsce do dnia dzisiejszego. Notorycznie słyszymy „Po raz pierw-
szy w historii kobieta…”. Pięknie słuchać o kolejnych postępach w zakresie szanowania praw człowieka.
Mimo tego, że ta historia zasługuje na happy end, dalej jesteśmy od niego daleko. Kobiety w bardzo 
dużym stopniu dyskryminowane są ze względu na swoją płeć. Przemoc fizyczna i psychiczna jest na po-
rządku dziennym.
Według raportu Banku Światowego jedynie w sześciu krajach kobiety mają dokładnie takie same prawa 
jak mężczyźni. Należy również pamiętać, że cierpią na tym również i oni, którzy zmuszani do fałszywej 
męskości muszą wyrzec się swojej wrażliwości.
W ostatnim czasie zaobserwowałam coraz to większe przyzwolenie władz polskich, a wręcz nawoływa-
nie do seksizmu, nacjonalizmu, czy homofobii. Nigdy przedtem nie widziałam tylu negatywnych wypo-
wiedzi online. Nie możemy się już cofać. Niech te setki lat walki o prawa nie pójdą na marne. Bez Praw 
Człowieka nie ma prawdziwego społeczeństwa. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy punkt widzenia, 
zależy od punktu widzenia.

202 LATA - Światowa różnica w 
płacy między mężczyznami, a ko-
bietami zajęłaby 202 lata, aby 
się wyrównać 

73% Reżyserek mówi, że doświad-
czyło bezpośredniego seksizmu

Więcej niż 1 na 3 kobiet - Doświadczyło 
przemocy seksualnej z udziałem fi-
zycznego kontaktu w ciągu swojego 
życia 

90% - w 90% ofiarami gwałtu są 
kobiety 

KOBIETA - HISTORIA PRAWDZIWA / WOMEN - A TRUE STORY



22

1915. Other countries grant voting rights. The Netherlands (fully in 1919), Russia, Latvia, Estonia, Uruguay 
(fully in 1927).
1916. Margaret Sanger opens a Birth Control clinic in New York.
1917 – we have the first Congresswoman. Well done, Jeannette Rankin.
1917. Polish Women convene the Congresswoman. What is the result? Not only gaining the rights to vote 
a year later, but also the FIRST POLISH FEMALE MEMBERS OF PARLIAMENT (You go, girl!)!
1918. Poland (it turns out that once, instead of going back, it was a progressive country), Lithuania, 
Germany, Austria, Great Britain (fully in 1928), Azerbaijan, Armenia, Kyrgyzstan. Slowly more and more 
countries join the list (Full Timeline below). The world is increasingly progressive about gender differen-
ces. However, there is something coming up that is overshadowing or even completely denying human 
rights issues for a moment — World War II ...

50’s, the so-called Second Wave of Feminism. Debates on sexual violence and relationship pathologies 
are beginning. Changes are taking place in many countries, making it impossible to mention every single 
one. The fight for women's rights is linked to the fight for general respect for human rights, including the 
end of racial discrimination.
1955. United States. Rosa Parks (Black Female Citizen of the United States) refuses to give a seat to a 
white man. The human rights movement begins. FINALLY.
1964 President Lyndon B. Johnson signs the Civil Rights Act prohibiting discrimination on grounds of 
race, religion, nationality or gender. (Well, let us say it worked).
Many important events have taken place and are taking place until today. We are notoriously hearing 'For 
the first time in history, a woman...'. It is beautiful to hear about further progress in respect for human 
rights.
Although this story deserves a happy ending, we are still far from it. Women are very much discrimina-
ted against on the basis of their gender. Physical and psychological violence is a daily occurrence.
According to a World Bank report, only in six countries do women have exactly the same rights as men. 
It should also be remembered that it also hard for males as they are forced into toxic masculinity and as a 
result they are not allowed any sign of vulnerability.
Recently, I have observed increasing consent from the Polish authorities, and even calls for sexism, na-
tionalism or homophobia. I have never seen so many negative statements online before. We cannot go 
back. Let these hundreds of years of fighting for rights not go to waste. Without Human Rights there is 
no real society. Let us respect each other and remember that the point can change depending on a circle 
of people we surround ourselves with.

202 YEARS - The Global pay 
gap between men and women 
will take 202 years to 
close

73% - of female directors 
say they’ve witnessed 
sexism first hand 

More than 1 in 3 women - Experien-
ced sexual violence involving 
physical contact during their 
lifetime 

90% - 9 out of every 10 victims of 
rape are female 
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SUKIENKA A’LAPRL / DRESS 
A’LA PRL - 65 ZŁOTYCH 
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Mydliny
Świat, w którym dorośli jedzą watę cukrowa ,
 a dzieci nie puszczają baniek mydlanych.
Byle jak
byle gdzie
byle co.
Dzień jak co dzień, 
czy to bylejakość?
Schylam się nisko najniżej
Czasem jak robot, brak kontroli nad ruchem 
Ruch płynny, przepływ żwawy
Na płaszczyźnie
bez literek
bez cyferek
bez uśmieszków, 
jest makieta życia.
Historia zawsze tak mądra, 
wyprzedza wszytko o krok. 
Umysł zawsze tak głupi,
nieświadomy kawałka 
Połyka w całości wszystko
na krzyk, wrzask raz,
Na raz?

Soap suds
A world where adults eat cotton candy 

 and kids don’t blow bubbles.  
Anyhow

anywhere 
 anything .

 A day like everyday, is it mediocrity?  
I bend down, the lowest  

Sometimes like a robot, lack of control over body movement  
Smooth movement, snappy flow  

On the surface  
without letters 

 without numbers 
 Without smiles, there is a mockup of life.  

 History always so smart, one step ahead of everything.  
Mind always so stupid unaware of the piece 

 Swallows everything whole to yell,  
To scream once,  

At once ?

L

  

U

R

A

 A 

K O R Z E K W I Ń S K A

MYDLINY /SOAP SUDS
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To, co najbardziej cenię w podróżach, nie licząc 
przepięknych krajobrazów i nowych smaków to ludzie, 
których spotykam, rozmowy i przygody, które razem 
przeżywamy. To wszystko pozwala otworzyć głowę 
na nowe doświadczenia i poglądy, zmienić dotych-
czasowy sposób myślenia lub utwierdzić się, w tym, 
w co do tej pory wierzyliśmy. Tak było i tym razem, 
kiedy trafiłam do mojej ukochanej Francji, z tą różnicą, 
że podróż skończyła się wynajęciem mieszkania w 
uroczym mieście na południu. Zacznijmy jednak od 
początku. Byłam właśnie w trakcie układania sobie 
życia w jednym z najpiękniejszych polskich miast. Mia-
łam dobrą pracę, dzięki której mogłam sobie pozwolić 
na przyzwoity poziom życia, a także mniejsze i większe 
podróże, grupkę przyjaciół, co prawda rozsianych 
po całej Polsce (ale zawsze łatwiej jest pokonać 200 
kilometrów niż przejechać pół Europy) i pasję, którą 
miałam możliwość kultywować. Był to rok mojego 
życia, w którym mogłam nazwać siebie naprawdę 
szczęśliwą osobą, aż do momentu, kiedy w mojej gło-
wie zadzwonił alarm, przypominający odłożone przed 
kilkoma laty marzenie. Tęsknota za krajem, w którym 
zakochałam się od pierwszego wejrzenia podczas 
jednej z licealnych wycieczek.
 Z natury jestem osobą raczej spontaniczną, która nie 
boi się nowych wyzwań, co bez wątpienia pomogło mi 
podjąć decyzję, żeby zburzyć ten domek z klocków, 
który do tej pory stworzyłam i zacząć budować nowy 
w obcym kraju. Mój poziom języka francuskiego nie 
był oszałamiający (w zasadzie znałam tylko podstawy), 
stan portfela zresztą też nie (muszę przyznać, że oprócz 
odwagi jestem też nieco nieodpowiedzialna i lubię 
wskakiwać na głęboką wodę bez uprzedniego przygo-
towania), ale z małą pożyczką starczyło na najtańsze 
bilety lotnicze. Znalazłam ciekawy projekt na stronie, 

The things that I appreciate the most while travelling, 
except of amazing landscapes and new flavors, are 
people which I meet on my way, the conversations and 
adventures, that we share together. All of that helps me 
to open up my mind to new experiences and points of 
view, change my way of thinking or on the contrary 
become more confident in what I believe. When I 
came to my beloved France it was supposed to be the 
same with one small difference, that the travel became 
removal into the one of the most charming cities in 
the south of France.
 But let's start from the beginning. I've been enjoying 
my life in one of the most amazing cities in Poland. 
I've had a quite good job and rather good standard of 
living thanks to it. I've been travelling and spending 
my free time on my hobbies and friends (well, they 
live in different cities but it's always easier to drive 
200 kilometers than half of Europe). With no doubt 
I can call it one of the best year of my life, until the 
moment, when the alert in my head started to ring. 
The alert which reminded me about my postponed 
dream. The longing of the country in which I fell in 
love some years ago, during a school trip. Naturally I'm 
rather a spontaneous person and I'm not afraid of new 
challenges, what surely allowed me to make a decision 
and ruin the metaphoric block house, which I had 
been constructing, and to start building the new one 
in a foreign country. The quantity of French words in 
my head wasn't extremely high (honestly I knew only 
the basics), the amount of money in my bank account 
neither (Yeah I'm also unreasonable and I like jumping 
into deep water without any warm-up) but with a 
small loan from my dad I was able to buy the che-
apest plane ticket. I had found an interesting project 
on the travel-on-budget website (by the way I highly 
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ułatwiającej podróżowanie niskobudżetowe (swoją 
drogą bardzo polecam profil workaway.info) tak więc 
nie musiałam przynajmniej martwić się o zakwate-
rowanie i wyżywienie, no i miałam jakiś pomysł na spę-
dzenie przynajmniej pierwszego miesiąca we Francji. 
Oczywiście nie wiedziałam ile tam zostanę ani co wy-
darzy się później, ale czułam, że powinnam podążać za 
moim instynktem, który kazał mi wyjechać. Spakowa-
łam walizkę, spędziłam ostatnie chwile z najbliższymi 
przed rozłąką i z mieszanką ekscytacji, entuzjazmu i 
lekkiego stresu powędrowałam na autobus, który miał 
mnie zawieźć na lotnisko w Berlinie. Tak naprawdę 
do momentu znalezienia się w miejscu mojej desty-
nacji nie byłam przekonana, czy gospodarze na mnie 
czekają, czy poradzę sobie z barierą językową i czy 
po kilku godzinach lub dniach nie wrócę z podkulo-
nym ogonem na lotnisko, na którym wylądowałam, 
prosząc rodzinę o pożyczkę na powrót do ojczyzny. 
Byłam pewna jednego, że nie można zamykać drzwi 
do spełniania marzeń i że właśnie teraz jest moment na 
ich realizację.
Lekko zmarznięta dotarłam na miejsce (była akurat 
połowa stycznia), gdzie w uroczym domku w środ-
ku lasu przywitali mnie gospodarze i goście, którzy 
spędzali tam akurat swój pobyt. Pomieszczenie 
wypełniał zapach palonego w kominku drewna i zupy, 
którą kucharz właśnie wlewał każdemu do miski. Przy 
stole, udekorowanym małymi świeczkami dowiedzia-
łam się nieco więcej o projekcie, w którym miałam 
uczestniczyć. Ideą, która przyświecała, jego twórcom, 
było stworzenie ośrodka wypoczynkowego na łonie 
dziewiczej przyrody, które pod względem atrakcji i 
ceny mogłoby być dostępne dla każdego. Miejsce, 
gdzie każdy mógłby naładować baterie, spędzając czas 
aktywnie i kreatywnie w przyjaznej atmosferze. Atu-
tem był fakt, że mała prowansalska wioska Saint-Mar-
tin-de-Brômes, w której znajdował się ośrodek była 
położona w malowniczym regionie Gorge du Verdon. 
Rytm dnia wyznaczały poranne i wieczorne zajęcia 
jogi, przeplatane wegetariańskimi posiłkami i innymi 
aktywnościami, takimi jak przechadzka z końmi, 
piesze wycieczki, warsztaty rzeźby, tańca, czy terapie 
artystyczne. Dodatkowym profitem dla pracowników 
i wolontariuszy (założeniem strony, na której znala-
złam ogłoszenie tej malowniczej oazy była bowiem 
praca jako wolontariusz w zamian za zakwaterowanie 
i posiłki) była możliwość korzystania z wszystkich 
aktywności i okazja rozmowy z przyjezdnymi.
Perspektywa uczestnictwa w zajęciach jogi, której do 
tej pory nie praktykowałam, zmusiła mnie do wczesnej 
pobudki następnego dnia, do czego kompletnie nie 
byłam przyzwyczajona. Na pierwszym kursie niewiele 
rozumiałam, mimo że młoda instruktorka starała się 
tłumaczyć część poleceń na język angielski, jednak 
dzięki jej spokojnemu i dźwięcznemu głosowi dałam 
radę się odprężyć i zaciekawić praktyką. Zaczęłam 
więc równocześnie dwie przygody- podróż po ma-

recommend it, it’s called workaway.info) so at least I 
didn't have to worry about the accommodation and 
food. I had a certain vision on how the beginning in 
France will look like. Obviously I had no idea on what 
I was going to do back then and how much time I was 
going to spend there, the only thing I had was this gut 
feeling that told me to go. I packed my suitcase, I spent 
some time with my family and friends and I went to 
the bus which was supposed to take me to the airport 
in Berlin. I was excited and enthusiastic but also a bit 
stressed. Sincerely, until I arrived to my destination, I 
hadn't been sure if the hosts were waiting for me, if I 
will be able to overcome the language barrier and if I 
won't come back to the airport straight after arriving, 
while begging my family to lend me some money for 
a return ticket. I was sure about one thing, I couldn't 
shut the door leading to my dream.
It was a freezing half of January. The hosts and the 
guests, who had been spending their holiday there 
welcomed me in a charming cottage in the middle of 
the forest. The space was filled with the smell of the 
wood, burning in the fireplace and the smell of the 
soup, which the chef was pouring into everybody's 
plates. During the diner, at the table that was deco-
rated with some little candles I was learning more 
about the project in which I was supposed to be part 
of. The owners' idea about this place was to create a 
retreat center, where everybody could recharge their 
batteries in a friendly atmosphere, surrounded by the 
nature. The fact that this center was located in the 
tiny, Provencal village and situated in the breathtaking 
region of Verdon was another advantage. The morning 
and evening yoga classes determined the rhythm of the 
days. They were interspersed by the vegetarian meals 
and the other activities and workshops, like walk with 
horses, hitchhiking, sculpture and dance workshops 
or art therapies. As a staff member I had more profits 
than just an accommodation or meals. For example, 
I could participate in every form of activity if I had 
the time for it. Actually the idea of the website, where 
I found this offer was to work as a volunteer some 
hours per week in exchange for all the opportunities I 
mentioned.
I had never practiced yoga before so the perspective of 
trying this form of activity woke me up early the next 
morning (you have to know that I was completely not 
used to it). During the first classes I didn’t understand 
much, even though the young instructor tried to 
translate some postures into English. However, thanks 
to her calm and melodic voice I was able to relax my-
self and get interested with the yoga practice.
 Simultaneously I started two travels, this one through 
the picturesque France and the other one through my 
soul thanks to meditation and yoga, which accompa-
nied me during my whole stay in this amazing oasis.
After some days I became the cook chef by accident. 
I have to mention that my whole experience in this 
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lowniczej Francji i podróż w głąb siebie, dzięki jodze i 
medytacji, które od pierwszych zajęć towarzyszyły mi 
regularnie podczas mojego pobytu w tym niesamowitym 
miejscu. 
Po kilku dniach całkiem przypadkiem objęłam stanowi-
sko kucharza. Wspomnę tylko, że całe moje doświadcze-
nie w tej kwestii opierało się na okazjonalnym gotowaniu 
dla rodziny i przyjaciół, co jednak nie przeszkodziło mi w 
zaakceptowaniu propozycji. Nie miałam zresztą innego 
wyjścia. Jedyny kucharz, który do tej pory, zajmował to 
stanowisko, skończył właśnie swój kontrakt, a właściciele 
nie zdążyli znaleźć kogoś bardziej doświadczonego na 
jego miejsce. Natomiast ja chciałam pomóc, najlepiej 
jak umiałam i wesprzeć projekt, w który wierzyłam. Nie 
ukrywam, że w momencie dużej ilości gości przygotowy-
wanie posiłków było dla mnie niesamowitym wyzwa-
niem, szczególnie że zadowolenie podniebień wymaga-
jących Francuzów nie należy do najłatwiejszych zadań. 
Odejście od stołu przed omówieniem każdego aspektu 
dania, sytuacji politycznej na świecie i jeszcze jednej 
konwersacji o jedzeniu też nie. Nie można oczywiście 
pominąć deseru, który we Francji jest punktem obowiąz-
kowym (tak nawet w centrum, gdzie serwuje się zdrowe 
jedzenie). Koniec końców każdy był jednak usatysfak-
cjonowany, co napawało mnie motywacją i wewnętrzną 
dumą.
Niedługo później dołączyła do mnie nowa współpra-
cownica. Miałam więc wsparcie i przy okazji bratnią 
duszę. Moja współtowarzyszka szybko zainspirowała 
mnie swoim entuzjazmem, kreatywnością i milionem 
pomysłów. Dzięki temu, że spędzałyśmy razem sporo 
czasu, dzieląc się pomysłami na przepisy, sposobami na 
ekologiczne rozwiązania i dotykając również głębszych 
tematów, mój francuski ewoluował. Na początku nasze 
rozmowy wyglądały dość zabawnie: wiele słów zastępo-
wałyśmy onomatopejami, wydając z siebie dziwaczne 
dźwięki, albo żywą gestykulacją. Z boku musiało to 
wyglądać naprawdę komicznie, ale my świetnie się przy 
tym bawiłyśmy. Na swojej drodze poznałam oczywiście 
więcej życzliwych ludzi, którzy służyli radą lub krótszą, 
czy dłuższą konwersacją. Każdemu z nich jestem bardzo 
wdzięczna, ale myślę, że najwięcej wysiłków włożyłam ja 
sama. Jeśli ktoś zapytałby mnie, o radę odnośnie nauki 
języka obcego to powiedziałabym, że przede wszystkim 
należy odłożyć na bok ego i wstyd oraz uzbroić się w 
pokłady cierpliwości, oraz wyrozumiałości dla samego 
siebie. Czasami trzeba być jak dziecko, które nieudolnie 
próbuję wytłumaczyć rodzicom, jakąś ważną dla niego 
sprawę. Czasami, a nawet częściej trzeba popełniać błędy, 
bo to na nich najlepiej nauczymy się języka. Czasami, 
zamiast uczestniczyć w pasjonującej dyskusji trzeba 
przysłuchiwać się jej z boku, próbując przede wszystkim 
odgadnąć jej kontekst w morzu niezrozumiałych fraz. 
Trzeba zapomnieć o byciu perfekcyjnym i nieomylnym 
(przynajmniej na początku) oraz skorzystać z cennych 
okazji, gdy ktoś wyciąga pomocną dłoń, by skorygować 
kolejne źle wypowiedziane zdanie. Często jest to frustru-

area was reduced to occasional cooking for my 
family and friends. However, it didn’t stop me from 
accepting this offer. I didn’t have any other choice 
anyway. The only chef who occupied this post had 
already finished his contract and the hosts hadn’t 
found a more qualified person for replace him. Per-
sonally I wanted to do my best in order to support 
the project I strongly believed in. I’m not going to 
lie to you by telling that it was easy, especially when 
the guests were numerous. Moreover, satisfying the 
demanding French’s palates isn’t the piece of cake. 
Walking away from the table without the conver-
sations about food, political discussions and the 
other popular topics was nearly impossible. If you 
want to come back to work before the dessert you 
can also forget it, it’s the obligatory point (yeah 
even in the place when we served the healthy food). 
Anyway everybody was pleased and satisfied in 
the end what filled me with motivation and inner 
proud.
 The new workmate joined me after a while. She 
became my soulmate and the helpful hand in the 
kitchen. She inspired me right away with her en-
thusiasm, creativity and millions of ideas. We were 
spending a lot of time together, talking about the 
recipes, ecology and touching the deep conversa-
tions as well. All of that started to make my French 
better. Thanks, God because at the beginning our 
discussions looked hilarious. We were making the 
weird sounds or using the awkward gesticulation. 
If somebody was observing us from the side he 
must have been finding us ridiculous, but we were 
obviously laughing one’s head off. Nevertheless, 
I’m really grateful for her and all the people I met 
on my way who helped me to improve my French, 
thanks to all shorts or longer conversations. I was 
proud of myself as well because I put a lot of efforts 
to learn the language of my dream. From this point 
I can give you the advice about learning a foreign 
language (even if you weren’t going to ask me). 
Most of all you must overcome the feeling of being 
ashamed and at the same time you have to hide 
your ego in the pocket. You should also have plenty 
of patience and don't be too hard on yourself. 
Sometimes you must behave like a little child who 
is trying to explain something important for him 
to his parents. Sometimes or actually even often 
you have to make mistakes because it’s one of the 
best way to learn. Instead of trying to take an active 
part in a passionate discussion you must listen to 
it and try to guess the context in the sea of incom-
prehensible phrases. You must forget about being 
perfect and infallible (at least at the beginning) and 
let everybody correct your “another” mistake. It is 
really precious, believe me. I know that it's often 
frustrating but the results are worth it. The people 
I met on my way didn’t judge my language level, on 
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jące, ale rezultaty są tego warte, a ludzie wbrew pozorom wcale 
nie wyśmiewali i nie wytykali mojego poziomu języka. Wręcz 
przeciwnie, każdy był pełen podziwu i wyrozumiałości. 
Minęło kilka miesięcy i cały świat w tym także mój magicz-
ny zakątek pogrążyły się w pandemicznej rzeczywistości. I 
szczerze? Był to jeden z lepszych okresów w moim życiu. W 
końcu miałam więcej czasu, żeby poznać osobę, z którą żyję 
od urodzenia i zostanę do końca życia, a mianowicie samą 
siebie. Była to wspaniała okazja, żeby się wyciszyć i przemy-
śleć parę kwestii oraz pobudzić nieco uśpioną kreatywność i 
wrażliwość. Spędziłam wspaniały czas z ludźmi, którzy stali 
się dla mnie namiastką rodziny. Język francuski i praktyka 
jogi oraz medytacji wzbiły się na wyższy poziom. Miałam 
okazję posłuchać niesamowitych historii o szkołach jogi typu 
Ashram, gdzie poznała się para wolontariuszy, która spędziła 
z nami okres kwarantanny. Jest to szkoła w miejscu nieco 
odizolowanym od świata, gdzie ludzie mogą naprawdę skupić 
się na swojej praktyce i podróży w głąb siebie oraz dotknąć 
dzięki temu duchowego pierwiastka. Inna współtowarzyszka 
z pasją opowiadała o kulisach pracy w teatrze z perspektywy 
członka zespołu technicznego i o projektach, przy których 
miała okazję pracować. Do tego przez cały okres kwarantanny 
zajmowaliśmy się ogrodnictwem, co pozwoliło mi nauczyć się 
kolejnej rzeczy, którą nigdy w życiu się nie zajmowałam. My-
ślę, że miałam niesamowite szczęście spędzić ten okres w tak 
pięknym miejscu, na łonie natury i z niesamowitym jeziorem 
nieopodal w przyjaznej i serdecznej atmosferze i dzielić ten 
trudny okres z pasjonującymi i inspirującymi ludźmi.
Z pierwszymi mocniejszymi promieniami słońca i zapa-
chem lata przyszedł wyczekiwany moment otwarcia naszego 
ośrodka. Wrócili stęsknieni za nami goście i przyjechali nowi, 
którzy po spędzeniu kwarantanny w małych, ciasnych miesz-
kaniach pragnęli odetchnąć otoczeni przyrodą. Z uśmiechem 
na ustach poznawałam kolejnych przyjezdnych i słuchałam 
nowych historii, dotyczących ich życia, ich podróży i pasji, 
a czasem ich problemów. Zawiązywałam nowe znajomości. 
Nasza skromna ekipa pracowników-wolontariuszy także po-
większyła się o nowe, ciekawe osobowości, z którymi kontakt 
utrzymuję do dziś. Dzięki naszym rozmowom mogłam dowie-
dzieć się jeszcze więcej na temat jogi, alternatywnej medycyny 
i nietypowych sposobów życia. Miałam okazję poznać moją 
uroczą koleżankę, która część miesięcy w ciągu roku spędza ze 
swoim mężem, podróżując vanem, który swoją drogą napraw-
dę świetnie urządzili. Poznałam moją słowiańską siostrę z 
Czech, która zwiedziła mnóstwo pięknych zakątków świata, 
zabawnego młodego Włocha i charyzmatyczną Hiszpankę. 
Na ogół nasza nowa ekipa była międzynarodową mieszanką. 
Rozumiałam więcej w języku francuskim, więc mogłam odku-
rzyć rozmowy, których przed kilkoma miesiącami nie byłam 
w stanie zrozumieć, na przykład te z instruktorami jogi albo 
z innymi członkami naszej ekipy. Tak, stereotyp, że Francuzi 
nie mówią, po angielsku w wielu przypadkach jest prawdziwy, 
co tym bardziej zmuszało i motywowało mnie do nauki ich 
rodzimego języka. 
W moim życiu uczuciowym także wiele się zmieniło. 
Podczas izolacji poznałam przez internet kogoś, z kim 
zdecydowałam się dzielić życie. Kogoś, kto był jednym z 

the contrary they were impressed and very understanding. 
 Several months passed by and the whole world, including 
my magical corner plunged into the pandemic reality. And 
honestly? It was one of the best periods in my life. I finally 
had time to learn more about a person, I had been living 
with since the day of birth and I will be stuck with till the 
end of my life (myself ). It was a great opportunity to calm 
down, to think over several matters and to free my inner cre-
ativity and sensibility. I spend the wonderful time with the 
people who were there with me and who became my substi-
tute of family. The level of my French, yoga and meditation 
skills went up. I've been listening to amazing stories, they 
were talking about. There was a couple of volunteers with us, 
who told us about the Ashram yoga school, where they met 
each other. It’s a kind of school, a bit isolated where people 
can really focus on their yoga practice and experience some 
kind of spirituality. There was a woman who was working 
in a theater as a technical staff member, so she told us about 
all the projects she was lucky to work on. Moreover, during 
the whole lockdown we were constructing a bio and organic 
garden, thanks to it, I had a chance to gain another skill. 
To sum up I can call myself incredibly lucky that I had an 
opportunity to share this theoretically hard period with all 
these passionate and inspiring people in the nice atmosphere 
and to be surrounded by calming nature and a beautiful lake.
 With the first stronger rays of sun and the smell of summer 
we could reopen our center and host both our old guests 
and the new ones. All the people that were spending their 
lockdowns in the tiny apartments wanted to breathe with 
some fresh air and discover amazing landscapes. I met some 
new friends and with a smile on my face I was listening to 
their stories about their passions or travels and sometimes 
about their struggles, problems or failures. Our staff was 
filled up with new interesting personalities as well. Thanks 
to our passionate conversations I could learn more about 
yoga, alternative medicine and original ways of life. I had 
the opportunity to meet my lovely friend who was spending 
some months travelling with her husband in their camping 
car. They arranged their charming van so well by the way. 
I met my Slovenian sister who visited a lot of remarkable 
places in the world, a funny Italian guy and a charismatic 
Spanish woman. Generally our new group was very interna-
tional what gave us much more fun and diversity.
 What about me, I could understand more in French, so I 
vacuumed up some conversations I wasn’t able to under-
stand some months ago, for example with the yoga teachers 
or with the other staff ’s members. Yes, this stereotype that 
French people don’t speak English turned out to be true in 
some cases but it gave me more motivation to learn their na-
tive language. My emotional life has changed as well. During 
the quarantine I had met a guy on the internet with whom 
I decided to share my life and who was one of the reasons 
why I had moved to the beautiful seaside city in the south 
of France called Six-Fours-Les-Plages. I've felt that life was 
trying to give me a sign to stay in France longer or maybe 
even permanent. I discovered that every choice we make 
in our life has a meaning and a consequence. Every 
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powodów osiedlenia się w pięknej nadmorskiej miejscowości 
na południu Francji. Jednym z powodów, bowiem czułam, że 
zamierzam tu zagościć na dłużej, a może i na zawsze. Życie, a 
przede wszystkim ta podróż pokazało mi, że wszystkie wybo-
ry, których dokonujemy, nie są bez znaczenia. Każda decyzja i 
zmiana prowadzi do kolejnej. Trzeba tylko uruchomić maszy-
nę zdarzeń i podążać za tym, co wydaje nam się odpowiednie 
i słuszne w danym momencie naszej egzystencji. Wsłuchać się 
w swój instynkt. To ten cichy głos, czasami ledwo słyszalny, 
który podpowiada nam, którą ścieżkę wybrać. Wystarczy 
otworzyć się na świat i ludzi, a to pozwoli nam przeżyć wspa-
niałe historie i przygody.

decision leads us to another one. We must listen to the 
voice of our instinct. This voice in our head, sometimes 
barely audible which tell us in which way we should go. 
If we open ourselves to the world and to the people, we 
can experience all the amazing moments and adventu-
res that are waiting for us.
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Nie jestem wielką fanką typowych, filmów świątecz-
nych. Zimą zazwyczaj preferuje oglądać mroczne 
dramaty, a zwłaszcza coś, co na dłużej pozostanie w 
mojej głowie. W tym roku jednak nagle poczułam 
potrzebę obejrzenia czegoś kompletnie odmiennego. 
Myślę, że w takim roku jak 2020 potrzebujemy czegoś, 
co przywróci nam nadzieję. W rzeczywistości, w której 
większość nas utknęła w domu, łatwo jest zmagać się z 
utratą wyobraźni, czy kreatywności. Do tego wydania 
postanowiłam przygotować trzy filmy, które zajmują 
szczególne miejsce w moim sercu. Każdy z nich przed-
stawia niezwykłe kobiety. Oglądając je, czuję, jakbym, 
odpływała gdzieś w głąb mojej wyobraźni, gdzie wszyst-
ko jest możliwe. Mam świadomość, że może brzmieć 
to w pewnym sensie tandetnie, ale jako osoba, która 
zazwyczaj unika przesłodzonych filmów, mogę zagwa-
rantować, że jest to dobry rodzaj przesłodzenia. Dlate-
go polecam zasięgnąć głębokiego oddechu i pozwolić 
popłynąć w mistyczną podróż, która ku zaskoczeniu, 
może okazać się, bardziej realistyczna niż myślałeś.
Udanej lektury!

I am not a big fun of Christmas cliché movies. During 
winter, I usually feel like watching dark dramas, especially 
something that will stick to my mind for longer. This year 
though, I suddenly felt the need to see inspirational, magical 
films. I do think that during a year like that we need some-
thing that will bring back the hope. As now, most us are 
stuck at home it is easy to struggle with lack of imagination 
or creativity. For this issue I decided to prepare three movies 
that hold a special place in my heart. All three of them show 
extraordinary female characters. While, watching I feel like 
I am drifting away to the ocean of my imagination where 
everything is possible. I am aware that it may seem cheesy 
but as a person that usually tend to avoid “sweet” movies 
I can guarantee you that this a good type of “cheesy”. So 
just take a deep breath and let yourself float into a mythical 
reality that in the end may turn out to be more realistic than 
you thought.
Enjoy!
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the UNICORN STORE 

Zanim zacznę, pozwolę sobie podkreślić jedną rzecz-Brie Larson jest 
wyjątkową perłą-jako aktorka, jako reżyserska, jako Brie, co można po-
wiedzieć po pierwszej sekundzie tego filmu. „The Unicorn Store” nie jest 
dla wszystkich. To list miłosny do bycia innym, niezwykłym, wychodzą-
cym poza panujące normy. Transformacja, jakiej bohaterka doświadczyła 
podczas swojej podróży, skojarzyła mi się (w pewnym momencie) z 
robieniem koła, w czasie jednak którego bohaterka nauczyła się więcej, 
niż wydawało się to możliwe. Na początku opowieści protagonistka 
Kit (Brie Larson) jest niekończącym się, dziecinnym, marzycielem. Po 
niepowodzeniu w szkole artystycznej (za to, że znacząco odbiegała od 
normy) wraca do domu. Każdy, kto kiedykolwiek opuścił swoje rodzin-
ne miasto, zapewne wie, jak to jest być z powrotem. Można, poczuć się 
jakby osiągnęło się w pewnym sensie porażkę. Pod presją rodziców, po-
stanawia ukryć swoje prawdziwe "ja" i nadać mu zupełnie nową osobo-
wość. Staje się typowym, normalnym człowiekiem, pracującym w biurze, 
noszącym służbowe ubrania i nawet przez sekundę niezastanawiającym 
się nad istnieniem jednorożców. Tak, jednorożców. Gdy Kit próbuje być 
odpowiedzialnym dorosłym, na drodze staje jej tajemniczy list, z którego 
dowiaduje się, że została ona wybrana, by otrzymać jednorożca. Tutaj 
pojawia się fantastyczny Samuel L. Jackson. Gra on sprzedawcę, który 
jest odpowiedzialny za przygotowanie Kit na jej specjalny prezent-jed-
norożca. Kit musi jednak spełnić wszystkie wymagania. Jak na ironię, 
udowodnić swoją odpowiedzialność i zorganizowanie. To wspaniałe 
dzieło sztuki udowodniło mi coś, z czym zmagam się najbardziej. Nie 
musisz utracić siebie, aby dorosnąć. Nie musisz odnosić sukcesów we 
wszystkim od razu. Tak naprawdę opinia, która najbardziej powinna się 
liczyć, to ta nasza.
Sposób, w jaki film jest kręcony, pomaga ci zaangażować się w historię. 
Wszystkie kolory, które wypełniają ekran, pobudzają wyobraźnię. W 
przypadku castingu widać włożone w projekt serce i zaangażowanie. 
Duet Joan Cusack i Bradley Whitford sprawia, że film jest jeszcze bar-
dziej magnetyzujący. Mamoudou Athie wnosi wiele talentu i niepowta-
rzalności, co sprawia, że chcę obejrzeć każdy film, w którym zagrał.
Na koniec chciałabym życzyć wam wszystkim, abyście znaleźli swoje 
jednorożce i potrafili docenić ich wartość.

Before I begin, let me emphasize one thing Brie Larson is a complete 
pearl — as an actress, as a director, as a Brie, what you can tell after the 
very first second of that movie. “The Unicorn Store” isn’t for every-
one. It’s a love letter to being different, extraordinary. The transition 
that the protagonist experiences throughout her journey seemed to 
me like (at some point) making a circle but learning more than possi-
ble throughout the way. At the beginning the main character Kit (Brie 
Larson) is an endless, childish, dreamer. After failing her Art school 
(for being way too much outside of the box) she comes back home. 
Everyone who has ever left their hometown probably knows how it 
feels to be back again. You may feel like a failure. Under the pressure 
of her parents to be an adult she decides to hide her real self and put 
on a complete new personality. A typical, normal, person who works 
in an office, wears business clothes and not even for a second considers 
an existence of unicorns. Yes, unicorns. On the surface, that’s the main 
topic of the movie. As Kit tries to act like a mature person she is deli-
vered a mystical letter claiming that she has been chosen to get a uni-
corn. That’s where the fantastic Samuel L. Jackson comes in. He plays 
a salesman that Is responsible for preparing Kit for her special gift — a 
unicorn. Kit has to meet all the requirements though. Ironically, they 
demand from her responsibility and organization. This magnificent 
piece of art has proved to me something that I’ve been struggling with 
the most. You don’t have to lose yourself in order to grow-up. You 
don’t have to success in everything straight away. After all, the opinion 
that should mean the most is your own.
The way the movie is shot helps you to engage in a story. All the 
colors that they bring to the screen feed your imagination. Casting is 
fantastic. The duo of Joan Cusack and Bradley Whitford makes the 
movie even more compelling. Mamoudou Athie brings a lot of talent 
and uniqueness which makes me wanna watch every film he starred in.
In the end I would like to wish you all to find your unicorns and 
acknowledge them.

The Unicorn Store (2017)

Napisane przez Samanthę McIntyre
Reżyseria: Brie Larson

The Unicorn Store (2017)

Written by Samantha McIntyre
Directed by Brie Larson

Brie Larson /The Unicorn Store/photo : Netflix



This Beautiful Fantastic (2016)
Reżyseria i scenariusz: Simon Abzne” i co przez to rozumiem, to moment, kiedy 
muzyka idealnie łączy się z fabułą. Mimo że nie jest rzeczą niemożliwą do prze-
widzenia serii wydarzeń, które będą miały miejsce, udało mi się porwać w wir tej 
historii tak bardzo, że czułam się jakbym, nabrała skrzydeł i unosiła się nad scena-
riuszem. Bella Brown ( Jessica Brown Findlay) jest introwertyczną i pedantyczną 
młodą pisarką. Musi utrzymywać wszystko w porządku i idealnym ułożeniu. Po-
nownie, jak i w „Sklepie z Jednorożcami” uczestniczymy w podróży, którą odbywa 
bohaterka. Wszystko się zmienia, nie tylko Bella, ale wszystko wokół niej, także jej 
ogród. Pięknie pokazuje nam, dlaczego potrzebujemy innych ludzi w naszym życiu. 
Film ten jest niezwykle świeży. Każda postać ma swoje własne znaczenie. Nawet 
to, co niemożliwe staje się prawdopodobne. Nakręcony jest w sposób neutralny, 
spokojny i nawet kiedy widzisz, że rzeczy nagle stają się realne i zaczynają fruwać 
dookoła (kiedy obejrzysz film, zrozumiesz, o czym mówię), to i tak czuje się jakby, 
było to bardzo minimalistyczne. Pasja do życia. To jest to, co ten film przynosi. 
Cudowna muzyka sprawia, że czujesz się tak zrelaksowany, jakbyś oglądał film z 
zamkniętymi oczami, a ekran byłby tylko twoją wyobraźnią.
To idealny film na późny wieczór z kocem i grzanym winem.
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This Beautiful Fantastic (2016)
Directed and Written by Simon Aboud

This movie… You forget that it is supposed to be happening in the current times. It’s a film about overcoming social 
barriers, opening up to something and someone. I love when the films are “tidy” and what I mean by it, when music is 
perfectly combined with the plot. Even though it isn’t an impossible thing to predict the series of events I still ma-
naged to feel so captivated like I could gain some wings and be flying around the script. Bella Brown ( Jessica Brown 
Findlay) is an introvert and a pedantic young writer. She needs to keep everything tidy and in a perfect order. Again, 
as in a “Unicorn Store” we join the journey the protagonist is taking. Everything changes, not only Bella but everyone 
and everything around her, including her garden. It beautifully shows us why we need other people in our life. This 
film is extremely fresh. Every character has their own meaning. Even the impossible feels more likely. It is shot in a 
neutral, calm way and even when you see things suddenly turning real and flying around (once you’ll watch the movie 
you’ll understand what I am talking about) it still feels very minimalistic. A passion for life. That’s what that movie 
brings. Marvelous music makes you feel so relaxed that it seems like you’d be watching with your eyes closed and a 
screen would be just your imagination.
It’s a perfect movie for a late evening with a blanket and a mulled wine.

This Beautiful Fantastic 

Jessica Brown Findlay / this beautiful fantastic/ UK Ltd 2016 
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Frances Ha (2013)
Napisane przez Gretę Gerwig i Noaha Baumbacha
Reżyseria: Noah Baumbach

Dzieło stworzone przez Gretę Gerwig i Noaha Baumbacha jest pięknym hołdem 
złożonym wszystkim artystom, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co robią. Jest to 
film, z którym  się identyfikuję. Swobodna opowieść o kobiecie, która wydaje się 
sama myśleć o sobie jako "wannabe", a nie prawdziwej (w jej przypadku) tancerce. 
Jest zagubiona w swoim życiu, w swoich relacjach, w swoich marzeniach. Mimo 
wszystko niemalże codziennie towarzyszy jej uśmiech. Znalazłam w niej coś, cze-
go sama doświadczyłam-samosabotażowanie własnej kariery i życia. Może robić 
więcej, po prostu nie ma dość wiary w swój talent. Nazywa siebie "nierandkowal-
ną", co moim zdaniem jest tylko zabiegiem, podczas którego stara się przekształcić 
swoją własną obawę w żart. Nie jest spełniona, zostawia ją jej najlepsza przyjaciół-
ka i wprowadza się z chłopakiem, nie ma pieniędzy na czynsz, wszyscy patrzą na 
nią z pożałowaniem. Jest ona inna, niż ktokolwiek by pomyślał. Czy jest porażką? 
To pozostawiam Tobie do oceny. Powiedziałabym jednak, że jest niesamowicie 
odważna, by dalej próbować. Aby udowodnić wszystkim, że się myli, musi naj-
pierw uwierzyć, że jest warta szczęścia i spełnienia. Greta Gerwig grająca Frances 
jest niezwykle urocza, ale jednocześnie prawdziwa. Ma swój własny świat. Skacze 
i tańczy po mieście, upija się i udaje się w spontaniczne podróże, a to wszystko w 
końcu tworzy obraz jednej, unikatowej Frances „Ha". Czarno-białe kolory, przy-
tłumiona muzyka i unoszący się dym z papierosów (prawie cały czas), sprawiają, 
że płynnie wpadasz w Nowojorski Vibe. Prawie zapomniałam o genialnym humo-
rze obecnym w dialogach, a nawet w języku ciała. Niezwykły obraz.

Frances Ha (2013)
Written by Greta Gerwig and Noah Baum-
bach
Directed by Noah Baumbach

A masterpiece created by Greta Gerwig and 
Noah Baumbach is a beautiful tribute to all 
the artists that don’t really know what they’re 
doing. It’s a film that I can extremely relate to. 
A smooth story about a woman that is ma-
king her own self feel like a wannabe and not 
a real (in her case) dancer. She is lost in her 
life, in her relations, in her dreams. Despite 
all of that she still manages to bring a smile to 
her every day. I found in her something that 
I have experienced myself — self-sabotaging 
your own career and life. She could do more 
she just doesn’t have enough faith in herself. 
She calls herself “undateable” which I think 
is just a trick she does to turn her own fear 
into a joke. She is not fulfilled, her best friend 
leaves her and move in with her boyfriend, 
she doesn’t have money for a rent, everyone 
looks at her in a pathetic way. But she is 
much more than anyone would think. Is she 
a failure? You have to judge yourself. But I 
would say she is incredibly brave to keep on 
trying. To prove everyone wrong she needs to 
first believe that she is worth. Greta Gerwig 
playing Frances is extremely adorable but at 
the same time real. She has her own world. 
She is jumping and dancing across the city, 
she is getting drunk and taking spontaneous 
trips and all of that in the end creates a pic-
ture of one and only Frances “Ha”. The black 
and white colors, soften music and a floating 
smoke from cigarettes (almost all the time), 
makes you smoothly flow into a New York 
Vibe. I almost forgot about a great humor in 
dialogues and even a body language. Remar-
kable picture.

Frances 
HA

Greta Gerwig / Frances Ha /IFC FILMS
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Dla osób z równie wielkim zamiłowaniem do kuchni jak moje, brak możliwości wyjścia do ulubionej restauracji oznacza tylko 
jedną rzecz - i tak, panie i panowie, to jest to, o czym wszyscy myślimy - jedzenie na wynos. Najlepszy sposób na natychmiastową 
poprawę piątkowego popołudnia, światełko na końcu tunelu, gdy nic innego nie wydaje się dobrym pomysłem i wreszcie coś, 
na co czekamy z utęsknieniem, gdy jedyną ekscytującą częścią tych krótkich i zimnych dni są te same programy rozrywkowe, 
których harmonogramów już dawno nauczyliśmy się na pamięć. 
Tak więc, kiedy nadchodzi w końcu ta wyczekiwana chwila, nasza ulubiona aplikacja jest już dawno otwarta i gotowa do przewi-
jania, myśl, która zawsze ukrywa się gdzieś w podświadomości, staje się coraz trudniejsza do zignorowania - czy jest to najbardziej 
ekologiczny sposób na zaspokojenie moich kulinarnych pragnień? Czy mogę uzasadnić pogarszanie już i tak złego stanu Ziemi 
tańszą Tikka Masalą, kiedy prawdopodobnie 5 minut w kuchni i kilka tostów zapełniły by mnie na tak samo długi czas?
Z drugiej strony, decyzja o zakazie spożywania posiłków w zamkniętej przestrzeni jest powodem gigantycznych strat finanso-
wych właścicieli większości restauracji i może doprowadzić ich na skraj bankructwa. Mimo, że odpowiedzialne zarządzanie 
zaopatrzeniem w żywność jest czymś, na co restauratorzy zwracali dużą uwagę już od co najmniej kilku lat, to nowa sytuacja, w 
której się znaleźliśmy powoduje, że jedynym sposobem sprzedaży wyrobów jest pakowanie ich na wynos lub z dostawą do domu. 
Sprawia to, że kwestia wprowadzenia nowych, ekologicznych rozwiązań jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Dlatego też, w odpo-
wiedzi na stale rosnącą troskę o bycie bardziej przyjaznym środowisku, niektóre restauracje wdrożyły ciekawe sposoby na ograni-
czenie niepotrzebnego marnotrawstwa żywności oraz opakowańń. 

 Kultura zupy 

Pierwsza z nich zaskoczyła mnie pomysłem, którego nigdy wcześniej 
nie widziałam. Mały, niepozorny lokal, tworzy najbardziej niesamowi-
ty aromat, który można wyczuć nawet kilka ulic dalej. Jego menu skła-
da się głównie z niewielkiego asortymentu wegetariańskich i wegań-
skich zup, robionych od podstaw każdego dnia. Prawdziwą gwiazdą 
programu jest tu jednak sposób, w jaki są one „pakowane”. Na pierw-
szy rzut oka można by pomyśleć, że opakowanie jest zrobione z grubej 
tektury, ale w rzeczywistości jest ono całkowicie jadalne. Innowacyjne 
kubki chlebowe są wykonywane na miejscu przy użyciu specjalnej 
maszyny, co również obniża koszty transportu tych pomysłowych 
„opakowań”. Dopełnieniem długiej listy zalet są wreszcie przystępne 
ceny - za nieco ponad 10 zł możesz rozkoszować się smakiem najlep-
szej potrawy na smętne jesienne popołudnia. Punkty znajdują się w 
kilku miastach, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Poznaniu. 

 Folgujemy

Innym sposobem na pomoc gastronomii, a jednocześnie zaoszczędzenie kilku złotych, 
jest kupowanie w miejscach, które oferują zniżkę, gdy przyjdziemy z własnymi pojem-
nikami. Na szczęście, obniżona cena kawy przy zakupie bez kubka na wynos powoli 
staje się czymś oczywistym. Co więcej, niektóre miejsca poszły o krok dalej i oferują to 
samo rozwiązanie, jeśli chodzi o całe lub część ich menu. Oznacza to nie tylko mniej 
zmarnowanych opakowań, ale także niższe koszty prowadzenia działalności, co dla 
mnie brzmi jak sytuacja korzystna dla obu stron. 
Jedną z takich kawiarnio-restauracji jest wrocławskie Folgujemy - firma znana z dosko-
nałego menu śniadaniowego i obiadowego oraz świeżych wypieków, o których trudno 
jest zapomnieć. Jest to okazja, aby nie tylko wesprzeć wspaniałą kawiarnię, ale także by 
zrobić to bez dodatkowego obciążania naszego portfela. Warto zaznaczyć, że zamawia-
nie bezpośrednio od sprzedawcy (a nie przy pomocy aplikacji pośredniczących) jest o 
wiele lepszą opcją, ponieważ ogólna cena Twojego zamówienia nie jest pomniejszona o 
prowizję i trafia bezpośrednio do właściciela. 
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For foodies such as myself, no possibility of dining out means only one thing – and yes, ladies and gentlemen, it is what we’re all 
thinking about – takeaway. The ultimate pick-me-up on a Friday afternoon, the light at the end of a tunnel when nothing else 
seems like a good idea and finally something to look forward to, when the only exciting thing these days are cheesy TV pro-
grams, which schedules we all learnt by heart a long time ago. 
So, when the awaited moment finally comes, our food delivery app of choice is already open and ready for a scrolling spree, a 
thought that always hides somewhere in the subconscious becomes more and more apparent. Is it really the most eco-friendly 
way of fulfilling my cravings? Can I justify sacrificing Earths well-being for a reduced-price Tikka Masala when I could probably 
whip up a quick sandwich and be done for the day? 
On the other hand, the decision to ban the possibility of dining inside a closed space causes huge financial losses for the owners 
and can leave them on the brink of bankruptcy. So, even though responsible management of food supply is something that 
concerned restaurant owners for at least a couple of years, given the fact that the only way of selling their product these days is to 
package it for delivery, it makes it more important than ever. Such strange times as the ones we currently live in, call for ingenio-
us measures. That is why, in response to constantly growing concern about more ecological solutions when it comes to take outs, 
some restaurants implemented interesting ways of reducing unnecessary waste of food and packaging.

Soup Culture 

The first one surprised me with an idea that I have never seen 
before. A small, inconspicuous shop creating the most amazing 
aroma that can be picked up even a few streets away. Its menu 
consists mainly of a small range of vegetarian and vegan soups 
made from scratch every single day. But the real star of the 
show is the way they are “packaged”. At first glance, you might 
think that the container is made of thick cardboard, but in fact 
they are edible. Innovative bread cups are made on the spot 
using a special machine, which also cuts down on the trans-
portation costs. The long list of advantages is finally completed 
by affordable prices – you can get yourself a portion for a little 
over 10 PLN and enjoy the taste of the ultimate autumn com-
fort food. You can find them in a few cities such as Wrocław, 
Warszawa, Kraków and Poznań.

Folgujemy

Another way of helping the gastronomy, and saving a few bucks at the same time, is buying from 
places which offer a discount for bringing your own containers. Fortunately, reduced price of 
coffee, when bought without a take-away cup slowly becomes mainstream, but some of the joints 
went a step further and offer the same solution when it comes to their whole menu. It means not 
only less packaging wasted, but also lower cost of running the business, which to me sounds like 
a win-win situation.  
One of them is Folgujemy – a company based in Wrocław known for their amazing breakfast 
and lunch menu and lately freshly baked goods. It is an opportunity to not only support an 
amazing café, but also do it without an additional strain on your wallet. It’s worth pointing out 
that ordering directly from the seller (not through intermediary apps) is a much better option, 
because the overall price of your order isn’t decreased by any commissions and goes directly to 
the owner. 
 



PLANT B 45

 
Veganic

Niektóre restauracje, jak np. słynny krakowski Veganic, wpadły na pomysł, aby dodatkowo poza swoim stan-
dardowym menu stworzyć specjalną ofertę lunchową z koncepcją, którą nazywają„płać, ile chcesz”. Minimalna 
cena pysznego posiłku to tylko 1 zł, ale kwota, którą zapłacisz, zależy tylko od Ciebie. Wybrane danie dnia jest 
dostępne od 12, do wyczerpania zapasów, więc spiesz się, jeśli nie chcesz być rozczarowany informacją o braku 
dostępnych posiłków. I tak, wiem, co myślisz: jak mogę sklasyfikować to rozwiązanie jako „zero waste”, gdy po-
siłki sprzedawane są w opakowaniach wykonanych z tworzyw sztucznych? Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś 
się, ile plastiku tak naprawdę wyrzucasz do kosza kupując produkty w popularnych supermarketach? Dodat-
kowo, do ostatecznej ceny domowego posiłku należy doliczyć cenę zużytej wody i gazu/energii elektrycznej. 
Tak więc, koniec końców, lepiej posilić się niedrogim i smacznym lunchem i oszczędzić sobie zmartwień o 
to, na co tak naprawdę masz ochotę, pomagając jednocześnie niesamowitej restauracji w tych niepewnych 
czasach. 

Veganic

Some restaurants, such as the famous Veganic from Kraków, came up with an idea to create a special lunch 
offer with a concept they call “pay what you want”. The minimum price of the delicious meal is only 1 PLN 
but the amount you pay is only up to you. The chosen dish of the day is available from 12, till the stock lasts, 
so hurry if you don’t want to be disappointed by “sold out” information. And yes, I know what you think, 
how can I classify this as zero waste, when the meals are sold in artificially made packaging? But have you 
ever thought how much plastic you actually end up throwing in the bin just by shopping for produce in local 
supermarkets? Additionally, to the final price of a homemade meal we need to include the price of water and 
gas/electricity used. So, in the end, you’re better off treating yourself to an affordable and tasty lunch, and 
spare yourself the worry of what you actually fancy for lunch while helping an amazing restaurant during these 
uncertain times at the same time. 
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DŻINS KURTKA / JEANS JACKET - 45 ZŁ
SPODNIE / TROUSERS - 45 ZŁOTYCH 
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BLUZA NA MIASTO / CITY JUMPER - 45 ZŁOTYCH
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KOSZULA/SHIRT - 50 ZŁOTYCH 
ŻÓŁTA KURTA /YELLOW COAT- 65 ZŁOTYCH
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Specjalne podziękowania dla Roberta Pałki, właściciela PIWO Z ZUKA 
za udostępnienie nam przestrzeni do zdjęć oraz dla GBK GARAGE ! 

Special thanks to Robert Palka, the owner of PIWO Z ZUKA,who allowed us 
to use his space in order for this photoshoot to be possible, and to
 GBK GARAGE  ! 
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Klimat – to słowo słyszymy coraz częściej. Powoli przedziera się ono do przestrzeni publicznej, chociaż często sam 
sens jego ochrony jest przeinaczany albo – co gorsze – negowany. Ale, mimo że samo powstrzymanie coraz śmielej 
postępującej katastrofy klimatycznej jest niezbędne, aby udało nam się uratować nie tylko ludzkość, ale i również całe 
życie istniejące na Ziemi, to czymże byłoby ono bez sprawiedliwości?

Sprawiedliwość – dla każdej i każdego z nas oznacza ona coś innego. Dla jednej będzie nią możliwość objęcia takiego 
samego i tak samo opłacanego stanowiska, co mężczyzna, dla drugiego - programy socjalne, dzięki którym na równi z 
innymi będzie mógł dostać się na wymarzone studia. Jednak, mimo że definicja sprawiedliwości jest płynna, to zawsze 
odnosi się ona do tego samego, tj. do równych szans. 

Kiedy połączymy te dwa, wyżej omówione słowa, otrzymamy termin, o którym większość z nas już zapewne słyszała. 
Tym terminem jest sprawiedliwość klimatyczna.

Niepowstrzymana katastrofa klimatyczna dotknie każdej i każdego z nas. Ale ta perspektywa może wydawać się dale-
ka. Niestety, dla obywatelek i obywateli znacznej części krajów – nie jest.

Nad krajami położonymi w gorących strefach klimatycznych widmo niszczących anomalii pogodowych wisi niczym 
wyrok. Już teraz ich ziemie trawią nieposkromione pożary, na zmianę z zalewającymi je gwałtownymi powodziami. 
Część z nich to kraje dopiero rozwijające się. Kraje, które dopiero odkrywają swoją ścieżkę. Zabierając im środki do 
rozwoju, którymi na ten moment w wielu z nich są kopalnie czy fabryki, doprowadzimy do zatrzymania ich rozwoju. 
Dlatego to właśnie w rękach rozwiniętych krajów leży, aby pomimo doprowadzenia do spadku emisji gazów cieplar-
nianych, kraje te nie ucierpiały i miały zapewnione wszelkie środki do rozwoju.

Co ciekawe, to właśnie te kraje są najczęściej obwiniane za zanieczyszczenie naszej planety oraz zmiany klimatyczne. 
Często padają argumenty, takie jak „A bo to tam jest najwięcej fabryk” czy „Przecież to ich wina, że nie stosują się do 
raportów IPCC”. I na pierwszy rzut oka mają one sens, w końcu to właśnie jeden z takich krajów, którym są Chiny, 
jest ponoć jednym z największych emitentów CO².  Musimy jednak zwrócić uwagę na fakt, kto tak naprawdę z tego 
korzysta. A korzystają z tego Stany Zjednoczone oraz, w dużej mierze, część krajów Europy Zachodniej. Dzieje się 
tak, ponieważ produkcja w Chinach, Indiach i Indonezji jest niezwykle tania. Abyśmy my mogły i mogli otrzymać 
piękny, tani, opakowany w plastik i dodatkowo kompletnie niepotrzebny nam do szczęścia produkt, marki takie jak 
Zara czy Apple wykorzystują obywatelki i obywateli biedniejszych krajów, jednocześnie zrzucając na nich winę za los, 
jaki oni sami zgotowali Ziemi, produkując przedmioty śmieciowej jakości w niewolniczych fabrykach.

Oczywiście twierdząc, że tylko kraje takie jak USA czy zachodnie kraje Europy ponoszą winę za status jednego z 
największych emitentów CO², jaki zyskały Chiny, nie powiedziałabym całej prawdy. Winę ponoszą też wielcy chińscy 
producenci, którzy odpowiadają za produkcję przedmiotów z na przykład, portalu AliExpress. 

Wina jednak leży przede wszystkim po stronie systemu.

Jednak aby wytłumaczyć pojęcia, takie jak sprawiedliwość klimatyczna oraz sprawiedliwa transformacja, nie musimy 
odpływać aż tak daleko. Skupmy się więc na chwilę na polskich kopalniach i górnikach.

Wychowując się w Polsce, od najmłodszych lat słuchałam o niesamowitych górnikach, którzy każdego dnia, zostawia-
jąc swoją rodzinę, zjeżdżają w głębokie mroki kopalni, aby dać nam energię. Nie powiem, to wyobrażenie dosyć nieźle 
siadało na mojej psychice. 

Górnictwo w naszym kraju zakorzenione jest chyba bardziej niż jakakolwiek inna tradycja. Nie jestem pewna, czy 
jestem w stanie stwierdzić, dlaczego właściwie tak jest, ale tak po prostu jest. Jest to mentalność, która jest nam wpa-
jana od czasów praktycznie niemowlęcych. Wszystkie tradycje, imprezy, oddziały górnicze w zawodówkach to coś, 
co pozwala naszemu rządowi na utrzymywane wokół górnictwa mgiełki mistycyzmu, dzięki czemu jest ono pozornie 
nieoderwalne od Polski. Górnicy są przedstawiani jako bohaterzy, a oni zdają się nie mieć niczego przeciwko temu. 
Jakby zapomnieli już te mroki kopalni, o których słuchałam w przedszkolu. 
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Climate that is a world we hear more and more often. It is slowly breaking into public spaces, although often the 
very meaning of its protection is distorted or, worse - still, denied. But although stopping the increasingly advancing 
climate catastrophe is essential if we are to succeed in saving not only humanity but also all life on earth, what would 
it be without justice?

Justice - for each one of us it means something different. For one, it will be the opportunity to take up the same and 
equally paid position as a man, for the other, social programmes that will enable him or her to get into his dream Uni-
versity on an equal footing with others. However, although the definition of justice is fluid, it always refers to the same 
thing, namely equal opportunities. 

When we combine these two words, mentioned above, we will get a term that most of us have probably already heard 
of. That term is climate justice.

An unstoppable climate catastrophe will affect everyone and each of us. But this prospect may seem a long way off. 
Unfortunately, for the citizens  of a large part of countries, it is not.

Over countries in hot climate zones, the spectre of devastating weather anomalies hangs like a judgment. Already, 
their lands are being digested by unbridled fires, alternating with the flooding of violent floods. Some of them are just 
developing countries. Countries that are only just discovering their path. By taking away their means of development, 
which at the moment are mines or factories in many of them, will bring their development to a halt. That is why it is 
in the hands of the developed countries to ensure that, despite the reduction in greenhouse gas emissions, they do not 
suffer and are provided with all the means to develop.

Interestingly, it is these countries that are most often blamed for the pollution of our planet and climate change. Ar-
guments are often made, such as 'Because that is where most factories are located' or 'After all, it is their fault that they 
do not comply with IPCC reports'. At first glance, it makes sense, after all, it is precisely one of these countries, China, 
which is said to be one of the largest emitters of CO².  However, we must pay attention to the fact of who actually 
benefits from it. The United States and, to a large extent, some Western European countries benefit from that too. 

Czy ktokolwiek z nas wyobraża sobie, jakie musi być uczucie, kiedy każdego dnia budzicie się ze strachem, że nie wró-
cicie do swojej rodziny? Wstajecie z łóżka – znowu myślicie o zejściu pod ziemię. Myjecie zęby – czujecie już na skórze 
gorąc, jaki czeka na was po zjechaniu kilkaset metrów w dół. Zakładacie ubranie robocze – boicie się, że może to 
dzisiaj ciasny korytarz kopalni zawali się, grzebiąc razem ze sobą was i waszych kolegów z pracy. Żegnacie się z rodziną 
i już wiecie, że może to być ostatni raz, kiedy ich widzicie.

Co przy czymś takim oznacza bycie bohaterem?

Praca w kopalni jest nie tylko niepotrzebna przy środkach i zasobach, jakimi moglibyśmy dysponować, ale również 
zwyczajnie niehumanitarna. Może i jest to tradycja, która na śląsku panuje od pokoleń, ale dlaczego mamy kultywo-
wać zwyczaje, które są tak traumatyczne i szkodliwe dla ich podmiotów? Jest wielu górników, którzy opierają się zmia-
nom, które są nieuniknione, jeżeli jeszcze chcemy coś zmienić. Jest też jednak wielu takich, którzy widzą, że tradycja 
górnictwa nie ma dalszych szans na kultywowanie. 

Jednak, chociaż możemy widzieć znaczny problem w górnictwie, to musimy pamiętać, że górnicy często utrzymują 
swoje rodziny. Dlatego najważniejsze w całej tej zmianie jest to, aby nie odbierać im szans na godne życie. Zmiany 
trzeba wprowadzić tak, aby nikt nie ucierpiał na ich skutek. Jeżeli jako Polska otworzymy elektrownie energii odna-
wialnej, to pojawią się nowe miejsca pracy. Dzięki temu górnicy będą mogli zostać przebranżowieni i będą w stanie 
stworzyć nową, wykwalifikowaną kadrę, która dzięki swemu doświadczeniu pomoże nam stworzyć lepszą przyszłość.

Climate Justice 
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That is because production in China, India and Indonesia is extremely cheap. In order for us to be able to obtain a 
beautiful, cheap, plastic-packed and, in addition, completely unnecessary to our happiness, brands such as Zara or 
Apple that are using citizens of poorer countries, at the same time blaming them for the fate that they themselves 
have prepared for the Earth by producing junk quality items in slave factories.

Of course, if I were to say that only countries such as the US or the western European countries are to blame for 
China's status as one of the largest emitters of CO², I would not tell the whole truth. The blame also lies with the 
large Chinese manufacturers, who are responsible for producing items for, for example, AliExpress. 

However, the blame lies primarily with the system.

We do not need to go that far to explain concepts such as climate justice and fair transition. Let us therefore focus 
for a moment on Polish mines and miners.

As I grew up in Poland from an early age, I've been hearing about incredible miners who, every day, while  leaving 
their families behind, go down into the deep darkness of the mines to give us energy. I will tell you, this image is 
still stuck in my mind pretty well. 

Mining in our country is probably more deeply rooted than any other tradition. I am not sure that I can say why 
it is like that, but it simply is. It is a mentality that has been instilled in us since practically infancy. All traditions, 
events, mining divisions in the professions are something that allows our government to keep the mist of mysticism 
around mining, making it seemingly irresistible from Poland. The miners are portrayed as heroes, and they seem 
to have nothing against it. It is as if they have already forgotten the darkness of the mines, which I heard about in 
kindergarten. 

Can any of us imagine what it must feel like when you wake up every day with the fear that you will not 
return to your family? You get out of bed - you think about going underground again. You brush your te-
eth - you already feel the heat on your skin that awaits you when you go down a few hundred metres. You 
put on your work clothes - you are afraid that maybe today it is the narrow corridor of the mine that will 
collapse, burying you and your colleagues together. You say goodbye to your family and you already know 
that this may be the last time you see them.

What does it mean to be a hero in the face of something like that?

Mine work is not only unnecessary with the resources that we could have, but also simply inhumane. This 
may be a tradition that has prevailed in Silesia for generations, but why should we cultivate habits that are 
so traumatic and harmful to their subjects? There are many miners who resist change, which is inevitable 
if we want to change something else. However, there are also many who see that the mining tradition has 
no further chance of being cultivated. 

However, although we may see a significant problem in mining, we must remember that miners often 
support their families. Therefore, the most important thing in this whole change is not to take away their 
chances of a decent life. Changes must be made so that no one is affected. If, as Poland, we open rene-
wable energy power stations, new jobs will be created. This will allow the miners to change their career 
paths and to create a new, qualified workforce which, thanks to its experience, will help us create a better 
future.
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Spacer / Walk 

PHOTO/BARBARA GŁĘBOCKA 
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Co by było gdyby?
Gdyby ptaki nie śpiewały
Gdyby liście nie spadały

Gdyby gwiazdy pociemniały

Gdyby skóra twa srebrzyście nie ja-
śniała w błyskach słońca

Gdyby oczy twe nie były niczym noc u 
swego końca

Gdyby dotyk twój o świcie nie był 
wszystkim, czego pragnę

Gdyby głos twój nie był dla mnie tym, 
co moje serce skradnie

Gdyby usta me mówiły to, co w moim 
sercu na dnie

Te dwa słowa, tak ukryte
Te dwa słowa: Ciebie pragnę

What would be if ?
If the birds never sang
If the leaves never fell
If the stars grew dark

If your skin never shined in the rays of 
the sun

If your eyes were not like the blue, 
night sky

If your touch at dawn wasn’t all I ever 
wanted

If your voice wasn’t the thing that will 
make my heart stolen

If my lips always said what is at the 
bottom of my heart

These three words, so deeply hidden
These three words: you are mine

by
Anna  Głębocka 

Artwork 

by Jakub Kolmasiak
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MODELS :
OLIWIER SADŁO 
MAJKA ŻMUDA
KLAUDIA BURY
FOTO: SZYMON BEREZIŃSKI 
STYLIZACJE/ OUTFITS: LAURA KORZEKWIŃSKA 
MUA : NATALIA WIECHA 

                GATE BRAMA    



63

KOSZULA W KRATĘ / PLAID SHIRT  
- 45 ZŁOTYCH 
BRĄZOWA KOSZULA / BROWN SHIRT 
- 35 ZŁOTYCH 
KIMONO - 65 ZŁOTYCH 
SWEATER - 55 ZŁOTYCH
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PŁASZCZ / COAT - 85 ZŁOTYCH
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SPODNIE / TROUSERS 
55 ZŁOTYCH
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BRĄZOWE SPODNIE / 
BROWN TROUSERS - 55 ZŁOTYCH 
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TECHNIKA 
A.....

Napisane przez:

NATALIA WALASZCZYK

Studentka aktorstwa Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 
Warszawie Filia w Białymstoku

Written by:
Natalia Walaszczyk 
Studying acting at Aleksander’s Zelwerowicz Academy of Dramatic Arts
 in Warsaw and Bialystok

Kiedy zabierałam, się do pracy nad tym artykułem, miałam retrospekcję ze swoich baletowych zajęć. 
Nic nie dzieje się znikąd i to NIC ma też swój początek. Szemrany i kręty, ale jednak ma. Napięte 
nogi, wciągnięty brzuch, stopa napięta, płynność w ruchu ramionach, pozycja pierwsza. Ciach, prach 
druga, trzecia, czwarta, piąta a do tego jeszcze oddech i świadomość, że gdzieś w tym wszystkim jesteś 
w odmianie czasownika être (fr. być). Wiadomości spadają, jak grom z jasnego nieba, gdy tylko zaczy-
nasz coś nowego.
Ale...dlaczego to mówię? Po pierwsze, bo w pracy nad swoim warsztatem lubię metafory. Po drugie, 
już na poważnie, w dobie wielu bodźców istnieje ryzyko, że zapomnimy o fundamentalnej zasadzie, 
by się w tym nie zagubić. Czasie i systematyzacji.
/// O czym pamiętać przy roli ? Dziś skupię się na pewnym narzędziu…///
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CIAŁO. 

Ciało to twoje narzędzie, którym nieustannie żyjesz. To, jak 
o nie zadbasz w roli duszy i ciała określa, jakie będzie physis 
(gr. natura) Twojej postaci. Wcielasz się, więc wystawiasz 
swoje ciało na pokaz. Czasami dostajesz rolę i musisz dopa-
sować swój stan sprawności  fizycznej do postaci. Nie jest 
to łatwe… wymaga to nie tyle wyobraźni, silnej woli i chęci 
dbania o swoją formę. Każde, podkreślam, każde ciało, jest 
ogromnym darem z możliwościami. RUCH. Jak to mówi, 
słynne trywialne przysłowie, człowiek jest człowiekiem… 
więc  sentencją wychodzącą z interpretacji jest to, że ludzka 
istota, jest w stanie się poruszać. W różnych najmniejszych 
detalach. W poszukiwaniu tego, jak robić to ze zdwojoną 
jakością,  rekomenduję w swojej pracy nad tekstem każdą 
formę tańca, rozgrzania w improwizacji tanecznej. Nie ma 
nic lepszego w tym działaniu jak kombinowanie i sprawdza-
nie. Wszelkiego rodzaju gimnastyka, ćwiczenia wzmacniają-
ce, yoga, wszystko to, co pomoże nam w osiągnięciu plastyki 
ciała. Sztywne i niewspółpracujące ciało, nie pomaga w 
wejściu całym sobą w buty postaci. Nie karzę  Wam stać się 
od razu Sylvestrem Stallonem.

 W tym wszystkim chodzi mi o to, by posiadać w przestrzeni 
swoją świadomość ciała. Czuć, że wypełniasz ją. W filmie i 
teatrze są różne postacie do zagrania. Głównym celem jest 
odnalezienie wspólnego języka cielesnego. Brzmi to strasz-
nie. 

  Moją radą jest sięganie do źródeł np. filmów (jeśli jest 
to biografia żyjącego człowieka) gdzie i jak zachowywał 
się człowiek. Obserwować jak ludzie zachowują się w tej 
przestrzeni wiekowej, czy są odstępstwa? Może podobień-
stwa? Czy jest to dla Ciebie ważne? Przeczytaj tekst i określ, 
co znaczą dla Ciebie, przymiotniki, chodzi mi o to jak je 
widzisz? 

Przygotowałam dziś listę rzeczy, które pomagają mi zdobyć 
wiedzy na ten temat… jest prosta, ale wiem, że można zapo-
mnieć o niektórych 

FIZYCZNOŚĆ

- wiek 

- wzrost

- waga 

- postura, rodzaj sylwetki

- cera, oblicze 

- kolor włosów

- kolor oczu 

- postawa 

- wygląd, styl 

- defekty

- cechy dziedziczności 

- tempo fizyczne- ( zewnętrzne, wewnętrzne) określam 
to też jako aparycja 

- centrum 

1.PLASTYKA CIAŁA i RUCH

Dobrze jest sobie to wypisać i dokonać wiwisekcji. Poznać to co pokrywa się z Wami, co można 
dodać, pominąć, czy urozmaicić. By, nie być bierną w swoich słowach spójrzcie na przykłady 
gry  Cate Blanchett w filmie „Gdzie indziej jestem”, Christiana Bale w „Mechaniku” czy Viggo 
Mortensena w „Green Book”. 

Bisous !!
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When I started working on this article, I had a flashback from my ballet class. Nothing 
happens out of nowhere, and that's nothing. It's a little bit of winding, but it still has. 
Legs stretched, stomach stretched, foot stretched, smooth shoulder movement, po-
sition one. The squeeze, the second, third, fourth, fifth, and also the breath and the 
awareness that somewhere in all of this YOU are in a variation of the verb être (fr. be). 
The news falls like a thunderstorm from the bright sky as soon as you start something 
new. But. . . Why am I saying this? First of all, because I like metaphors hahaha in my 
workshop. Secondly, seriously, in an era of multiple stimuli, there is a risk that we will 
forget the fundamental principle of not getting lost in this. Time and systematization.

/// What to remember about the role? Today I'm gonna focus on a tool. . . //

BODY PLASTICS and BODY MOVEMENT.
  The body is your tool you're constantly living with. How you take care of them in the role of soul and body determines what kind of phy-
sis (gr. nature) of your character. You're playing the part, so you put your body on display. Sometimes you get a role and have to adjust your 
fitness to your character. It is not easy. . . it requires not so much imagination, strong will and willingness to take care of your form. Every, I 
stress every BODY  is a huge gift with possibilities. MOVE. As the famous trivial proverb says, a human being is a human being. . . so the 
sentence that comes out of the interpretation is that a human being is able to move. In various little details. In search of how to do it with 
doubled quality, I recommend every form of dance work on the text, warm up in dance improvisation. There's nothing better in this ope-
ration than combining and checking. All kinds of gymnastics, empowerment exercises, yoga, everything that will help us achieve body art. 
Stiff and non-cooperative body, it does not help in getting all the way into the shoes of the characters. I'm not punishing you for becoming 
Sylvester Stallon right away. I mean to have  body awareness in space. It feels like you're filling it. There are different characters to play in 
film and theatre. The main goal is to find a common bodily language. It sounds terrible. My advice is to reach for sources such as films (if it 
is a biography of a living person) where and how a person behaved. Watch how people behave in this age-old, are there exceptions? Maybe 
similarities? Is this important to you? Read the text and define what the adjectives mean to you, I mean how do you see them? Today I have 
prepared a list of things that help me learn about it. . . it is simple but I know that you can forget about some 

      PHYSICALITY 
- age 

- height 

- weight 

- posture, type of silhouette 

- skin, face

 - hair colour 

- eye colour 

- posture 

- appearance, style 

- defects 

- inheritance characteristics 

- physical pace 

- (external, internal) I also refer to it as a perception 

- center

It's good to write it down and vivisection. To know what coin-
cides with you, what you can add, skip or diversify. To not be 
passive in my words, look at the examples of Cate Blanchett 

in "I’m not there" Christian Bale in "The Machanist" or Viggo 
Mortensen in "Green Book.

TECHNIKA A.....
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„The most important form of human intelligence is the 
ability to observe without judging.”

Serena Rust, the dancing giraffe with the jackal. Four 
steps of empathic communication
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„Najważniejsza forma ludzkiej inteligencji jest umiejęt-
ność obserwowania bez oceniania.”

Serena Rust, Tańcowała żyrafa z szakalem. Cztery kroki 
empatycznej komunikacji
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Rok 2016. Kraków. Wieczór. Nie zdążam, na pociąg więc wraz ze znajomą postanawiamy złapać ko-
lejny o 2 w nocy. Akurat odbywa, się festiwal filmowy więc idziemy nad Wisłę. Siadamy na murku z 
widokiem na rozłożony już ekran filmowy i siedzenia. W tle zaczyna lecieć film „Sala Samobójców”. 
Obok nas siada mężczyzna (około 40 lat). Wygląda na artystę. Nawet w pewnym momencie wydaje mi 
się, że może być filmowcem. Pożycza nam zapalniczkę i zaczynamy rozmawiać - o życiu, pogodzie, Kra-
kowie. Po dłuższej chwili słyszę z jego ust słowa „jestem bezdomnym”. Jestem w szoku. Zaczynamy dalej 
rozmawiać i mężczyzna (jak się okazało o imieniu Peter) opowiada nam swoją historię. Około 10 lat 
temu służył na wojnie w Afganistanie. Rzeczywiście ma na sobie czapkę w wojskowym klimacie (my-
ślałam jednak, że to tylko część hipsterskiej garderoby). Peter opowiada swoją historię dalej. Wspomina 
o ukochanej „Ance”. Gdy wrócił z wojny, zakochał się, wziął ślub i wraz z Anką zamieszkali razem. 
Wspomina, że przez wiele lat borykał  się z PTSD. Wtrąca, że był na tym filmie (na „Sali Samobójców) 
razem z żoną w kinie. Ciężko jest mi pogodzić te wszystkie fakty ze sobą. Peter wraca do kontynuacji 
historii. Przez jego silną traumę powojenną postanowił, że jego żona nie zasługuje na takie życie, a ona 
sama zgadza się na rozwód. Peter postanawia oddać jej mieszkanie, a sam zatrzymuje się gdzieś indziej. 
Wspomina jednak, że przez coraz intensywniejsze objawy Zespołu Stresu Pourazowego nie był w stanie 
w stu procentach oddać się żadnej pracy. Jak się okazuje, kilka miesięcy temu wylądował na ulicy. Jego 
żona jest teraz (jeśli dobrze pamiętam) z Janem, którego Peter bardzo sobie ceni. Opowiada nam o 
tegorocznych świętach Bożego Narodzenia, kiedy to z budki telefonicznej postanowił zadzwonić do 
Anki i złożyć jej życzenia. W wirze emocji opowiedział jej, co się stało. Mimo tego, że jak podkreśla, 
sam tego nie chciał, Anna wraz z Janem odbierają go z dworca i zawożą do teściowej, która od zawsze 
jest w nim zauroczona. Peter jednak mówi, że jeśli ma on stanąć na nogi to na własnych zasadach więc 
następnego dnia opuszcza dom teściowej. Pytam, czy nie jest mu ciężko. Odpowiada, że to jest tyl-
ko etap w życiu. Pokazuje mi swój stary telefon i słuchawki, opowiada, że zawsze rano na dworcu po 
naładowaniu telefonu puszcza sobie głośno muzykę na słuchawkach, zamyka oczy i odpływa w swoim 
świecie. Nie mogę uwierzyć w te historie, lecz spoglądając, na wyraz twarzy Petera widzę, że to, co 
mówi, jest prawdą. Z oddali widzę bezdomnego, który po chwili krzyczy do mojego rozmówcy „Peter, 
wariacie, wszędzie Cię szukałem” (czy coś w tym stylu). Zaczynamy już w czwórkę rozmawiać o stan-
dardach życia i przedziwnych kolejach losu. Film już powoli dobiega końca, a ja wiem, że niedługo będę 
musiała iść na dworzec. Rozmawiamy jeszcze chwile, a Peter opowiada o swojej ukochanej cioci - mojej 
imienniczce, która niestety już zmarła. Dalej, czuje, się jakby całe to spotkanie było kompletną abstrak-
cją. Grupka mężczyzn z boku z zażenowaniem patrzy na znajomego Petera i prześmiewczo mówi coś 
do siebie nawzajem. Widzę smutek w oczach Petera. Jak zwykle nie na miejscu pytam: „Zabiłeś kiedyś 
kogoś?”. Peter spogląda na mnie i mówi „Basiu, oczywiście, że tak”. Nie mogę o tym zapomnieć i już 
nigdy chyba to się nie stanie. Oznajmiam Peterowi, że wraz ze znajomą musimy już iść. Pytam, czy nie 
chce żadnych pieniędzy, ale zaraz jakby z wyrzutem, słyszę, że nie jest żebrakiem i że ma nadzieje, że jest 
to jasne. Oczywiście rozumiem to. Mówi, że on sam to wszystko ogarnie i że niedługo stanie już na wła-
snych nogach. Daje mi swój numer telefonu. Przez kolejne miesiące nieraz myślę, czy nie napisać, lub 
nie zadzwonić, ale jakoś suma sumarum tak nie wychodzi. Niedługo później mój telefon zostaje skra-
dziony, a ja uświadamiam sobie, że najprawdopodobniej nigdy już nie dowiem się, jaki był ciąg dalszy 
tej historii. Jedyne, co mogę teraz zrobić to przekazać to dalej. Mam nadzieje, że ludzie będą bardziej 
otwarci na innych i będą pamiętać, że nie zna się dnia, ani godziny, kiedy to my sami możemy być na 
miejscu Petera. Pytanie tylko, czy będziemy mieć na tyle siły psychicznej, co on, by to przezwyciężyć. 

KONTURY ŻYCIA / THE CONTOURS OF LIFE
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2016. Cracow. Evening. I miss my train, so my friend and I decide to catch another one at 2 am. Luckily 
there is a film festival, so we are going to the Wisła river. We sit on down. In the distance, we can see the 
already unfolded film screen and seats. In the background starts the film "Suicide Room". A man (about 
40 years old) sits next to us. He looks like an artist. Even at some point I think he may be a filmmaker. 
He lends us a lighter and we start talking - about life, the weather, Cracow. After a while I hear the 
words "I am homeless" from his mouth. I am in shock. We start to talk further and the man (as it turns 
out his name is Peter) tells us his story. About 10 years ago he served in the war in Afghanistan. He is 
indeed wearing a hat in a military vibe (I thought, though, it was only part of a hipster wardrobe). Peter 
continues to tell his story. He mentions his beloved 'Anka'. When he returned from the war, he fell in 
love, got married and moved in with Anka. He recalls that he had been struggling with PTSD for many 
years. He interjects that he watched this film ( "Suicide Room") together with his wife in the cinema. 
It is hard for me to reconcile all these facts together. Peter goes back to continuing the story. Because 
of his severe post-war trauma, he decides that his wife does not deserve this life, and she agrees to have 
a divorce. Peter decides to give her a flat, and he stays somewhere else. He mentions, however, that due 
to the increasingly intense symptoms of Post-traumatic Stress Syndrome, he was unable to give up any 
work. As it turns out, he became homeless a few months ago. His wife is now (if I remember correctly) 
with Jan, whom Peter values very much. He tells us about this year's Christmas, when he decided to 
call Anka from a telephone booth to wish her "merry Christmas". In a whirlwind of emotions, he told 
her what had happened. Despite the fact that, as he stresses, he didn't want to, Anna and Jan pick him 
up from the station and take him to his mother-in-law, who has always been enchanted by him. Ho-
wever, Peter says that he wants to get back on his feet on his own terms, so the next day he leaves his 
mother-in-law's house. I ask if it is not difficult for him. He answers that this is only a stage in his life. 
He shows me his old phone and headphones, tells me that every morning at the station, after the phone 
is charged, he plays music on the headphones, closes his eyes and drifts away into his own imaginary 
world. I cannot believe these stories, but looking at the face of Peter, I can see that what he says is true. 
From afar, I see a homeless man who, after a while, shouts to my interlocutor, "Peter, you're crazy, I've 
been looking for you everywhere". (or something like that). The four of us are already starting to talk 
about standards of living and vicissitudes. The film is slowly ending, and I know that I will soon have 
to go to the station. We are still talking for a while and Peter mentions his beloved aunt, my namesake, 
who unfortunately has already died. I feel as if this whole meeting is a complete abstraction. A group of 
men on the side look at Peter's friend with rudeness. I see sadness in Peter's eyes. As usual, I ask things 
out of place : "Have you ever killed anyone?". Peter looks at me and says, "Basiu, of course I have. I can't 
forget that and I don't think I ever will. I tell Peter that me and my friend have to leave now. I ask him 
if he doesn't want any money, but immediately as if with a reproach, I hear that he is not a beggar and 
that he hopes it is clear. Of course, I understand that. He says that it's all under control and that he will 
soon be on his own two feet. He gives me his phone number. Over the next few months, I sometimes 
think whether to write or call, but somehow it does not work out that way. Soon afterwards, my phone 
is stolen, and I realize that I probably will never get to know the rets of this story.  All I can do now is 
to pass it on. I hope that people will be more open to others and will remember that you do not know 
the day or the time when we can find ourselves in Peter's place. The question is whether we will have the 
mental strength to overcome this as well as he did. 
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Dwudziestolecie 

Historii 

Interwar Period 

of History 

bodo, „Piętro wyżej” 

Eugeniusz Bodo / Laski Diffusion / East News

W tym wydaniu postanowiłam zaprezentować 
Wam jedną z najważniejszych inspiracji - Euge-
niusza Bodo oraz jeden z najznakomitszych fil-
mów dwudziestolecia międzywojennego - „Piętro 
Wyżej”. 

In this issue I decided to introduce you to one of 
the most important inspirations of mine- Eugene 
Bodo and one of the most outstanding films of 
the interwar period - „Upstairs”.
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„Piętro wyżej” (1937)
reż. (directed by) Leon trystan  

Był to pierwszy film z udziałem Bodo, jaki kie-
dykolwiek obejrzałam. To właśnie on sprawił, 
że zakochałam się w czarno-białych filmach. 
Zabawne jest to, że bardzo wiele osób mło-
dego pokolenia (w tym niegdyś ja) myśląc o 
latach 30, wyobrażają sobie głębokie zacofanie, 
również pod względem humoru, czy zabiegów 
filmowych. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, 
że film z 1937 roku humorystycznie i fabułowo 
jest ponadczasowy. Historia opowiada o dwóch 
sąsiadach przypadkowo dzielących to samo 
nazwisko. Henryk Pączek (Eugeniusz Bodo) 
jest cieszącym się życiem młodym radiowcem, 
który jak sam śpiewa w jednej z piosenek w fil-
mie „Jeżeli kochać, to dzień, lub dwa bo wtedy 
człowiek przyjemność ma gdy dzisiaj ta, a jutro 
ta”. Wszystko zmienia się, gdy bratanica (Hele-
na Grossówna) sąsiada z dołu Hipolita Pączka 
(Józef Orwid) szukając mieszkania wujka, przy-
padkowo trafia nie do tego Pączka. Gdy Henryk 
niezbyt trzeźwy wraca do swojego mieszkania 
i zastaje w nim piękną Lodzię nie jest w stanie 
uchronić się od jej wdzięków. Należy również 
podkreślić, że sąsiedzi Ci żyją w niezgodzie i 
naprzemiennie robią sobie na złość. Gdy Hen-
rykowi udaje się umówić na spotkanie z bra-
tanicą Lodzią z zachwytu śpiewa słynny utwór 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”. Niestety 
nadal nie jest świadomy faktu, że Lodzia jest 
rodziną z jego największym wrogiem. Historia 
opowiedziana z niesamowitą dozą humoru. Jest 
to film, który można oglądać nieustannie (sama 
widziałam go już około pięciu razy). Dodat-
kowo to właśnie z tego dzieła pochodzi znana 
scena z piosenką „Sex Appeal”. Czy Pączkowie 
dogadają się ze sobą? Nic tylko, dowiedzieć się 
samemu…

This was the first Bodo film I have ever seen. It 
was the one that made me fall in love with black 
and white films. The funny thing is that a lot of 
people from the young generation (including 
myself), thinking about the 1930s, imagine a 
deep backwardness, also in terms of humor 
or film techniques. Nothing could be further 
from the truth. It turns out that the film from 
1937, when it comes to its humor and plot, is 
timeless. The story tells us the story about two 
neighbours who accidentally share the same 
name. Henryk Pączek (Eugeniusz Bodo) is a 
young radio man enjoying life, who, as he sings 
himself in one of the songs in the film "If you 
love, it is a day or two because then you have 
pleasure when today that one and tomorrow 
that one". Everything changes when the niece 
(Helena Grossówna) of the neighbour down-
stairs Hipolit Pączek (Józef Orwid), is looking 
for his uncle's flat, accidentally finds the wrong 
Pączek. When Henryk, not very sober, returns 
to his flat and finds the beautiful Lodzia in it, he 
is unable to escape her charms. It should also be 
mentioned that these neighbours live in discord 
and alternate in anger. When Henryk manages 
to make an appointment with his niece Lodzia, 
he sings the famous song "I have a date with her 
at 9:00" with delight. Unfortunately, he is still 
not aware of the fact that Lodzia is a family with 
his greatest enemy. The story is told with an 
incredible dose of humour. It is a film that you 
can watch continuously (I have seen it about 
five times myself). Additionally, it is from this 
work that the famous scene with the song "Sex 
Appeal" comes. Do the doughnuts get along 
with each other? Nothing, but to find out..
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Eugeniusz Bodo, Helena Grossówna/ „Piętro Wyżej”
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Bodo
Eugeniusz Bodo 

(Ur. 28 Grudnia, 1899 roku) 

Jest to postać niezwykle ujmująca i fascynująca. Mimo tego, 
że był on idealnym materiałem a gwiazdę, na tyle cenił sobie 
swoją prywatność, że w wywiadach nie zdradzał za dużo 
ze swego życia. Zagrał w około 30 filmach. Sam dubbingo-
wał filmy, znając wiele języków (w tym rosyjski, angielski, 
francuski). Założył własną wytwórnię oraz jako jeden z 
pierwszych osób reżyserował film, jednocześnie grając w nim 
rolę. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości lat 
trzydziestych. 

Eugene Junod urodził się w Genewie i jest to paradoksalnie 
najważniejszy aspekt jego życia, który później będzie miał 
bezpośredni wpływ na jego śmierć. Ojciec Bodo był Szwaj-
carem, który prowadził w Łodzi kino Urania. To właśnie 
tam Eugeniusz miał pierwszą styczność z jego największą 
miłością - kinem. Jego matka - Dorota Dylewska była polską 
szlachcianką. Początki z aktorstwem zaczęły się w postaci 
teatru - Qui Pro Quo oraz Morskie Oko. Teatry wtedy wy-
pełnione były muzyką i tańcem. Przez ich deski przewijały się 
najznamienitsze gwiazdy takie jak: Zula Pogorzelska, Hanka 
Ordonówna, Adolf Dymsza, czy nawet Mieczysław Fogg. 

W 1925 roku zadebiutował w filmie „Rywale” (niestety kopie 
zaginęły). Po tej roli kino pokochało naszego Bodo na tyle, 
że niemalże do końca trzymało go w swoich ramionach. 
Piosenki z jego filmów stawały się szlagierami, a on sam pró-
bował sił w przeróżnych gatunkach: muzycznych, dramatach, 
komediach czy filmach wojennych. Gdy nadeszła nowa era 
kina dźwiękowego, Bodo należał do artystów, którzy dzięki 
temu mogli jeszcze bardziej rozwinąć swoją karierę. W ten 
oto sposób już w 1929 roku Eugeniusz wystąpił w filmie pt. 
„Kult Ciała” w reżyserii przyszłego producenta „Rzymskich 
Wakacji” z Audrey Hebpurn - Michała Waszyńskiego. Po 
tej roli Bodo opływał w coraz to kolejnych propozycjach ról 
filmowych. W 1932 wraz z Michałem Waszyńskim i Ada-
mem Bordziszem założyli własną wytwórnię filmową. W 
1932 roku miejsce miał wypadek samochodowy, w którym 
zginął aktor i przyjaciel Bodo - Rolanda. Eugeniusz prowa-
dził. W konsekwencji otrzymał wyrok 6 miesięcy w zawie-
szeniu. Prawdopodobnie śmierć przyjaciela była powodem 
jego późniejszej abstynencji.W 1933 podczas swojej trasy 
koncertowej do Polski przyjechała Reri - Pół francuska, pół 
Taihitanka. Bodo oświadczył się Reri i niedługo później na-
kręcili wspólny film pt. „Czarna Perła”. Wkrótce Reri popadła 
w alkoholizm i para postanowiła się rozstać. W 1938 roku 
postanowił spróbować swoich sił jako reżyser i montażysta. 
Tak powstała „Królowa Przedmieścia”   Tego samego roku 
powstał film pt. „Za winy niepopełnione”, w którym Bodo 
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był zarówno aktorem, jak i reżyserem. W styczniu, 1939 
roku otworzył kawiarnię artystyczną. W tym samym roku 
zaczął prace nad jego ostatnim filmem „Uwaga Szpieg”, nad 
którym prace przerwała druga wojna światowa. Bodo wraz z 
innymi artystami uciekł do Lwowa przypuszczając, że będzie 
to bezpieczny azyl. Tam śpiewał w teatrzykach. Początkowo 
po polsku, później zmuszony był do języka rosyjskiego. Tam 
koncertował z orkiestrą Henryka Warsa i innymi artystami. 
Gdy w trakcie trasy koncertowej dowiedziano się o ataku 
Niemiec na Związek Radziecki. Wszyscy wiedzieli, że do 
Lwowa nie ma już wstępu. Jednak Bodo posiadający wyłącz-
nie obywatelstwo Szwajcarskie pewny był własnego bezpie-
czeństwa. Mimo prób przekonywania Bodo, aby ten został, 
Eugeniusz udał się do Lwowa.  Złożył tam pismo o pozwole-
nie na wyjazd do USA. Od tego czasu nikt z jego znajomych 
więcej go nie zobaczył. Przez długi okres czasu okoliczności 
jego zniknięcia były nieznane. Dopiero jesienią 1943 roku 
pocztą pantoflową dostarczona została wiadomość o jego 
śmierci. Prawdziwa data śmierci i jej okoliczności ujawnione 
zostały dopiero w 1989 roku po wydaniu „Zapisków Zak-
liuczennego”,, w których to Alfred Mirek ujawnił, że przeby-
wał w jednej celi z naszym Eugeniuszem Bodo. W 1993 po 
intensywnych poszukiwaniach szczegółów więzienia Bodo, 
jego daleka krewna otrzymała list z załączonymi dwoma fo-
tografiami Bodo. Później ukazały akta wraz z kartą więzienną 
i transkryptem z przesłuchań. Wszystko było już jasne. 

Bodo podejrzewany był  o szpiegostwo. Gdy polska am-
basada starała się o jego wypuszczenie, tym bardziej dla 
przesłuchujących było to podejrzane. Wielokrotnie pytali 
Eugeniusza, dlaczego jest szpiegiem. Nie miał on paszportu 
polskiego, tylko szwajcarski. Jednocześnie mówił płynnie w 
wielu językach oraz nakręcił film „Uwaga Szpieg”. Te wszyst-
kie aspekty łączyły się w logiczną całość przez co, coraz 
bardziej upewniali się w swoich przypuszczeniach. Gdy w 
1941 roku miała miejsce, amnestia więźnij polskich, Bodo ze 
względu na brak polskiego obywatelstwa pozostał w Łagrze 
do końca swojego życia. Eugene Junod zmarł 7 października 
1943 roku w Łagrze w Kołtasie. Był niezwykłą postacią, która 
na zawsze będzie w mojej pamięci.     Dokonał on czegoś, co 
na miarę dzisiejszej polskiej kinematografii byłoby ogrom-
nym wydarzeniem - nakręcił filmy : „Głos Pustyni” (kopia 
dostępna na YouTube)  w Afryce oraz w Stanach Zjednoczo-
nych „Amerykańska awantura” (kopia nie przetrwała, co jest 
ogromną stratą). 

W 2016 roku powstał serial „Bodo” opowiadający losy tego 
wybitnego artysty. Mimo tego, że osobiście uważam serial za 
bardzo dobrze zrobiony pod kontem technicznym i aktor-
skim, jednak bardzo dużo istotnych faktów z życia artysty jest 
na tyle sfabularyzowanych, że zmieniają one najważniejsze 
wydarzenia w życiu Eugeniusza. 

Eugene Bodo 

(Born 28 December, 1899) 

He is an extremely captivating and fascinating figure. Altho-
ugh he was perfect material for a celebrity, he valued his priva-
cy so much that he didn't betray much of his life in interviews. 
He starred in about 30 films. He dubbed films himself, 
speaking many languages (including Russian, English and 
French). He founded his own film studio and was one of the 
first to direct a film while playing a role in it. He was one of 
the most recognizable personalities of the mid-war period. 

Eugene Junod was born in Geneva and this is, paradoxically, 
the most important aspect of his life, which will later have 
a direct impact on his death. Bodo's father was a Swissman 
who ran the Urania cinema in Łódź. It was there that Eugene 
had his first contact with his greatest love - the cinema. His 
mother, Dorota Dylewska, was a Polish noblewoman. The 
beginnings with acting began in the form of the theatre - Qui 
Pro Quo and Morskie Oko. The theatres were then filled 
with music and dance. The most eminent stars such as Zula 
Pogorzelska, Hanka Ordonna, Adolf Dymsza or even Mie-
czysław Fogg used to be act there. 

In 1925 he debuted in the film "Rivals". (unfortunately, the 
copies are missing). After this role, the cinema fell in love 
with our Bodo so much that it held him in its arms almost to 
the end. Songs from his films became hits, and he tried his 
luck in various genres: "musicals", dramas, comedies or war 
films. When the new era of sound cinema came, Bodo was 
one of the artists who could develop his career even further. 
In this way, as early as 1929, Eugene appeared in the film "The 
Cult of the Body" directed by the future producer of "Roman 
Holiday" (with Audrey Hebpurn) - Michał Waszyński. After 
this role, Bodo was floating around in more and more pro-
posals of film roles. In 1932, together with Michał Waszyński 
and Adam Bordzisz, they founded their own film studio. In 
1932 a car accident took place in which an actor and Bodo's 
friend - Roland died. Eugene was driving. As a result, he 
received a suspended sentence of 6 months. Probably the 
death of his friend was the reason for his later abstinence. In 
1933, during his concert tour, Reri - half French, half Tahitian 
came to Poland. Bodo proposed to Reri and soon afterwards 
they made a film together, "The Black Pearl". Soon Reri lost 
herself in an alcoholism and the couple decided to split up. 
In 1938 he decided to try his luck as a director and editor. 
This is how "Queen of the Suburbs" was made .The same year 
the film "For unfulfilled guilt" was made, in which Bodo was 
both an actor and a director. In January 1939 he opened an 
art café. In the same year he started working on his last film 
"Attention Spy", which was interrupted by the Second World 
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War. Bodo, together with other artists, escaped to Lviv, assu-
ming that it would be a safe asylum. There he sang in theatres. 
At first in Polish, later he was forced to speak Russian. There 
he gave concerts with the orchestra of Henryk Wars and other 
artists. When they found out during the concert tour about 
the German attack on the Soviet Union, everyone knew that 
Lviv was no longer accessible. However, Bodo, with only Swiss 
citizenship, was certain of his own safety. Despite attempts to 
convince Bodo to stay, Eugene went to Lviv.  There he filed a 
letter for permission to go to the USA. Since then, none of his 
friends saw him again. For a long time the circumstances of his 
disappearance were unknown. It was not until the autumn of 
1943 that the news of his death was delivered by grapevine. The 
real date of his death and its circumstances were not revealed 
until 1989, after the publication of the 'Zaklyuchinski Records', 
in which Alfred Mirek revealed that he was in the same cell as 
our Eugene Bodo. In 1993, after an intensive search for details 
of the Bodo prison, his distant relative received a letter with 
two photographs of Bodo attached. Later they showed the file 
with the prison card and the transcript from the interrogation. 
Everything wa clear.

Bodo was suspected of spying. When the Polish embassy tried 
to release him, it was even more suspicious for interrogators. 
They repeatedly asked Eugene why he was a spy. He had no 
Polish passport, only a Swiss one. At the same time, he spoke 
fluently in many languages and made the film 'Attention Spy'. 
All of these aspects were combined into a logical whole, which 
made them more and more sure of their assumptions. When 
the amnesty of Polish prisoners took place in 1941, Bodo 
stayed in Lagra for the rest of his life due to the lack of Polish ci-
tizenship. Eugene Junod died on the 7th October 1943 in Lagra 
in Koltas. He was an extraordinary figure who will always be in 
my memory.    He did something that would have been a huge 
event for today's Polish cinematography - he made the films 
"Voice of the Desert". (copy available on YouTube) in Africa and 
in the United States "American Adventure" (the copy did not 
survive, which is a huge loss). 

In 2016, the series 'Bodo' was created, telling the story of this 
outstanding artist. Despite the fact that I personally consider 
the series to be very well done under the technical and acting 
account, a lot of important facts from the artist's life are so 
much fictionalized that they change the most important events 
in Eugene's life. 
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„Kult Ciała”/ Fot.  Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Reri i Eugeniusz Bodo / „Czarna Perła”
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Eugeniusz Bodo i Nora Ney 

Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo, Helena Grossówna/ „Paweł i Gaweł”

Teatr Morskie Oko
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