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Dedykacja Dedication
Powoli wkroczyliśmy w nowy rok. 

Tematem przewodnim naszego trzecie- 
go numeru jest nadzieja i motywacja. 
Wierzę, że mimo przeciwności losu 

będzie to rok pełen pozytywnej ener-
gii. Przetrzymajmy te ostatnie ciężkie 
chwile, aby później było nam już ła-
twiej. Mam nadzieje, że to wydanie 

Lumpexu zachęci i zainspiruje was do 
działania.

Wszystkiego dobrego,

Z uściskami, 

Redakcja Lumpex Magazine

We have slowly entered the new year. 
The theme of our third issue is hope 
and motivation. I believe that despite 
adversities it will be a year full of po-

sitive energy.
Let’s all just endure these last difficult 
moments and then it will be downhill 

from here.
I hope that this issue of Lumpex will 

encourage and inspire you to act.
With hugs,

Editors of Lumpex Magazine



„HOPE AND MOTIVATION” - CZYLI   PLAYLISTA  STWORZONA  ABY ZMOTYWOWAĆ NAS DO DZIAŁANIA.  AUT.  
BARBARA GŁĘBOCKA/ „HOPE AND MOTIVATION”,  IN OTHER WORDS, A PLAYLIST CREATED IN ORDER TO KEEP US 

MOTIVATED

DOM. CZĘŚĆ PIERWSZA. SESJA FOTOGRAFICZNA AUT.. SZYMONA BEREZIŃSKIEGO/HOUSE. FIRST PART . 
PHOTOSHOOT BY SZYMON BEREZINSKI

„MY, ZMIANA” . AUT.  JAKUB KOLMASIAK /
 „WE, THE CHANGE”, . BY. JAKUB KOLMASIAK. 

 

DOM. CZĘŚĆ DRUGA. SESJA FOTOGRAFICZNA AUT.. SZYMONA BEREZIŃSKIEGO/HOUSE. SECOND PART . 
PHOTOSHOOT BY SZYMON BEREZINSKI

 „(NIE) WIEM, CZEGO CHCĘ”  - . AUT. JULIA KURAŚ./ DO I KNOW WHAT I WANT” - 
  BY. JULIA KURAŚ.

DOM. CZĘŚĆ TRZECIA. SESJA FOTOGRAFICZNA AUT.. SZYMONA BEREZIŃSKIEGO/HOUSE. THIRD PART . 
PHOTOSHOOT BY SZYMON BEREZINSKI

GRUZJA, KRAJ, GDZIE LUDZIE WCIĄŻ POTRAFIĄ BYĆ SERDECZNI. AUT. JULIA GAZDA/ GEORGIA, A COUNTRY 
WHERE PEOPLE ARE STILL FRIENDLY. BY JULIA GAZDA 

U CIOCI NA IMIENINACH. SESJA FOTOGRAFICZNA AUT BARBARY GŁĘBOCKIEJ/ AUNTIE’S NAMEDAY. PHOTOSHO-
OT BY BARBARA GLEBOCKA 

MACHIAVELLI I WARTOŚCI HUMANISTYCZNE. AUT. SZYMON MUSIAŁ/ MACHIAVELLI AND HUMANISTIC VALUES 
BY SZYMON MUSIAL 

DOM. CZĘŚĆ CZWARTA. SESJA FOTOGRAFICZNA AUT.. SZYMONA BEREZIŃSKIEGO/HOUSE. FOURTH PART . 
PHOTOSHOOT BY SZYMON BEREZINSKI

WIERSZ MIESIĄCA , CZYLI „POTRZEBA”. AUT. LAURY KORZEKWIŃSKIEJ/ POEM OF THE MONTH, „NEED”  
BY LAURA KORZEKWIŃSKA 

KOBIETA - HISTORIA PRAWDZIWA” - . AUT. BARBARA GŁĘBOCKA / „WOMEN - A TRUE STORY” - IN OTHER WORDS, . 
BY. BARBARA GLEBOCKA

IDEA PODRÓŻY W XVIII WIEKU AUT. SZYMON MUSIAL/THE IDEA OF TRAVEL IN 18TH  CENTURY BY SZYMON 
MUSIAL„

PWR IN SPACE. AUT. BARBARA GLEBOCKA/PWR IN SPACE BY BARBARA GLEBOCKA 
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PODRÓŻ W CZASIE DO NAJBARDZIEJ MAGICZNEGO DWUDZIESTOLECIA W HISTORII. AUT. BARBARA 
GŁĘBOCKA/

 A JOURNEY BACK IN TIME TO THE MOST MAGICAL INTERWAR PERIOD. BY.  BARBARA GŁĘBOCKA

LUTY/MARZEC SESJA ZDJĘCIOWA AUT. AGATY KAPUŚCIŃSKIEJ/ FEB/MARCH. PHOTOSHOOT BY AGATA 
KAPUŚCIŃSKA 

„DobroWOLNE  NIEzależne” - CZYLI COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD FILMÓW
AMBITNYCH I WOLNYCH OD WPŁYWÓW STRICTE HOLLYWÓDZKICH. AUT. BASIA GŁĘBOCKA/ „Free Independent” - 
EVERY MONTH BASIA GLEBOCKA WILL BE PRESENTING HER PERSONAL CHOICE OF INDIE  MOVIES, FREE FROM 

THE HOLLYWOOD INFLUANCE

TROLOGIA GRISZA. RECENZJA. AUT. OLGA KOZIK/ GRISZA TRYLOGY. REVIEW. BY OLGA KOZIK

DOM. CZĘŚĆ PIĄTA. SESJA FOTOGRAFICZNA AUT.. SZYMONA BEREZIŃSKIEGO/HOUSE. FIFTH PART . 
PHOTOSHOOT BY SZYMON BEREZINSKI

          SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I POWIEDZ CO , MYŚLISZ/ CONTACT US AND TELL US WHAT YOU THINK
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A ż  p o ł owa  g en era c j i  Z ,  na  p o d stawi e  które j  p ow sta ł  rap or t  Ba n k  o f  Am eri ca 
d e kla r uj e  n i e sp oż y wa n i e  a l ko h o lu .  Wśró d  m ł o d y c h  pr z e d stawi c i e l i  te j  g r upy  sp a da 
równ i e ż  p op u la rn o ś ć  w yro b ów  t y ton i ow y c h .  Je st  to  t ym  b a rd z i e j  intere suj ą c e  st wi erd z e -
n i e ,  ki e d y  p orówna my  p op u la rn o ś ć  t y c h  „ impre z ow y c h  atr y b utów ”  w śró d  g r upy  Mi l l en i a l-
s ów.  Ty l ko  1 / 3  o s ó b  b a da ny c h  z  te j  g r upy  pr z y zna j e ,  ż e  s tron i  o d  p ow y ż s z y c h  u ż y we k .

J a k  w s k a z u j e  b a d a n i e  —  p o n a d  p o ł o w a  p r z e b a d a n y c h 
r e p r e z e n t a n t ó w  m ł o d e g o  p o k o l e n i a  s t o s u j e  w e g a ń s k ą  l u b  w e g e t a -
r i a ń s k ą  d i e t ę  i  r e z y g n u j e  z e  s p o ż y c i a  p r o d u k t ó w  p o c h o d z ą c y c h  o d 
z w i e r z ą t .  P r z e d s t a w i c i e l e  r y n k u  m i ę s n e g o  p o w i n n i  j u ż  t e r a z  z a c z ą ć 
m y ś l e ć  n a  t y m ,  j a k  m i a ł b y  o n  w y g l ą d a ć  w  n i e d a l e k i e j  p r z y s z ł o ś c i .

T h e  y o u n g e s t  g e n e r a t i o n  i s  o n  t h e  v e r g e . . .  b e t t e r  g r a b 
s o m e  v a l e r i a n  a n d  f a s t e n  y o u r  s e a t b e l t s  b e c a u s e  w e  a r e 
a b o u t  t o  e x p e r i e n c e  a  t r e a l  e c o n o m i c ,  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l 
r o l l e r c o a s t e r .  A  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  e x p l o s i v e  m i x t u r e  l i k e 
J Ä G E R M E I S T E R  w i t h  R e d  B u l l ,  w i t h o u t  t h e  t a s t e  o f  m e a t , 
b u t  w i t h  t h e  v a p o u r  a n d  s m e l l  o f  c a n n a b i s  f l o a t i n g  a r o u n d . 
T h e  o p p o s i t e  o f  e v e r y t h i n g  t h a t  h a s  s o  f a r  b e e n  t h e  n o r m  a n d 
t h a t  w e  k n o w  s o  w e l l .  A  c o m p l e t e  c h a n g e  t h a t  w i l l  t u r n  t h e  e x i -
s t i n g  w o r l d  o r d e r  u p s i d e  d o w n  a n d  c o m p l e t e l y  a l t e r  h u m a n i t y ’ s 
b e h a v i o u r  i n  t h e  f u t u r e .  T h i s  i s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  w h a t  t h i s 
p l a n e t  w i l l  h a v e  t o  f a c e .  T h i s  i s  t h e i r  5  m i n u t e s . . .  B e l t s  a l r e a-
d y  f a s t e n e d ?  G o o d !  S o  w e l c o m e  t o  t h e  r i d e  w i t h  G e n e r a t i o n  Z .

R e c e n t l y ,  B a n k  O f  A m e r i c a  -  o n e  o f  t h e  w o r l d ’ s 
l a r g e s t  b a n k s ,  w h i c h  r a n k s  f i r s t  i n  t h e  U S  i n  t e r m s  o f  a s s e t s 
h e l d  -  p u b l i s h e d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  r e p o r t ,  a f t e r  r e a d i n g 
w h i c h  w e  a r e  l e f t  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  m i l l e n n i a l s  h a v e 
b e e n  c r u s h e d  t o  a  f i n e  d u s t  b y  G e n e r a t i o n  Z ,  c o m p a r a t i -
v e l y  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  b o o m e r s  a r e  c r u s h e d  o n  t h e  i n t e r -
n e t  -  w h i c h  i s  t o  s a y ,  a  l o t .  T h e  Z i l l e n n i a l s  h a v e  b e e n  h a i l e d 
a s  t h e  m o s t  d i s r u p t i v e  g e n e r a t i o n ,  s p e a r h e a d i n g  r e v o l u t i o n a r y 
m a r k e t  c h a n g e s  a n d  c h a n g i n g  t h e  e n t i r e  k n o w n  m a r k e t i n g  m o -
d e l ,  w e  c a n  r e a d  f r o m  t h e  r e p o r t .  B a n k  o f  A m e r i c a  a l s o  c l a i m s 
t h a t  t h i s  w i l l  b e  t h e  g e n e r a t i o n  t h a t  w i l l  m a k e  h i s t o r y .  T h e y 
a r e  a b o u t  t o  c h a n g e  e v e r y t h i n g  f r o m  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l u x u-
r y  g o o d s  t o  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l  a n d  o t h e r  s t i m u l a n t s .

A s  ma ny  a s  ha l f  o f  G en erati on  Z ,  on  wh i c h  th e  Ba n k  o f  Am eri ca  rep or t  wa s  b a s e d ,  d e c la -
re  n o t  to  c onsum e  a l c o h o l .  Am ong  y o ung  repre s entati ve s  o f  th i s  g ro up  th e  p op u la r i t y  o f 
to b a c c o  pro du c ts  i s  a l s o  d e cre a s ing .  It ’s  e ven  m ore  intere sting  wh en  we  c omp a re  th e  p op u-
la r i t y  o f  th e s e  „ p a r t y  attr i b ute s”  a m ong  th e  Mi l l en i a l s .  On l y  1 / 3  o f  p e op l e  sur ve y e d  f rom 
th i s  g ro up  a d m i t  that  th e y  s hun  th e  a b o ve  st imu la nts .

As the survey indicates - more than half of the surveyed representati-
ves of the younger generation follow a vegan or vegetarian diet and renoun-
ce the consumption of products derived from animals. Representatives of the meat 
market should already start thinking about what it would look like in the near future.

Popularnym zjawiskiem wśród przedstawicieli Zillenialsów są zakupy wielokanałowe. Aż 44 procent 
badanych oznajmiło, że korzystają z połączenia zakupów w sklepie stacjonarnym, jak i przez Internet.

Multichannel shopping is a popular phenomenon among Zillenials. As many as 44 per-
cent of those surveyed said they use a combination of in-store and online shopping.

N a j m ł o d s z e  p o k o l e n i e  s t o i  j u ż  u  p r o g u …  w e ź c i e  l e p i e j  c o ś 
n a  u s p o k o j e n i e  i  z a p n i j c i e  p a s y ,  b o  z a p o w i a d a  s i ę  p r a w -
d z i w y  r o l l e r c o a s t e r  e k o n o m i c z n y ,  k u l t u r o w y  o r a z  s p o ł e c z-
n y .  S t u p r o c e n t o w a  m i e s z a n k a  w y b u c h o w a  n i c z y m  J Ä G E R -
M E I S T E R  z  R e d B u l l e m ,  p o z b a w i o n a  s m a k u  m i ę s a ,  a l e  z a  t o 
z  u n o s z ą c ą  s i ę  w o k ó ł  o p a r a m i  i  w o n i ą  m a r i h u a n y . 
P r z e c i w i e ń s t w o  w s z y s t k i e g o ,  c o  d o  t e j  p o r y  b y ł o  n o r m ą  i  c o 
d o b r z e  z n a m y .  C a ł k o w i t a  z m i a n a ,  k t ó r a  w y w r ó c i  i s t n i e j ą c y 
p o r z ą d e k  ś w i a t a  d o  g ó r y  n o g a m i  i  z m i e n i  k o m p l e t n i e  z a c h o w a-
n i e  l u d z k o ś c i  w  p r z y s z ł o ś c i .  T o  d o p i e r o  p o c z ą t e k  t e g o ,  z  c z y m  t a 
p l a n e t a  b ę d z i e  m u s i a ł a  s i ę  z m i e r z y ć .  T o  j e s t  i c h  5  m i n u t …  P a s y 
j u ż  z a p i ę t e ?  D o b r z e !  A  z a t e m  z a p r a s z a m y  n a  j a z d ę  z  G e n e r a c j ą  Z .

N i e d a w n o  B a n k  O f  A m e r i c a  -  j e d e n  z  n a j w i ę k s z y c h 
b a n k ó w  ś w i a t a ,  k t ó r y  p o d  w z g l ę d e m  w i e l k o ś c i 
p o s i a d a n y c h  a k t y w ó w  z a j m u j e  p i e r w s z e  m i e j s c e  w  U S A  –  o p u-
b l i k o w a ł  b a r d z o  i n t e r e s u j ą c y  r a p o r t ,  p o  k t ó r e g o  p r z e c z y t a n i u 
z o s t a j e m y  z e  ś w i a d o m o ś c i ą ,  ż e  m i l e n i a l s i  z o s t a l i  z m i a ż d ż e -
n i  n a  d r o b n y  p y ł  p r z e z  p o k o l e n i e  Z ,  p o r ó w n y w a l n i e  t a k 
s a m o ,  j a k  b o o m e r s i  s ą  m i a ż d ż e n i  w  I n t e r n e c i e  –  c z y l i  b a r d z o . 
Z i l l e n n i a l s i  z o s t a l i  o k r z y k n i ę c i  j a k o  n a j b a r d z i e j  p r z e ł o m o-
w e  p o k o l e n i e ,  k t ó r e  z a p o c z ą t k o w a ł o  r e w o l u c y j n e  z m i a n y 
r y n k o w e  i  z m i e n i ł o  c a ł y  z n a n y  m o d e l  m a r k e t i n g o w y  – 
m o ż e m y  w y c z y t a ć  z  r a p o r t u .  B a n k  o f  A m e r i c a  t w i e r d z i 
r ó w n i e ż ,  ż e  b ę d z i e  t o  p o k o l e n i e ,  k t ó r e  z a p i s z e  s i ę  n a  k a r t a c h 
h i s t o r i i .  S ą  o n i  o  k r o k  o d  z m i a n y  w s z y s t k i e g o ,  o d  d e f i n i c j i 
d ó b r  l u k s u s o w y c h  p o  s p o ż y c i e  a l k o h o l u  o r a z  i n n y c h  u ż y w e k .
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Wraz ze zmianą zainteresowań oraz trybu życia młodych ludzi idą praw-
dziwie gospodarcze zmiany. Największy rynek, jaki w najbliższym dzie-
sięcioleciu może odmienić zachowania konsumentów to rynek konopny. 
Na rzecz właśnie tej używki, kurczy się sprzedaż alkoholu oraz wyrobów 
tytoniowych. Liberalizacja prawa w tym kierunku przyniosłaby całkiem 
pokaźne zyski nawet w dość konserwatywnym na tym polu kraju, ja-
kim jest Polska. Tutaj temat legalizacji marihuany ucichł, od kiedy par-
tia obecnie rządząca wpuściła jedynie medyczną marihuanę do aptek.

Według szacunków Europejskiego Centrum Monitorowania Nar-
kotyków i Narkomanii wynika, że w kraju nad Wisłą, z dymem idzie 
około 500 ton marihuany rocznie, a po skręta sięga ok. 9 proc, do-
rosłej polskiej populacji. Statystyczny konsument marihuany w 
Polsce to mężczyzna między 15 a 34 rokiem życia. Łącznie w na-
szym kraju jest ok. 2,5 mln osób, które sięgają po ten narkotyk. 

Along with the changing interests and lifestyles of young 
people come truly economic changes. The biggest 
market that could change consumer behaviour in the next 
decade is the cannabis market. Alcohol and tobacco sales are 
shrinking in favour of cattnnabis. Liberalising the law in this direction wo-
uld bring considerable profits even in Poland, which is quite conservative in 
this field. Here, the topic of cannabis legalisation has fallen silent since the 
party currently in power only allowed medical marihuana into pharmacies.

According to estimates by the European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), in the 
country on the Vistula about 500 tonnes of marihu-
ana are smoked annually, and about 9% of the adult Polish 
population smoke a joint. The statistical marihuana consu-
mer in Poland is a man aged between 15 and 34. In total, in our 
country there are approx. 2.5 million people who use this drug. 

Z danych Europejskiego Centrum monitorowania narkotyków i Narko-
manii (EMSDDA) wynika, że w samej aglomeracji warszawskiej kon-
sumenci wypalają tylko przez weekend 1,5 tony zielonego specyfiku.

Data from the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addic-
tion (EMSDDA) shows that only in the Warsaw metropolitan area alo-
ne, consumers smoke 1.5 tonnes of the green stuff over the weekend.

Przyjmując magiczną liczbę 500 ton spalanej trawy jako nasz filar do 
przyszłych obliczeń, zastanówmy się, ile faktycznie pieniędzy mogłoby 
zasilić Polski budżet. Wspomniana waga to po przeliczeniu 500 mi-
lionów gramów, bo zakłada się właśnie taką gramaturę przy sprzedaży. 
Uśredniony koszt grama marihuany to ok. 50 zł. Dla dilerów oznacza 
to ok. 22 mld zł obrotu. Urząd skarbowy na początku zapewne sięgnął-
by po akcyzę. Wielce prawdopodobne, że użyłby takiej samej stawki, jak 
przy wyrobach tytoniowych (czyli 31,41 proc. ceny netto oraz 206,76 
zł za każde 1.000 sztuk). Takie stawki to przychód do skarbu państwa 
w wysokości ok. 4 mld zł. Kolejną opłatą nałożoną na marihuanę byłby 
podatek VAT (stawka 23%). Tylko z tego imienia dochód wyniósłby ok. 
5,2 mld zł. Zatem łączna kwota dzięki tym dwóm opłat to ok. 9,2 mld zł.

Taking the magic figure of 500 tonnes of burnt grass as our pillar for 
future calculations, let us consider how much money could actually go 
into the Polish budget. The mentioned weight is 500 million grams 
after conversion, because this is the assumed weight at sale. The avera-
ge cost of a gram of marihuana is approximately PLN 50. For dealers, 
this means ca. PLN 22 billion in turnover. At first, the tax office wo-
uld probably reach for the excise duty. It is highly likely that it would 
apply the same rate as for tobacco products (i.e. 31.41 per cent of the 
net price and PLN 206.76 for each 1,000 items). Such rates would ge-
nerate revenues to the state treasury of about PLN 4 billion. Another 
levy imposed on marijuana would be VAT (23% rate). From this alone, 
the revenue would amount to ca. PLN 5.2 billion. Thus, the total amo-
unt due to these two charges would be approximately PLN 9.2 billion.

     ZIELONY ZAWRÓT           
 GŁOWY
   GREEN VERTIGO

Wszystkie te liczby i wyliczenia są oczywiście tylko szacunkowe, kre-
ślone naprawdę grubą linią bowiem są kwoty, których nie w sposób 
oszacować. Mowa tutaj o podatku dochodowym czy też korzyści fi-

All these numbers and calculations are, of course, only estimates, drawn 
with a really thick line as these are the amounts which cannot be esti-
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Chciwym okiem za ocean… 
A greedy look across the ocean...
Z ostatnio przeprowadzonych statystyk, w Stanach Zjednoczonych 
przy produkcji oraz dystrybucji legalnej marihuany, pracuje więcej osób 
niż w piekarniach czy też salonach masażu. Szacuje się, że jest to nawet 
200 tysięcy zatrudnionych obywateli. Oprócz dosyć pokaźnego rynku 
pracy, z podatków spływających z tej zielonej gałęzi gospodarki, po-
wstają między innymi mieszkania dla najbardziej potrzebujących ludzi.

Amerykański rynek marihuany ma w tym roku osiągnąć wartość po-
między 45 a 50 mld dolarów, obejmując zarówno legalną produkcję, 
jak i czarny rynek. Rynek konopny bije na głowę, chociażby uwiel-
biane przez wszystkich lody, których wartość transakcji wycenia się 
na blisko 5,1 mld dolarów czy nawet wartość sprzedanych biletów do 
kina (te z kolei wycenia się na lekko ponad 11 mld dolarów). Zdaniem 
specjalistów, gdyby rząd federalny wydał ogólnonarodową zgodę na 
obrót marihuaną, to prawdopodobnie ta używka stałaby się popular-
niejsza od papierosów czy nawet tak uwielbianego przez naszych ame-
rykańskich kolegów piwa. Już teraz szacuje się, że wartość „zielonych” 
transakcji do 2030 r. prześcignie nawet rynek napojów gazowanych.

Warto także wspomnieć, że przyzwolenie na stosowanie tego 
miękkiego narkotyku nie rozpętało epidemii uzależnień, 
a przynajmniej nie ma rozpowszechnionych badań, które by to po-
twierdzały. Dodatkowym atutem, który warto, mieć na uwadze jest 
natomiast stworzenie niezliczonych miejsc pracy. Stan Nevada, tylko 
w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od liberalizacji prawa konopnego, 
zarobił dzięki podatkom 30 mln dol. Z kolei w znanym już od dawna, 
z umiłowania do wolności tej części gospodarki, Kolorado w latach 
2016-2017 zarobiło na sprzedaży marihuany 105 mln dolarów. Nar-
kotyk jest w tym stanie jednym z najwyżej opodatkowanych produk-
tów bowiem akcyza na niego to aż 25 procent. Jakby tego było mało, 
sprzedawcy płacą dodatkowe 2,9 proc. od wypracowanego zysku.

According to recent statistics, more people work in the USA in the pro-
duction and distribution of legal cannabis than in bakeries or massage 
parlours. It is estimated that there are up to 200 thousand employed 
citizens. In addition to a sizable job market, the taxes generated by the 
green industry are also used to create housing for the most needy people.

The American cannabis market is expected to be worth between USD 
45 and 50 billion this year, including both legal production and the 
black market. The cannabis market beats for instance everybody’s favo-
urite ice cream, whose transaction value is estimated at nearly 5.1 billion 
dollars, or even the value of cinema tickets sold (which in turn is valued 
at slightly over 11 billion dollars). According to experts, if the federal 
government issued a nationwide licence for cannabis, it would probably 
become more popular than cigarettes or even beer, so beloved by our 
American friends. It is already estimated that the value of „green” tran-
sactions will even surpass the market for carbonated beverages by 2030.

It is also worth mentioning that the acceptance of this soft drug has 
not unleashed an epidemic of addiction, or at least there are no wide-
spread studies to prove it. The creation of countless jobs, on the other 
hand, is an additional advantage worth bearing in mind. The state 
of Nevada, in the first six months of the liberalisation of the cannabis 
law alone, earned $30 million through taxes. By contrast, in Colora-
do, which has long been known for its love of freedom in this part of 
the economy, earned $105 million from marijuana sales between 2016 
and 2017. The drug is one of the highest-taxed products in this sta-
te because the excise duty on it is as high as 25 percent. As if that wa-
sn’t enough, sellers pay an additional 2.9 percent on the profit made.

nansowych, wynikających z wydawania licencji i certyfikatów. Warto 
mieć też na uwadze, że na rozwój rynku konopnego mógłby pośred-
nio przyczynić się do rozwoju takich sektorów jak rolnictwo, ogrod-
nictwo czy chociażby turystyka, która mogłaby zachęcić amatorów 
zielonego, z bardziej konserwatywnych na tej stopie państw, do od-
wiedzenia Polski i wsparcia jej gospodarki, zostawiając właśnie tutaj 
pieniądze. Warto nadmienić, że po hipotetycznej liberalizacji prawa 
dotyczącego marihuany odszedłby także koszt utrzymania funkcjona-
riuszy ścigających palaczy i posiadaczy konopi. Szacuje się, że czas spę-
dzony na ten cel to ponad 300 tys. roboczogodzin, co przekłada się na 
ok. 150 etatów, a to z kolei kosztuje skarb państwa kolejne 5 mln zł.

mated. We are talking here about income tax or financial benefits re-
sulting from the issuance of licenses and certificates. It is also worth 
bearing in mind that the development of the hemp market could in-
directly contribute to the development of such sectors as agricultu-
re, horticulture or even tourism, which could encourage green lovers 
from more conservative countries to visit Poland and support its eco-
nomy by leaving their money here. It is worth mentioning that after a 
hypothetical liberalisation of the cannabis law, the cost of maintaining 
officers pursuing smokers and cannabis owners would also go away. 
It is estimated that the time spent for this purpose amounts to over 
300 thousand man-hours, which translates into approximately 150 
posts, and this in turn costs the state treasury another PLN 5 million.
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Z wyliczenia firmy New Frontier Data wynika, że gdyby wszyst-
kie stany zgodziłyby się na liberalizację prawa dotyczącego sprze-
daży i/oraz dystrybucji marihuany, to dochody wyniosłyby 
prawie 132 mld dolarów w skali kraju, na przestrzeni lat 2017-
2025, a rynek pracy zyskałby zawrotne milion nowych posad!

New Frontier Data calculates that if all states agreed to libera-
lize their marijuana sales and/or distribution laws, revenue wo-
uld be nearly $132 billion nationwide over the 2017-2025 period, 
and the job market would gain a staggering one million new jobs!

Od Autora: W tym miejscu chciałbym 
zaznaczyć, że ten artykuł absolutnie nie ma na celu promowanie 
zażywania i/lub dystrybucji jakichkolwiek używek. Nie 
jest również moim zamiarem podważać zasadności czy też 
absurdu legalizacji miękkich narkotyków oraz medycz-
nych konsekwencji takowej decyzji. Chciałbym pokazać, ja-
kie są możliwe scenariusze oraz skutki wynikające z poczynie-
nia odpowiednich kroków. Skupiałem się jedynie na aspekcie 
finansowym. Artykuł ma na celu jedynie ukazanie preferen-
cji i możliwości ich zmian przez najmłodsze pokolenie konsu-
mentów, jak również zmiany gospodarcze z nich wynikające.

Na wszystkie dane przedstawione powyżej chciałbym, żeby spoglą-
dano raczej luźnym spojrzeniem. Cały ten tekst to suma wielu godzin 
pracy nad tekstem i nieprzespanych nocy. Szukania danych, czytania 
raportów i statystyk. Nie zajmuje się jednak ekonomią ani finansa-
mi na co dzień więc przedstawione przeze mnie scenariusze to tyl-
ko możliwe modele oparte jednak na statystykach oraz raportach. 
Zalecam zatem chociaż odrobine dystansu na moje 
subiektywne spostrzeżenie jednak mam nadzieję, że ten tekst po-
zwoli jednak spojrzeć na niektóre tematy z innej perspektywy.

From the Author: At this point I would like to point 
out that this article is absolutely not intended to promote the use and/
or distribution of any stimulants. It is also not my intention to question 
the legitimacy or absurdity of legalizing soft drugs and the medical con-
sequences of such a decision. I would like to show what are the possi-
ble scenarios and the consequences of taking appropriate steps. I have 
focused only on the financial aspect. The article only aims to show the 
preferences and possibilities of changing them by the youngest genera-
tion of consumers as well as the economic changes resulting from them.  

I would like all the data presented above to be looked at 
rather loosely. This whole text is the sum of many hours of 
work on the text and sleepless nights. Searching for data, 
reading reports and statistics. However, I do not deal with 
economy or finances on a daily basis, so the scenarios 
presented by me are only possible models based on statistics 
and reports. Therefore, I recommend at least a little distan-
ce for my subjective observation, but I hope that this text will al-
low you to look at some topics from a different perspective. 

Wspomniany już wcześniej raport Bank of America 
prognozuje także, że zarobki najmłodszej grupy obywate-
li, stojących u progu wieku produkcyjnego lub jedną nogą 
są już na samym jego początku, w następnym dziesięcioleciu 
przewyższą dochody wcześniejszego pokolenia-millenial-
sów. Zdaniem twórców raportu także siła ekonomiczna 
wypracowywana  przez  Generację  Z  rośnie zdecydowa-
nie szybciej, niż było to obserwowane w przypadku poprzed-
nich pokoleń. Przewiduje się, że majątek Zillenialsów wzro-
śnie aż pięciokrotnie już do 2030 roku, a zyski będą stanowiły aż  
23%  dochodu światowego! BofA w opublikowanym przez siebie 
raporcie utrzymuje także, że tak zwany „wielki transfer bogac-
twa” ze starszych pokoleń zwiększy siłę konsumencką Pokolenia Z.

Pokolenie to jest przedstawione nie tylko jako prak-
tycznie nieustająco podłączone do sieci oraz 
załatwiające większość spraw online. Raport ukazuje 
także bardzo świadomy konsumencko obraz tej kliente-
li, którzy jakość przekładają ponad cenę produktu lub usługi.
Są świadomi tego, że za niską ceną wędrują także złe 
warunki pracy oraz wyzysk pracowników (często są to 
nawet dzieci). To z kolei ma wpływ na ich wysokie 
oczekiwania wobec rynku pracy. Nie chcą oni pracować za małe 
pieniądze i godzić się na nieprzestrzeganie praw 
pracowniczych przez wielkie korporacje. Dzięki temu 
pokoleniu przewidywany jest znacznie większy obrót pienią-
dza w gospodarce. Młodzi ludzie chcą zarabiać i wydawać dużo. 

The aforementioned Bank of America report also predicts that the 
earnings of the youngest group of citizens, who are on the verge of 
working age or are just at the beginning of it, will exceed those of the 
previous generation - millenials - in the next decade. According to 
the report’s authors, the economic power generated by Generation 
Z is also growing much faster than it was observed in the case of pre-
vious generations. It is predicted that the wealth of Zillenialys will in-
crease as much as five times by 2030, and their profits will constitute 
as much as 23% of global income! BofA also claims in its published 
report that the so-called „great transfer of wealth” from older ge-
nerations will increase the consumer power of Generation Z.

This generation is not only portrayed as virtually 
constantly connected to the web and doing most things online. 
The report also paints a very consumer-conscious picture of this 
clientele, who place quality above price of a product or service.
They are aware that low prices are followed by poor working conditions 
and exploitation of workers (often even children). This in turn affects the-
ir high expectations of the labour market. They do not want to work for 
little money and accept the failure of large corporations to respect wor-
kers’ rights. Thanks to this generation, a much higher turnover of money 
is expected in the economy. Young people want to earn and spend a lot.
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Można to nazwać zrównoważonym luksusem. Bogactwo posiadać w 
dobrach ruchomych lub nieruchomych, takich, które można zobaczyć, 
dotknąć i przy okazji pochwalić się nimi, co jest bardzo ułatwione i na-
pędzane przez szalejące media społecznościowe, do których najmłodsi 
są przywiązani niemal 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

This can be called sustainable luxury. Wealth to be had in movable 
or immovable goods, the kind that can be seen, touched and, by the 
way, boasted about, which is greatly facilitated and fuelled by ram-
pant social media, to which the youngest are attached almost 24/7.

Słowem końca…
Cały raport, na którym w głównej mierzę, opieram cały powyższy ar-
tykuł, jest jedynie analizą liczb. Uporządkowane wykresy, dane i obser-
wacje, na podstawie których wyciąga się pewne konkluzje. Przewidywa-
nia jak w najbliższych latach może zmienić się gospodarka, produkcja, 
konsumpcjonizm. Z dokumentu tego wynika, że nadchodzą zmiany. 
Zmiany, których niektórzy nie będą w stanie lub nie będą mieli chęci 
zaadoptowania oraz przystosowania się do nich. Z drugiej też strony 
może to być ogromna szansa dla nowych, innowacyjnych firm i osób na 
zgromadzenie ogromnego kapitału. Możemy niedługo stać się świad-
kami powstawania ogromnych fortun na miarę rodziny Rockefellerów.

Zagłębiając się we wszystkie dane i statystyki, na temat, którym się zają-
łem, natrafiłem również na sporą dawkę informacji o stale rosnącej popu-
larności marihuany, która już chyba na stałe zapuściła korzenie w wielu 
krajach Europejskich oraz za oceanem. Chciałem to również uwzględnić 
tutaj, by pokazać, jaki potencjał może nieść za sobą „zakazany owoc” przez 
starsze pokolenia, który bardzo zadomowił się wśród tego młodszego.

Pisząc powyższy artykuł, przyświecał mi jedynie cel przedsta-
wienia dorosłego świata, ekonomii, rynków i biznesów od na-
szej strony. Strony statystycznych przedstawicieli pokolenia Z…

In the word of the end...
The entire report on which I primarily base the entire article above is 
just an analysis of numbers. Structured graphs, data and observations 
from which certain conclusions are drawn. Predictions of how the eco-
nomy, production, consumerism may change in the coming years. This 
document shows that changes are coming. Changes that some will 
not be able or willing to adopt and adapt to. On the other hand, this 
could be a huge opportunity for new, innovative companies and indi-
viduals to raise huge amounts of capital. We may soon be witnessing 
the creation of huge fortunes on the scale of the Rockefeller family.

While digging into all the data and statistics on this topic I also came across a 
lot of information on the ever growing popularity of cannabis, which seems 
to have already taken root in many European countries and overseas. I wan-
ted to include it here to show the potential of the „forbidden fruit” for ol-
der generations, which has become very popular among the younger ones.

In writing the above article, I only had the goal of presenting 
the adult world, economics, markets and businesses from our 
side. The pages of the statistical representatives of generation Z...

Napisane przez: 
Jakub Kolmasiak 
Grafik, pasjonat meblowy, obserwator  
zachowań społecznych na przestrzeni pokoleń 
 

Written by 
Jakub Kolmasiak 
Graphic designer, passionate about furnitures, 
an observer of social behaviour within different  
generations
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                                                 CHCĘ? (NIE)    WIEM, CZEGO 

DO I KNOW WHAT WANT?I

14 OCH LUDZIE /OCH PEOPLE

Mistrz szachowy potrafi przewidzieć ruch przeciwnika, 
bramkarz – kierunek lotu piłki, zawodowy kierowca – 
potencjalne zagrożenia na drodze. Analizujemy otoczenie 
i na podstawie dostępnych nam informacji tworzymy 
potencjalne scenariusze przyszłych wydarzeń. Biorąc pod 
uwagę niesamowite możliwości naszego mózgu, wydawa-
łoby się, że jesteśmy całkiem dobrzy w identyfikowaniu 
związków przyczynowo-skutkowych. Chcemy wierzyć,  
że jesteśmy wysoce samoświadomi – znamy swoje cele i 
motywacje, przyczyny swoich zachowań, potrafimy ziden-
tyfikować rzeczy, które są w stanie nas uszczęśliwić. Jak się 
jednak okazuje – to wrażenie jest tylko pozorne. 
Klasyczna teoria ekonomii zakłada, że jesteśmy w stanie 
przewidzieć, co jest dla nas najlepsze – podejmujemy 
dobre i racjonalne decyzje konsumenckie (i nie tylko), 
które w rezultacie mają nam zapewnić szczęście. Wzrasta-
jąc w takim przekonaniu, tworzymy własną "listę rzeczy 
do odhaczenia". Identyfikujemy potencjalne przeszkody 
("skoro jeszcze nie jestem szczęśliwy, to pewnie przez to, 
że..."), których pokonanie staje się warunkiem naszego 
życiowego zadowolenia. Czy kiedykolwiek przez Twoją 
głowę przemknęło zdanie: "Kiedy tylko stanie się X..., 
będę szczęśliwa/y"?  Mamy tendencję do warunkowania 
swojego szczęścia. Czy jednak spełnianie kolejnych wy-
mogów na dłuższą metę czyni nas szczęśliwszymi? 
Jak wskazują badania (Hsee & Hastie), poza spełnianiem 
podstawowych potrzeb, chęć osiągnięcia szczęścia jest 
jednym z głównych motorów naszych działań. Mimo to, 
jesteśmy fatalni w podejmowaniu decyzji, które mają nas 
do niego przybliżyć. 
Definicja szczęścia jest odrobinę inna dla każdego z nas – 
jednak jej podstawowe elementy są wspólne dla większo-

The chess master can predict the opponent's movement, 
the goalkeeper - the direction of the ball's flight, a profes-
sional driver - potential dangers on the road. We analyze 
the environment and, based on the information available 
to us, we create potential scenarios for the future events. 
Given the amazing capabilities of our brain, it would 
seem we are pretty good at identifying cause and effect 
relationships. We want to believe that we have a quite 
good self-insight  - we know our goals and motivations, 
the reasons for our behavior, we are able to identify things 
that can make us happy. As it turns out - this impression is 
not entirely correct.
The classical economic theory assumes that we are able 
to predict what is best for us - we make good and rational 
decisions that are supposed to make us happy. Growing 
in such a belief, we build our own "checklist". We identify 
potential obstacles ("if I am not happy yet, it is probably 
because ..."), and overcoming them becomes a condition 
of our life satisfaction. Have you ever thought: "As soon 
as X happens ... I'll be happy"? We tend to condition our 
happiness. But does meeting new requirements make us 
happier in the long run?
According to research (Hsee & Hastie), apart from me-
eting basic needs, the desire to be happy is one of the main 
triggers of our actions. Even so, we are terrible at making 
decisions that should bring us closer to happiness. 
The definition of happiness is slightly different for each of 
us - but its basic elements are common to most. For each 
occasion, our wishes mainly include good health, money, 
joy, love. A young millionaire is more likely to be named 
"the lucky one" than the average Joe. However, will the 
level of life satisfaction of these two people differ signifi-
cantly?
One of the most groundbreaking research concerning 
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ści. Niezależnie od okazji, nasze życzenia głównie obej-
mują dobre zdrowie, pieniądze, radość, miłość. Mianem 
szczęściarza określimy raczej młodego milionera, niż 
przeciętnego Kowalskiego. Czy jednak poziom życiowego 
zadowolenia tych dwóch osób będzie się mocno różnił?
Jednym z najbardziej przełomowych badań w zakresie 
szczęścia, jest to przeprowadzone przez Brickmana i kole-
gów. Naukowcy zbadali poziom satysfakcji życiowej zwy-
cięzców loterii pieniężnych oraz  osób sparaliżowanych 
na skutek wypadków. Bez zaskoczeń, tuż po otrzymaniu 
wygranej, badani wykazywali znacznie wyższy niż prze-
ciętnie poziom szczęścia. Osoby sparaliżowane natomiast 
raportowały drastyczny spadek nastroju i zadowolenia 
życiowego. Co jednak niesamowite, na przestrzeni czasu, 
poziom szczęścia obu tych grup nie różnił się od siebie 
znacząco. Przyczyny tego zjawiska znane są psychologom 
od dekad. Jako podstawę uznano teorię adaptacji – wsku-
tek stopniowej habituacji (przyzwyczajania się do danego 
bodźca) i kontrastu, nadajemy konkretnym zdarzeniom 
inne znaczenie. Osoba, która wygrała fortunę stopniowo 
przyzwyczai się do comiesięcznych wycieczek na Majorkę 
(habituacja), a zarazem będzie jej trudno czerpać radość 
ze zwykłych, codziennych przyjemności (ze względu na 
kontrast z ogromną radością po wygranej). 
Dobrym przykładem ilustrującym naszą nieumiejętność 
znajdowania przyczyn szczęścia jest paradoks wyboru. Z 
założenia, wolność wyboru powinna nas uszczęśliwić – 
przecież nikt nie lubi, kiedy coś mu się odgórnie narzuca. 
W świecie, w którym niemal wszystko mamy na wycią-
gnięcie ręki, a prawie każdy produkt dostępny jest we 
wszystkich możliwych wariantach, osiągnięcie szczęścia 
nie powinno być trudne. Jak jednak zauważył Schwartz, 
ogrom możliwości przytłacza nas do tego stopnia, że za-
dowolenie z szerokiego wyboru ustępuje miejsca niepoko-
jowi. Szeroki wybór daje nam bowiem poczucie, że gdzieś 
znajduje się idealna opcja – przez co dostępne warianty 
nie wydają nam się wystarczająco dobre. 
Jak widać, szczęście nie jest wartością absolutną. Powta-
rzane przez lata frazesy w stylu pogoń za szczęściem defi-
niują je jako coś nieuchwytnego. Zanim więc zaczniemy 
ten życiowy wyścig, warto się zastanowić, co decydujemy 
się gonić. 
Źródła:
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happiness is the study conducted by Brickman and colle-
agues. The researchers investigated the level of life satisfac-
tion of winners of cash lotteries and people paralyzed as a 
result of accidents. No surprise, just after receiving a win, 
the respondents showed a very high level of happiness. 
Paralyzed people, on the other hand, reported a drastic 
drop in mood and life satisfaction. But amazingly, over 
time, the happiness of the two groups did not differ signi-
ficantly. The causes of this phenomenon have been known 
to psychologists for decades. The theory of adaptation was 
identified as the explanation - as a result of gradual habi-
tuation (getting used to a given stimulus) and contrast, we 
assign a different meaning to particular events. A person 
who won a fortune will gradually get used to the monthly 
trips to Majorca (habituation), and at the same time will 
find it difficult to enjoy the ordinary, everyday pleasures 
(due to the contrast with the great joy after winning).
A good example of our inability to find the causes of hap-
piness is the paradox of choice. In principle, the freedom 
of choice should make us happy - after all, no one likes it 
when something is imposed. In a world where we have 
almost everything at our fingertips, and almost every pro-
duct is available in all possible variants, achieving happi-
ness should not be difficult. As Schwartz noted, however, 
the enormity of the possibilities overwhelms us to such 
an extent that satisfaction with a wide choice gives way to 
anxiety. The wide selection gives us the feeling that there 
is an ideal option somewhere - so the available variants do 
not seem good enough to us.
As you can see, happiness is not an absolute value. The 
well-known pursuit of happiness phrase makes happiness 
sound like something elusive. So before we start this life 
race, it is worth considering what we decide to chase.
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Definicja szczęścia jest odrobinę inna dla każdego 
z nas – jednak jej podstawowe elementy są wspólne 
dla większości. Niezależnie od okazji, nasze życzenia 
głównie obejmują dobre zdrowie, pieniądze, radość, 
miłość. Mianem szczęściarza określimy raczej mło-
dego milionera, niż przeciętnego Kowalskiego. Czy 
jednak poziom życiowego zadowolenia tych dwóch 
osób będzie się mocno różnił?
Jednym z najbardziej przełomowych badań w zakresie 
szczęścia, jest to przeprowadzone przez Brickmana 
i kolegów. Naukowcy zbadali poziom satysfakcji 
życiowej zwycięzców loterii pieniężnych oraz  osób 
sparaliżowanych na skutek wypadków. Bez zaskoczeń, 
tuż po otrzymaniu wygranej, badani wykazywali 
znacznie wyższy niż przeciętnie poziom szczęścia. 
Osoby sparaliżowane natomiast raportowały dra-
styczny spadek nastroju i zadowolenia życiowego. Co 
jednak niesamowite, na przestrzeni czasu, poziom 
szczęścia obu tych grup nie różnił się od siebie zna-
cząco. Przyczyny tego zjawiska znane są psychologom 
od dekad. Jako podstawę uznano teorię adaptacji – 
wskutek stopniowej habituacji (przyzwyczajania się 
do danego bodźca) i kontrastu, nadajemy konkretnym 
zdarzeniom inne znaczenie. Osoba, która wygrała 
fortunę stopniowo przyzwyczai się do comiesięcznych 
wycieczek na Majorkę (habituacja), a zarazem będzie 
jej trudno czerpać radość ze zwykłych, codziennych 
przyjemności (ze względu na kontrast z ogromną 
radością po wygranej). 
Dobrym przykładem ilustrującym naszą nieumiejęt-
ność znajdowania przyczyn szczęścia jest paradoks 
wyboru. Z założenia, wolność wyboru powinna nas 
uszczęśliwić – przecież nikt nie lubi, kiedy coś mu 
się odgórnie narzuca. W świecie, w którym niemal 
wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, a prawie każdy 
produkt dostępny jest we wszystkich możliwych 
wariantach, osiągnięcie szczęścia nie powinno być 
trudne. Jak jednak zauważył Schwartz, ogrom możli-
wości przytłacza nas do tego stopnia, że zadowolenie 
z szerokiego wyboru ustępuje miejsca niepokojowi. 
Szeroki wybór daje nam bowiem poczucie, że gdzieś 
znajduje się idealna opcja – przez co dostępne warian-
ty nie wydają nam się wystarczająco dobre. 
Jak widać, szczęście nie jest wartością absolutną. 
Powtarzane przez lata frazesy w stylu pogoń za szczę-
ściem definiują je jako coś nieuchwytnego. Zanim 
więc zaczniemy ten życiowy wyścig, warto się zastano-
wić, co decydujemy się gonić. 
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good health, money, joy, love. A young millionaire 
is more likely to be named "the lucky one" than the 
average Joe. However, will the level of life satisfaction 
of these two people differ significantly?
One of the most groundbreaking research concerning 
happiness is the study conducted by Brickman and 
colleagues. The researchers investigated the level of 
life satisfaction of winners of cash lotteries and people 
paralyzed as a result of accidents. No surprise, just 
after receiving a win, the respondents showed a very 
high level of happiness. Paralyzed people, on the other 
hand, reported a drastic drop in mood and life satis-
faction. But amazingly, over time, the happiness of the 
two groups did not differ significantly. The causes of 
this phenomenon have been known to psychologists 
for decades. The theory of adaptation was identified 
as the explanation - as a result of gradual habituation 
(getting used to a given stimulus) and contrast, we 
assign a different meaning to particular events. A 
person who won a fortune will gradually get used to 
the monthly trips to Majorca (habituation), and at the 
same time will find it difficult to enjoy the ordinary, 
everyday pleasures (due to the contrast with the great 
joy after winning).
A good example of our inability to find the causes of 
happiness is the paradox of choice. In principle, the 
freedom of choice should make us happy - after all, 
no one likes it when something is imposed. In a world 
where we have almost everything at our fingertips, 
and almost every product is available in all possible 
variants, achieving happiness should not be difficult. 
As Schwartz noted, however, the enormity of the 
possibilities overwhelms us to such an extent that 
satisfaction with a wide choice gives way to anxiety. 
The wide selection gives us the feeling that there is an 
ideal option somewhere - so the available variants do 
not seem good enough to us.
As you can see, happiness is not an absolute value. 
The well-known pursuit of happiness phrase makes 
happiness sound like something elusive. So before 
we start this life race, it is worth considering what we 
decide to chase.
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domych turystów. Obiecujemy sobie wspólną 
przechadzkę po mieście następnego dnia i 
pędzimy się rozpakować, by wstępnie zapoznać 
się z tym uroczym miejscem. 
Podczas wieczornego spaceru natychmiast 
zostajemy oczarowane magią Tbilisi. Pięknie 
oświetlone miasto, pełne uroczych zakamarków 
pod sztandarem Matki Gruzji, która spogląda 
na wszystko ze szczytu Sololaki. Ciekawe gru-
zińskich przysmaków znajdujemy restaurację , w 
której radujemy swoje podniebienia, kosztując 
Chinkali z przeróżnymi nadzieniami (jest to coś 
na kształt naszych pierogów, najczęściej z płyn-
nym bulionem w środku) , przepysznego Cha-
czapuri ( zapiekany placek z serem i niekiedy też 
z jajkiem) i przeróżnych przystawek. Próbujemy 
gruzińskiego wina od tysiącleci zakorzenionego 
w tradycji tego kraju, które jest obowiązkowym 
punktem podczas podróży w tamtejsze strony.
Następnego dnia głodne nowych wrażeń i 
odkryć pędzimy na spotkanie z naszym nowym 
kumplem, zatrzymując się niejednokrotnie po 
drodze, zachwycone tym co zastajemy. 
Na początek nieco bardziej historyczna część 
wycieczki – zwiedzanie prawosławnej katedry 
Sioni, gdzie kobiety obowiązkowo powinny 
ukryć włosy chustą i ubrać się skromnie. W ra-
zie, gdyby któraś zapomniała swojej chusty, kosz 
z takimi akcesoriami znajduje się zazwyczaj przy 
wejściach do kościołów. Tu warto wspomnieć, 
że w Gruzji podobnie jak w przeważającej części 
Europy Wschodniej, czy Rosji dominuje religia 
prawosławna. Według statystyk jest to około 80 
% ludności. Następnie wędrujemy do muzeum 
historycznego, umiejscowionego nieopodal, 
gdzie zgromadzone jest około 50 tysięcy arte-
faktów. Są to między innymi ceramiczne naczy-
nia, broń, instrumenty muzyczne, czy przed-
mioty codziennego użytku, czyli w zasadzie coś, 
co znajdziemy w prawie każdym historycznym 
muzeum. Zaciekawi to na pewno kogoś, kto 
uwielbia historyczne anegdoty i stare przedmio-
ty, lecz bez pomocy przewodnika dość trudno 
odnaleźć się wśród tych wszystkich artefaktów. 
Naszą uwagę przyciąga natomiast coś innego. 
Tajemnicze drzwi prowadzące do podziemi 
muzeum, które niestety okazują się jeszcze za-
mknięte dla zwiedzających w okresie, w którym 
tam jesteśmy (z tego co wiem ta część muzeum 
została już otwarta dla turystów i miejscowych). 
Nasza ciekawość każe nam jednak zapytać jed-
nej z pracownic, co się za nimi kryje. Jest ona na 
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Krajobrazy, podzi-
wiane 
z małych okienek 
samolotu stają się coraz 
bardziej widoczne. Pilot 
nadaje komunikat o 
podejściu do lądowa-
nia, a ludzie zaczynają 
niecierpliwie wiercić się 

w fotelach, przygotowani do 
odpięcia, uwierających ich 
pasów. Do oczu napływają 
mi łzy szczęścia, bowiem 
zbliżamy się do kraju, który 
odwiedzałam niekiedy w ma-
rzeniach, nabierających teraz 
realnego wymiaru.
Gruzja - kraj opływający w 
przepiękne krajobrazy, pełen 
niesamowicie gościnnych i 
życzliwych ludzi, którzy cenią 
sobie dobrą zabawę i uwiel-
biają biesiadować ,wznosząc 

przy tym niezliczone ilości oratorskich 
toastów. Kraina wina i czaczy (gruziń-
ski napój alkoholowy), ale także nieco 
biedny kraj, który mocno odczuwa 
rosyjskie wpływy.
Stewardessa prosi o jeszcze kilka minut 
cierpliwości i zwraca uwagę nieco nie-
zdyscyplinowanym Gruzinom, którzy 
podrywają się do wyjścia. Wreszcie 
wysiadamy. Znajduję moją siostrę i 
obie bierzemy głęboki wdech, pozwa-
lając świeżemu powietrzu zagościć w 
naszych płucach. Spoglądamy na zary-
sowane w oddali góry i wymieniamy 
porozumiewawcze spojrzenia. Wyjazd 
zapowiada się interesująco, napawa nas 
ekscytacją i optymizmem.
W autokarze, który ma nas zabrać z 
lotniska w Kutaisi do stolicy kraju- 
Tbilisi poznajemy niezwykle sym-
patycznego Gruzina, mniej więcej 
w naszym wieku, który po krótkiej 
wymianie zdań proponuje, że oprowa-
dzi nas po mieście, w którym się wy-
chował i które zna jak własną kieszeń. 
Niebawem odkryjemy, że jest jedną z 
niewielu osób w tym postradzieckim 
kraju, która posługuje się językiem 
angielskim. Drugim najczęściej uży-
wanym językiem jest tam bowiem 
język rosyjski. Podróż autokarem mija 
więc na rozmowach z naszym współ-
towarzyszem, przeplatanych drzem-
ką i podziwianiem niesamowitych 
pejzaży. Dowiaduję się nieco więcej o 
gruzińskiej mentalności i zwyczajach, 
polityce oraz postępującej europeizacji 
społeczeństwa, szczególnie w dużych 
ośrodkach miejskich. Tu warto nad-
mienić, że tradycyjna Gruzja zaczyna 
się poza utartymi turystycznymi szla-
kami, szczególnie w małych wioskach, 
ukrytych między górami.
Gdy docieramy na miejsce nasz nowy 
znajomy pomaga nam zamówić tak-
sówkę do naszego airbnb, ostrzegając 
przed oszustwami ze strony kierow-
ców, którzy chętnie podnoszą ceny 
dla zagranicznych, niczego nieświa-           

domych turystów. Obiecujemy sobie wspólną 
przechadzkę po mieście następnego dnia i 
pędzimy się rozpakować, by wstępnie zapoznać 
się z tym uroczym miejscem. 
Podczas wieczornego spaceru natychmiast 
zostajemy oczarowane magią Tbilisi. Pięknie 
oświetlone miasto, pełne uroczych zakamarków 
pod sztandarem Matki Gruzji, która spogląda 
na wszystko ze szczytu Sololaki. Ciekawe gru-
zińskich przysmaków znajdujemy restaurację , w 
której radujemy swoje podniebienia, kosztując 
Chinkali z przeróżnymi nadzieniami (jest to coś 
na kształt naszych pierogów, najczęściej z płyn-
nym bulionem w środku) , przepysznego Cha-
czapuri ( zapiekany placek z serem i niekiedy też 
z jajkiem) i przeróżnych przystawek. Próbujemy 
gruzińskiego wina od tysiącleci zakorzenionego 
w tradycji tego kraju, które jest obowiązkowym 
punktem podczas podróży w tamtejsze strony.
Następnego dnia głodne nowych wrażeń i 
odkryć pędzimy na spotkanie z naszym nowym 
kumplem, zatrzymując się niejednokrotnie po 
drodze, zachwycone tym co zastajemy. 
Na początek nieco bardziej historyczna część 
wycieczki – zwiedzanie prawosławnej katedry 
Sioni, gdzie kobiety obowiązkowo powinny 
ukryć włosy chustą i ubrać się skromnie. W ra-
zie, gdyby któraś zapomniała swojej chusty, kosz 
z takimi akcesoriami znajduje się zazwyczaj przy 
wejściach do kościołów. Tu warto wspomnieć, 
że w Gruzji podobnie jak w przeważającej części 
Europy Wschodniej, czy Rosji dominuje religia 
prawosławna. Według statystyk jest to około 80 
% ludności. Następnie wędrujemy do muzeum 
historycznego, umiejscowionego nieopodal, 
gdzie zgromadzone jest około 50 tysięcy arte-
faktów. Są to między innymi ceramiczne naczy-
nia, broń, instrumenty muzyczne, czy przed-
mioty codziennego użytku, czyli w zasadzie coś, 
co znajdziemy w prawie każdym historycznym 
muzeum. Zaciekawi to na pewno kogoś, kto 
uwielbia historyczne anegdoty i stare przedmio-
ty, lecz bez pomocy przewodnika dość trudno 
odnaleźć się wśród tych wszystkich artefaktów. 
Naszą uwagę przyciąga natomiast coś innego. 
Tajemnicze drzwi prowadzące do podziemi 
muzeum, które niestety okazują się jeszcze za-
mknięte dla zwiedzających w okresie, w którym 
tam jesteśmy (z tego co wiem ta część muzeum 
została już otwarta dla turystów i miejscowych). 
Nasza ciekawość każe nam jednak zapytać jed-
nej z pracownic, co się za nimi kryje. Jest ona na 
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% ludności. Następnie wędrujemy do muzeum 
historycznego, umiejscowionego nieopodal, 
gdzie zgromadzone jest około 50 tysięcy arte-
faktów. Są to między innymi ceramiczne naczy-
nia, broń, instrumenty muzyczne, czy przed-
mioty codziennego użytku, czyli w zasadzie coś, 
co znajdziemy w prawie każdym historycznym 
muzeum. Zaciekawi to na pewno kogoś, kto 
uwielbia historyczne anegdoty i stare przedmio-
ty, lecz bez pomocy przewodnika dość trudno 
odnaleźć się wśród tych wszystkich artefaktów. 
Naszą uwagę przyciąga natomiast coś innego. 
Tajemnicze drzwi prowadzące do podziemi 
muzeum, które niestety okazują się jeszcze za-
mknięte dla zwiedzających w okresie, w którym 
tam jesteśmy (z tego co wiem ta część muzeum 
została już otwarta dla turystów i miejscowych). 
Nasza ciekawość każe nam jednak zapytać jed-
nej z pracownic, co się za nimi kryje. Jest ona na 
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domych turystów. Obiecujemy sobie wspólną 
przechadzkę po mieście następnego dnia i 
pędzimy się rozpakować, by wstępnie zapoznać 
się z tym uroczym miejscem. 
Podczas wieczornego spaceru natychmiast 
zostajemy oczarowane magią Tbilisi. Pięknie 
oświetlone miasto, pełne uroczych zakamarków 
pod sztandarem Matki Gruzji, która spogląda 
na wszystko ze szczytu Sololaki. Ciekawe gru-
zińskich przysmaków znajdujemy restaurację , w 
której radujemy swoje podniebienia, kosztując 
Chinkali z przeróżnymi nadzieniami (jest to coś 
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kumplem, zatrzymując się niejednokrotnie po 
drodze, zachwycone tym co zastajemy. 
Na początek nieco bardziej historyczna część 
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Sioni, gdzie kobiety obowiązkowo powinny 
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zie, gdyby któraś zapomniała swojej chusty, kosz 
z takimi akcesoriami znajduje się zazwyczaj przy 
wejściach do kościołów. Tu warto wspomnieć, 
że w Gruzji podobnie jak w przeważającej części 
Europy Wschodniej, czy Rosji dominuje religia 
prawosławna. Według statystyk jest to około 80 
% ludności. Następnie wędrujemy do muzeum 
historycznego, umiejscowionego nieopodal, 
gdzie zgromadzone jest około 50 tysięcy arte-
faktów. Są to między innymi ceramiczne naczy-
nia, broń, instrumenty muzyczne, czy przed-
mioty codziennego użytku, czyli w zasadzie coś, 
co znajdziemy w prawie każdym historycznym 
muzeum. Zaciekawi to na pewno kogoś, kto 
uwielbia historyczne anegdoty i stare przedmio-
ty, lecz bez pomocy przewodnika dość trudno 
odnaleźć się wśród tych wszystkich artefaktów. 
Naszą uwagę przyciąga natomiast coś innego. 
Tajemnicze drzwi prowadzące do podziemi 
muzeum, które niestety okazują się jeszcze za-
mknięte dla zwiedzających w okresie, w którym 
tam jesteśmy (z tego co wiem ta część muzeum 
została już otwarta dla turystów i miejscowych). 
Nasza ciekawość każe nam jednak zapytać jed-
nej z pracownic, co się za nimi kryje. Jest ona na 
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tyle życzliwa, że wpuszcza nas do środka i tłumaczy, że w tym miejscu powstaje muzeum wina. Jak już wspominałam ten 
trunek jest szeroko wpisany w gruziń-
ską kulturę, a tradycja jego wytwarza-
nia sięga około 8 tysięcy lat. Kobieta 
opowiada, że korytarze tej sali były 
niegdyś całkowicie zalane wodą, którą 
na szczęście udało się odprowadzić po 
to, by skonstruować tam pierwsze w 
kraju muzeum wina, aczkolwiek chłod-
ne piwniczne korytarze dodają więk-
szego uroku temu miejscu. Opowiada 
nam nieco o jego historii, tradycyjnej 
metodzie produkcji (Obecnie bardziej 
rozpowszechniony jest europejski 
system dojrzewania wina w beczkach. 
Wina robione tradycyjną metodą 
dojrzewają w specjalnym glinianym 
naczyniu ,,kwewri’’, zakopywanym w 
ziemi)  i przytacza kilka anegdotek. 
Szczęśliwi i bogatsi w wiedzę możemy 
opuścić to miejsce, by skierować się 
w stronę wcześniej wspomnianego 
wzgórza Sololaki, aby móc podziwiać 
stamtąd panoramę miasta i zrobić 
sobie zdjęcia ze statuą Matki Gruzji. 
Jest to jeden z symboli Tbilisi, który 
powstał z okazji jubileuszu 1500-lecia 
miasta. Postać kobiety trzyma w jednej 
ręce puchar wina, którym wita przyja-
ciół, a w drugiej miecz, przeznaczony 
dla wrogów. Jest to więc perfekcyjna 
metafora gruzińskich charakterów. W 
akompaniamencie przepięknych wi-
doków udaliśmy się na kolację. Dzięki 
naszemu przyjacielowi znaleźliśmy 

się w tradycyjnej gruzińskiej restauracji,  nieco schowanej wśród zawiłych uliczek, której nazwy nie byłybyśmy w stanie 
same rozszyfrować, gdyż warto wspomnieć, że kraj ma swój własny alfabet, niczym niepodobny do tego, który znamy. 
Jako, że Tbilisi jest miastem stołecznym wiele nazw instytucji czy restauracji ma również angielskie tłumaczenie, jednak 
nie zawsze jest ono uwzględnione. 
Wieczór kończy się imprezowaniem z gruzińską młodzieżą w jednym z popularnych tam klubów, który podobny jest do 
tych europejskich, jednak atmosfera nieco bardziej swojska i przyjazna.
Po odhaczeniu większości turystycznych punktów na liście zostaje nam jeszcze odwiedzenie dawnej stolicy Gruzji – 
Mcchety, gdzie postanowiłyśmy wyruszyć nazajutrz. No dobra nie ma żadnej listy, postanowiłyśmy raczej dać ponieść 
się temu, co przyniesie los i gdzie poniosą nas nogi, jednak to miasto tak czy siak chciałyśmy odwiedzić, szczególnie, że 
znajduje się ono około 20 kilometrów od obecnej stolicy. 
Malownicze miasto obfituje w zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są to w głównej mierze 
świątynie i monastyry. Jeden z najstarszych – monastyr Dżwari usytuowany na wzgórzu, z którego rozlega się prze-
piękny widok na miasto, przecinające je rzeki i otaczające je góry. Jest tu też katedra Sweti Cchoweli, która była niegdyś 
najważniejszą świątynią w Gruzji. To w niej odbywały się chrzty, śluby i koronacje gruzińskich władców, jeszcze długo 
po tym jak przeniesiono stolicę do Tbilisi. Wokół niej podobno znajduje się mnóstwo stoisk z lokalnymi przysmakami 
i pamiątkami. Podobno. My niestety nie mamy szczęścia zobaczyć tego wszystkiego,  bowiem docieramy tam późnym 
popołudniem, a gdy nareszcie odnajdujemy miejsca, które warto zobaczyć, okazują się być już zamknięte. Poza tym w 
listopadzie szybciej się ściemnia, więc podziwianie panoramy miasta byłoby nieco utrudnione. No cóż, tak czasem wy-
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miejscu. Opowiada nam nie-
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wina w beczkach. Wina robione 
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Szczęśliwi i bogatsi w wiedzę 
możemy opuścić to miejsce, by 
skierować się w stronę wcześniej 
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tradycyjnej gruzińskiej restauracji,  nieco schowanej wśród zawiłych uliczek, której nazwy nie byłybyśmy w stanie 
same rozszyfrować, gdyż warto wspomnieć, że kraj ma swój własny alfabet, niczym niepodobny do tego, który zna-
my. Jako, że Tbilisi jest miastem stołecznym wiele nazw instytucji czy restauracji ma również angielskie tłumaczenie, 
jednak nie zawsze jest ono uwzględnione. 
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ramy tam późnym popołudniem, 
a gdy nareszcie odnajdujemy miej-
sca, które warto zobaczyć, okazują 
się być już zamknięte. Poza tym 
w listopadzie szybciej się ściem-
nia, więc podziwianie panoramy 
miasta byłoby nieco utrudnio-
ne. No cóż, tak czasem wygląda 
spontaniczne podróżowanie. Nie 
jesteśmy jednak zbytnio roz-
czarowane, gdyż zdążyłyśmy się 
napatrzeć na piękne krajobrazy 
podczas naszego spaceru i upoić 
ciszą miasta.
Zanim się zorientowałyśmy 
nastaje noc, a ostatnia marszrut-
ka w stronę Tbilisi zdążyła już 
odjechać. Jeśli w tym miejscu 
zastanawiacie się co to takiego, 
to nie martwcie się, spieszę z 
wyjaśnieniem. Marszrutka to 
najpopularniejszy środek trans-
portu w Gruzji. Są to takie małe 
busiki, które jeżdżą do każdego 
miasta, a kierowca zatrzymuje się 
w miejscu, gdzie akurat ktoś ma 
życzenie wysiąść. I szczerze, jeśli 
ktoś z was wybiera się do Gruzji, 
a nie jest zbyt doświadczonym 
kierowcą polecam ten rodzaj 
transportu, gdyż jazda po gruziń-
skich drogach przypomina walkę 
o przetrwanie. Wyprzedzanie 
na trzeciego, czwartego jest na 
porządku dziennym. Tak samo 
jak używanie klaksonów zamiast 
kierunkowskazów, czy jazda po 
przeciwnym pasie. Każdy się 
spieszy, każdy się denerwuje, ale 
mimo tego jakoś udaje im się 
wyczuć. Najczęściej dominuje 

jednak zasada większego auta. 
Im większe, tym większy respekt 
i nadzieja, że ustąpią Ci z drogi. 
Do tego wiele dróg poza dużymi 
ośrodkami miejskimi jest nie-
odrestaurowana i jazda po nich 
przypomina offroad, dlatego 
jeśli jednak zdecydujecie się na 
wypożyczenie auta powinien być 
to samochód z napędem na cztery 
koła.
Wracając jednak do naszej przy-
gody. Szczęśliwie udaje nam się  
zatrzymać jedną z marszrutek, 
jednak okazuje się, że kierowca 
właśnie kończy kurs w swoim 
miejscu docelowym, a więc tu 
gdzie się znajdujemy.
 Los nam jednak sprzyja, bowiem 
mężczyzna oferuje swoją pomoc 
i gdy tylko kończy kurs, próbuje 
skontaktować się z zaznajomio-
nym taksówkarzem. Niesamowite 
jest to, że doskonale rozumie o co 
nam chodzi i wie gdzie chcemy 
się dostać, mimo że nie mówi 
prawie w ogóle po angielsku. Tak 
więc kompletnie improwizując, 
staram się nawiązać z kierowcą 
rozmowę mieszanym rosyjsko-
-angielskim. Udaje nam się nieco 
porozmawiać. Mamy podobne 
zdanie na temat Putina (stereoty-
powy Gruzin nienawidzi Rosji) i 
mile zaskakujemy się, gdy chwali 
naszego byłego prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Tego dowiaduję się 
już sama, bowiem bariera języko-
wa między nami jest dość spora, 
więc nie mogłabym zrozumieć 
tego co mówi, ale Gruzini na-

prawdę uwielbiają tego polskiego 
polityka, za to jakie stanowisko 
przyjął podczas konfliktu rosyj-
sko- gruzińskiego w 2008 roku. 
Nie będę się tu rozwodzić nad 
jego prezydenturą, ale jakiejkol-
wiek opinii nie mamy o tym czło-
wieku, zawsze fajnie jest usłyszeć 
od obcokrajowców, że jakiś Polak 
dobrze im się kojarzy. Następnie 
żartujemy nieco z ilości samocho-
dów kupowanych przez gruziń-
skie rodziny. Mężczyzna wspomi-
na, że często 4-osobowe rodziny 
posiadają po 5 samochodów, tyl-
ko po to, by pokazać, jak dobrze 
im się wiedzie. Wspomina też o 
problemie alkoholowym, który 
dotyka dużą część społeczeństwa. 
Nie myślcie jednak, że mówi o 
tym ze smutnym wyrazem twarzy. 
Jest cały czas pogodny i zabawny. 
Tacy właśnie są Gruzini.
Jak się okazuje kolega naszego 
wybawcy nie może przyjechać, ale 
mężczyźnie widocznie robi się nas 
szkoda, bowiem ostatecznie sam 
odwozi nas do Tbilisi. Jest to więc 
kolejny raz, gdy wzruszam się gru-
zińską życzliwością. Z uśmiechem 
na twarzy żegnamy się z kierowcą 
i udajemy na ostatni wieczorny 
spacer po stolicy Gruzji.  Nad 
ranem mamy wyruszyć w kierun-
ku Stepancmindy, północnego 
miasta, położonego na wysokości 
1750 m n.p.m. z zapierającymi 
dech w piersiach krajobrazami. 
Po drodze chcemy zatrzymać się 
w poleconej nam przez naszego 
gruzińskiego przyjaciela wiosce, 
gdzie można podziwiać rzeki o 
dwóch kolorach, które spotykają 
się w pewnym punkcie, ciesząc 
oczy oglądających. Nie wiemy 
jednak, że z powodu warunków 
atmosferycznych i naszej nie-
punktualności będziemy musiały 
zostać tam na noc, mimo zarezer-
wowanego noclegu w Stepanc-
mindzie. CDN.

gląda spontaniczne podróżowanie. 
Nie jesteśmy jednak zbytnio rozcza-
rowane, gdyż zdążyłyśmy się napa-
trzeć na piękne krajobrazy podczas 
naszego spaceru i upoić ciszą miasta.
Zanim się zorientowałyśmy nastaje 
noc, a ostatnia marszrutka w stronę 
Tbilisi zdążyła już odjechać. Jeśli w 
tym miejscu zastanawiacie się co to 
takiego, to nie martwcie się, spie-
szę z wyjaśnieniem. Marszrutka to 
najpopularniejszy środek transportu 
w Gruzji. Są to takie małe busiki, 
które jeżdżą do każdego miasta, 
a kierowca zatrzymuje się w miej-
scu, gdzie akurat ktoś ma życzenie 
wysiąść. I szczerze, jeśli ktoś z was 
wybiera się do Gruzji, a nie jest zbyt 
doświadczonym kierowcą polecam 
ten rodzaj transportu, gdyż jazda po 
gruzińskich drogach przypomina 
walkę o przetrwanie. Wyprzedza-
nie na trzeciego, czwartego jest 
na porządku dziennym. Tak samo 
jak używanie klaksonów zamiast 
kierunkowskazów, czy jazda po 
przeciwnym pasie. Każdy się spieszy, 
każdy się denerwuje, ale mimo tego 
jakoś udaje im się wyczuć. Naj-
częściej dominuje jednak zasada 
większego auta. Im większe, tym 
większy respekt i nadzieja, że ustąpią 
Ci z drogi. Do tego wiele dróg poza 
dużymi ośrodkami miejskimi jest 
nieodrestaurowana i jazda po nich 
przypomina offroad, dlatego jeśli 
jednak zdecydujecie się na wypoży-
czenie auta powinien być to samo-

chód z napędem na cztery koła.
Wracając jednak do naszej przygody. 
Szczęśliwie udaje nam się  zatrzymać 
jedną z marszrutek, jednak okazuje 
się, że kierowca właśnie kończy kurs 
w swoim miejscu docelowym, a więc 
tu gdzie się znajdujemy.
 Los nam jednak sprzyja, bowiem 
mężczyzna oferuje swoją pomoc 
i gdy tylko kończy kurs, próbuje 
skontaktować się z zaznajomionym 
taksówkarzem. Niesamowite jest to, 
że doskonale rozumie o co nam cho-
dzi i wie gdzie chcemy się dostać, 
mimo że nie mówi prawie w ogóle 
po angielsku. Tak więc kompletnie 
improwizując, staram się nawiązać 
z kierowcą rozmowę mieszanym 
rosyjsko-angielskim. Udaje nam się 
nieco porozmawiać. Mamy podob-
ne zdanie na temat Putina (stereo-
typowy Gruzin nienawidzi Rosji) 
i mile zaskakujemy się, gdy chwali 
naszego byłego prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Tego dowiaduję się 
już sama, bowiem bariera językowa 
między nami jest dość spora, więc 
nie mogłabym zrozumieć tego co 
mówi, ale Gruzini naprawdę uwiel-
biają tego polskiego polityka, za to 
jakie stanowisko przyjął podczas 
konfliktu rosyjsko- gruzińskiego w 
2008 roku. Nie będę się tu rozwo-
dzić nad jego prezydenturą, ale ja-
kiejkolwiek opinii nie mamy o tym 
człowieku, zawsze fajnie jest usły-
szeć od obcokrajowców, że jakiś Po-
lak dobrze im się kojarzy. Następnie 

żartujemy nieco z ilości samocho-
dów kupowanych przez gruzińskie 
rodziny. Mężczyzna wspomina, że 
często 4-osobowe rodziny posiadają 
po 5 samochodów, tylko po to, by 
pokazać, jak dobrze im się wiedzie. 
Wspomina też o problemie alko-
holowym, który dotyka dużą część 
społeczeństwa. Nie myślcie jednak, 
że mówi o tym ze smutnym wyra-
zem twarzy. Jest cały czas pogodny i 
zabawny. Tacy właśnie są Gruzini.
Jak się okazuje kolega naszego 
wybawcy nie może przyjechać, ale 
mężczyźnie widocznie robi się nas 
szkoda, bowiem ostatecznie sam 
odwozi nas do Tbilisi. Jest to więc 
kolejny raz, gdy wzruszam się gru-
zińską życzliwością. Z uśmiechem 
na twarzy żegnamy się z kierowcą i 
udajemy na ostatni wieczorny spacer 
po stolicy Gruzji.  Nad ranem mamy 
wyruszyć w kierunku Stepancmin-
dy, północnego miasta, położonego 
na wysokości 1750 m n.p.m. z zapie-
rającymi dech w piersiach krajobra-
zami. Po drodze chcemy zatrzymać 
się w poleconej nam przez naszego 
gruzińskiego przyjaciela wiosce, 
gdzie można podziwiać rzeki o 
dwóch kolorach, które spotykają 
się w pewnym punkcie, ciesząc oczy 
oglądających. Nie wiemy jednak, że 
z powodu warunków atmosferycz-
nych i naszej niepunktualności bę-
dziemy musiały zostać tam na noc, 
mimo zarezerwowanego noclegu w 
Stepancmindzie. CDN.
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The landscapes which are admi-
red from the small plane's windows 
become more and more visible. The 
pilot has already annonced that we 
will be landing soon so people are 
wriggling impatiently on their seats. 
At this moment I feel the tears of 
happiness in my eyes cause we are 
approaching country, I have been 
visiting so many times in my dreams 
which now are coming true.
Georgia - the country, covered 
with breathtaking landscapes, full 
of uncommonly hospitable and 
friendly people who value above 
all the amusement and who love 
celebrating the ocassions with their 
famous oratorical toasts in the large 
group of family and friends. The 
land of good wine and chacha (the 
Georgian high-octane alcohol) but 
also a quite poor country who suffer 
the Russian's influences.
The stewardess asks for some more 
patience and tries to calm down 
slightly undisciplined Georgian's pe-
ople who are picking them up to get 
off the plane. We finally leave the 
board. I find my sister and we are 
both taking the deep breathes and 
letting the fresh air come into our 
lungs. First we look to the mounta-
ins which sourround us and then we 
look at each other, exchanging the 
knowing glances. This travel is going 
to be interesting and it fills us with 
the exictement and optimism.
 In the aeroport's bus which 
is going to take us from Kutaisi 
to the capital of the city - Tbilisi, 
we meet an amazingly kind guy, 
approximately at our age, who after 
a small talk suggest that he can show 
us around the city, where he grew 
up and which he knows as well as 
his own pocket. We will discover 
shortly that he is one of not so many 
people in this postsovietic country 
who speaks English. The second 
most common language in Georgia 
is Russian. 
We pass the time, talking with our 
new friend, having the little naps 

and admiring the wonderful views 
through the windows of the bus. 
He tells us more about Georgian's 
mentality and traditions. We are 
getting familiar with the politics of 
the country and progressive Europe-
aization of the society, especially in 
the big cities. We realize that we can 
see the traditional Georgia rather 
off the beaten tracks, mostly in the 
small villages, hidden among the 
mountains. When we arrive in the 
center of Tbilisi our friend helps 
us to order the taxi who is going to 
take us to our airbnb and he warns 
us against the drivers'frauds who 
tend to raise the prices for the una-
ware foreigners. We promise each 
other to visit the city together the 
next day and we rush to unpack our 
luggages to be able to make a preli-
minary introduction with the city.
During our night's walk we are 
highly amazed with the magic of 
Tbilisi. It's a beautifully illuminated 
city with a bunch of hidden char-
ming corners, under the banner of 
the Mother of Georgia, who looks 
at the city from the top of Sololaki's 
mountain. We are curious about 
Georgian's flavors so we find the re-
staurant when we please our palates 
with the various kinds of Chinkali 
(it's something like our Polish ,,pie-
rogi'' but slightly bigger and usually 
with the liquid filling), delicious 
Khachapuri (it's a traditional Geo-
rgian's dish of cheese-filled bread) 
and some starters. We taste this 
famous Georgian's wine which is 
deeply connected with their culture 
and which is an obligatory point 
during the trip to this country.
The next day we are hungry of the 
new adventures so we are quite in 
rush to see our friend but of course 
we stop over several times, impres-
sed with what we see.
Let's start with the historical part 
of trip - sightseeing of the orthodox 
cathedral, which is called ,,Sioni'' 
and where the women have to 

hidden their hair with the shawl 
and wear the modest clothes. If 
you forget your own shawl, you can 
find the basket with the accesso-
ries like that at the entrance (what 
is common for most of orthodox 
churches). I would like to mention 
that population of Georgia, same 
as the overwhelming majority of 
the Easter European countries and 
Russia, practices Eastern Orthdox 
Christianity. According to the stati-
stics it's about 80% of the society.
Subsequently we walk up to the 
Tbilisi History Museum, which is 
close to this church. The place whe-
re we can find around 50 thousands 
artifacts, like for example ceramic 
dishes, weapon, musical instruments 
or everyday items, so the things that 
we can find in almost every museum 
of the history. It will be certainly 
interesting for somebody who like 
the historical anecdotes and old 
items with the spirit but it's hard 
to find oneself in the sea of all the 
artifacts without any guide. There is 
something else though who attract 
us. The mysterious door who lead 
to the underground of the museum, 
which are unfortunately closed at 
the moment when we are there ( as 
far as I know this part of the mu-
seum has been already opened for 
tourists and locals). Nevertheless 
our curiosity force us to ask one 
of the museum’s worker what was 
behind the door. She turns out to be 
really kind and she let us in, expla-
ining that they are creating the Mu-
seum of Wine in here. I have already 
mentioned that this liquor take an 
important place in the Georgian’s 
culture and the tradition of wine-
making reach to 8 thousand years. 
The woman tells us that those cellars 
were completely flooded with water 
before, but fortunately they mana-
ged to drain it in order to create the 
first National Wine Museum. I find 
the frigid basement corridors make 
this place even more charming and 
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mysterious. She tells more about the history,  
anecdotes and the traditional methods of 
wine-making. Nowadays they mostly use the 
European method when the wine is ageing 
in the barrels but in the traditional process 
the wine is ageing in the special earthenware 
vessel, called Qvevri, which is burried in the 
ground. We leave this place satisfied and richer 
in knowledge and we follow the way towards 
a ,,Sololaki’’ mountain which I mentioned 
before. We want to admire the panorama of 
the city from the top and take a photo with 
the statue called ,,Mother of Georgia’’. It’s one 
of the biggest symbole 
of the city, created for its 
1500th anniversary. The 
figure of the woman keep 
the goblet of the wine in 
one hand to welcome the 
friends with it and the 
sword in the other one 
for the enemies. Thus it’s 
the perfect metaphor of 
the Georgian people’s 
character. With the 
accompaniment of the 
beautiful views we walk 
down, turning around 
our heads because it’s the 
time of sunset so we are 
impressed with everything 
around us. Thanks to our 
Georgian’s friend we find 
the traditional restaurant, 
hidden a bit among the 
serpentine streets with 
the name written in Georgian’s alphabet so we 
couldn’t even guess without him what does it 
mean. Well there are a lot of restaurants or in-
stitutions with the English transcription below 
the original name but it’s not always the case.
We finish the evening, partying with the locals 
in one of the popular club, which is similiar to 
the European ones but the climate in here it’s 
more homely and funny in my opinion.
As we checked almost all the touristic point 
on the list, it’s one more who is left for the 
next day. Well I’m joking we don’t have any 
list, we wanted to sightseeing spontaniously 
and see where our legs will bring us depending 
on the fate. Anyway the place we want to see 

it’s the previous capital of the country, called 
Mtskheta, which is really close from here 
because it’s around 20 km. 
Mtskheta – a picturesque city, abound in 
historic monuments which are on the list of 
World Heritage Center, I mean UNESCO. 
There are mostly the temples and monasta-
ries. One of the oldest one is Jvari Monastery, 
which is situated on the hill, from where we 
can see the whole city, the rivers which are 
cutting it and the mountains who are around.
There is also Svetitskhoveli Cathedral which 
used to be the most important one because 

right over there took place all 
the baptisms, marriages and 
coronations of the Georgian’s 
Lords, even some time after 
moving the capital city to 
Tbilisi. Around the cathedral 
we can probably find plenty 
stands with the local food 
and souvenirs. Probably. 
Because we arrive at the city a 
bit too late and all the places 
are closed by the time we find 
them. Moreover in Novem-
ber it’s getting darker faster 
so even if we had reached for 
example  Jvari Monastery, we 
wouldn’t have seen anything 
from there. Well, sometimes 
the spontanious travelling lo-
oks like that. However we are 
not too dissapointed because 
we have seen a lot beautiful 
things during our walk and 

we could absorb the silence of the city. 
By the time we realise that it’s late, the last 
marshrutka in direction of the Tbilisi has 
gone. If you wonder what does whis weird 
word mean, don’t worry I’m here for explain. 
Marshrutka it’s the most popular mean of 
transport in Georgia. It’s something like the 
minibus who is going almost everywhere and 
it stops in the place where someone wish to 
get off. And honestly if someone wants to visit 
Georgia and he is not so experienced driver, I 
higly recommend this local transport, because 
road driving in this country looks like fight for 
survival. Overtaking 3 or 4 vehicules in a row 
it’s something normal, as well as using a car 
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horn instead of turn signals or driving 
on the opposite lane. Everyone is 
in the rush and nervous and I don’t 
know how but they succeed to evade 
each other quite nimbly. Generally 
they use the rule of the biggest car. 
The bigger car, the bigger respect and 
hope that people will get out of the 
way to make a place for you. What’s 
more there are a lot of unmodernised 
roads, especially outside big cities so 
driving on them it’s like the offroad. 
For this reason if you want to rent 
a car in Georgia, I advise you rather 
four-wheel drive cars.
Whereas, we come back to our story. 
Hopefully we suceed to stop one of 
the marshrutka but we get to know 
that the driver is finishing his course 
at the place where we are at. Fortu-
ately the fate is on our side and when 
the man finish his course he tries to 
call his friend who is a taxi driver. It’s 
incredible that he understand us quite 
well despite the language blocade 
because he hardly speaks English, he 
knows only some basic words so I’m 
trying to have the conversation with 
him, mixing English and improvi-
sing Russian who is sligtly similar to 
Polish. We are talking while wainting 
to the news from his friend. We have 
the same opinion about Putin (stereo-
typical Georgian hates the president 
of Russia) and I’m nicely suprised 

when the man glorify our ex-president 
Lech Kaczyński. The reason why the 
Georgian’s people like this personality 
I learn by myself because I barely un-
derstood him. I’ve discovered that this 
polish politician took a favorable for 
Georgia position during their conflict 
with Russia in 2008. It’s not my role 
to sum up his political career but even 
if we had the negative opinion about 
him, we can be proud when the fore-
igners tell something kind about one of 
the Polish people. Then we are joking a 
bit when our savior tell how important 
cars are for the Georgian’s society. He 
mentions that it’s common for 4-mem-
bers family to have 5 or more cars in 
order to show others that they have 
the good social status. They think that 
thanks to that, they will be look like 
rich people even if they have problems 
to get money for food or other basic 
needs. He tells us also about the alco-
holism problem which touch a large 
part of the society. But don’t think he 
is worried and dissappointed about it. 
He is wearing a smile on his face during 
the whole conversation. That’s what the 
Georgian’s people like. 
Finally this taxi driver can’t arrive so 
our savior decide to pick up to the 
Tbilisi’s center by himself. It’s another 
time when I’m toucher by Georgian’s 
kindness. We say goodbye to man with 
the smiles on our faces and we want to 

have the last walk in this beautiful 
city. The next morning we want 
to go to Stepantsminda, the north 
city who is situated at the height of 
1750 meters above sea level with 
its breathtaking landscapes. During 
the way we plan to have a break in 
the village which our friend recom-
mended us. It’s the place where we 
can see two rivers, one is black and 
the other one is white. They bring 
together at some point which create 
the amazing view. We don’t know 
yet that because of the atmospheric 
conditions and our unpunctuality 
we will have to spend the night 
there, despite the fact that we have 
booked the hostel at Stepantsmin-
da. 
TO BE CONTINUED
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Machiavelli i jego idee są często odrzucane we współczesnym świecie, a jego nazwisko kojarzy się z bezwzględnymi i nie-
moralnymi sposobami osiągania celu. Myśląc o koncepcji humanizmu, która przywiązuje dużą wagę do ludzkich wartości 
i moralności, a w renesansie skupiała się na zmianie współczesnego sposobu myślenia poprzez poszukiwanie cnót w myśli 
klasycznej, zazwyczaj nie łączylibyśmy jej w żaden sposób z Księciem Machiavellego, ponieważ większość ludzi kojarzy dziś 
to dzieło z czymś dokładnie przeciwnym do tego, co uznalibyśmy za "humanistyczne"; W tym eseju postaram się skupić na 
zbadaniu idei humanizmu w Księciu, a także dowiedzieć się, czy idee jego autora podążały za nią, czy też jej się przeciwsta-
wiały, czy to na sposób renesansowy, czy nowoczesny. 
 Po pierwsze, należy ocenić stosunek Machiavellego do renesansowego humanizmu, ruchu, który spowodował od-
rodzenie studiów nad klasycznym antykiem i wierzył, że jego naśladowanie przyniesie społeczeństwu odrodzenie kulturowe. 
Wiemy, że studiował on historię starożytną - jak pisze Quentin Skinner w Machiavelli. A Very Short Introduction, "(...) czyni 
życie znośnym, wycofując się co wieczór do swego gabinetu i czytając o historii klasycznej, 'wchodząc na dwory starożyt-
nych', aby 'rozmawiać z nimi i pytać ich o powody ich działań'" - podobnie jak jemu współcześni, Machiavelli interesował 
się historią i myślą starożytną, a po usunięciu z rządu florenckiego zaczął się w nich kształcić. Zainteresowanie to widać w 
Księciu wielokrotnie, gdy posługuje się on postaciami historycznymi ze starożytności, takimi jak Aleksander Wielki, Cezar 
czy Marek Aureliusz, aby dać przykład dobrego, cnotliwego władcy, który powinien być naśladowany przez współczesnych 
władców; posługując się tymi przykładami, Machiavelli wpisuje się w konwencję humanistyczną i umacnia swój realistyczny 
pogląd na politykę, udowadniając, że był on z powodzeniem stosowany w przeszłości; nie stroni również od przywoływa-
nia autorów klasycznych - na przykład Liwiusza - aby dodać wiarygodności swojej filozofii politycznej. Kolejne dowody na 
podążanie przez Machiavellego za konwencją humanistyczną można znaleźć bez trudu - jak stwierdza Felix Gilbert: "istnieją 
powody, by sądzić, że Machiavelli starał się dostosować formę swojej książki do konwencjonalnej formy literackiej tego [hu-
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Machiavelli i jego idee są często odrzucane we współczesnym świecie, a jego nazwisko kojarzy się z bezwzględnymi i niemoralnymi 
sposobami osiągania celu. Myśląc o koncepcji humanizmu, która przywiązuje dużą wagę do ludzkich wartości i moralności, a w 
renesansie skupiała się na zmianie współczesnego sposobu myślenia poprzez poszukiwanie cnót w myśli klasycznej, zazwyczaj nie 
łączylibyśmy jej w żaden sposób z „Księciem” Machiavellego, ponieważ większość ludzi kojarzy dziś to dzieło z czymś dokładnie 
przeciwnym do tego, co uznalibyśmy za „humanistyczne”.W tym tekście postaram się skupić na zbadaniu idei humanizmu w „Księ-
ciu”, a także dowiedzieć się, czy idee jego autora podążały za nim, czy też mu się przeciwstawiały, czy to na sposób renesansowy, czy 
nowoczesny. 
 Po pierwsze, należy ocenić stosunek Machiavellego do renesansowego humanizmu, ruchu, który spowodował odrodze-
nie studiów nad klasycznym antykiem i wierzył, że jego naśladowanie przyniesie społeczeństwu odrodzenie kulturowe. Wiemy, że 
studiował on historię starożytną - jak pisze Quentin Skinner w Machiavelli. A Very Short Introduction, "(...) czyni życie znośnym, 
wycofując się co wieczór do swego gabinetu i czytając o historii klasycznej, 'wchodząc na dwory starożytnych', aby 'rozmawiać z 
nimi i pytać ich o powody ich działań'" - podobnie jak jemu współcześni, Machiavelli interesował się historią i myślą starożytną, a 
po usunięciu z rządu florenckiego zaczął się w nich kształcić. Zainteresowanie to widać w „Księciu„wielokrotnie, gdy posługuje się 
on postaciami historycznymi ze starożytności, takimi jak Aleksander Wielki, Cezar czy Marek Aureliusz, aby dać przykład dobrego, 
cnotliwego władcy, który powinien być naśladowany przez współczesnych władców. Posługując się tymi przykładami, Machiavelli 
wpisuje się w konwencję humanistyczną i umacnia swój realistyczny pogląd na politykę, udowadniając, że był on z powodzeniem 
stosowany w przeszłości. Nie stroni również od przywoływania autorów klasycznych - na przykład Liwiusza - aby dodać wiarygod-
ności swojej filozofii politycznej. Kolejne dowody na podążanie przez Machiavellego za konwencją humanistyczną można znaleźć 
bez trudu - jak stwierdza Felix Gilbert: "istnieją powody, by sądzić, że Machiavelli starał się dostosować formę swojej książki do kon-
wencjonalnej formy literackiej tego [humanistycznego] gatunku. (...) Po pierwsze, (...) wszystkie najwcześniejsze rękopisy Księcia 
mają łacińskie nagłówki rozdziałów. Po drugie jednak, dedykacja Księcia dla Wawrzyńca Medyceusza jest naśladownictwem Adresu 
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Izokratesa do Nikoklesa (...)". Książę wykorzystuje klasyczne mądrości do udowodnienia swoich racji i dlatego można powie-
dzieć, że w tym aspekcie jest zgodny z renesansowym humanizmem. Co więcej, rozdziały XV-XIX koncentrują się na cechach 
niezbędnych dobremu księciu; Machiavelli przedstawia te cechy z własnego, pragmatycznego punktu widzenia, ale wciąż po-
zostając w zgodzie z tradycją humanistyczną, pokazując, że dobry władca powinien być także cnotliwy - a cnoty te wpisują się 
w klasyczne pojęcie virtus, którego Machiavelli używa w swoim dyskursie o cnocie, szczęściu i ich wzajemnym oddziaływaniu, 
na czym skupię się w następnym paragrafie.
Zdaniem Skinnera, "kiedy Machiavelli dochodzi do omówienia 'władzy fortuny w sprawach ludzkich' w przedostatnim 
rozdziale Księcia, jego podejście do tego kluczowego tematu ujawnia, że jest on typowym przedstawicielem postaw huma-
nistycznych" - a postawy humanistyczne oznaczają tu częściowe odrzucenie średniowiecznej koncepcji fortuny, w której jest 
ona utożsamiana z opatrznością, przedstawiana jako ślepy los, przed którym nie możemy uciec i który zależy tylko od Boga, 
a jednocześnie powrót do klasycznej jej analizy, zgodnie z którą Fortuna nie jest ślepa i często sprzyja tym, którzy są cnotliwi 
i odważni, nie boją się wyzwań. Machiavelli zachęca, by dobry władca był właśnie takim człowiekiem - odważnym i śmiałym, 
nie bojącym się wykorzystywać Fortuny i przeciwstawiać się jej przemocą, bo tylko w ten sposób można zyskać jej przychyl-
ność - do Fortuny trzeba aktywnie dążyć za pomocą cnoty. Potwierdza to James Hankins, który twierdzi, że "humaniści, 
występując w roli nauczycieli, urzędników i doradców, wszędzie upierali się, że cnota jest sama w sobie zarówno koniecznym, 
jak i wystarczającym tytułem do rządzenia. Twierdzenie to ładnie współgrało z nowym twierdzeniem humanistów, że klasycz-
na edukacja była formą szkolenia w cnocie i elokwencji, odpowiednią dla przyszłych mężów stanu" - jak widzimy, zarówno 
cnota, jak i klasyczna edukacja są fundamentami programu humanistów. Machiavelli, aprobując je oba, jest do tego momentu 
konsekwentny w podążaniu za nimi i nie odchodzi zbyt daleko od głównych idei ruchu. Hankins twierdzi jednak również, że 
"Machiavelli gruntownie i całkiem świadomie wywraca neoklasyczną myśl polityczną w tradycji humanistycznej. Jest Samso-
nem, zdeterminowanym, by obalić bliźniacze kolumny podtrzymujące humanistyczną filozofię polityczną, a mianowicie etykę 
cnoty i humanistyczny ideał rządów klasycznie wykształconej, merytokratycznej elity" - choć wychwala cnotę w jej klasycz-
nym pojęciu odwagi i korzysta z mądrości starożytności, to jednocześnie kwestionuje współczesną mu koncepcję "idealnego", 
moralnie nienaruszonego władcy. Jak możemy dowiedzieć się z XV rozdziału Księcia, "perché elli è tanto discosto da come si 
vive a come si doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruina 
che la perservazione sua: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti 
che non sono buoni. Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e 
non usa- re secondo la necessità" - Machiavelli wie, że "dobro moralne" nie zawsze jest najlepszym sposobem postępowania i 
istnieje rozbieżność między humanistyczną teorią polityczną a realnym światem. Książę, który przedkłada to, co "powinno być 
zrobione" nad to, co "jest zrobione", nie ma szans na sukces na scenie politycznej - dobry władca musi wiedzieć, że nie da się 
zawsze czynić dobra, a także mieć świadomość, jak w razie konieczności czynić zło. Gilbert zgadza się z Hankinsem, twierdząc, 
że Machiavelli "rysuje mocną i wyraźną linię demarkacyjną między sobą a swoimi "idealistycznymi" poprzednikami, którzy sta-
rali się zaadaptować i podporządkować teorię polityczną teologicznemu lub metafizycznemu wzorcowi" - jego własna filozofia 
polityczna, którą demonstruje w Księciu, zachowując pewne aspekty konwencji humanistycznej, jest o wiele bardziej pragma-
tyczna i realistyczna niż idealistyczne poglądy współczesnych. 
 Trudniej jest ocenić wartości humanistyczne w Księciu, jeśli rozpatrujemy go w kategoriach bardziej współczesne-
go znaczenia tego słowa, czyli sposobu myślenia, w którym dominują ludzkie interesy, wartości i godność. Niektóre z idei 
prezentowanych przez Machiavellego, jak przekonanie o wadze obowiązków władcy czy rozdział religii od państwa, wydają 
się zgodne z tymi wartościami, ale większość dyskursu wydaje się bardzo odbiegać od tego, co uznalibyśmy za humanistyczne. 
Większość jego rad w ogóle nie może być uznana za zgodną z wartościami humanistycznymi - jego zachęty do przymykania 
oczu na kwestie moralności i osiągania celów wszelkimi sposobami, a także brak zainteresowania zwykłymi ludźmi i stawianie 
państwa ponad szczęście obywateli są bardzo przeciwne temu, co głosiłby humanista. Jednocześnie jednak ostatecznym celem 
jego rad jest przynoszenie korzyści ludzkości i używanie zła tylko wtedy, gdy jest to konieczne, dla większego dobra, nie może-
my więc powiedzieć, że jego idee są całkowicie niemoralne.

Niełatwo jest jednoznacznie ocenić stosunek Machiavellego do wartości humanistycznych. Z jednej strony jest on bardzo 
silnie związany z tradycją klasyczną i skłonny do głoszenia znaczenia cnoty, z drugiej jednak wyraźnie wyrzeka się niektórych 
elementów konwencji humanistycznej i w sposób oczywisty występuje przeciwko wielu wartościom moralnym, które są dla 
humanizmu istotne. O ile klasyczna teoria polityczna wiąże politykę z moralnością, o tyle Machiavelli stoi na stanowisku, 
że działania polityczne należy przede wszystkim rozpatrywać w kategoriach praktycznych, a nie wzniosłych ideałów, i choć 
włączył do swojej twórczości pewne nurty humanistyczne, to - jak pisze Hankins - "myśli politycznej Machiavellego nie można 
postrzegać jako kontynuacji, odmiany czy nawet radykalizacji tradycji humanistycznej" - większość jego pomysłów nie do 
końca odpowiada wartościom humanistycznym, czy to w renesansowym, czy nowoczesnym rozumieniu tego terminu.
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Machiavelli and his ideas are often frowned upon in today’s world, his name being associated with ruthless and immoral ways 
to achieve one’s goal. Thinking about the concept of humanism, which gives much attention to human values and morals and 
in renaissance focused on changing the contemporary mindset by looking for virtues in classical thought, we usually would not 
link it with Machiavelli’s Prince in any way, as most people today associate the work with exactly the opposite of what we would 
consider ‘humanist’; in this essay, I will try to focus on exploring the idea of humanism in The Prince, as well as find out whether 
its author’s ideas were following or opposing it, be it in its renaissance or modern manner. 
 Firstly, it is crucial to assess Machiavelli’s attitude to renaissance humanism, movement that caused a revival in the 
study of classical antiquity and believed its imitation would bring a cultural rebirth to the society. We know that he has been 
studying ancient history - as Quentin Skinner writes in Machiavelli. A Very Short Introduction, “(…) he is making life bearable 
by retreating to his study every evening and reading about classical history, ‘entering the courts of ancient men’ in order ‘to speak 
with them and ask them the reasons for their actions’”  – similarly to his contemporaries, Machiavelli was interested in ancient 
history and thought and, after being dismissed from the Florentine government, started educating himself in them. We can see 
that interest in The Prince on many occasions when he uses historical figures from antiquity like Alexander the Great, Caesar 
or Marcus Aurelius to set an example of a good, virtuous ruler that should be followed by contemporary sovereigns; using these 
examples, he follows the humanist convention and reinforces his realistic view of politics, proving that it has been successfully 
applied in the past; he also does not refrain from mentioning classical authors – for example Livy – to add credibility to his 
political philosophy. Further proofs of Machiavelli’s following of the humanist convention can be easily found – as Felix Gilbert 
states, “there is reason to believe that Machiavelli endeavoured to adapt the form of his book to the conventional literary form of 
this [humanist] genre. (…) In the first place, (…) all the earliest manuscripts of The Prince have Latin chapter headings. Secondly, 
however, the dedication of The Prince to Lorenzo Medici is an imitation of Isocrates’ Address to Nicocles (…)”. The Prince uses 
classical wisdom to prove its points and thus it can be said that it complies with renaissance humanism in this aspect. Furthermo-
re, chapters XV-XIX focus on qualities necessary for a good prince; Machiavelli presents these qualities from his own, pragmatic 
point of view, but still following the humanist tradition by showing that a good ruler should also be virtuous – and these virtues 
fit into the classical concept of virtus that Machiavelli uses in his discourse about virtue, fortune and their interactions, on which 
I am going to focus in the next paragraph.
 According to Skinner, “when Machiavelli comes to discuss ‘Fortune’s power in human affairs’ in the penultimate 
chapter of The Prince, his handling of this crucial theme reveals him to be a typical representative of humanist attitudes” – and 
humanist attitudes here meaning a partial rejection of medieval idea of fortune, in which it is equated with providence, pictured 
as blind fate that we cannot escape and that depends on God alone and at the same time return to the classical analysis of it, 
according to which Fortune is not blind and often favours those who are virtuous and brave, not afraid of being challenged; Ma-
chiavelli encourages the good ruler to be this kind of a person – courageous and daring, not afraid to take advantage of Fortune 
and oppose her with violence, as that is the only way of gaining her favour - Fortune has to be actively pursued with virtue. This 
is confirmed by James Hankins, who says that “the humanists, in their roles as teachers, officials and advisors, insisted everywhere 
that virtue was itself both a necessary and sufficient title to rule. This claim dovetailed nicely with the humanists’ new claim that 
classical education was a form of training in virtue and eloquence, suitable for future statesmen” – as we can see, both virtue 
and classical education are fundaments of the humanist agenda; Machiavelli, approving of both, is up to this point consistent in 
following it and does not stray too far from the movement’s main ideas. However, Hankins also argues that “Machiavelli thoro-
ughly and quite intentionally subverts neo-classical political thought in the humanist tradition. He is a Samson, determined to 
bring crashing down the twin columns upholding humanist political philosophy, namely virtue ethics and the humanist ideal of 
rule by a classically educated, meritocratic elite” – although he praises virtue in its classical concept of courage and makes use of 
the wisdom of antiquity, at the same time he questions his contemporaries’ concept of an “ideal”, morally intact ruler. As we can 
tell from chapter XV of The Prince, “perché elli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che colui che lascia 
quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruina che la perservazione sua: perché uno uomo che voglia 
fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario a uno principe, 
volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e non usa- re secondo la necessità” – Machiavelli knows that 
“moral good” is not always the best course of action and there is a disparity between the humanist political theory and the real 
world; a prince who puts what “should be done” above “what is done” is unlikely to be successful on the political scene – a good 
ruler must know that it is impossible to always do good, as well as be aware of how to do evil if necessary. Gilbert agrees with 
Hankins, saying that Machiavelli “draws a firm and definite line of demarcation between himself and his "idealist" predecessors, 
who sought to adapt and subordinate political theory to a theological or metaphysical pattern” – his own political philosophy 
that he demonstrates in The Prince is, while retaining some aspects of the humanist convention, far more pragmatic and realistic 
than his contemporaries’ idealistic views. 
 It is harder to assess the humanistic values in The Prince if we consider it in terms of a more modern meaning of the 
word, that is a way of thought in which human interests, values, and dignity predominate; some of the ideas Machiavelli presents, 
like his belief in the importance of the ruler’s duties or separation of religion from the state seem to comply with these values, but 
most of the discourse seems very different from what we would consider humanistic. The majority of advice that he gives cannot 
be considered as compliant with humanistic values at all – his encouragement to turn a blind eye on the question of morality 
and to achieve one’s goals by any means, as well as lack of interest in common people and putting the state above happiness of its 
citizens are very much the opposite of what a humanist would preach; at the same time however, the ultimate goal of his advice is 
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to benefit humanity and only use evil when necessary, for the greater good, so we cannot say that his ideas are completely immoral.
 It is not easy to unambiguously assess Machiavelli’s attitude to humanistic values; on one hand, he is very much influen-
ced by classical tradition and willing to preach the importance of virtue, but on the other, he clearly renounces some parts of the 
humanist convention and obviously goes against many moral values that are essential to humanism. While classical political theory 
links politics with morality, Machiavelli’s stance is that political action must be first and foremost considered in terms of practica-
lity and not lofty ideals, and while he did incorporate some humanist trends in his work, as Hankins writes, “Machiavelli’s political 
thought cannot be seen as a continuation or a variation or even as a radicalization of humanist tradition” – most of his ideas does 
not really follow humanistic values, be it in renaissance or modern meaning of the term.
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POTRZEBA
Laura korzekwińska

Jesz oczami
Płaczesz płucami Oglądasz się śmiechem

Patrzysz przez łzy Czujesz sercem
Nie patrząc rozumem

Dostrzegasz chaos
Spójrz.

Szczęście trwało sekundę, może dwie A biegasz za kością jak 
pies

Nie patrzysz, czy warto,
po prostu chcesz czasem

bierzesz to co jest.
Kiedy nie ma tego na co liczysz, czego Ci potrzeba.

Bo nie chcesz już z głodu nigdy więcej umierać. Pożerasz emo-
cje garściami

Tu radość ze złością ginie w potrzebie,
Tam miłość i uniesienie zakopane po szyje.

Głęboko pod ziemią cierpliwość stłamszona Powoli nienawiść 
unosi się ponad to wszystko i robisz zapasy na zimę,

by latem odrodzić się na nowo I powrócić do żywych.
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Need
Laura korzekwińska

You eat with your eyes
You cry with your lungs. 

You watch yourself  laughing
You look through your tears. You feel with your heart

Doesn’t mean mind
You see the chaos

Take a look.
The happiness lasted a second, maybe two

 And you run after the bone like a dog.
You don’t look if  it’s worth it,

you just want it.
Sometimes, 

you take what is.
When there is not what you count on, 

what you need.
Because you don’t want to starve anymore. 

You eat up emotions in handfuls.
Here joy with anger is lost in need,

There, love and elation again buried up to the neck.
Deep underground, patience squished.

Slowly, hate rises above it all and you stock up for it 
to be reborn in the summer again

 and to be back alive again.

POTRZEBA/ NEED5656



NAPISANE PRZEZ 
BARBARA GLEBOCKA
REDAKTOR NACZELNA
PASJONATKA 
HISTORIi WALK O 
PRAWA CZŁOWIEKA/
WRITtEN BY
BARBARA GLEBOCKA
EDITOR-IN-CHIEF
PASsIONATE ABOUT
THE HISTORY OF THE 
CIVIL RIGHTS 
MOVEMENTS 

KOBIETY - HISTORIA PRAWDIZWA
WOMEN - A TRUE STORY

Zapytano mnie ostatnio, czy uważam 
się za feministkę. Odpowiedź była 
oczywista - "Uważam, że każdy, kto 
wierzy w równe prawa dla każdego 
człowieka, niezależnie od płci, jest fe-
ministą". Nie zawsze jednak myślałam 
w ten sposób. Jako dziecko myślałam, 
że feministki to radykalne, zdepra-
wowane kobiety biegające nago, więc 
mówiłam, że feministki to hipokryt-
ki, bo "wierzyły w równe prawa, a 
potem chciały, żeby mężczyźni za nie 
płacili albo przepuszczali je pierwsze 
w drzwiach". Myślałam, że jestem 
fajna grając taką kobietę, która mówi 
"Kobiety są prymitywne i dopro-
wadzają tych biednych mężczyzn 
do szaleństwa". Jak bardzo się my-
liłam. Zrozumiałam to po tym, jak 
zaczęłam doświadczać seksizmu na 
własnym przykładzie. Nie zrozumcie 
mnie źle, bo zawsze byłam niezależna 
i wierzyłam, że wszyscy są równi, ale 
tak bardzo bałam się słowa "feminist-
ka", że próbowałam wszystkiego, by 
go nie wypowiadać. Jakże ironiczne 
jest to, że zgrywamy mądrych, do-
póki sami nie doświadczymy czegoś 
podobnego. 
Najważniejszą rzeczą jest zrozumie-
nie, że seksizm nie jest skierowany 
tylko do kobiet. Tak jak mężczyźni są 
uczeni, żeby nie płakać, tak kobie-
ty są uczone, że są słabe i tak dalej. 
Ale co tak naprawdę oznacza słowo 
"feminista"? 

Definicja mówi: "Feminizm to wiara 
w społeczną, ekonomiczną i politycz-
ną równość płci".
Oznacza to więc "płcie", nie tylko 
kobiety. W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy, obserwując strajki kobiet 
w Polsce, widziałam wielu mężczyzn 
maszerujących razem z kobietami. 
Mówiących, że muszą wspierać 

kobiety i krzyczących "prawdziwi 
mężczyźni to feminiści". To fan-
tastyczne, że ludzie stają się coraz 
bardziej świadomi tego, jak bardzo 
seksizm wpływa na nasze życie na co 
dzień. Świetnie, ale czy to już koniec? 
Nie jesteśmy nawet blisko. 

Ostatnie wydarzenia w Polsce poka-
zały nam, że wojna wciąż trwa. Bez 
odpowiedniej edukacji nie stanie-
my się "wolni od seksizmu" (jeśli 
to pojęcie jest w ogóle możliwe do 
osiągnięcia). 
Mimo tego, jak bardzo niezależna za-
wsze byłam, wciąż miałam wbite do 
głowy, że kobiety powinny podobać 
się mężczyznom i przedkładać ich 
szczęście nad własne i swoją wygodę. 
Nie mówię, że to źle myśleć o innych, 
ale my jako kobiety jesteśmy uczone, 
że nasza wygoda nie ma znaczenia. 
Przez to, że nie miałam edukacji 
seksualnej w szkole, nie byłam nawet 
świadoma tego, że mogę powiedzieć 
"nie". I nie chodzi tu nawet o wiel-
kie "nie", o którym pewnie myślisz. 
Dotyczy to nawet mówienia "nie" 
na spotkanie z kimś, kogo nie chcia-
łam. Jesteśmy uczone, że mamy 
być grzeczne i zawsze uprzejme. A 
już broń boże, spróbujmy się nie 
uśmiechnąć. Ale może, czasami nie 
chcę być uprzejma? Może czasem 
chcę przekląć, może czasem chcę po-
wiedzieć "nie" rzeczom, których nie 
chcę i "tak" rzeczom, które chcę. 
Zawsze słyszałam, że mężczyźni 
nie są wrażliwi i są silni, bo muszą 
zapewnić byt rodzinie. Zabawne, 
bo faceci, których znam, są czasem 
bardziej wrażliwi niż ja.Po prostu nie 
czują się do tego dopuszczeni.  Rzecz 
w tym, że wrażliwość jest jedną z 
najważniejszych rzeczy. Pokazuje, że 
potrafimy myśleć. Zwierzęta też są 
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Zapytano mnie ostatnio, czy uważam 
się za feministkę. Odpowiedź była oczy-
wista - "Uważam, że każdy, kto wierzy 
w równe prawa dla każdego człowieka, 
niezależnie od płci, jest feministą". Nie 
zawsze jednak myślałam w ten sposób. 
Jako dziecko myślałam, że feministki 
to radykalne, zdeprawowane kobiety 
biegające nago, więc mówiłam, że 
feministki to hipokrytki, bo "wierzyły 
w równe prawa, a potem chciały, żeby 
mężczyźni za nie płacili albo przepusz-
czali je pierwsze w drzwiach". Myślałam, 
że jestem fajna grając taką kobietę, 
która mówi "Kobiety są prymitywne i 
doprowadzają tych biednych mężczyzn 
do szaleństwa". Jak bardzo się myliłam. 
Zrozumiałam to po tym, jak zaczęłam 
doświadczać seksizmu na własnym 
przykładzie. Nie zrozumcie mnie źle, bo 
zawsze byłam niezależna i wierzyłam, że 
wszyscy są równi, ale tak bardzo bałam 
się słowa "feministka", że próbowałam 
wszystkiego, by go nie wypowiadać. 
Jakże ironiczne jest to, że zgrywamy 
mądrych, dopóki sami nie doświadczy-
my czegoś podobnego. 
Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, 
że seksizm nie jest skierowany tylko do 
kobiet. Tak jak mężczyźni są uczeni, 
żeby nie płakać, tak kobiety są uczone, 
że są słabe i tak dalej. Ale co tak napraw-
dę oznacza słowo "feminista"? 

Definicja mówi: "Feminizm to wiara w 
społeczną, ekonomiczną i polityczną 
równość płci".
Oznacza to więc "płcie", nie tylko ko-
biety. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, 
obserwując strajki kobiet w Polsce, 
widziałam wielu mężczyzn maszerują-
cych razem z kobietami. Mówiących, że 
muszą wspierać kobiety i krzyczących 
"prawdziwi mężczyźni to feminiści". To 
fantastyczne, że ludzie stają się coraz 
bardziej świadomi tego, jak bardzo 
seksizm wpływa na nasze życie na co 
dzień. Świetnie, ale czy to już koniec? 
Nie jesteśmy nawet blisko. 

Ostatnie wydarzenia w Polsce poka-
zały nam, że wojna wciąż trwa. Bez 
odpowiedniej edukacji nie staniemy się 

"wolni od seksizmu" (jeśli to pojęcie jest 
w ogóle możliwe do osiągnięcia). 
Mimo tego, jak bardzo niezależna 
zawsze byłam, wciąż miałam wbite do 
głowy, że kobiety powinny podobać się 
mężczyznom i przedkładać ich szczęście 
nad własne i swoją wygodę. Nie mówię, 
że to źle myśleć o innych, ale my jako 
kobiety jesteśmy uczone, że nasza wygo-
da nie ma znaczenia. 
Przez to, że nie miałam edukacji 
seksualnej w szkole, nie byłam nawet 
świadoma tego, że mogę powiedzieć 
"nie". I nie chodzi tu nawet o wielkie 
"nie", o którym pewnie myślisz. Dotyczy 
to nawet mówienia "nie" na spotkanie 
z kimś, kogo nie chciałam. Jesteśmy 
uczone, że mamy być grzeczne i zawsze 
uprzejme. A już broń boże, spróbujmy 
się nie uśmiechnąć. Ale może, czasami 
nie chcę być uprzejma? Może czasem 
chcę przekląć, może czasem chcę powie-
dzieć "nie" rzeczom, których nie chcę i 
"tak" rzeczom, które chcę. 
Zawsze słyszałam, że mężczyźni nie 
są wrażliwi i są silni, bo muszą zapew-
nić byt rodzinie. Zabawne, bo faceci, 
których znam, są czasem bardziej 
wrażliwi niż ja.Po prostu nie czują się 
do tego dopuszczeni.  Rzecz w tym, że 
wrażliwość jest jedną z najważniejszych 
rzeczy. Pokazuje, że potrafimy myśleć. 
Zwierzęta też są wrażliwe. Więc to 
oznacza, że my, jako zwierzęta, również 
możemy czuć różne rzeczy. Wolno nam 
płakać, ale wolno nam też nie płakać. 
To jest nasz wybór. To nasze ciało. To 
nasz głos i nasze życie. 

Miałam te dwie skrajne strony przez 
lata. Jedna, na początku myślałam, że 
kobiety robiące karierę bez rodziny 
muszą być bardzo smutne i samotne. 
Druga, podczas nauki feminizmu, że 
kobiety, które nie pracują i nie wycho-
wują dzieci są nieszczęśliwe. Do czasu, 
aż zrozumiałam, że to wszystko zależy 
od naszych priorytetów i potrzeb. Jeśli 
chcesz pracować i to jest Twój priory-
tet - super. To fantastycznie, goń swoje 
marzenia. Jeśli chcesz mieć rodzinę i 
być mamą w domu. Super, dopóki jest 
to Twoje marzenie - goń je. 
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Od czasu do czasu zapominamy, jak 
ważne jest bycie egoistą. Myśleć o tym, 
czego ja chcę, a nie czego chcą ode mnie 
inni ludzie. 
Wychodząc wieczorem na spacer zawsze 
muszę myśleć o tym, że mogę nie wró-
cić. Że będzie mnie gonił jakiś przy-
padkowy mężczyzna. Że to nie będzie 
przyjemny spacer, ale koszmarny bieg. 
Myślę, że mężczyźni nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak wiele szkód wyrządza-
ją komentując kobietę na ulicy, jak wiele 
szkód wyrządzają próbując ją poderwać 
w sposób, który jej się nie podoba. 
Byłam ostatnio w barze. Obok mnie 
rozmawiało kilku starszych facetów. 
Jeden z nich powiedział coś głośniej do 
swojego kolegi. Odwróciłam się i z wy-
rzutem spytałem "przepraszam?". Facet 
okazał się być bardzo miłym starszym 
panem z wadą słuchu, który prowadził 
normalną rozmowę ze swoim przyjacie-
lem. Poczułam się źle, bo zawsze, gdy 
widzę przypadkowych mężczyzn, myślę, 
że będą próbowali mnie poderwać. 
Co nie jest prawdą. Jestem po prostu 
przyzwyczajona do  tak wielu sytuacji, 
w których to była prawda. Gdybyśmy 
mieli edukację, w której moglibyśmy 
nauczyć się szacunku, gdybyśmy mieli 
równość w naszych rodzinach, gdyby-
śmy rozmawiali ze wszystkimi dziećmi 
(nie tylko z dziewczynkami) o miesiącz-
ce czy o tym, że kobiety też oglądają 
porno itd. może, tylko może, te różne 
płcie nie byłyby dla siebie taką zagadką 
i w końcu traktowalibyśmy wszystkich 
jednakowo.   

ENG

I have been asked recently whether I 
considered myself as a feminist. The 
answer was obvious - „I think that eve-
ryone who believes in an equal rights 
for every person, regardless gender is a 
feminist”. I haven’t always thought that 
way though. As a kid I used to think 
that feminists are radical, depraved wo-
men running around naked so I used to 
say that feminists are hypocrites cause 
they „believed in an equal rights and 
then wanted men to pay for them or let 
them first through the doors”. I thought 
that I was cool by playing this sort of a 
woman who says „Women are nuts and 
they drive those poor men crazy”. How 
wrong I was. I have realized about that 
after I started experiencing sexism on 
my own example. Don’t get me wrong 

as I have always been independent and 
believed that everyone is equal but I 
was scared of the word „feminist” so 
badly that I have tried everything to 
avoid saying it. How ironic it is that we 
play clever until we experience some-
thing similar ourselves. 
The most important thing is to under-
stand that sexism isn’t only towards 
women. As man are taught not to cry, 
women are taught to be weak and so 
on. But what really means the word 
„feminist”? 

The definition says „Feminism is the 
belief in social, economic, and political 
equality of the sexes.”
So that means „sexes”, not only women. 
Throughout past few month while wat-
ching women strike in Poland I have 
seen a lot of men marching together 
with women. Saying that they have to 
support women and screaming „real 
man are feminists”. It’s fantastic that 
people are becoming more aware of 
how badly sexism is affecting our lives 
on daily basis. Great, but are we done 
though? Not even close. 

Recent events in Poland has shown 
us that the war is still going. Without 
the right education we won’t become 
„sexism-free” (if that term is ever possi-
ble to achieve). 
Despite how independent I have 
always been I still had this thing stuck 
to my head that women should please 
men and have their happiness ahead of 
their own and their comfort. I am not 
saying it is bad to thing about others 
but we as women are taught that our 
comfort doesn’t matter. 
Because of the fact that I had no sex 
education at school I haven’t even 
been aware of the fact that I can say 
„no”. And it’s not even about a big „no” 
you probably think of. It even refers 
to saying „no” to meeting someone I 
didn’t want to. We are taught to be 
polite, polite and always polite. But 
maybe, sometimes I don’t want to be 
polite? Maybe sometimes I want to 
curse, maybe sometimes I want to say 
no the things I don’t want to and yes to 
the things I do. 
I have always been hearing that men 
are not sensitive and they are strong 
because they have to provide for the 
family. Funny, cause guys I know are 
sometimes more sensitive than I am. 
They just don’t feel allowed to do that. 

The thing is that sensitivity is one of the 
most important things. It shows that we 
can think. Animals are sensitive too. So 
that means that we as animals are also 
allowed to feel things. We are allowed to 
cry but we are also allowed no to. It’s out 
choice. It’s our body. It’s our voice and it’s 
our life. 

I have had those two extreme sides thro-
ughout years. One, at the begging thinking 
that a career women without a family have 
to be very sad and lonely. Second, while 
learning feminism, that women who don’t 
work and raise kids are miserable. Until, 
I have realized that it’s all about out prio-
rities and needs. If you want to work and 
it is your priority - cool. That’s fantastic, 
chase your dreams. If you want to have a 
family and be stay-at home mum. Aweso-
me as long as it’s your dream - chase it. 
We forget how important it is to be selfish 
from time to time. To think about what I 
want and not other people wants from me. 
When going for a walk in the evening I 
always have to think that I may not come 
back. That a random man will chase me 
down. That it won’t be a pleasant walk 
but a nightmare run. I don’t think men 
are aware how much damage they do by 
commenting a women on a street, how 
much damage they do by trying to hit on 
her in a way she doesn’t like. I have been 
to a bar recently. And few older guys were 
talking next to me. One of the guys said 
something louder to his friend. I turned 
over and reproachfully asked „excuse 
me?”. The guy turned out to be a very nice 
older man with hearing problem having a 
normal conversation with his friend. I felt 
bad because whenever I see random men 
I think they will try to hit on me. Which 
is not the truth. I am just damaged by so 
many situations when it was the truth. If 
we would have an education where we co-
uld learn respect if we would have equality 
in our families, if we would be talking with 
all the kids (not only girls) about periods 
or the fact that women watch porn too 
etc. maybe, just maybe those different 
genders wouldn’t be such a mistery to each 
other and we would finally treat everyone 
equally.   
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Wiek XVIII był we Francji 

wiekiem podróży i odkryć - nie 
tylko dlatego, że turystyka stawała 
się coraz bardziej popularna, a po-
dróże łatwiejsze dzięki postępowi 
technologicznemu, ale także dla-
tego, że ludzie zaczęli interesować 
się życiem poza ojczyzną; zain-
teresowania te znajdują odzwier-
ciedlenie w pismach ówczesnych 
autorów. Filozofowie oświecenia 
rozsmakowali się w przyglądaniu 
się różnym kulturom i porówny-
waniu ich do tej sprzed rewolucji 
we Francji, często starając się 
przekazać przesłanie krytykujące 
rząd, religię, społeczeństwo czy 
inne aspekty życia w Europie; po-
dróże, nieważne czy krótkie, czy 
długie, pomagały zwrócić uwagę 
opinii publicznej na niesprawie-
dliwość społeczną i zbrodnie 
handlu niewolnikami, otwierając 

oczy wielu ludzi na okrucieństwa popełniane w koloniach, a pisanie o życiu w obcych krajach często było świet-
ną okazją do komentowania życia we Francji.
 Podróże i odkrywanie, zarówno obcych krain, jak i samego siebie, to częsty temat w twórczości Volta-
ire’a, jednego z czołowych filozofów XVIII-wiecznej Francji; sam wiele podróżując, często zmuszony czynni-
kami zewnętrznymi i represjami, wykorzystuje podróże jako medium do przekazywania różnych wiadomości, 
ale przede wszystkim do krytyki współczesnego mu społeczeństwa francuskiego i porównywania go z innymi, a 
także poruszania tematu podróży jako środka do samopoznania, poznawania nowych prawd i odrzucania sta-
rych uprzedzeń. Jego krytyczne podejście do francuskiego systemu rządów i jego skutków jest dobrze wyrażone 
w Lettres philosophiques, jego wczesnej serii esejów napisanych podczas jego wygnania do Anglii i komentują-
cych angielskie społeczeństwo w pochlebny sposób, jednocześnie wyrażając jego krytykę Francji. Podróż Vol-
taire’a do Anglii pozwala mu uświadomić sobie wiele rzeczy o własnym kraju, w tym różnice w religii, polityce, 
nauce, sztuce i filozofii; jeden z esejów przedstawia rozsądnego, spokojnego kwakra wbrew jego własnej protek-
cjonalnej i uprzedzonej osobowości, obnażając różnice kulturowe i porównując kwakrów do katolików, inny 
opisuje różnice między nauką francuską i angielską, stopniowo dowodząc, że ta ostatnia jest w istocie popraw-
na. Podróż do Anglii, wymuszona przez skorumpowane władze francuskie, okazała się dla niego szczególnie 
pożyteczna i pozwoliła pisarzowi na dokładne zbadanie różnic między dwoma krajami z jasnymi wnioskami; 
to, co miało być karą za konfrontację z członkiem potężnej francuskiej rodziny, obróciło się przeciwko wła-
dzom, które ją wymusiły i stworzyło dla Voltaire’a cenne narzędzie do podważania systemu kontynentalnego, 
ostatecznie doprowadzając do tego, że Lettres philosophiques zostały ocenzurowane we Francji wkrótce po ich 
publikacji. Podróż w dziele jest jedynym sposobem na ucieczkę od opresyjnego systemu, jak również na odkry-
wanie i poznawanie nowych prawd, aby dzielić się nimi z resztą społeczeństwa i szerzyć świadomość niespra-
wiedliwości i oszustwa; odkrywanie obcych krajów pomaga Voltaire’owi przywieźć do domu punkty filozoficz-
ne, które mogą być wykorzystane w ulepszaniu jego własnego. Inną ideę podróży eksplorowaną przez Voltaire’a 
można znaleźć w Kandydzie, ou l’optimisme, jednym z jego bardziej znanych dzieł i conte philosophique 
bardzo skoncentrowanym na podróżach; Kandyd, tytułowy bohater, wyrusza w wielką podróż dookoła świata 
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Wiek XVIII był we Francji 
wiekiem podróży i odkryć - nie 
tylko dlatego, że turystyka sta-
wała się coraz bardziej popular-
na, a podróże łatwiejsze dzięki 
postępowi technologicznemu, 
ale także dlatego, że ludzie 
zaczęli interesować się życiem 
poza ojczyzną; zainteresowania 
te znajdują odzwierciedlenie w 
pismach ówczesnych autorów. 
Filozofowie oświecenia rozsma-
kowali się w przyglądaniu się 
różnym kulturom i porównywa-
niu ich do tej sprzed rewolucji 
we Francji, często starając się 
przekazać przesłanie krytykujące 
rząd, religię, społeczeństwo czy 
inne aspekty życia w Europie. 
Podróże, nieważne czy krótkie, 
czy długie, pomagały zwrócić 
uwagę opinii publicznej na 
niesprawiedliwość społeczną i 
zbrodnie handlu niewolnika-
mi, otwierając oczy wielu ludzi 
na okrucieństwa popełniane 
w koloniach, a pisanie o życiu 
w obcych krajach często było 
świetną okazją do komentowania 

życia we Francji.
 Podróże i odkrywanie, zarówno obcych krain, jak i samego siebie, to częsty temat w twórczości Voltaire'a, jed-
nego z czołowych filozofów XVIII-wiecznej Francji. Sam wiele podróżując, często zmuszony czynnikami zewnętrznymi i 
represjami, wykorzystuje podróże jako medium do przekazywania różnych wiadomości, ale przede wszystkim do krytyki 
współczesnego mu społeczeństwa francuskiego i porównywania go z innymi, a także poruszania tematu podróży jako 
środka do samopoznania, poznawania nowych prawd i odrzucania starych uprzedzeń. Jego krytyczne podejście do francu-
skiego systemu rządów i jego skutków jest dobrze wyrażone w Lettres philosophiques, jego wczesnej serii esejów napisanych 
podczas jego wygnania do Anglii i komentujących angielskie społeczeństwo w pochlebny sposób, jednocześnie wyrażając 
jego krytykę Francji. Podróż Voltaire'a do Anglii pozwala mu uświadomić sobie wiele rzeczy o własnym kraju, w tym różni-
ce w religii, polityce, nauce, sztuce i filozofii. Jeden z esejów przedstawia rozsądnego, spokojnego kwakra wbrew jego własnej 
protekcjonalnej i uprzedzonej osobowości, obnażając różnice kulturowe i porównując kwakrów do katolików, inny opisuje 
różnice między nauką francuską i angielską, stopniowo dowodząc, że ta ostatnia jest w istocie poprawna. Podróż do Anglii, 
wymuszona przez skorumpowane władze francuskie, okazała się dla niego szczególnie pożyteczna i pozwoliła pisarzowi na 
dokładne zbadanie różnic między dwoma krajami z jasnymi wnioskami.To, co miało być karą za konfrontację z członkiem 
potężnej francuskiej rodziny, obróciło się przeciwko władzom, które ją wymusiły i stworzyło dla Voltaire'a cenne narzędzie 
do podważania systemu kontynentalnego, ostatecznie doprowadzając do tego, że Lettres philosophiques zostały ocenzu-
rowane we Francji wkrótce po ich publikacji. Podróż w dziele jest jedynym sposobem na ucieczkę od opresyjnego systemu, 
jak również na odkrywanie i poznawanie nowych prawd, aby dzielić się nimi z resztą społeczeństwa i szerzyć świadomość 
niesprawiedliwości i oszustwa; odkrywanie obcych krajów pomaga Voltaire'owi przywieźć do domu punkty filozoficzne, 
które mogą być wykorzystane w ulepszaniu jego własnego.
Inną ideę podróży eksplorowaną przez Voltaire'a można znaleźć w Kandydzie, ou l'optimisme, jednym z jego bardziej 
znanych dzieł i conte philosophique bardzo skoncentrowanym na podróżach. Kandyd, tytułowy bohater, wyrusza w wielką 
podróż dookoła świata od momentu, gdy zostaje wyrzucony z zamku barona, podróż, która zmieni całe jego życie i dopro-
wadzi go do odrzucenia przekonań, w których został wychowany. Podróże w Kandydzie są wielorakie - mogą prowadzić 
do szczęścia lub rozpaczy, bogactwa lub ruiny, ale zawsze prowadzą do odkrycia. Nigdy nie możemy się spodziewać, co 
wydarzy się w następnym rozdziale, bo każda z nich prowadzi bohaterów conte'a w nowe miejsce i do poznania nowych 
prawd o świecie. Postać la vielle udowadnia, że im więcej podróży, tym człowiek staje się mądrzejszy - jak wspomina w 
swojej opowieści "z Trypolisu wróciłem do Aleksandrii, z Aleksandrii do Smyrny, ze Smyrny do Konstantynopola" (rozdział 
XII) - tragiczne doświadczenia, które przeżył podczas podróży, nauczyły go, jak zachować się w każdej sytuacji. Mimo słabej 
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kondycji fizycznej posiada wiedzę, która pozwala 
mu pomóc Kandydowi i Cunegondzie w ucieczce z 
Portugalii. Można odnieść wrażenie, że Wolter chciał 
powiedzieć, iż to nie książki, ale podróże i doświad-
czenia życiowe czynią człowieka mądrym.
Każde odwiedzone miejsce uczy Kandyda czegoś 
nowego i podważa nauki Panglossa, jego wychowaw-
cy i zagorzałego wyznawcy optymistycznych doktryn 
Leibniza. Z zamku wyjeżdża z wrażeniem wyniesio-
nym od Panglossa, że żyje w le meilleur des mondes 
possibles - najlepszym możliwym świecie, w którym 
nic już nie można poprawić, a wszelkie zło jest 
konieczne dla większego dobra. Trzyma się tej idei 
nieugięcie przez wiele nieszczęść, w tym wojnę czy 
egzekucję Panglossa, tłumacząc sobie, że lepiej być 
nie może i wszystko dzieje się bez przyczyny, ale po-
dróże, które odbywa, stopniowo uświadamiają mu, 
że jest w błędzie, doprowadzając w końcu do kon-
kluzji, że świat, w którym żył, wcale nie jest dobry, 
gdy trafia do Eldorado - fikcyjnej południowoamery-
kańskiej utopii, gdzie wszyscy są szczęśliwi i bogaci, a 
przestępczość nie istnieje. Po zetknięciu się z krajem, 
który wydaje się idealny pod każdym względem, 
myśli sobie: " Ceci est bien différent de la Vestphalie 
et du château de monsieur le baron : si notre ami 
Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le 
château de Thunder-ten-tronckh était ce qu'il y avait 
de mieux sur la terre ; il est certain qu'il faut voyager 
" (rozdział XVIII). Kandyd, widząc doskonałość 
Eldorado, uświadamia sobie błąd i naiwność swojego 
nauczyciela. Jego podróż, choć nie dobrowolna, 
pozwoliła mu przekonać się, że to, w co wierzył przez 
całe życie, okazało się kłamstwem. Eldorado jest nie 
tylko krajem idealnym, ale pokazuje też na zasadzie 
kontrastu wszystko to, co jest złe we Francji, a może 
nawet na całym świecie. Wolter tworzy "świat ideal-
ny", aby skrytykować współczesne mu społeczeństwo, 
Eldorado pokazuje bowiem wszystko to, co powinno 
się zmienić u siebie. W tym "idealnym kraju" wszyscy 
są bogaci i nawet służba mieszka w rezydencjach, 
nie ma przestępczości, kobiety wydają się być równe 
mężczyznom - "les grands officiers" i "les grandes 
officières" spotykają się razem - jest wolność wyzna-
nia i poruszania się, a brak kleru eliminuje wszelki 
fanatyzm religijny - wszystkie problemy, z jakimi 
boryka się XVIII-wieczna Europa, wydają się być tu 
łatwo rozwiązywane. Podobną utopię, choć innego 
rodzaju, odnajdujemy również w Lettres persanes 
Montesqieu, a konkretnie w liście XII, w którym 
Usbek opowiada swojemu przyjacielowi Mirzy ciąg 
dalszy historii "Troglodytów", w której dwie rodziny, 
którym udało się uciec ze zepsutego narodu dotknię-
tego zarazą, zakładają własną wspólnotę i tworzą 
nowe społeczeństwo, żyjące szczęśliwie w cnocie i 
nie znające egoizmu ani zła. W dalszej części książki 
Usbek często spotyka się z dezaprobatą francuskiego 
społeczeństwa, ale czytelnik może dostrzec hipokry-
zję w jego postawie, która przejawia się w obojętno-
ści, z jaką odnosi się do swoich żon, nie dostrzegając 
własnej niesprawiedliwości. Lettres persanes ukazuje 
trudność uczenia się poprzez podróże - Rica i Usbek 

reprezentują różne postawy wobec poznawania 
obcych lądów, pierwszy z łatwością integruje się ze 
społeczeństwem francuskim, drugi pozostaje wobec 
niego nieufny i trzyma się perskich zwyczajów; 
podróż zdaje się jednak potwierdzać "perskość" Us-
beka i pozwala mu uświadomić sobie jego wartości, 
przynosi więc także nową wiedzę i doświadczenie. 
Montesquieu, oprócz zgłębiania zagadnień zwią-
zanych z podróżowaniem jako uchodźca w XVIII 
wieku, podobnie jak Wolter, porusza również 
problemy społeczeństwa francuskiego. Jak stwierdza 
John Leigh w rozdziale VI The Search for Enlighten-
ment: An Introduction to Eighteenth-Century 
French Writing, "dzieło pozornie oferuje pomysłowe 
spojrzenie na życie we Francji, które pozwala na saty-
ryczne spostrzeżenia na temat życia na dworze, religii 
i obyczajów wszelkiego rodzaju" (s. 84) - z wglądem 
na te elementy ze strony cudzoziemca, co mogłoby 
umożliwić XVIII-wiecznemu czytelnikowi zastano-
wienie się, co o kulturze Francji sądzą ludzie spoza jej 
granic; nie można jednak oceniać obcej kultury bez 
porównania jej z naszą własną, jak mówi Rica w liście 
LIX - "Il me semble, Usbek, que nous ne jugeons 
jamais des choses que par un retour secret que nous 
faisons sur nous-mêmes".
Tahitańczycy nie rozumieją "moralności", religijności 
i obyczajowości Francuzów, a Francuzi nie szanują 
rodzimej kultury wyspy i deprawują "szlachetnego 
dzikusa", obrażając plemiennego vieillarda i każąc mu 
przeklinać odkrywców. Z jednej strony tekst zdaje 
się wychwalać prostolinijność i uczciwość Tahitań-
czyków w porównaniu z hipokryzją Europejczyków, 
z drugiej jednak nie pochwala ściśle ich sposobu 
postępowania, ganiąc ich opór przed zmianami i 
brak chęci nauczenia się czegokolwiek od odkryw-
ców; Diderot poprzez relację z podróży pozwala 
czytelnikowi rozważyć dobre i złe strony podróży do 
nowego świata i samemu zdecydować, jaka jest ich 
moralna pozycja.  Podróżowanie ma duże znaczenie 
w literaturze francuskiej XVIII wieku - czy to podró-
że w celu samopoznania, przymusowe wygnanie, czy 
też wyprawy do nowego świata, wszystko to wnosi 
nową perspektywę do życia społecznego i filozofii 
Francji; jak mówi jeden z bardziej znanych cytatów z 
Kandyda - "Il est certain qu'il faut voyager", i wydaje 
się, że jest to powszechna opinia osiemnastowiecz-
nych filosofów. Podróże mogą nie tylko pokazać nam 
nowe miejsca i lądy, ale także dać nowe, krytyczne 
spojrzenie na nas samych i naszą ojczyznę, co zdają 
się udowadniać tacy pisarze jak Voltaire, Mon-
tesquieu czy Diderot, którzy wykorzystują odkrycia 
dokonane w nowych miejscach do kwestionowania 
sposobów funkcjonowania współczesnego im społe-
czeństwa, kultury i rządu.
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The 18th century was in France an age of travel and discovery – 
not only because tourism was becoming more and more popular 
and journeys easier thanks to technological advance, but also 
since people started to get interested in life beyond their home 
country; these interests are reflected in writings of contemporary 
authors. The Enlightenment philosophes delighted in inspecting 
different cultures and comparing them to the one of pre-revo-
lutionary France, often trying to get across a message criticising 
government, religion, society or other aspects of life in Europe; 
journeys, no matter if short or long, helped to bring public 
attention to social injustices and crimes of slave trade, opening 
the eyes of many people to atrocities committed in the colonies, 
while writing about life in foreign countries often brought a great 
opportunity to comment on life in France.
 Travel and discovery, both of foreign lands and oneself, 
is a common topic in the works of Voltaire, one of the leading 
philosophes of 18th century France; having travelled a lot himself, 
often forced by external factors and repressions, he uses journeys 
as a medium to convey various messages, but mainly to criticise 
his contemporary French society and compare it to others, as well 
as raise a subject of travel as means to self-discovery, learning new 
truths and rejecting old prejudices. His critical approach to the 
French system of government and its effects is well expressed in 
Lettres philosophiques, his early series of essays written during his 
exile to England and commenting on English society in a flatte-
ring way, at the same time expressing his critique of France. The 
journey Voltaire has made to England lets him realise many things 
about his own country, including differences in religion, politics, 
science, art and philosophy; one of the essays portrays a reaso-
nable, calm Quaker against his own patronising and prejudiced 
persona, exposing the cultural differences and comparing Quakers 
favourably to Catholics, while another describes differences 
between French and English science, gradually proving that the 
latter is actually correct. His journey to England, forced by the 
corrupt French authorities, actually proved particularly useful 
to him and enabled the writer to closely examine the differences 
between two countries with clear conclusions; what was supposed 
to be punishment for confrontation with a member of a powerful 
French family, turned out against the authorities which enfor-
ced it and created a valuable tool for Voltaire to undermine the 
continental system, eventually resulting in Lettres philosophiques 
being censured in France shortly after their publication. Travel 
in the work is the only way to run away from oppressive system, 
as well as to discover and learn new truths in order to share them 
with the rest of society and spread awareness of injustice and 
deception; exploring foreign countries helps Voltaire bring home 
philosophical points that might be used in improving his own. 
Another idea of travel explored by Voltaire can be found in Can-
dide, ou l’optimisme, one of his more famous works and a conte 
philosophique very much focused around travelling; Candide, 
the eponymous character, embarks on a great journey around the 
world from the moment he gets dismissed from the baron’s castle, 
a journey that will change his entire life and lead him to reject 
the beliefs in which he was brought up. Journeys in Candide are 
versatile – they can lead to happiness or despair, wealth or ruin, 
but they always lead to discovery; we can never expect what will 
happen in the next chapter as each brings the conte’s heroes to 

a new place and to finding out new truths about the world. 
The character of la vielle proves that the more journeys one has 
made, the wiser they become – as she recounts in her tale, “de 
Tripoli je fus revendue à Alexandire, d’Alexandrie revendue à 
Smyrne, de Smyrne à Constantinople” (chapter XII) – the tragic 
experiences she lived through during her travels taught her how 
to behave in every situation; regardless of her poor physical con-
dition, she has the knowledge that enables her to help Candide 
and Cunegonde run away from Portugal; it feels as if Voltaire 
wanted to say that it is not books but travels and life experiences 
that make one wise.
Every single place Candide visits teaches him something new 
and undermines the lessons of Pangloss, his tutor and avid follo-
wer of Leibniz’s optimistic doctrines; he leaves the castle with an 
impression learnt from Pangloss that they live in le meilleur des 
mondes possibles – the best possible world, in which nothing 
could be improved and all evil is necessary for the greater good. 
He clings relentlessly to this idea through many misfortunes, 
including war or Pangloss’s execution, explaining to himself 
that things could not be any better and everything happens for 
a reason, but the journeys he makes gradually make him realise 
that he is incorrect, finally leading to a realisation 
that the world he lived in is not good at all when 
he finds himself in Eldorado – a fictional South 
American utopia where everyone is happy and 
rich and there is no crime. After encountering a 
country that seems ideal in every aspect, he thinks 
to himself: « Ceci est bien différent de la Vestpha-
lie et du château de monsieur le baron : si notre 
ami Pangloss avait vu Eldorado, il n’aurait plus 
dit que le château de Thunder-ten-tronckh était 
ce qu’il y avait de mieux sur la terre ; il est certa-
in qu’il faut voyager » (chapter XVIII). Candide, 
seeing the perfection of Eldorado, realises the 
mistake and gullibility of his teacher; his journey, 
although not voluntary, actually helped him find 
out that what he believed his whole life turned out 
to be a lie. Eldorado is not only a perfect country, 
but it also shows by contrast everything that is 
wrong with France, or perhaps even the whole 
world; Voltaire creates an “ideal world” to criticise 
his contemporary society, as Eldorado shows eve-
rything that should change at home. In this “per-
fect country” everyone is rich and even servants 
live in mansions, there is no crime, women seem 
to be equal to men – “les grands officiers” and “les 
grandes officières” come together – there is free-
dom of religion and movement and lack of clergy 
eliminates all religious fanatism – all the issues the 
18th century Europe is dealing with seem to be 
easily resolved here. A similar utopia, although of 
a different kind, can also be found in Montesqieu’s 
Lettres persanes, namely in letter XII, in which 
Usbek tells his friend Mirza the continuation of 
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a story of “Troglodytes”, in which two families who 
manage to escape a corrupted nation affected by 
plague establish their own community and create a 
new society, living happily in virtue and not kno-
wing selfishness or evil. Usbek is often found disap-
proving of the French society later on in the book, 
but the reader can tell the hypocrisy in his attitude 
from the indifference he has for his wives, failing 
to see his own injustices. Lettres persanes shows 
the difficulty of learning through travel, with Rica 
and Usbek representing different attitudes to explo-
ring foreign lands, the first easily integrating into 
French society and the second remaining distrust-
ful to it and clinging to Persian customs; however, 
this journey seems to affirm Usbek’s “Persianness” 
and let him realise his values, so it also brings new 
knowledge and experience. Apart from exploring 
issues linked to travelling as a refugee in 18th centu-
ry, Montesquieu also, similarly to Voltaire, brings up 
problems of the French society; as John Leigh states 
in chapter VI of The Search for Enlightenment: An 
Introduction to Eighteenth-Century French Writing, 
“the work ostensibly offers an ingenuous view of life 
in France which permits satirical insights about life 
at the court, religion and mores of all sorts” (p. 84) – 
with an insight on these elements from a foreigner, 
which could enable an 18th century reader to think 
what do people from outside of France think of its 
culture; it is however not possible to judge a foreign 
culture without comparing it to our own, as Rica 
says in letter LIX – “Il me semble, Usbek, que nous 
ne jugeons jamais des choses que par un retour se-
cret que nous faisons sur nous-mêmes ».
Another author that explores travelling and its pos-
sible effects is Denis Diderot, namely in his Supplé-

ment au voyage de Bougainville; the work is a dialo-
gue between two people who discuss the journey of 
a French explorer to Tahiti and encounter between 
native Tahitian and European cultures. Travel here, 
however, does not bring only knowledge and inspi-
ration, but also lack of mutual understanding and 
transgressions of European explorers in newly disco-
vered lands; the Tahitians do not understand French 
people’s “morality”, religiousness and customs and 
the French do not respect the native culture of the 
island and corrupt the “noble savage”, offending the 
tribe’s vieillard and making him curse the explorers. 
On one hand, the text seems to be praising the Tahi-
tians’ straightforwardness and honesty compared to 
the hypocrisy of Europeans, but on the other, it does 
not strictly approve of their ways, frowning upon 
their resistance to change and lack of desire to learn 
anything from the explorers; Diderot, by means of a 
travel account, lets the reader consider good and bad 
sides of journeys to the new world and decide what 
is their moral standing on their own.
 Travelling is of big importance in 18th century 
French literature – be it travel of self-discovery, for-
ced exile or journeys to the new world, it all brings 
a new perspective to the social life and philosophy 
of France; as one of the more well-known quotes of 
Candide says – “Il est certain qu’il faut voyager”, and 
this seems to be a general opinion of the 18th cen-
tury philosophes. Travel can not only show us new 
places and lands, but also give a new, critical view 
of ourselves and our homeland and this seems to be 
proven by writers such as Voltaire, Montesquieu or 
Diderot, who use discoveries made in new places 
to question the ways of their contemporary society, 
culture and government.  

Supplément au voyage de Bougainville; the work is a 
dialogue between two people who discuss the journey 
of a French explorer to Tahiti and encounter be-
tween native Tahitian and European cultures. Travel 
here, however, does not bring only knowledge and 
inspiration, but also lack of mutual understanding 
and transgressions of European explorers in newly 
discovered lands; the Tahitians do not understand 
French people’s “morality”, religiousness and customs 
and the French do not respect the native culture of 
the island and corrupt the “noble savage”, offending 
the tribe’s vieillard and making him curse the explo-
rers. On one hand, the text seems to be praising the 
Tahitians’ straightforwardness and honesty compared 
to the hypocrisy of Europeans, but on the other, it 
does not strictly approve of their ways, frowning upon 
their resistance to change and lack of desire to learn 
anything from the explorers; Diderot, by means of a 
travel account, lets the reader consider good and bad 
sides of journeys to the new world and decide what is 
their moral standing on their own.
 Travelling is of big importance in 18th century 
French literature – be it travel of self-discovery, 
forced exile or journeys to the new world, it all brings 
a new perspective to the social life and philosophy 
of France; as one of the more well-known quotes of 
Candide says – “Il est certain qu’il faut voyager”, and 
this seems to be a general opinion of the 18th century 
philosophes. Travel can not only show us new places 
and lands, but also give a new, critical view of our-
selves and our homeland and this seems to be proven 
by writers such as Voltaire, Montesquieu or Diderot, 
who use discoveries made in new places to question 
the ways of their contemporary society, culture and 
government.  
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PWR IN SPACE 

w tym chyba to najważniejsze dla nas, 
bo pierwsze zagraniczne. W Berlinie 
odnieśliśmy duży sukces i niesieni 
tą euforią zaplanowaliśmy na koniec 
roku ogromne zakończenie sezonu 
z udziałem Maestro Roberta Ma-
kłowicza. Piękne miejsce w podwar-
szawskim Pałacu Pass, zaangażowanie 
świetnych partnerów, największe 
przedsięwzięcie jakiego się podjęli-
śmy... i tydzień przed wydarzeniem 
nowy lockdown. Byliśmy po prostu 
wkurzeni. Wiedzieliśmy, że tak jest 
bezpieczniej dla ludzi i tak po prostu 
musi być, nie podejmujemy tutaj żad-
nej polemiki, ale nie da się w takich 
sytuacjach uniknąć zwykłego ludz-
kiego rozczarowania i rozgoryczenia. 
W kilka godzin bardzo dużo pracy i 
energii poszło do kosza. 
To był też okres, gdy w Polsce robiło 

Skąd wziął się pomysł na wysła-
nie akurat lego w kosmos?
 
To nie był pomysł wysłania akurat 
tych klocków, a nie innych. Przede 
wszystkim zależało nam na tym, aby 
wysłać pewien ogólny przekaz. Sam 
pomysł zrodził się w naszych głowach 
w 2019 roku podczas targów Warsaw 
Motor Show, ale trafił wtedy do tzw. 
szuflady. Później przyszedł 2020. 
Nasza działalność, jako Śniadanie 
& Gablota, opiera się głównie na 
gromadzeniu ludzi przy wspólnym 
porannym posiłku, więc proszę 
sobie wyobrazić, jak trudne decyzje 
podejmowaliśmy odwołując kolejne 
wydarzenia na początku ubiegłego 
roku. Później trochę letniego odde-
chu i optymizmu, dzięki czemu udało 
nam się zorganizować kilka spotkań, 

się gorąco, zaczynały się strajki, prote-
sty i ogólnie na każdym kroku można 
było spotkać wielu sfrustrowanych 
ludzi. Te emocje udzielały się też nam 
prywatnie. I wtedy podczas rozmowy 
z Tomaszem Kamińskim, prezesem 
firmy Schnug Polska, który wspiera 
nas przy wielu akcjach, padło z jego 
strony pytanie – a może zrobimy 
wspólnie coś innego, coś co zastąpi 
nam wszystkim zakończenie sezonu? 
Bang! Czas wyciągnąć stary projekt z 
szafy!
 
ŚnG słynie z tego, że jest bardzo 
otwartym eventem – mówimy o 
sobie, że jesteśmy dla wszystkich, ale 
nie dla każdego. Na nasze wydarzenia 
może przyjechać każdy fan motoryza-
cji, pod warunkiem, że z szacunkiem 
traktuje drugiego człowieka. Stąd 

O  k l o c k a c h ,  k t ó r e  p o l e c i a ł y  w  k o s m o s 
A b o u t  b r i c k s  t h a t  f l e w  i n t o  t h e  s p a c e
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też dzieją się u nas różne ciekawe rzeczy z 
wystawami sztuki włącznie. Łączymy skrajnie 
różnych ludzi wspólną pasją do motoryzacji. 
Nie ma żadnych biletów, zapisów, ustawiania 
ludzi w rzędach. Ktoś kiedyś powiedział, że 
to taki samochodowy poranny Woodstock i 
tak w istocie jest. Doskonale pamiętam, jak 
kiedyś odwiedziła nas para blogerów, ten film 
wciąż chyba jest na YouTube i byli potwor-
nie zniesmaczeni krzywo zaparkowanymi 
autami. To właśnie cali my! I gdy pomyślisz 
sobie o tym wszystkim, a teraz wyobrazisz 
sobie sytuację, w której musisz odwołać 
kilkanaście spotkań z ludźmi, których bardzo 
lubisz... w takich okolicznościach rodzą się 
właśnie takie projekty jak ŚnG STRATOS 
2020! Sześć plastikowych ludzików, dwa 
samochody i dużo jedzenia na wysokości 31 
500m. To było nasze symboliczne spotkanie 
ponad podziałami, zakazami, kłótniami, 
protestami i awanturami. Na filmie słychać 
jaka piękna cisza ogarniała naszą ekipę, która 
u stóp miała dywan z chmur, a nad głowami 
już tylko przepastną czerń kosmosu. Jest 
tam wiele symboli, na przykład Corvette 
C3 znalazła się tam dlatego, że właśnie takie 
samochody dostawali astronauci NASA 
za udział w misjach kosmicznych. Różowa 
figurka, to Pani Basia, bo przecież bez kobiet 
nic by się nie udało! Biała figurka, to Patron 
Honorowy naszej misji - Tomasz Kozłowski, 
który aktualnie przygotowuje się do bicia 
rekordu świata w najwyższym skoku spado-
chronowym z 45km! Tych symboli jest tam 
kilka, ale przede wszystkim zależało nam na 
tym, aby wysłać jeden przekaz – spotkajmy 
się ponad podziałami!
 
Ile czasu zajęło wam przygotowanie 
projektu?
 
Przygotowania zajęły nam nieco ponad 
miesiąc. Wszystko poszło naprawdę bardzo 
sprawnie, ale to tylko dlatego, że w zespole 
były osoby, które doskonale wiedziały co 
robić i miały doświadczenie w tego typu 
przedsięwzięciach. Bez ich udziału nie było-
by to możliwe w tak krótkim czasie.
 
Ile osób łącznie pracowało przy projek-
cie?
 
W ŚnG STRATOS 2020 zaangażowanych 
było bardzo wiele osób. Wydaje mi się, że 
około dziesięciu, ale kluczowy dla całego 
projektu był Konrad z PoliWRocket i jego 

doświadczony zespół technicz-
ny. Konrad to też osoba, która 
była pomostem między naszymi 
pomysłami, a techniczną rzeczywi-
stością i prawami fizyki. Zabawne, 
że poznaliśmy się przez Instagrama. 
Pewnego wieczoru dosłownie w 
dwóch zdaniach opowiedzieliśmy 
Konradowi o naszym pomyśle, a 
następnego dnia rano już zama-
wialiśmy pierwsze elementy misji. 
Czasem po prostu poznajesz kogoś 
i wiesz, że to się uda. Trzeba też 
wspomnieć o Nor- bercie z Blazed 
Vision, który zmontował dla nas 
świetny film z całej akcji i Filipie 
Załógu, fantastycznym artyście, 
który już któryś raz z rzędu robił 
dla nas plakat promujący całe 
wydarzenie.
 
 

Jakie emocje towarzyszyły wam 
w momencie kiedy wasz 
projekt wzniósł się w powie-
trze? 
 
Emocje? Kurde, wysyłasz coś w 
STRATOSFERĘ! To fenomenalne 
uczucie i na swój sposób wyjątko-
we, bo nawet gdybyśmy połączyli 
moje grono znajomych i Twoje, 
to prawdopodobnie żadna z tych 
osób nigdy nic nie wysyłała tak wy-
soko. Może dla zespołu PoliWRoc-
ket, były to mniejsze emocje, bo 
robili to już wcześniej kilkukrotnie, 
poza tym praca z rakietami to dla 
nich codzienność, ale widać było, 
że też mają z tego bardzo dużo 
funu! 
 

PHOTOS : PWr in Space
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W trakcie realizacji przed-
sięwzięcia nie obeszło się bez 
przygód. Czy moglibyście 
więcej o tym opowiedzieć? 
 
Tak, to prawda, były przygody. 
Technika ma to do siebie, że nawet 
najlepiej przygotowana zawodzi. 
Według przewidywań cała misja 
miała trwać maksymalnie 3h, a ba-
lon miał wylądować ok. 100km od 
miejsca startu. I właśnie dokładnie 
tak nie było. 
Samo wznoszenie,
bez opadania, trwało 3,5h! Balon 
targany wiatrem o prędkości blisko 
200km/h wylądował 250km od 
Wrocławia. A do tego stracili-
śmy wszystkie GPSy, więc balon 
wylądował gdzieś na bagnach w 
okolicach miejscowości Ligęzów i 
tyle wiedzieliśmy. 
Na miejsce dotarliśmy późnym 
wieczorem i od razu rozpoczęliśmy 
poszukiwania misji, nawet jeden z 
nas wpadł do rzeki podczas tej ak-
cji ratunkowej, ale bezskutecznie. 
Trochę zasmuceni całą tą sytuacją 
wróciliśmy do domów. Tutaj z 
pomocą ponownie przyszły social 
media, a konkretnie facebook. 
Mieliśmy obliczoną strefę, w której 
prawdopodobnie mógł wylądować 
balon. Był to dość trudny bagnisty 
teren. Opublikowaliśmy naszą 
historię wraz z mapą na grupie
lokalnej społeczności, a kilka dni 
później dwaj myśliwi, Pan Łukasz 
i Jacek, odezwali się do nas, że 
znaleźli całą misję! Nie brakowało 
ani jednego członka załogi i tak 
wszyscy bezpiecznie dotarli do 
domu.
 
 
 
Co planujecie dalej?
 
Pomysłów na nowe projekty nigdy 
nam nie brakuje. Wystarczy powie-
dzieć, że ŚnG STRATOS odbyło 
się krótko po tym, jak w 40h i 
43min objechaliśmy całą Polskę 
dookoła samochodem. A jeśli 

chodzi o przestworza. Myślę, że 
31,5km to dobry wynik, więc teraz 
albo kosmos, czyli jeszcze przynaj-
mniej 70km wyżej niż nasza obec-
na wysokość, albo jakaś rakieta. 
Musimy pogadać z PoliWRocket!
 
Projekt PoliWRocket działa w 
ramach Koła Naukowego PWr
in Space. Głównym założeniem 
projektu jest budowanie rakiet na 
zawody międzynarodowe Space-
port America Cup organizowane 
przez ESRA (The Experimental 
Sounding Rocket Association). 
ESRA jest organizacją non-profi-
tową założoną w 2003 roku w celu 
wspierania i promowania wiedzy 
inżynierskiej i doświadczenia w 
dziedzinie rakiet. Mamy bardzo 
rozległe plany
w naszym zespole. Od niedaw-
na planujemy testować silnik na 
paliwo stałe, a w tym momencie 
projektujemy silnik na paliwo 
ciekłe. Jesteśmy również na etapie 
produkcji kolejnego silnika na 
paliwo hybrydowe oraz rozwijamy 
zbudowaną przez nas nawijarkę 
kompozytów, na której odbyły się 
już pierwsze próby nawijania. 
Dodatkowo zaczynamy pracę nad 
projektem nowej rakiety, która ma 
wylądować na następnych zawo-
dach. 

Dziękuję za wywiad. 

ENG 

Where did the idea of sending 
Lego into space came from? 
 
 
It was not an idea to send these 
particular bricks and not others. 
First of all, we wanted to send out a 
general message. The idea itself was 
born in our heads in 2019 during 
the Warsaw Motor Show, but it 
went into the so-called drawer 
then. Then came 2020, and our 
business as Śniadanie & Gablota is 
mainly based on bringing people 
together for a morning meal, so 
imagine how difficult decisions we 
made when cancelling new events 
at the beginning of last year. Then a 
bit of a summer breather and opti-
mism, so we managed to organize 
several meetings, including proba-
bly the most important one for us, 
because it was our first abroad. In 
Berlin we were very successful and 
carried away by this euphoria we 
planned a huge end of season party 
with Maestro Robert Makłowicz.
A beautiful venue in the Pass 
Palace near Warsaw, involvement 
of great partners, the biggest 
undertaking we have ever underta-
ken... and a week before the event 
a new lockdown. We were simply 
enraged. We knew it was safer for 
people and it just had to be that 
way, we're not entering into any 
polemics here, but you can't avoid 
ordinary human disappointment 
and bitterness in such situations.
In a few hours a great deal of work 
and energy went into the bin. It 
was also a time when Poland was 
get- ting hot, with strikes, protests 
and generally many frustrated 
people
at every turn. These emotions were 
also shared by us in private. And 
then, during a conversation with 
Tomasz Kamiński, president of 
Schnug Polska, who supports us in 
many activities, he asked us: why 
don't we do something else to-
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gether, something that will replace 
the end of the season for all of us? 
Bang! Time to take an old project 
out of the wardrobe!
 
ŚnG is famous for being a very 
open event - we say we're for 
everyone. Any car fan can come to 
our events, as long as they treat the 
other person with respect. That is 
why we host a variety of interesting 
things, including art exhibitions. 
We bring together very different 
people with a common passion for 
motoring. There are no tickets, no 
registration, no lining up of people. 
Someone once said that this is a 
kind of car morning Woodstock, 
and indeed it is. I remember very 
well how a couple of bloggers 
visited us once, I think the film is 
still on YouTube, and they were 
disgusted with the cars parked 
crookedly. That's who we are! And 
when you think about all that, and 
now imagine a situation in which 
you have to cancel plenty of me-
etings with people you really like... 
it is under such circumstances that 
projects like ŚnG STRATOS 2020 
are born! Six plastic people, two 
cars and a lot of food at 31,500m. 
It was our symbolic meeting across 
divisions, bans, arguments, protests 
and brawls. You can hear on the 
film how beautiful the silence was 
for our team, who had a carpet of 
clouds at their feet and only the 
vast blackness of space above their 
heads. There are many symbols 
there, for example the Corvette 
C3 was there because that's the 
car NASA astronauts were given 
for their participation in space 
missions. The pink figure is Mrs. 
Basia, because nothing would work 
without women! The white figure 
is the Honorary Patron of our 
mission - Tomasz Kozłowski, who 
is currently preparing to break the 
world record in the highest para-
chute jump from 45km! There are 
several symbols there, but above all 
we wanted to send one message - 

let's meet across the divides! 
 
 

How much time did it take you 
to prepare the project? 
 
The preparations took us just 
over a month. Everything went 
really smoothly, but that was only 
because there were people in the 
team who knew exactly what to do 
and had experience in this type of 
undertaking. Without their par-
ticipation, it would not have been 
possible in such a short time.   

How many people worked on 
the project? 
 
There were a lot of people involved 
in STRATOS 2020. I think about 
ten, but the key to the whole pro-
ject was Konrad from PoliWRoc-
ket and his experienced technical 
team. Konrad is also the person 
who was the bridge between our 
ideas and the technical reality and 
laws of physics. Funnily enough, 
we met through Instagram. One 
evening we literally told Konrad 
about our idea in two sentences, 
and the next morning we were 
already ordering the first elements 
for the mission. Sometimes you 
just meet someone and you know 
it's going to work. We also have 
to mention Norbert from Blazed 
Vision, who edited a great video 
of the whole action for us and 
Filip Załógu, a fantastic artist, 
who made a poster promoting the 
whole event for us for the second 
time in a row.  
 
 
What emotions accompanied 
you at the moment when your 
project took off into the air? 
 
Emotions? I mean, you're sending 
something into the STRATOS-
phere! It's a phenomenal feeling 
and in its own way unique, because 

even if we combined my circle 
of friends and yours, probably 
none of these people has ever sent 
anything up so high. Maybe for 
the PoliWRocket team it was less 
exciting, because they've done it a 
few times before, besides working 
with rockets is their everyday life, 
but you could see that they have a 
lot of fun doing it too! 
You’ve had some adventures in the 
course of the project. Could you 
tell us more about that ? 
 
You’ve had some adventures 
in the course of the project. 
Could you tell us more about 
that ?
 
Yes, it is true, there were adventu-
res. Technology has a way of failing 
even the best prepared. The whole 
mission was supposed to take 
maximum 3 hours and the balloon 
was supposed to land about 100km 
from the launch site. And that's 
exactly what didn't happen. The 
ascent alone, without descent, took 
3.5h! The balloon, blown by the 
wind at almost 200km/h, landed 
250km from Wroclaw. And we 
lost all GPS, so the balloon landed 
somewhere on marshes near 
Ligęzów and that's all we knew. 
We reached the place late in the 
evening and immediately started 
searching for the mission, even one 
of us fell into the river during the 
rescue operation, but to no avail. 
A little saddened by the whole 
situation, we returned home. This 
is where social media, specifically 
facebook, came to the rescue again. 
We had calculated the zone where 
the balloon could probably land. It 
was quite a difficult swampy area. 
We published our story with a map 
on a local community group, and 
a few days later two hunters, Mr. 
Luke and Mr. Jacek, got back to 
us that they had found the whole 
mission! Not a single crew member 
was missing and so everyone made 
it home safely.   
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What are your plans for the 
future?

 
We never run out of ideas for new 
projects. Suffice it to say that the 

STRATOS SnG took place shortly 
after we had circumnavigated the 

whole of Poland by car in 40h 
and 43min. And as for the skies. I 
think that 31,5km is a good result, 

so now it's either space, that is at 
least 70km higher than our current 

altitude, or some kind of rocket. 
We need to talk to PoliWRocket! 

 
the PWr in Space scientific 

association. The main goal of the 
project is to build rockets for the 

Spaceport America Cup inter-
national competition organized 

by ESRA (The Experimental 
Sounding Rocket Association). 

ESRA is a non-profit organization 
established in 2003 to support and 
pro- mote engineering knowledge 
and expertise in rocketry. We have 
very extensive plans in our team. 
We have recently planned to test 
a solid fuel engine and at the mo-

ment we are designing
a liquid fuel engine. We are also 
at the stage of sub-de- signing 

another hybrid fuel engine and 
we are developing the composite 
winder we have built, on which

the first winding tests have already 
taken place. In addition, we are 

starting to work on the design of 
a new rocket to be landed at the 

next competition.

R o z m o w ę 
p r z e p r o w a d z i ł a  / 
I n t e r v i e w e d  b y 
B a r b a r a  G ł ę b o c k a

the PWr in Space scientific 
association. The main goal 
of the project is to build 
rockets for the Spaceport 
America Cup international 
competition organised by 
ESRA (The Experimental 
Sounding Rocket Associa-
tion). ESRA is a non-profit 
organisation established in 
2003 to support and pro-
mote engineering knowled-
ge and expertise in rocketry. 
We have very extensive 
plans in our team. We have 
recently planned to test a 
solid fuel engine and at the 
moment we are designing 
a thin fuel engine. We are 
also at the stage of sub-de-
signing another hybrid fuel 
engine and we are develo-
ping the composite winder 
we have built, on which 
the first winding tests have 
already taken place. In 
addition, we are starting to 
work on the design of a new 
rocket to be landed at the 
next competition. 

Thank you

BARBARA 
GLEBOCKA
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Dwudziestolecie 

Historii 

Interwar Period 

of History 

Michał waszyński, 
„Paweł i gaweł” 

DWUDZIESTOLECIE HISTORII/INERWAR PERIOD OFTHE HISTORY72

In this issue, I decided to introduce you to an extremely colour-
ful character, a character who remains an enigma till this day. It is 
difficult to tell the true story of this character because his stories do 
not coincide. 
We will also discuss "Paul and Gawel" - a classic of the interwar 
period. 

NAPISANO PRZEZ/ WRITTEN BY 
BARBARA GLEBOCKA

W tym wydaniu postanowiłam przedstawić wam postać niezwy-
kle barwną, postać, która pozostaje enigmą po dziś dzień. Ciężko, 
przedstawić prawdziwe losy tego bohatera, ponieważ jego historie 
nie pokrywają się ze sobą.
Omówimy również „Paweł i Gaweł” - klasykę dwudziestolecia 
międzywojennego.

Michał Waszyński (Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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„Paweł i gaweł” (1938)
reż. (directed by) 
Mieczysław Krawicz  

Barwna komedia inspirowana opowiadaniem o 
Pawle i Gawle. Paweł i Gaweł mieszkają w jednej 
kamienicy i oboje są właścicielami sklepów. Pewne-
go dnia Paweł wyrusza do stolicy i ku jego zasko-
czeniu w pociągu spotyka Gawła. W hotelu Paweł 
poznaje kobietę o imieniu Violetta, w której się 
zauroczył. Nie wie, że Violetta udaje trzynastolet-
nią skrzypaczkę, aby uchodzić za „cudowne dziec-
ko” i spłacić dług jej ojca.
Jest to niesamowita komedia, która dzięki gwiaz-
dorskiej obsadzie sprawia, że udajemy się w prze-
dziwną podróż, gdzie do samego końca nie wiemy, 
jak się skończy. To stamtąd pochodzi słynny utwór 
„Ach śpij kochanie”. 

A colourful comedy inspired by the story of Paul 
and Gawel. Paweł and Gaweł live in the same 
tenement house and they both own shops. One 
day, Paweł goes to Warsaw and, to his surprise, 
he meets Gawło on the train. At the hotel, Paweł 
meets a woman called Violetta, with whom he 
falls in love. Little does he know that Violetta is 
pretending to be a thirteen-year-old violinist in 
order to pass herself off as a "genius child" and pay 
off her father's debt.
It's an amazing comedy that, thanks to an all-star 
cast, takes us on a bizarre journey where we don't 
know how it will end until the very end. This is 
where the famous song 'Ach Spij Kochanie' comes 
from.

Kadr z filmu "Paweł i Gaweł", reżyseria: Mieczysław Krawicz, 1938. Na 
zdjęciu: Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, fot. Filmoteka Narodowa/www.
fototeka.fn.org.pl

„Paweł i Gaweł” -/ Stopklatka.pl

„Paweł i Gaweł” -/ Stopklatka.pl
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Michał Waszyński
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Michał Waszyński (właściwie: Mosze Waks) 

Jeden z najwspanialszych twórców dwudziestolecia 
międzywojennego. Niezwykle barwna postać. Mo-
sze przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie. Jego 
ojciec był kowalem, mama handlowała drobiem. 
Waks, jednak od początku był „inny”. W czasie 
wykładu w ponadpodstawowej jesziwie w Kowlu 
zakwestionował istnienie diabłów przy nauczycielu.
Informacje o nim pojawiły się z powrotem w 1922 
roku, kiedy to wystąpił w filmie Wiktora Biegań-
skiego „Zazdrość”. Był to idealny zbieg wydarzeń, 
gdyż Wiktor pomógł rozpocząć karierę Mosze. 
Poradził mu, aby zmienić imię i nazwisko na polsko 
brzmiące i w ten sposób powstał Michał Waszyński.
Został on później gońcem, prywatnym asystentem 
i powiernikiem Wiktora. Później był on asystentem 
wielu polskich reżyserów.
Mosze opowiadał różne historie o jego pochodze-
niu, które bardzo często się wykluczały.
Był on jawnym homoseksualistą i nie miał proble-
mu, aby pokazywać się ze swoimi różnymi partne-
rami. W 1929 roku świat ujrzał jego pierwszy film. 
Reżyserował filmy z topowymi polskimi aktorami. 
Na przestrzeni lat 1929-1939 stworzył 40 filmów.
W 1937 roku powstał jeden z największych jego 
filmów. Pierwszy pełnometrażowy film w języku 
jidysz. Film spotkał się z ogromnym szacunkiem 
zarówno widzów, jak i krytyków.
Jak wybuchła druga wojna światowa Mosze był we 
Lwowie, skąd został zesłany na Syberię. Po układzie 
Sikorski-Majski został zwolniony i wstąpił do Armii 
Gen. Andersa.
Wraz z Armią przeszedł do Palestyny, Iranu, a 
później do Włoch. Gdzie kierował Sekcją Filmową 
Wojskowego Biura Propagandy i Oświaty Armii 
Polskiej w ZSRR. Zrealizował kroniki wojenne i 
filmy dokumentalne. Od 1945 roku mieszkał we 
Włoszech. W 1946 poślubił owdowiałą hrabinę w 
podeszłym wieku, po której odziedziczył fortunę 
i pałac we Włoszech. Po wojnie został przedstawi-
cielem Hollywood w Europie i przedstawił szerszej 
publiczności Sophię Loren oraz Audrey Hepburn.
20 lutego 1965 roku Mosze Waks zmarł na atak 
serca w Madrycie.
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Michał Waszyński, 1931, fot. NAC, audiovis.nac.gov.pl
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Michał Waszyński (actually: Mosze Waks) 
- one of the greatest artists of the interwar 
period. An extremely colourful character. 
Moshe was born into a Jewish family. His 
father was a blacksmith, his mother was a 
poultry trader. Waks, however, was "diffe-
rent" from the start. During a lecture at a 
secondary yeshiva in Kowel, he questioned 
the existence of devils around the teacher.
Information about him appeared back in 
1922, when he starred in Wiktor Biegański's 
film "Jealousy". It was a perfect coincidence 
of events, as Wiktor helped launch Moshe's 
career. He advised him to change his name 
to a Polish-sounding name and thus Michał 
Waszyński was born.
He later became Wiktor's goon, private as-
sistant and confidant. Later he was assistant 
to many Polish directors.
Moshe told various stories about his bac-
kground, which were very often mutually 
exclusive.
He was an open homosexual and had no 
problem showing up with his various part-
ners. In 1929 the world saw his first film. He 
directed films with top Polish actors. Be-
tween 1929 and 1939 he made 40 films.
In 1937, one of his greatest films was made. 
The first full-length film in Yiddish. The film 
was met with great respect by audiences and 
critics alike.
When the Second World War broke out, 
Moshe was in Lvov, from where he was 
exiled to Siberia. After the Sikorski-Majski 
agreement he was released and joined Gen. 
Anders' Army.
With the Army he went to Palestine, Iran 
and later to Italy. There he headed the Film 
Section of the Military Bureau of Propa-
ganda and Education of the Polish Army 
in the USSR. He made war chronicles and 
documentaries. From 1945 he lived in Italy. 
In 1946 he married an elderly widowed 
countess, from whom he inherited a fortune 
and a palace in Italy. After the war, he be-
came a Hollywood representative in Europe 
and introduced Sophia Loren and Audrey 
Hepburn to a wider audience.
On 20 February 1965 Moshe Waks died of a 
heart attack in Madrid.
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For me, the beginning of the year is always associated with reflections 
on the essence of life. It's often then that I watch films that move. The 
beginning of the year always involves me reflecting on the essence of 
life. It's often then that I watch films that stir my emotions. They help to 
guide me along the right path in my mind. That is why, for this edition, 
I have prepared films that are very different from each other. However, 
each one of them had a very intense impact on me and the way I perceive 
reality. "Unpregnant" turned out to be extremely timely and showed me 
that we ourselves have the right to decide about our bodies, no one else. 
"Cloud Atlas" made me start to see the nature of the world differently. 
"Jojo Rabbit" broke the view of war ingrained in me from a young age 
and without unnecessary pathos to see this world from the perspective of 
a small, German, boy.
Enjoyed reading! They are my emotions. They help guide me on the right 
path in my mind. That is why, for this edition, I have prepared films that 
are very different from each other. However, each of them had an intense 
impact on me and the way I perceive reality. "Unpregnant" turned out to 
be extremely timely and showed me that we ourselves have the right to 
decide about our bodies, no one else. "Cloud Atlas" made me start to see 
the nature of the world differently. "Jojo Rabbit" broke the view of war 
ingrained in me from a young age and without unnecessary pathos to see 
this world from the perspective of a small, German, boy.
Enjoy reading!

NAPISANO PRZEZ/ WRITTEN BY BARBARA GLEBOCKA

Początek roku zawsze wiąże się dla mnie z refleksjami na temat istoty 
życia. Bardzo często wtedy właśnie oglądam filmy, które poruszają. 
Początek roku zawsze wiąże się dla mnie z refleksjami na temat istoty 
życia. Bardzo często wtedy właśnie oglądam filmy, które poruszają moje 
emocje. Pomagają naprowadzić mnie na odpowiednią ścieżkę w mojej 
głowie. Dlatego właśnie na to wydanie, przygotowałam filmy fabularnie 
bardzo różniące się od siebie. Jednak każdy z osobna bardzo inten-
sywnie wpłynął na mnie i na sposób, w jaki postrzegam rzeczywistość. 
„Unpregnant” okazał się niezwykle aktualny i pokazał mi, że to my sami 
mamy prawo decydować o naszym ciele, nikt inny. „Atlas Chmur” spra-
wił, że zaczęłam inaczej postrzegać istotę świata. „Jojo Rabbit” złamał 
zakorzeniony mi od małego pogląd na wojnę i bez zbędnego patosu 
zobaczyć ten świat z perspektywy małego, niemieckiego, chłopca.
Miłej lektury!ą moje emocje. Pomagają naprowadzić mnie na od-
powiednią ścieżkę w mojej głowie. Dlatego właśnie na to wydanie, 
przygotowałam filmy fabularnie bardzo różniące się od siebie. Jednak 
każdy z osobna bardzo intensywnie wpłynął na mnie i na sposób, w jaki 
postrzegam rzeczywistość. „Unpregnant” okazał się niezwykle aktualny 
i pokazał mi, że to my sami mamy prawo decydować o naszym ciele, 
nikt inny. „Atlas Chmur” sprawił, że zaczęłam inaczej postrzegać istotę 
świata. „Jojo Rabbit” złamał zakorzeniony mi od małego pogląd na 
wojnę i bez zbędnego patosu zobaczyć ten świat z perspektywy małego, 
niemieckiego, chłopca.
Miłej lektury!
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each one of them had a very intense impact on me and the way I perceive 
reality. "Unpregnant" turned out to be extremely timely and showed me 
that we ourselves have the right to decide about our bodies, no one else. 
"Cloud Atlas" made me start to see the nature of the world differently. 
"Jojo Rabbit" broke the view of war ingrained in me from a young age 
and without unnecessary pathos to see this world from the perspective of 
a small, German, boy.
Enjoyed reading! They are my emotions. They help guide me on the right 
path in my mind. That is why, for this edition, I have prepared films that 
are very different from each other. However, each of them had an intense 
impact on me and the way I perceive reality. "Unpregnant" turned out to 
be extremely timely and showed me that we ourselves have the right to 
decide about our bodies, no one else. "Cloud Atlas" made me start to see 
the nature of the world differently. "Jojo Rabbit" broke the view of war 
ingrained in me from a young age and without unnecessary pathos to see 
this world from the perspective of a small, German, boy.
Enjoy reading!
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Początek roku zawsze wiąże się dla mnie z refleksjami na temat istoty 
życia. Bardzo często wtedy właśnie oglądam filmy, które poruszają moje 
emocje. Pomagają naprowadzić mnie na odpowiednią ścieżkę w mojej 
głowie. Dlatego właśnie na to wydanie, przygotowałam filmy fabularnie 
bardzo różniące się od siebie. Jednak każdy z osobna bardzo inten-
sywnie wpłynął na mnie i na sposób, w jaki postrzegam rzeczywistość. 
„Unpregnant” okazał się niezwykle aktualny i pokazał mi, że to my sami 
mamy prawo decydować o naszym ciele, nikt inny. „Atlas Chmur” spra-
wił, że zaczęłam inaczej postrzegać istotę świata. „Jojo Rabbit” złamał 
zakorzeniony mi od małego pogląd na wojnę i bez zbędnego patosu 
zobaczyć ten świat z perspektywy małego, niemieckiego, chłopca.
Miłej lektury!ą moje emocje. Pomagają naprowadzić mnie na od-
powiednią ścieżkę w mojej głowie. Dlatego właśnie na to wydanie, 
przygotowałam filmy fabularnie bardzo różniące się od siebie. Jednak 
każdy z osobna bardzo intensywnie wpłynął na mnie i na sposób, w jaki 
postrzegam rzeczywistość. „Unpregnant” okazał się niezwykle aktualny 
i pokazał mi, że to my sami mamy prawo decydować o naszym ciele, 
nikt inny. „Atlas Chmur” sprawił, że zaczęłam inaczej postrzegać istotę 
świata. „Jojo Rabbit” złamał zakorzeniony mi od małego pogląd na 
wojnę i bez zbędnego patosu zobaczyć ten świat z perspektywy małego, 
niemieckiego, chłopca.
Miłej lektury!

Początek roku zawsze łączy się w moim 
przypadku z refleksjami na temat istoty życia. 
Bardzo często wtedy właśnie oglądam filmy, 
które wpływają intensywnie na moje emo-

cje, pomagają naprowadzić na odpowiednią 
ścieżkę. Dlatego właśnie na to wydanie, przy-
gotowałam filmy fabularnie bardzo różniące 
się od siebie. Jednak każdy z osobna skłonił 
mnie do przemyśleń na temat tego, jak po-

strzegam rzeczywistość. „Unpregnant” okazał 
się niezwykle aktualny i pokazał mi, że to my 
sami mamy prawo decydować o naszym ciele, 
nikt inny. „Atlas Chmur” sprawił, że zaczęłam 
inaczej postrzegać istotę świata. „Jojo Rabbit” 
złamał zakorzeniony we mnie od małego po-
gląd na wojnę i bez zbędnego patosu pozwolił 
mi zobaczyć ten świat z perspektywy małego, 

niemieckiego, chłopca. 
Miłej lektury! 

For me, the beginning of the year is always 
associated with reflections

on the essence of life. It's often then that I 
watch films that stir my emotions. They help 
to guide me along the right path in my mind. 
That is why, for this edition, I prepared films 

that are very different from each other. Howe-
ver, each one of them had a massive impact on 

the way I perceive life. 
"Unpregnant" turned out to be extremely 

timely and showed me that we ourselves have 
the right to decide about our bodies, no one 
else. "Cloud Atlas" made me start to see the 

nature of the world differently. 
"Jojo Rabbit" broke the view of war ingrained 

in me from a young age and without unne-
cessary pathos made me able to see this world 
from the perspective of a small, German, boy. 

Enjoy reading!
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Jestem ogromną fanką tego, co robią 
Lana i Lilly Wachowskie. Łączą piękne, 
urzekające widoki, budowle, świat z tak 
ciekawą, prawdziwą, choć lekceważoną 
prawdą. Poruszają mój umysł i przeno-
szą go na inny poziom. Sprawiają, że za-
pominam gdzie teraz jestem i przenoszę 
się do ich świata. Niezywkle inspiruje 
mnie historia, którą opowiadają i to, jak 
pokazują ludzi z różnych środowisk, re-
ligii, orientacji jako jedność bez poczu-
cia, że jest to nienaturalne lub zrobione 
tylko po to, by wpisać się w kanon
 XXI wieku. "Atlas chmur" to nie tylko 
niesamowite dzieło sztuki, to opowieść 
o nas wszystkich, o tym, jak z pozoru, 
zwykłe wyboru mają wpływ na nasze 
dalsze losy. 
Film dzieje się w sześciu, zupełnie róż-
nych liniach czasowych. Początek jest 
jednocześnie końcem. Fabuła skupia 
się na kręgu życia. Dwa najważniejsze 
aspekty w "Atlasie chmur" to karma 
i reinkarnacja. Każdy ruch i decyzja 
pociąga za sobą konsekwencje. 
To film, który trzeba obejrzeć co 
najmniej cztery razy, żeby zrozumieć, 
co się w nim dzieje. Moim największym 
marzeniem jest, aby zawsze pozostać 
wiernym temu, w co wierzę i otwierać 
ludziom oczy na prawdę, tak jak uczy 
nas "Atlas chmur". 

I am a huge fan of what Lana and Lilly 
Wachowski do. They connect beautiful, 
captivating views, buildings, world with 
such
an interesting, real, yet disregarded 
truth. They move my mind and take it 
to a different level. They make me for-
get where I am now and just transfer to 
their world. I am inspired by the story 
they tell and how they show people 
with different backgrounds, religions, 
orientations as one without feeling like 
it’s not natural or done only to sign up 
under the XXI century style. „Cloud 
Atlas” is not only an amazing piece of 
art, it’s a story about all of us, about 
how small choices whether to do a good 
or a bad thing have a huge impact on 
everything. 
Movie happens in six, completely 
different timelines. The beginning is 
also the end. The story focuses on circle 
of life. Two most important aspects in 
„Cloud Atlas” are karma and reincarna-
tion. Every move and decision entails 
consequences. 
It is a movie you have to watch at least 
four times to get the idea of what’s 
going on. My biggest dream is to always 
stay true to what I believe in and to 
open people’s eyes regarding the truth, 
just like „Cloud Atlas” teaches us. 

„Cloud Atlas” by Tom Tykwer, 
Lana Wachowski and Lilly 
Wachowski, 2012
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HBO MAX/ UNPREGNANT

UNPREGNANT 

Bardzo ważny film.
Ponieważ staram się nie oglądać 
trailerów przed obejrzeniem filmu, 
po kliknięciu przycisku „odtwórz" 
nie bardzo wiedziałam czego się 
spodziewać. Byłam zszokowana. 
Ten film jest niezwykle naturalny. 
Ani razu nie pomyślałam "o wow, 
oczywiście musieli to tu umieścić" 
albo "fabuła nie ma sensu”.
. Główną bohaterkę poznajemy 
robiącą test ciążowy w szkolnej 
toalecie i nie, nie była ona nieod-
powiedzialna - zawsze stosowała 
zabezpieczenia, a jednak wynik jest 
pozytywny. Co za ironia? W tej 
samej łazience okazuje się być jej 
przyjaciółka z dzieciństwa, która 
teraz przez wielu uważana jest za 
"dziwadło" (Bailey). Mimo, że dale-
ko im do "bliskości", Bailey bierze na 
siebie odpowiedzialność pozbycia 
się testu. Veronica po powrocie do 
domu (bardzo religijnego domu) 
dokładnie wie, co chce zrobić - 

aborcję (czy jak to woli nazywać 
przez resztę filmu - „procedurę”). 
Sprawdza kliniki. W promieniu 900 
mil nie ma żadnej kliniki, która po-
maga nieletnim dziewczynom, bez 
zgody rodziców. Po uświadomie-
niu sobie, że nie może polegać na 
ludziach z jej otoczenia, prosi Bailey 
o pomoc. Postanawiają wyruszyć w 
szaloną podróż, która oczywiście nie 
obędzie się bez przygód. 
Najlepsze w tym filmie jest
to, że (jak już wspomniałam) jest on 
naprawdę autentyczny. Veronica na 
nowo odkrywa n swój charakter. To 
nie jest opowieść o byciu w ciąży, to 
opowieść o przyjaźni. Cała "proce-
dura" nie jest wypełniona łzami i 
bólem. To jest normalne. To coś, co 
może przydarzyć się każdemu. 
Jak bardzo potrzebowałam, żeby 
ktoś wreszcie pokazał aborcję coś 
naturalnego. Jeden z ważniejszych 
dla mnie momentów ma miejsce, 
kiedy Veronica wykończona podró-
żą i „przygodami” z nią związanymi 

wykrzykuje wszystkie swoje myśli. 
Podkreśla przede wszystkim jak ab-
surdalny jest fakt konieczności prze-
bycia tak długiej drogi, by wykonać, 
coś co jest jej prawem. Tak Veronica, 
to jest śmieszne. To niedorzeczne, 
żeby zmuszać każdego obywatela 
do sowich własnych przekonań 
religijnych, jednocześnie odbierając 
mu prawo do decydowania…
Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny 
film. 
Ruch kamery jest bardzo naturalny. 
Ścieżka dźwiękowa i dialogi spra-
wiają, że czujesz się jakbyś oglądał 
dokument, a nie film. 
Mam nadzieję, że wielu twórców 
filmowych nauczy się od "Unpre-
gnant" jak naturalnie przedstawiać 
rzeczywistość i postaci w niej 
pokazane. 

„UNPREGNANT”
by Rachel Lee Goldenberg 
2020.
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As I try to not watch trailers 
before seeing the movie, after 
clicking the button „play” I 
didn’t really know what to 
expect. I was shocked. This 
movie feels so natural. Nothing 
really made me think „oh wow, 
obviously they had to put it 
here” or „the plot doesn’t make 
sense”. I won’t spoiler you the 
entire plot but the movie tells a 
story of a teenager (Veronica) 
getting pregnant, and no, she 
wasn’t irresponsible, always used 
protections with her boyfriend 
and there she was pregnant in a 
school bathroom. How ironic? 
Her childhood friend who now 
is considered by many as a „we-
irdo” (Bailey)  turns out to be in 
the same bathroom. Even though 
they are far from being „close”, 
Bailey takes care of getting rid 
of a test. Veronica after coming 
home (btw. Very religious home) 
knows exactly what she wants to 
do - abortion (or as she awkwar-
dly keeps on calling it - procedu-
re). She checks the clinics - but 
here we are, no clinic that helps 
underaged girls, without their 
parents permission, within 900 
miles. After realizing she cannot 
really rely on people from her 
circle she asks Bailey for help. 
They decide to take this crazy 
road trip that obviously won’t be 
without adventures. 
The best thing in that movie is 
(as I mentioned before) it’s really 
authentic. The way Veronica 
rediscovers her character. It’s not 
a story about being pregnant, 
it’s a story about friendship. The 
entire „procedure” isn’t filled 
with tears and pain. It’s normal. 
It’s something that can happen to 
everyone. How much I needed 
someone to finally show it as a 
natural thing. There is this one 

very powerful thing when 
Veronica losses her nerves 
and speaks about how 
easy it should be and how 
ridiculous it is to have to 
travel so many miles. Yes 
Veronica, it is ridicules. It 
is ridicules to push your 
religious believes onto every 
citizen and take their rights 
to decide. 
In overall, it’s a great movie. 
The camera movement is 
very natural. Soundtrack 
and dialogues makes you 
feel like you’re watching a 
documentary not a movie. 
I hope that a lot of movie 
creators will learn from 
„unpregnant” how to not 
make a movie „awkward”. 

DobroWolne NIEZALEŻNE 

„UNPREGNANT” 
by Rachel Lee Goldenberg
2020. 
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JOJO RABBIT Fot. East News)/ JOJO RABBIT

Nigdy nie byłam największą fanką filmów 
wojennych, ponieważ większość z nich 
pokazuje tylko jeden punkt widzenia i ma 
zbędną ilość patosu, w przeciwieństwie do 
„Jojo Rabbit". Ten film jest niesamowity. 
Jest pokazany z perspektywy zagubionego 
dzieciaka w nazistowskich Niemczech, który 
po prostu chce być częścią „ekipy”. Mówi mu 
się, że Żydzi to tylko stworzenia, a on w to 
wierzy, bo dlaczego miałby
nie wierzyć? Ma swojego wyimaginowanego 
przyjaciela Hitlera, który zawsze jest przy 
nim,
a cała wizja wojny w jego głowie przynosi 
tylko ekscytację i zabawę. Wszystko się 
zmienia, gdy odkrywa żydowską dziewczyn-
kę ukrywaną na piętrze przez jego mamę. 
Efekt jest porywający i zawsze było to moim 
marzeniem, aby
móc połączyć komedię z tragedią. Ten film 
nie mówi ci, kto jest zły, a kto dobry. Można 
zobaczyć tak wiele różnych zachowań.  Ma 
też on zawartą w sobie fantastyczną lekcję 
- o sile i niebezpieczeństwie każdej skrajnej 
ideologii. Do tego wszystkiego dochodzi 
wybitna reżyseria, światło i kamera. Davis, 
McKenzie i Johansson to nie tylko niezwykle 
utalentowani aktorzy. Bez nich opowiedze-
nie tej historii we właściwy sposób byłoby 
niemożliwe. Doskonale wiedzą, co mają 
robić. Widać, że dano im wolność i zaufanie. 
Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. 
Piękne dzieło sztuki. 

I have never been the biggest fun of war 
movies as most of them show only one point 
of view and have redundant amount of 
pathos, unlike „Jojo Rabbit”. That movie is 
incredible. It is showed from the perspective 
of a lost kid in Nazi Germany that just wants 
to be a part of a team. He is told that Jewish 
people are just the creatures and he believes 
that, why wouldn’t he? He has his imaginary 
friend Hitler who is always there for him and 
the whole vision of a war in his head brings 
only excitement and fun. Everything changes 
when he discovers a Jewish girl hidden upsta-
irs by his mum. It is captivating, and it has 
always been my dream as well, to be able to 
connect a comedy with a tragedy. That movie 
doesn’t tell you who is bad or who is good. 
You can see so many different behaviors. It 
has also a fantastic lesson behind it  - the 
power and a danger of any extreme ideology. 
On top of everything the directing, light and 
camera is magnificent. Davis, McKenzie and 
Johansson are not only extremely talented 
actors but they were told the story in a right 
way. They know exactly what to do, they were 
given a freedom and a trust. At least that’s 
what I have observed myself. Beautiful piece 
of art. 

„Jojo Rabbit” by Taika Waititi, 
2019.

„Jojo Rabbit” by Taika Waititi, 
2019.
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Nie przypominam sobie,   kiedy po raz pierwszy usłyszałam 
o twórczości Leigh Bardugo. Słowa pełne zachwytu, podtyka-
nie książek i moja typowa reakcja, czyli jej brak. Tak się skła-
da, że należę do tych czytelników, którzy unikają przymusu:    
“ Musisz to obejrzeć, musisz to przeczytać, jakim cudem tego 
nie znasz?!”.  Wolę odczekać, aż gwar ucichnie i na spokoj-
nie rozkoszować się lekturą. Chyba że sama należę do grupy 
“podtykaczy”, a pukając się w pierś przyznaję, iż tak się zdarza. 
Zwłaszcza, gdy dorwę perełkę przed innymi. Wracając do Bar-
dugo - miałam, jak to często w życiu bywa, pecha. Odłożyłam 
moją przygodę z Trylogią Grisza na później, by zorientować 
się, że nakład został wyprzedany. Więc czekałam na kolejny 
i historia się powtórzyła. Kilkukrotnie. Jednak bez stresu, 
przychodzę do was ze szczęśliwym zakończeniem - zdo-
byłam moje upragnione książki -  Cień i Kość, Oblężenie 
i Nawałnica, Zniszczenie i Odnowa ( wydawnictwo MAG).

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

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

So, without delay, let’s get to the point:
Alina Starkov is a young girl who, after leaving an orpha-
nage, joins the army with her friend Mal Orecev. There, she 
trains to be a cartographer and for the first time is to cross 
the Fold of Shadow, a vast area engulfed by darkness that 
divides the lands of Ravka. Fear of this place is not surpri-
sing, for its depths hide monsters that lurk in wait for tho-
se who cross. While crossing the Fold, the regiment is attac-
ked. The chances of survival are close to zero, but suddenly 
Alina’s power reveals itself, making the losses much smaller.
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Jest to moment zwrotny w życiu dziewczyny. Zostaje wy-
rwana ze świata, który znała do tej pory i trafia na dwór, 
gdzie nigdy nie zaznano skromności i biedy. Zamieszku-
je w Małym Pałacu, rozpoczyna trening na griszę i poznaje 
bliżej drugą najważniejszą postać w królestwie - Zmrocza.

Uważa on, że Alina - znana teraz jako Przywoływaczka Słońca - 
jest jedyną osobą zdolną pozbyć się Fałdy Cienia i zapewnić Rav-
ce bezpieczeństwo. Lecz potrzebna jej do tego będzie moc jesz-
cze większa, niż ta, którą już posiada. Jak się okazuje, pomóc jej 
w tym może Zmrocz i... Mal. Dziewczyna musi się zmie-
rzyć nie tylko ze swoim przeznaczeniem, ale manipu-
lacją i rosnącą liczbą wrogów. Czy nowe obowiązki 
i zauroczenie sprawią, iż zapomni o swoim starym ży-
ciu i przyjacielu? Co jeśli Mały Pałac skrywa tajem-
nicę, która może zmienić losy kraju? I najważniejsze 
- czy jest wystarczająco silna, by zapobiec nieszczęściu?
Muszę przyznać, że pierwsza część Trylogii Grisza zaskakuje 
tempem akcji. Zwykle mamy rozwleczony początek, w czasie 
którego poznajemy konstrukcję świata, lecz nie w tym przy-
padku. Cień i Kośćrozpoczyna się dosłownie na moment przed 
burzliwymi wydarzeniami, sprawiając, że naszym jedynym 
przewodnikiem jest Alina. Wiemy tylko tyle co ona, uczymy się 
wraz z nią, dzięki czemu historia jest jeszcze bardziej angażująca. 
W odróżnieniu od głównej bohaterki.
W pierwszej części Starkov jest bohaterką typową dla 
YA fantasy. Niewyróżniająca się niczym szara myszka, poszko-
dowana przez los, aż do momentu gdy... No właśnie. Zyskuje 
tajemniczą moc i nagle ma stać się interesująca. Czy wyszło? 

This is a turning point in the girl’s life. She is torn away from the 
world she has known so far and ends up in a court where mode-
sty and poverty have never been known. She takes up residence 
in the Little Palace, begins her training as a Grisha and gets to 
know the second most important figure in the kingdom - Dusk.

He believes that Alina - now known as the Sun Summoner - is 
the only person capable of removing the Shadow Fold and ke-
eping Ravka safe. But to do so, she will need even more power 
than she already possesses. As it turns out, she needs the help 
of Dusk and... Mal. The girl must face not only her destiny, 
but manipulation and a growing number of enemies. Will 
her new responsibilities and infatuation make her forget abo-
ut her old life and her friend? What if the Little Palace hides 
a secret that could change the fate of the country? And most 
importantly - is she strong enough to prevent misfortune?
I must admit that the first part of the Grisha Trilogy surprises 
with the pace of the plot. Usually we have a long-winded be-
ginning, during which we learn about the construction of the 
world, but not in this case. Shadow and Bone begins literally 
a moment before the tumultuous events, making 
our only guide Alina. We only know as much as she 
does, and we learn along with her, making the sto-
ry even more engaging. Unlike the main character.
In the first part, Starkov is a typical YA fantasy heroine. An 
undistinguished gray mouse, victimized by fate, until... Well, 
that’s it. She gains a mysterious power and is suddenly sup-
posed to become interesting. Did it work out? Not really. The 
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Nie do końca. Moc jak najbardziej intrygowała, tak samo droga 
prowadząca do jej poznania. Jednak Alina sama w sobie, dalej 
pozostała dla mnie nijaka, co dopiero pod koniec zaczęło się 
zmieniać ku lepszemu. Jedna decyzja z jej strony sprawiła, że 
zaczęłam na nią patrzeć trochę inaczej, a wraz z kolejnymi czę-
ściami zaczęła zyskiwać mój szacunek. Z początku wyblakła, 
z czasem nabrała charakteru i dała się poznać jako po-
stać złożona. Nie jest kolejną z bohaterek doskonałych 
w każdym calu i właśnie w tym tkwi jej urok. Podobnie wy-
gląda kwestia pozostałych bohaterów. W pierwszej czę-
ści mieli nadaną główną cechę, na której opierała się cała 
ich osoba, by w kolejnych znacznie się rozwinąć. Wyjąt-
kiem od tej reguły są dwie postacie - Zmrocz i Nikołaj.

W obu przypadkach dostajemy postać z krwi i kości. Mają 
swoje motywy, słabości i atuty. Każdy z nich składa się 
z tylu warstw i sprzeczności, że od razu awansowali na 
moich ulubieńców. Choć obaj mieli w swoim życiu po-
dobny cel, dążąc do niego, używali odmiennych środków.

Fascynującym było czytanie o postaciach tak podobnych, 
a jednak wywierających zupełnie inny wpływ na czytelnika.
Podsumowując, akcja książek dotyczy próby zniszczenia Fałdy 
Cienia, ale nie poprzestaje tylko na tym. Mamy tu walkę mroku 
i światła, które skrywają się we wszystkim. W umiejętnościach 
griszów, ludziach i otoczeniu. Okazuje się, że do zniszczenia zła, 
nie wystarczy dobro - rozwiązanie nigdy nie jest tak oczywiste.
Choć wiele serii cierpi na tak zwaną klątwę ‘drugiej czę-
ści’, Oblężenie i Nawałnicaudowadnia, że da się tego 
uniknąć. Można napisać drugą część lepszą od pierw-
szej, wprowadzając przy tym nowych bohaterów, któ-
rzy już na zawsze zapiszą się w sercach czytelników. 

Wykreowany przez Leigh Bardugo świat, z każdą czę-
ścią staje się coraz ciekawszy. Akcja się zagęszcza, posta-
cie rozwijają, a atmosfera oddziałuje w taki sposób, że 
wręcz nie da się oderwać od lektury. Zniszczenie i Odno-
wa, czyli ostatnia część trylogii, ani na chwilę nie zwalnia 
tempa. Niestrudzenie dążymy do końca, który jest spo-
rym zaskoczeniem, zwłaszcza dla naszych bohaterów.
Myślę, że warto spróbować swoich sił z Trylogią Grisza. 

Książki te nie są długie i czyta się je bardzo szybko, wręcz 
płynie przez strony. Jeśli ktoś dalej się waha, Cień i Kość-
kończy się w taki sposób, że nie zobowiązuje do czytania 
kolejnych części. Warto jednak poznać świat, który sporo 
czerpie z rosyjskiej kultury i nie ma jednowymiarowych bo-
haterów. Kto wie, może nawet trafi do kategorii ulubionych? 

power was intriguing as can be, and so was the path leading 
to learning about it. However, Alina herself remained bland 
to me, which only started to change for the better at the end. 
One decision on her part made me start to look at her a little 
differently, and as the next parts went on she began to gain my 
respect. Faded at first, she grew in character over time and be-
came known as a complex character. She is not another one of 
the heroines who are perfect in every way and that is where her 
charm lies. The same goes for the other characters. In the first 
part they were given a main trait, on which their whole person 
was based, to develop considerably in the following parts. The 
exception to this rule are two characters - Zmrocz and Nikolai.
 
In both cases we get flesh and blood characters. They have 
their motives, weaknesses and strengths. Each of them is made 
up of so many layers and contradictions that they were instan-
tly promoted to my favorites. Although they both had a simi-
lar goal in their lives, they used different means in pursuit of it.

It was fascinating to read about characters who were so 
similar yet had a completely different impact on the reader.
In conclusion, the books plot is about trying to destroy the Sha-
dow Fold, but it doesn’t just stop there. There is a battle of dar-
kness and light that hides in everything. In the abilities of the 
grisha, the people, and the environment. It turns out that to de-
stroy evil, good is not enough - the solution is never that obvious.
While many series suffer from the so-called ‚second part’ curse, 
Siege and Storm proves that it can be avoided. It is possible to 
write a second part that is better than the first, while introducing 
new characters who will forever be etched in the hearts of readers. 

The world created by Leigh Bardugo becomes more and more 
interesting with each part. The plot thickens, the characters 
develop, and the atmosphere affects you in such a way that you 
simply cannot tear yourself away from reading. Destruction 
and Renewal, the final part of the trilogy, does not slow down the 
pace even for a moment. We are relentlessly moving towards the 
end, which is quite a surprise, especially for our protagonists.
I think it’s worth trying your hand with the Grisha Trilogy. 

These books are not long and read very quickly, they 
even flow through the pages. If someone is still hesi-
tant, The Shadow and the Bone will end in such a way 
that it does not oblige to read the next parts. However, 
it is worth exploring a world that draws a lot from Rus-
sian culture and has no one-dimensional characters. Who 
knows, maybe it will even end up in the favorites category?

89TRYLOGIA GRISZA 87



MODEL :
WIKTORIA GARKOWIENKO 
ig : @garkowinko

FOTO:
SZYMON BEREZIŃSKI 
ig: @panhomar

MUA : ANIA GŁĘBOCKA 
ig: @the.second.part

STYLIZACJE /OUTFITS : LAURA KORZEKWIŃSKA
 ig: @lauramauela

88



89



90



Specjalne podziękowania dla 
Małgorzaty i Pawła Molis 
za udostępnienie nam swojego domu
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