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Poprawnym byłoby zacząć ten wstęp jakimś cytatem albo górnolotnym stwierdzeniem,
czymś, co nie będzie stało w opozycji do ogromu pracy, jaką musieli wykonać ludzie i pozwoli się
zaprezentować temu tytułowi jako dojrzałemu owocowi naszego uczestnictwa w zajęciach gatunków
dziennikarskich. Jednak myślę, że my, młodzi redaktorzy, o ile w ogóle przysługuje nam prawo do nazwania
siebie w ten sposób, nie mamy za sobą lat doświadczeń jako zawodowi felietoniści, komentatorzy,
czy recenzenci, więc możemy pozwolić sobie na odrobinę swobody w naszych poczynaniach. „Trzy po trzy”
to nie do końca pismo w całym tego słowa znaczeniu, tak samo jak i my, redakcja, nie jesteśmy jeszcze
pełnoprawnymi dziennikarzami. Żeby zrozumieć, z czym mają Państwo do czynienia, należałoby, abyśmy
nakreślili zamysł tego projektu. Oto on.

Jesteśmy studentami pierwszego roku (grupa III) studiów licencjackich dziennikarstwa na
Uniwersytecie Wrocławskim. To, co nas łączy, to przynależność do grupy zajęciowej numer 3. Spośród
zajęć, które mają wykreować nas jako przyszłych dziennikarzy, mieliśmy okazję wziąć udział w przedmiocie
nazwanym "gatunkami dziennikarskimi". W ramach tychże zajęć pieczę nad nami przejął profesor dr hab.
Kazimierz WolnyZmorzyński. Pan profesor zaproponował, abyśmy wiedzę, którą przyswajamy w teorii,
przekuli w coś, co pozostanie trwałym śladem naszej pracy, a teksty, które w ramach ćwiczeń
redagowaliśmy na zajęcia, opublikować z pomocą Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stworzyliśmy zatem zespół redakcyjny i korzystając z naszych umiejętności oraz nabytej wiedzy podjęliśmy
się zadania.

Czym jest nasz projekt? Jeśli mielibyśmy go określić jednym słowem, najlepszym będzie "próba".
Zgromadziliśmy w nim teksty trzech form. Są to odpowiednio: felietony, komentarze i recenzje. Zawierają
one nasze przemyślenia dotyczące bieżących w chwili zajęć sytuacji oraz ocenę rozmaitych dzieł kultury
oraz zdarzeń, jakie zaobserwowaliśmy. Wszystkie teksty zostały poddane kontroli. Z tego miejsca pragniemy
podziękować profesorowi Kazimierzowi WolnemuZmorzyńskiemu, który wdrażał nas w fach zgodnie
z maksymą pochodzącą z podręcznika "Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język."(Warszawa, 2006)
"w miarę możliwości obiektywnie". Dzięki swojemu doświadczeniu oraz obiektywnej obserwacji wyłapywał
nasze potknięcia i braki w dziennikarskim warsztacie oraz poprawiał je, abyśmy mogli stawać się coraz
lepszymi w naszych działaniach. Nasza publikacja jest podzielona na trzy działy tematyczne, z których
każdy porusza tematy bliskie uwadze danego redaktora.

Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować Państwu efekt naszych starań. Jednocześnie
prosimy, aby podeszli Państwo do naszego wydawnictwa z odpowiednią rezerwą i dystansem, gdyż mimo
przewrotnego tytułu staraliśmy się, aby nie ukazywać spraw trzy po trzy. Staramy się wdrożyć
w dziennikarski fach i część z nas dopiero dziś ma ku temu okazję. Mamy nadzieję, że dalsza lektura nie
będzie w żaden sposób męcząca, a nasze teksty okażą się godne poświęcenia im uwagi.

Michał Mielnik, redaktor naczelny
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FELIETONY Paulina Michalska  "Stadionowe eksplozje"

Do wybuchowego incydentu doszło podczas meczu między Rumunią a Polską w ramach kwalifikacji do
Mistrzostw Świata w Rosji. Na stadionie w Bukareszcie napastnik gości, Robert Lewandowski, został raniony petardą
rzuconą na murawę przez kibica gospodarzy. Choć, w rzeczy samej, trudno jest ludzi wykorzystujących piękno sportu
do zwrócenia na siebie, w niekoniecznie pozytywny sposób, uwagi, nazwać pełnoprawnymi kibicami. Próba
zdefiniowania prawdziwego, nieprawdziwego, pełnoprawnego, niepełnoprawnego, normalnego, nienormalnego
i każdego innego rodzaju kibica mogłaby zakończyć się, i prawdopodobnie tak też by się stało, stworzeniem całkiem
pokaźnych rozmiarów książki – nie o tym jednak rzecz.

Co wspólnego z futbolem i kibicowaniem mają ludzie, którzy przychodzą na mecz piłki nożnej tylko po to,
by zrobić przysłowiową (choć czasem i dosłowną) zadymę? Co wspólnego z futbolem i kibicowaniem mają ludzie,
którzy pod płaszczykiem sympatii do jednej z uczestniczących w danym wydarzeniu drużyn chcą tylko zaszkodzić –
oczywiście przeciwnikowi, na czym, o ironio, w zdecydowanej większości przypadków bardziej cierpi ten, rzekomo
wspierany, zespół? Nie mam pojęcia, i aż ciśnie mi się w tym momencie na usta jakże popularne stwierdzenie
„stadionowe bydło”. Nie jestem jednak pewna, czy taka obraza bydła nie spotkałaby się z gwałtownymi protestami
obrońców praw zwierząt. Pozostanę więc przy bezpieczniejszym określeniu „kibica”, z gatunku tych zdecydowanie
lubiących spektakularne wybuchy. Ciekawe, czy równie wielką sympatią obdarzył ów kibic eksplozję talentu
Lewandowskiego i dwa gole strzelone w odwecie reprezentacji Rumunii...

Paulina Michalska

"Stadionowe eksplozje"
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Paulina Michalska  "Stadionowe eksplozje" Michał Mielnik  "Liczba Pi(S)"

"Liczba Pi(S)"

Gdy zbliża się koniec roku, populacja matematyków wzrasta. Część z nas pozwoli wewnętrznym
matematykom skalkulować, czy zgryźliwej cioci zafundować tańsze kapcie i mieć nadzieję, że nie obrazi się na ich
gumową woń, czy może zainwestować w ten elegancki szal z najnowszej kolekcji, licząc na przychylność i zmianę
nastawienia. Kalkulowanie staje się dyscypliną narodową, cechą najtęższych umysłów, przez ten jeden czas w roku
wszyscy liczymy na to, że się nie przeliczymy i nie zawiedziemy oczekiwań najbliższych. Jednak nie każdy urodził się
Einsteinem czy chociażby Leszkiem Balcerowiczem. A jeśli okazuje się, że źle policzyliśmy i teraz zamiast
tradycyjnych zakupów w niedzielę musimy czekać na kolejną promocję Lidla „przynieś nam pojemniki po naszych
produktach, a nie zapłacisz za nie ani grosza”, to nie ma co się martwić. Jeśli chodzi o nieoszacowania i błędne
obliczenia, to przykład idzie z góry.

Aż dziw bierze, że ten przykład zaserwowali obywatelom eksperci od dużych sum. Widocznie 500+4000
minus wiek emerytalny minus procent podatku nie równa się 3,4 procent wzrostu PKB. Plany na pewno były dobre –
nasza zgryźliwa ciocia zapewne ucieszyła się, że otrzyma dodatkowe 500 złotych na niepełnoletnie dziecko. Biorąc
pod uwagę, jaki stres niesie ze sobą wychowanie młodego obywatela, niewątpliwie chętnie skorzystałaby z prawa do
wcześniejszej emerytury. Tak się jednak nie stanie, a grymas i niepocieszenie zepsują jej nastrój aż do następnego
roku, gdzie zapewne nie da już się przekupić żadnym szalem, a jedynie pewnymi gwarancjami rozwoju krajowej
gospodarki.

Proponuję powstanie nowej liczby – liczby PiS. Podobnie jak znane wszystkim matematykom ~3,14159,
będzie ona liczbą niewymierną. Na jej nieokreśloność będą składały się nierealne obietnice wyborcze oderwane od
gospodarczej kalkulacji oraz chęć przekonania do siebie jak największej ilości wyborców niezaznajomionych z dużymi
liczbami. Przede wszystkim liczba PiS będzie mieć to do siebie, że raz ogłoszona, zawsze okaże się mniejszą
niż pierwotnie planowano. Liczba PiS zostanie pierwszą taką niestałą, która będzie miała różną wartość w zależności
od tego, kto na nią patrzy. W końcu szacowane przez Komisję Europejską 3,1% polskiego PKB to nie to samo,
co 3,4% pana Morawieckiego, a kwartalny wzrost PKB o 2,5% to nie 3,5%.

Tak więc nie bójmy się zrzucić winy za zbyt drogie prezenty czy nieoszacowanie kosztów świątecznego
szaleństwa na błąd zakorzeniony w naszym społeczeństwie przez liczbę PiS. W końcu na bliskich nie ma
co oszczędzać, a wszyscy Polacy to jedna rodzina.

Michał Mielnik
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"Minister do spraw specjalnych"
Nie od dziś wiadomo, że Polacy znani są na świecie z tego, że znają się na wszystkim. Mało się o tym mówi,

ale z najnowszych badań wynika, że drugim najczęściej wypowiadanym przez Polaków zdaniem po „Ze mną się nie
napijesz?!” jest: „Słyszałeś, że na pokładzie Tu154 nie stwierdzono śladów dinitrotoluenu, nitroglikolu czy
trinitrotoluenu, a ostatnia analiza meaconingu implikuje poddanie hipotezy zamachu głębokiej konsyderacji?”

Wśród tego sortu jest jeszcze jednak ktoś, kto zna się najlepiej: Antoni Macierewicz – znakomitej klasy
dendrolog, specjalista w dziedzinie lotnictwa, słynny autor powieści fantasy, pionier w dziedzinie geografii (ustanowił
trzy nowe województwa: białostockie, rzeszowskie i Podlasie), znawca teorii spiskowych oraz teorii o komunikowaniu.

…tak, tak Drodzy Państwo — otóż podczas ostatniej konferencji dotyczącej zagrożeń dla państwa, Antoni
Macierewicz ujawnił swój kolejny talent, występując w roli głównej jako wybitny ekspert do spraw dezinformacji.
To słuszna decyzja, ponieważ minister posiada już wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje w dezinformowaniu
polskiego społeczeństwa i – co rzadkie u rodzimych polityków – jest wyjątkowo skuteczny w swej dziedzinie. Uważam
wręcz, że naród winien jest oddać należyty hołd panu Macierewiczowi, oddolnie honorując go Ministrem
Dezinformacji Narodowej. Dla przypomnienia podam zatem tylko niektóre jego zasługi, tj.: wykrycie operacji
przekazania mistrali Federacji Rosyjskiej za jednego dolara, wymazanie ze swej pamięci decyzji zakupu 21 black
hawków, organizacja szczytu NATO w Polsce, czy ujawnienie okoliczności zbrodni kat…tfu, smoleńskiej!

Co ciekawe, minister, zapytany o to, skąd czerpie tyle ciekawych informacji (a raczej inspiracji), odpowiedział
skromnie: „Z bardzo dobrego źródła”. A przecież taki dar jasnowidzenia, jakim odznacza się szef MONu
to prawdziwy cud natury – wszak nie każdy potrafi przewidzieć decyzje prokuratury, jeszcze przed podjęciem przez
nią śledztwa.

Wbrew pozorom Antoni Macierewicz najwięcej trudu wkłada jednak w kultywowanie polskiej tradycji
wędliniarskiej. Chcąc nie chcąc musimy przyznać: z lubością rzuca mięsem w stronę opozycji i kiełbasą wyborczą —
w kierunku elektoratu, a dzięki jego żmudnej pracy, Polska już dziś na półmisku światowych wędlin określana jest
mianem salcesonu Europy…

Majka Miezianko

Majka Miezianko  "Minister do spraw specjalnych"
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Majka Miezianko  "Minister do spraw specjalnych" Katarzyna Mirecka  "Zachodnie obyczaje"

"Zachodnie obyczaje"

Niektóre zwyczaje w polskiej rzeczywistości potrzebują nieco więcej czasu na przyjęcie się, a inne
zdecydowanie mniej. Zastanawiałam się ostatnio nad tym, jak ogromne kontrowersje budzi obchodzone na zachodzie
Halloween. Zbulwersowane moherowe berety, księża krzyczący z ambony i załamujący ręce, na wieść
o organizowanej przez potomstwo domówce, rodzice.

Gdzie się podziewa ta napięta atmosfera, ta walka pokoleń, kiedy mowa o czarnym piątku? Nikt nie uważa
kolejnego amerykańskiego zwyczaju za zagrażający naszej kulturze, stojąc w kolejce do kasy z przecenionym
telewizorem. Broniące tradycyjnych wartości matrony, nie sprawiają wrażenia zdenerwowanych, kiedy kupują na
wyprzedażach tańsze o trzydzieści procent fatałaszki. Niezbyt chętnie otwieramy swoje drzwi przed grupą
poprzebieranych dzieciaków, ale inaczej sprawy się mają, kiedy, skuszeni korzystnymi ofertami, otwieramy swoje
portfele w przepełnionych centrach handlowych.

Może „Black Friday” ciężko porównywać z Halloween, ale brak jakiejkolwiek refleksji na temat pierwszego
w stosunku do rozgorzałej dyskusji w przypadku drugiego święta, nie sprawia, że zaczynam posądzać ludzi
o większą otwartość w stosunku do zmieniających się obyczajów. Polacy cebulacy, czy Polacy z głową zarządzający
swoim domowym budżetem? Trudno rozstrzygnąć, bo nikt nie rozmawia o czarnym piątku w kontekście
przejmowania szkodliwych, zachodnich zwyczajów. Po prostu z radością kupujemy taniej. Ciężko nie zauważyć braku
konsekwencji, ale czy świadczy to o nas źle?

Nie sądzę, żeby Halloween spowodowało wyparcie Wszystkich Świętych, tak samo, jak „Black Friday” nie
wpłynie znacząco na gospodarkę. Dlatego może pozwólmy sobie na jedno i drugie, taka luźna propozycja. Nie ma
obowiązku wykrawania dyni trzydziestego pierwszego października ani obowiązku robienia zakupów akurat w ostatni
piątek listopada. Niech więc każdy, bez zbędnego bulwersowania, przyjmuje zwyczaje, które uważa za przyjemne
i zastanowi się poważnie nad tym, czy nie byłoby miło, pozwolić innym na obchodzenie ich własnych świąt.

Katarzyna Mirecka
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FELIETONY Nicholas Nieprzecki  "O Sebiksach"

"O Sebiksach"
Zawsze zastanawiało mnie, co siedzi w głowach tym „Sebiksom”. Widziałem ostatnio czterech łysych

chłopaków. Na oko mieli po 20 lat, najwyższy metr siedemdziesiąt wzrostu (bo jak wiadomo — od palenia w młodym
wieku się nie rośnie) i 50 kilo żywej wagi. Ubrani w charakterystyczne stroje (dresy ortalionowe, „nerka” przewieszona
przez ramię i czapka z daszkiem) dumnie kroczyli z lekko rozchylonymi ramionami. Ich postawę komentowały dwie
starsze panie, czekające obok mnie na światłach. Jedna twierdziła, że chcą zająć cały chodnik, druga, że po prostu
wietrzą pachy. Chciałem je uprzejmie wyprowadzić z błędu i wytłumaczyć, że chłopcy myślą, iż mają ten sam
problem, co Mariusz Pudzianowski (nie mogą się podrapać po plecach), ale zapaliło się zielone światło, więc z lekkim
uśmiechem na ustach, pojechałem w swoją stronę. Tak się złożyło, że moja strona okazała się być stroną owych
Sebiksów, dzięki czemu, mogłem posłuchać, o czym rozmawiali.
O dziewczynach  powiecie? O seksie? O grach?

Otóż nie. Była to poważna rozmowa o tematyce geopolitycznej. Mianowicie o tym, jak to dobrze, że obecny
rząd chce wywalić z naszego kraju całą tą „ukrytą opcję niemiecką” i „żydokomunę” w postaci zagranicznych
przedsiębiorców. Dlaczego?

Ponieważ owi przedsiębiorcy chcą zagrozić suwerenności naszego pięknego kraju, bezprawnie i po
chamsku, w białych rękawiczkach, atakując go od środka. Moją pierwszą myślą było: „Gdyby tylko mieli mózgi...".
Następnie doszedłem do wniosku, że to, iż tak myślą, jest zupełnie naturalne, biorąc pod uwagę liczbę takich teorii,
którą są bombardowani w prawicowych mediach oraz to, że posiadanie jasnego i określonego wroga im pomaga.
No, bo dziadek walczył z Niemcami, tato z komuchami, a Sebiks? Sebiks też musi z kimś walczyć, bo jego życie
sprowadzałoby się do Karyny, nieplanowanego dziecka, piłki nożnej i piwka z chłopakami.

Potem jednak stało się coś niespodziewanego. Nie mogłem podjechać pod krawężnik (to akurat nie było
niespodziewane, znam swoją „uroczą” dzielnicę) i ze wszystkich osób, które mnie wtedy mijały, tylko Sebiksy były
chętne pomóc. Podwieźli mnie jeszcze kawałek, „zbiliśmy piony” i rozeszliśmy się. Cała historia skłoniła mnie do
popatrzenia na nich życzliwszym okiem. Po długich rozważaniach znalazłem 5 powodów, dla których naprawdę są oni
potrzebni naszemu społeczeństwu. Oto one:

1. Sebiksy i Karyny dbają o nasz przyrost naturalny. Kiedy jakaś Kasia czy Ela mówią, że nie chcą niańczyć bachora,
bo w planach mają karierę młodszego managera w dobrze prosperującej korporacji, oni wychowują czwórkę dzieci.

2. Kto by dopingował piłkarzy? Wystarczy spojrzeć na kibiców Realu. Legenda głosi, że kiedyś klaskali na stojąco.

3. Wzbogacają nasz język nowymi, wymyślnymi przekleństwami. A czymże byłby nasz język bez przekleństw?

4. Często biorą pracę, na którą „wyższa klasa średnia” nawet by nie spojrzała. Tak drogi czytelniku. Nowiutki
apartamentowiec, w którym mieszkasz, prawdopodobnie budowany był też rękami Sebiksów.

5. Gdyby wybuchła wojna, niektórzy z nas pewnie by pouciekali. Ja na przykład spakowałbym manatki i wyjechał do
Kanady, mimo tego, co mówił komik John Olivier Amerykanom po wygranej Trumpa: „Emigracja do Kanady byłaby
uzasadniona, tylko jeśli się tam urodziłeś, jest wiosna, i jesteś gęsią". Sebiksy zostaną i dzielnie będą walczyć o nasz
ciemiężony naród, o nasze tradycje, o Polskę.

Dlatego szanujmy Sebiksów i cieszmy się (tak nawiązując do nowego prezydenta USA), że jeszcze nie
głosują na człowieka, który obmacuje kobiety, swoje informacje czerpie z Facebooka i chce wybudować mur
z Czechami.

Nicholas Nieprzecki
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Nicholas Nieprzecki  "O Sebiksach" Marcin Obłoza  "Pierwsze kroczki prezydenta Trumpa"

"Pierwsze kroczki prezydenta Trumpa"
Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wpadli ostatnio w skrajne nastoje. Prezydent elekt, Donald Trump będzie

chyba najbardziej nieprzewidywalnym mieszkańcem Białego Domu w historii kraju. Tuż po ogłoszeniu wyników
wyborów, demokraci pogrążyli się w smutku, a Hilary Clinton nie była w stanie wystąpić na konwencie i podziękować
swojemu sztabowi wyborczemu.

Łzy lały się jednak krótko i już po kilku dniach liberałowie wyszli na ulicę, żeby pokazać opinii publicznej
swoje niezadowolenie. Znaleźli nawet kozła ofiarnego – amerykańską firmę New Balance produkującą obuwie
sportowe. Szefostwo firmy przyznało ostatnio w wywiadzie z serwisem BuzzFeed, że nie układało im się z gabinetem
Obamy i pokładają nadzieję w projekcie Trumpa, który chce postawić na rozwój rodzimych firm. Połowa Amerykanów
ostentacyjnie pali więc swoje trampki i wrzuca do sieci swoje dokonania. Natomiast Trump, kilka dni po swoim
zwycięstwie, rozmawiał telefonicznie z równie memogennym, jak on, prezydentem, Andrzejem Dudą. Poszły głosy,
że najważniejszym punktem konwersacji było przekazanie numeru do Jarosława Kaczyńskiego.

Prezydent elekt rozmawiał także, tym razem w cztery oczy, z Barackiem Obamą. Odchodząca głowa państwa
obsypała ponoć Trumpa garścią praktycznych informacji, jak na rozmowę nauczyciela z uczniem przystało. Wszak
następca Obamy to przede wszystkim przedsiębiorca i na stare lata chciał pobawić się w politykę. Liczę na to,
że w trakcie wizyty w Białym Domu przedyskutowano pomysł budowy muru na granicy z Meksykiem. Podobny stoi
już przecież na granicy węgierskoserbskiej i odizolował Budapeszt nie tylko od imigrantów, ale także od dyplomatów
innych europejskich państw. Jako wielki przeciwnik tego typu rozwiązań, Obama zapewne odradził Trumpowi, by ten
wchodził w buty Victora Orbana.

Co ciekawe, świeżo upieczony prezydent zmienił nieco swoje zdanie po tym jakże serdecznym spotkaniu.
Jego plan budowy muru z cegieł uległ modyfikacji. Chce teraz gdzieniegdzie w miejscu muru postawić zwykłe
siatkowe ogrodzenie. Czy grubość i wytrzymałość muru będzie stopniowo się zmniejszać? Angielskie przysłowie
mówi, że najwygodniejsze są stare buty.

Dlatego może nie warto przewracać całej polityki Stanów Zjednoczonych do góry nogami, a kontynuować
dzieło poprzednika w delikatnie zmodyfikowanej wersji? Wygląda jednak na to, że Trump będzie chciał odcisnąć
w trakcie swoich rządów wyraźny ślad po swoich drogich butach i robić duże, pewne kroki.

Marcin Obłoza
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FELIETONY

"Jesienna chandra"

O listopadowej monotonii burzonej przedświątecznym pędem za prezentami, aż do porzygu.

W końcu nadszedł listopad. Tego zdania nie wypowiada się raczej z entuzjazmem, bo niby skąd miałby
trysnąć? Jedyne co tryskać może to przenikający zimnem deszcz z wszechobecnych granitowych chmur. Nawet
liście, dające chwilowe poczucie złocistości jesieni, zdążyły już spaść z drzew, by zamaskować na chodnikach psie
stolce. W radio biją na alarm, że czad, że ludzie umierają, że zaczadzić się można, więc lepiej z domu nie wychodzić
i okna zamykać. Taki mamy klimat. A do tego już po Święcie Niepodległości. Marsze przyszły i poszły,
nie zostawiwszy po sobie płonących pojazdów na ulicach. W tym roku rządzący nie postarali się
o panem et circenses dla medialnej widowni, choć i tak coś tam mówią o palonych flagach. Teraz, zdaje się,
pozostało już tylko bezczynne czekanie na Gwiazdkę i pierwszy śnieg. I co w tym ekscytującego?

Nic. Jednak właśnie wtedy, kiedy rezonuje nam w głowach ta monotonna myśl, że nic już się nie wydarzy,
kiedy wydaje nam się, że utknęliśmy na zawsze w tym niebycie, wtedy w blasku fajerwerków na ratunek przychodzi
kapitalizm. Jest taki dzień w listopadzie, zawsze inny, zawsze jego nadejście jest owiane tajemnicą. Tego dnia
z telewizorów nagle wybucha gromkie „Ho! Ho! Ho”, Świętego Mikołaja i wszędzie dookoła dzwonią dzwoneczki.
Ja dziękuję. Trzeba wyłączyć, bo jeszcze dwa miesiące tego cocacolowego śmiechu z ekranu nas czeka.
Wypadałoby gdzieś pójść, coś zobaczyć. Chociaż żeby zapalić papierosa i zmoknąć trochę na tym cholernym
deszczu. Tak więc spacer, szansa poukładania myśli. Ależ gdzie tam. Święty Mikołaj jak zły omen, czy narkotyczna
halucynacja wychyla się z każdej witryny sklepowej, niosąc w rękach prezenty z naklejonymi cenami w rabacie.
Człowiek widzi swoje wypukłe odbicie na złotych bombkach zawieszonych na sztucznych i śmiesznie małych
choinkach. Nie jeden nie wrócił już z tej fazy. Sezon świątecznego marketingu i wciskania ludziom prezentów
rozpoczęty.

I wtedy oczom ukazuje się główny rynek miasta w tym przypadku Wrocławia. Jest to podobno jeden
z największych takich bazarów w Europie, więc i wrażenie tym bardziej przytłaczające. Setki metrów, a może nawet
kilometry grubych, wężowatych kabli zasilające dziesiątki budek, wypchanych tonami, zakazanego przez całą resztę
roku, towaru świątecznego. To świąteczny jarmark! W tych budkach rozemocjonowani sezonowi sprzedawcy,
aż podskakują na myśl o tegorocznym plonie. Rozstawiają restauracje, żeby ktoś przypadkiem nie zemdlał z głodu
w szale zakupów. Dla szukających prawdziwych wrażeń jest nawet karuzela, gdzie ofiary reklam zaspokoiwszy głód,
mogą spełnieni kręcić się na plastikowych koniach. Pod jedną pachą góralskie kapcie, pod drugą oscypki i hotdog.
Nie ma ucieczki. Jak Hunter Thompson w „Lęku i odrazie w Las Vegas”. Trzeba się przebić przez tę tymczasową
wioskę materialnego przepychu i zalewającą ją rzekę ludzi, by czym prędzej stamtąd uciekać.

Już nogi kierują się do przytulnego, spokojnego, lecz nudnego domu, gdy na drodze staje kobieta
o dyskusyjnej urodzie i zaprasza do strip klubu na darmowy pokaz. Nie ma tu mniejszego zła. Jest cukierkowa
nibylandia jarmarcznego chaosu z jednej i naznaczony społeczną dezaprobatą klub z drugiej. Jedno jest pewne.
W nocnym klubie nie istnieje listopad, nie istnieją żadne miesiące. Nie ma świąt, nie ma reklam. Zawsze jest ciepło,
bezpiecznie, a ponadto potrafi być ekscytująco. Wszystko w jednym miejscu odarte z plastikowego konwenansu 
nagie. Jest to ostatni bastion do pokonania w walce o zachowanie stanu portfela i czystego sumienia. Fortyfikacja,
której pracowniczki, bez względu na porę roku, będą nagabywać biednych i bladych z inercji przechodniów,
aż do końca świata. Zostawiam je jednak za sobą. Wybieram świat mimo jego szarych w ostatnim czasie barw.

Jan Krzysztof Olendzki
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FELIETONY Wiktoria Ostropolska  "Nikt nie jest idealny"

"Nikt nie jest idealny"
Lubimy oceniać innych ludzi. Ich wygląd, zachowanie, nie ma takiej rzeczy, która pozostawałaby wolna od

złośliwych komentarzy. Każda sfera naszego życia podporządkowana jest narzuconym odgórnie stereotypowym
normom, a każde odstępstwo od tych twardych jak kamień reguł powoduje niebywałe zadowolenie społeczeństwa.
W końcu mają o czym poplotkować. Dzisiaj po południu w drodze do domu napotkałam na starsze małżeństwo, które
mieszka kilka pięter pode mną. Oczywiście uprzejmie pozdrowiłam oboje serdecznym „Dzień Dobry!”, bo mamusia
mówiła, że jak się kogoś zna, to z szacunku powinno się przywitać. Mijam ich, idę dalej. Po dwóch minutach
niespodziewanie spotykam młodszego brata, który jak się okazuje, szedł kilkanaście metrów za mną. On również
spotkał naszych sąsiadów, lecz ponieważ w ciągu roku bardzo się zmienił, prawdopodobnie go nie poznali. Chyba
właśnie dzięki temu mógł usłyszeć ich szalenie ciekawą konwersację na temat tego, co to ja zrobiłam ze swoimi
włosami, że chyba mi na chłopcach nie zależy, bo takie krótkie nikomu się nie spodobają.

Mistrzyniami w konkurencji obserwowania i komentowania życia innych są kobiety. Jako jedna z nich biję się
w pierś, ale przyrzekam, staram się owej rozrywki unikać. Karmione jesteśmy Pudelkami, zasypywane informacjami
o życiu znanych i lubianych. Młoda gwiazdka sobie cycki zrobiła, jakieś krzywe takie. Kowalscy pojechali na Karaiby,
jakby nie mogli nad Bałtyk. W tłumie tylko szukamy okazów, które według nas przesadziły z solarium, albo – co
gorsza – źle dobrały strój do figury.

Widząc wady u innych, jesteśmy w stanie się dowartościować. Najciekawiej robi się w gronie znajomych,
kiedy to wszystkie przyjaciółki zgodnie zauważają, że Mariolka przytyła pół kilo, więc musi zrezygnować z wypadów
na basen, czekolad i chipsów. Czy naprawdę, zamiast skupić się na własnym szczęściu, wolimy oceniać życie
innych? Wytykać palcami źle dobrany kolor włosów, niemodne spodnie, czy krzywe zęby? Jeśli już nie potrafimy się
od tego odciąć, proszę bardzo, droga wolna. Może jednak niekoniecznie musimy od razu o swoich spostrzeżeniach
informować wszystkich dookoła i podnosić alarm, kiedy widzimy mężczyznę ze skarpetami w sandałach.

Karmieni jesteśmy fałszywymi ideałami całe życie. Stereotypów damskomęskich jest zbyt dużo, żeby je tutaj
wymieniać. Kto im się nie podporządkuje, naraża się na lincz i krzywe spojrzenia. Tak naprawdę czym są dla nas te
ciche chichoty naszych znajomych? Jeśli jesteśmy szczęśliwi, a nasze wybory są dla nas dobre, to przecież
powinniśmy się z tego tylko cieszyć. Nie oglądać się w tył, patrzeć prosto przed siebie i gonić marzenia. Nawet te
najdziwniejsze, te grube i niemodne.

Wiktoria Ostropolska

@wostrp
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Marika Owczarek  "Pomyśl o pomyśle"

"Pomyśl o pomyśle"

Cierpimy na brak pomysłu. Na wszechobecny marazm, brak ambicji, idei, wartości. Brakuje już
indywidualności, jednostek, otacza nas za to nadmiar powielania i naśladowania. Pragniemy robić coś ciekawego,
ekscytującego, coś, co da nam satysfakcję i spełnienie. Ale po co nam dłuższa, cięższa, często żmudna droga,
jak można iść na skróty. Czasem nawet odpuszczamy sobie skróty i idziemy za schematem. Takim schematem, który
jest już na tyle utarty, że niedługo zjawisko typowego instagramowego profilu będzie wytyczną i idealnym odbiciem
społeczeństwa XXI wieku w badaniach naukowych. Przecież wystarczy fajne zdjęcie na Instagramie, w koniecznie
tak zwanym „instagramowym” makijażu z chokerem na szyi. Parę ładnych hashtagów, oryginalny (paradoksalnie taki
sam jak tysiące innych) outfit of the day i jesteśmy gotowi na propozycje współpracy z firmami i na setki paczek,
by rano nagrać vloga ukazującego kuriera z wielką przesyłką. Naszym marzeniem jest, by ten właśnie kurier znał
nasz adres na tyle, by dojść do naszego mieszkania w centrum miasta z zamkniętymi oczyma. Brak pomysłu nie jest
najlepszym pomysłem.

Czasem pomysł się pojawia, lecz jest to pomysł nieprzemyślany i wdrożony w życie pochopnie. Skarbnicą
takich pomysłów jest polityka. 500+ brzmi bardzo fajnie. Ale jak przyznał minister Kowalczyk, już brakuje pieniędzy.
I to nie byle jakich pieniędzy, bo stawki są liczone w miliardach. I jak powiedział: „rząd ma zamiar ją jakoś uzupełnić”.
To „jakoś” jest bardzo tajemnicze, nieco straszy i trochę boli. Bo boli myśl, że wszystko wydawało się takie proste
i nieskomplikowane, że dzieci miały mieć ciekawe perspektywy związane z edukacją lub wyjazdami wakacyjnymi,
a 500 zł nie spada jak biblijna manna z nieba. Niestety.

PiSowski pomysł z ekshumacjami już od samego początku wydawał się herezją. Spróbowano, zrobiono to,
co chciano, a rezultat wstępnych badań jest wszystkim znany. Zapłacimy, nie ma problemu.

Błędne jest też przeświadczenie, że pomysły szokujące, nietuzinkowe i kontrowersyjne dają dobry efekt.
Najlepszym przykładem jest promocja Lidla pod magiczną nazwą „Sprytnie i tanio”. Owszem, klienci byli sprytni.
Opróżnianie opakowań pod sklepem i niemalże natychmiastowe zwroty niezwykle sprytne. Ale dział reklamy Lidla
tak bardzo sprytny nie jest. Fani Lidla, czyli polscy spryciarze zrobili z niego „śmietnik”, jak piszą niektóre media.
Budżet supermarketu został nadszarpnięty tak jak i jego wizerunek. Pomysł został wycofany niemal natychmiastowo,
a o Lidlu było bardzo głośno, niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Tylko czy taki miał być efekt?

„Nie daj się nikomu namówić do rezygnacji z czegoś, co uważasz za znakomity pomysł”, powiedział niegdyś
H.Jackson Brown Jr. Czasem szkoda, że tyle ludzi korzysta z tej zasady. Przykro też, że chyba każdy ma swoją
definicję słowa „znakomity”. Bo ostatnimi czasy najlepszy pomysł to „Pomysł na…”.

Marika Owczarek

kampusTV

14



Marika Owczarek  "Pomyśl o pomyśle" FELIETONY Gabriela Patrzyńska  "Gdzie ci mężczyźni?"

"Gdzie ci mężczyźni?"

Jedną z niezmiernie ważnych dla dzisiejszej kultury XXI wieku będzie, uplasowana gdzieś pomiędzy
„50 twarzami Greya’’, a instagramem Kylie Jenner, postać mężczyzny drwaloseksualnego. W zamyśle cechami
charakterystycznymi tego wytworu — ideału męskości — miało być dobrze zbudowane ciało czy broda (idealnie
przystrzyżona u barbera), dodająca takiemu mężczyźnie tajemniczości i seksapilu (w razie, gdyby jego spojrzenie
zbitego psa nie było wystarczająco przyciągające).

Rzeczywistość, stety czy niestety, nieco różni się od wyimaginowanego obrazu. „Drwalowi’’ takiemu
w prawdziwym życiu brakuje nie tylko trocin po świeżo zrąbanym drzewie na koszuli. Następuje tu paradoks: zamiast
atawizmu, w tym wypadku powrotu do roli mężczyzny, który mięśnie, jak i seksapil wyrabia ciężką pracą fizyczną,
a nie siłownią i odżywkami, dzieje się coś kompletnie odwrotnego. „Niewymuszony’’ styl drwaloseksualnego jest
dopracowany w każdym calu. Koszula w kratę wcale nie przez przypadek włożona jest do spodni tylko z tej,
a nie innej strony. Spodnie z kolei nie są porwane dlatego, że noszącemu je „drwalowi’’ został tylko marny grosz i nie
może sobie pozwolić na nowe (najczęściej paradoksalnie spodnie takie kosztują małą fortunę, a babcia drwala pewnie
ledwo powstrzymuje się od użycia igły i nitki). Ogromną rolę ogrywają tu też włosy. Najczęściej są one długie, spięte
do góry, po części wygolone. Hitem staje się „kitka samuraja’’ (choć noszący ją swoją rachityczną posturą bardziej
przypomina miecz samurajski niż samego samuraja). A może powrót do gęstych, długich włosów jest odniesieniem
do lwiej grzywy? Jednak bardziej od lwa „drwal’’ przypomina puszącego się pawia. A w potencjalnej sytuacji
zagrożenia zapewne okazałby się tak samo skuteczny, jak święty indyjski ptak właśnie.

Bycie drwaloseksualnym jest też stanem umysłu. Osobnik taki nie wypije byle jakiej lury  jego delikatne
podniebienie jest zdolne kosztować tylko czegoś tak doskonałego jak kawa ze Starbucksa. Nie zje też najprostszego,
krwistego steku, bo najczęściej jest wegetarianinem.

Pomimo tak usilnie budowanego wizerunku prawdziwego mężczyzny, rzadko przejawia cechy, które kulturowo
oczekiwane są od mężczyzn. Zwykłe dżentelmeńskie gesty są już rzadkością. A może nie da się uciec od naszej
zwierzęcej natury, w końcu nierzadko w świecie zwierząt to samiec jest „płcią piękną’’ jak np. kogut i… kura domowa
(cóż za paradoks!).

Może cały ten wytwór spowodowany jest tęsknotą płci pięknej za czasami, kiedy panował wzorzec mężczyzny
silnego i dominującego. Mariaż tych wszystkich cech  z jednej strony bad boya, z drugiej czułego, głębokiego faceta
może przyprawiać niektóre kobiety o palpitacje serca. Ja jednak daję 2/10 z nadzieją, że całe to zjawisko jest
efemeryczne.

Gabierla Patrzyńska
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Katarzyna Pijar  "Messi odchodzący, Messi przemijający"

"Messi odchodzący, Messi przemijający"

Leo Messi po przegranym przez Argentynę finale Copa Amércia stwierdził "to nie dla mnie", i powalił świat na
kolana swoją decyzją o zakończeniu przygody z Los Gauchos. Decyzją spontaniczną, ujętą w słowa pełne goryczy
i żalu, wynikającą bardziej z nieopisanej niemocy, aniżeli z dogłębnych przemyśleń i przeanalizawania wszystkich
"za" i wszystkich "przeciw".

Gdy emocje już opadną
Jak po wielkiej bitwie kurz

Gdy nie można mocą żadną
Wykrzyczanych cofnąć słów

Na kolanach błagał prezydent Argentyny, błagała Argentyna z Maradoną na czele, błagał cały świat,
a modlitwom dopełnił spiżowy pomnik wzniesiony w Buenos Aires. Szczęśliwie starania zakończyły się sukcesem.
"Atomowa Pchła" zapomniała o niewykorzystanej jedenastce i zdecydowała dać sobie i reprezentacji jeszcze jedną
szansę.

W ostatnich dniach "Marca" uraczyła Hiszpanię i świat informacją, a bardziej adekwatnym określeniem
będzie właściwie "plotka", jakoby Messi nie miał zamiaru przedłużać kontraktu z FC Barceloną. Jak powszechnie
wiadomo, "Marca" do najbardziej rzetelnych mediów świata nie należy, to z pewnością, i raczej wszystkie znaki
na ziemi i niebie każą puścić te komeraże mimo uszu. Jednak coś ewidentnie jest na rzeczy i warto byłoby się nad
tym zastanowić.

Najbardziej skuteczny w historii, srebrny medalista, złoty medalista, etc., etc., ma już bowiem swoje lata.
A mianowicie ma ich już 29. Trzydziestka jest już momentem niepokoju o piłkarską menopuazę. Tylko bramkarze
ponoć jak wino. Rychło odezwą się głosy złośliwych madridistas: "A Ronaldo ma już 31 lat i wygrał Euro.” Owszem,
ma, owszem, złoty medal Mistrzostw Europy połyskuje każdgo dnia z tej specjalnej półki, a właściwie "póły". Ale to nie
jest już Ronaldo sprzed kilku lat  szybszy, bardziej skuteczny i chyba bardziej zmotywowany.

Może właśnie wiek jest przyczyną tak ogromnej frustracji klęskami. 25letni Messi i Ronaldo z pewnością
myśleli sobie "Spokojnie, mamy jeszcze mnóstwo czasu na zwycięstwa". Teraz bliżej już końca, widać
zaprzepaszczone szanse i coraz mniej tych, które można by jeszcze wykorzystać. I choć Messi wciąż zdaje się być
niezatrzymywalny, a już na pewno w tercecie z Neymarem i Suarezem, to nie jest już ta sama niezatrzymywalność.
Może pograć jeszcze 5 lat, może więcej, a może trzy. Czy zostanie w Barcelonie, czy zostanie z Los Gauchos, tego
nie wie nikt i zdaje się tego nie wiedzieć sam Messi, co możemy wywnioskować z jego niezdecydowania i swego
rodzaju rozchwiania emocjonalnego.

Messi legendą jest i zostanie na długo. Wciąż jest kosmiczny, ale świat musi liczyć się z tym, że nic nie jest
wieczne, że bliżej już końca, niż dalej. Z pewnością też nie chciałby widzieć swojej legendy zasilającej oddziały
katarskich klubów ociekających złotem. To nie jest dobre zwieńczenie kariery dla legendy. To wszystko psuje.
To pokazuje, że legenda też jest czowiekiem, też chce odłożyć na emeryturę.

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść
Niepokonanym

Wśród tendety lśnić jak diament
Być zagadką, której nikt

Nie zdąży zgadnąć nim minie czas

Katarzyna Pijar

16



Katarzyna Pijar  "Messi odchodzący, Messi przemijający" FELIETONY Natalia Poloczek  "Piękno"

"Piękno"

Idziesz ulicą, patrzysz, widzisz  chuda, gruba, niska, średnia, fajna, ta jakaś glamour, ta druga ubiera się
w szmatki zerwane w desperacji z lidlowych wieszaków (i niestety nie mam tu na myśli ich formy personalnej).
Nieważne kim są, nieważne co robią każda jest ofiarą maratonu absurdu, w którym gonią, spieszą, biegną, mając
przed oczyma nie tor, ale zmyślony catwalk ich marzeń. Absurd!

Społeczeństwo jest zarówno ofiarą, jak i głównym sprawcą tragikomedii życia współczesnego. Czy żyjesz dla
siebie samego? Oczywiście, że tak — odpowiesz. Absurd, czy żyjesz dla siebie samego? Nie, nigdy, na pewno nie
teraz. Gonimy za atencją, swoją wartość wyznaczamy licznikem lajków, liczbą monet na obojczyku czy też ilością
wzdechów i achów w reakcji na czarne pudełko w miejscu naszych brwi. Ci, którym się to nie podoba odkrztuszają
plwociny, protestują i idą na kanapę, podrywają się, stają na wagę i wracają na kanapę ze łzami w oczach. Niektórzy
praktykują zaś codzienny eskapizm, patrząc w ekran, w książkę (już rzadziej!), w komputer i nie w lustro. A jak już
spojrzą to tragedia, masakra, abominacja. Nos jak bąbel, usta nie większe od pryszcza obok nich, brzuch ciążowy,
włosy jak szczota. I tak patrzymy, widzimy i płaczemy. A dlaczego?

Ponieważ żyjemy w kulturze porównań, masek i wiecznej inercji. Nie każdy jest modelką, Angeliną czy tam
Carą. Każdy jest sobą. Im szybciej to zaakceptujemy, tym szybciej zwolnimy w maratonie absurdu, może nawet
będziemy w stanie te nasze przeklęte brwi ogolić. ”Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej (każdej!) z nich istnieje
kwiat, którego nie widać” – nawet jeżeli gwiazda pozornie wygląda jak czerwony olbrzym, a mniej jak supernowa.
Także, czas najwyższy wypluć flegmę i odkaszlnąć porządnie, bo dusimy się już zdecydowanie za długo, nawet i bez
gorsetów. Wieczne przeziębienie nie poprawia samopoczucia, ale wystarczy wyskoczyć z pościeli i wreszcie zamienić
się w brzydkie kaczątko.

Natalia Poloczek
kampusTV
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Mateusz Połoczański  "Wielka Emigracja. Sezon 2"

"Wielka Emigracja. Sezon 2"

Wszyscy wiemy, co to Wielka Emigracja, dlaczego i kiedy miała miejsce. Jednak w świetle słów posłanki PiS
 Beaty MateusiakPieluchy nabiera jakby nieco nowego znaczenia; bo oto w jednym z tekstów opublikowanym
ostatnio na portalu www.wPolityce.pl wcześniej wspomniana Pani pisze, że każdy, kto nie wyznaje wartości ważnych
w naszym kraju (i tu zapytanie, czyli jakich? Bo nie do końca rozumiem. Kult ojczulka Rydzyka, czy może jaśnie Nam
panującego Prezesa?) oraz konstytucji (tak, jakby PiS jej przestrzegał) powinien zostać deportowany. Nie, to nie jest
primaaprilisowy żart. W końcu swąd szatana roznosi się nam w powietrzu…

Tak sobie myślę, gdzie Pani poseł zamierza deportować tych wszystkich ludzi? Jestem w stanie wyobrazić
sobie, jak wyglądać to będzie w przypadku przedstawicieli innych narodowości. Oni pewnie zostaną wysłani
do swoich rodzinnych krajów, ale co z Polakami, którzy nie mają takich samych wartości jak Pani Poseł? Ateistami
i innymi? Oni może trafią na jakąś bezludną wyspę, gdyby przez przypadek w okolicach Wysp Kanaryjskich to ja
bardzo chętnie się z nimi zabiorę! Palmy, piasek, drinki z palemką, wcale nie zapowiada się najgorzej. Pozostaje tylko
jeden problem – jak już wszystkich deportują, to kto im zostanie? No chyba, że to z nimi chcą tworzyć Polskę…

Mateusz Połoczański
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Mateusz Połoczański  "Wielka Emigracja. Sezon 2" FELIETONY Katarzyna Przepiórka  "Argentyno, por qué?"

"Argentyno, por qué?"

Myśl, że Argentyna może nie zagrać na Mistrzostwach Świata, jest tak samo nierealna, jak to, że kadrę
Albicelestes nadal będzie prowadził Edgardo Bauza. Plan trenera na mecz z Brazylią był… Właściwie, czy on
właściwie miał jakikolwiek plan na grę tej reprezentacji? Nie zauważyłam. Piłkarze byli zagubieni niczym dzieci
błądzące we mgle. Zdaje się, że Bauza nie wiedział, iż klonowanie ludzi jest zabronione i jeżeli Messi będzie
w środku pola, to siłą rzeczy nie zobaczymy go w ataku. Niby oczywiste, ale, jak widać, nie dla wszystkich… Kibice
mogą się cieszyć, że skończyło się na 3:0. Argentyna ma problem z trenerem, z grą, atmosferą, właściwie
ze wszystkim.

Sytuacji nie poprawia nawet wygrana w ostatnim starciu z Kolumbią. Na tle ostatnich występów było to
spotkanie fenomenalne, ale czy naprawdę chodzi tylko o Messiego, który jest w stanie w pojedynkę rozstrzygnąć losy
spotkania? Śmiem twierdzić, że nie. La Pulga od początku swojej kariery jest traktowany przez fanów Argentyny
w sposób pozostawiający wiele do życzenia. Nie dziwię mu się, że chciał zabrać swoje zabawki i opuścić
piaskownicę. Messi po starciu z Brazylią został skrytykowany najmocniej ze wszystkich. Podczas meczu
z Los Cafeteros strzelił niesamowitą bramkę z rzutu wolnego i dołożył do tego dwie asysty. Kibice skandowali jego
nazwisko, a przy każdym jego kontakcie z futbolówką wpadali w euforię. Szczyt hipokryzji został właśnie osiągnięty.

Nie mogę pominąć wydarzeń po meczu z Kolumbią, kiedy cała drużyna wyszła do sali konferencyjnej
i ogłosiła bojkot mediów z powodu niesłusznych oskarżeń Ezequiela Lavezziego, którego posądzono o palenie
marihuany po treningu. Nie była to główna przyczyna, dziennikarzom dostało się m.in. również za brak szacunku
wobec piłkarzy. Całkiem słusznie, ale czy wokół Albicelestes zawsze musi być taki cyrk? Tym bardziej, że boiskowe
argumenty są mocno na ich niekorzyść. Za półmetkiem eliminacji w Ameryce Południowej Argentyna zajmuje dopiero
5. miejsce i niewiele wskazuje na to, że sytuacja miałaby się zmienić. Ostatni i jedyny raz piłkarze Albicelestes nie
awansowali na Mistrzostwa Świata w 1970 roku, czyżby historia miała się powtórzyć? Impreza w Rosji ucieka niczym
Messi rywalom w polu karnym.

Katarzyna Przepiórka
amerykanskapilka.pl

@pustulkaa

@pustulkaa
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Dorian Przybyła  "Ten clickbaitowy felieton o redaktorach
w koloratkach odmienił moje życie!"

"Ten clickbaitowy felieton o redaktorach w koloratkach odmienił
moje życie!"

Przeglądając niezliczone strony internetowe w poszukiwaniu jakże potrzebnych studentowi dziennikarstwa
tak zwanych „wydarzeń z kraju i ze świata", coraz częściej z zażenowaniem przyglądam się jakości polskich portali
informacyjnych. Nie mam tu na myśli minimalistycznego, (bądź co bądź wygodnego interfejsu) czy też niezbyt
trafnych reklam zachęcających mnie do wzięcia pożyczki na prezenty bożonarodzeniowe (Albo opłaty za czynsz na
następne pół roku). To, co wzbudza we mnie chęć do powrotu na łono cotygodniowej prasy to widok nagłówków
i obrazków towarzyszącym artykułom na stronach przodujących portali.

Zjawisko, które chciałbym opisać, dorobiło się zgrabnego terminu w języku angielskim. Clickbait, bo o nim tu
mowa to jedna z najstarszych sztuczek opisywana w wielu książkach dla marketingowców, twórców wszelakiej treści
i dziennikarzy, przez tych ostatnich uznana za część tzw. żółtego dziennikarstwa; zbioru praktyk szkodliwych dla
mediów i ogólnych zasad dziennikarstwa. Praktyka odżyła i nabrała rozpędu w erze komputerów i cyfryzacji,
w których sprawdza się jeszcze lepiej niż swoich korzeniach z końca XIXw. Czym dokładnie jest clickbait? Pojęcie to
odnosi się do nagłówka, hiperłącza lub kontekstu, w którym pojawia się link. Elementy te są zaprojektowane,
by generować kliknięcia zaciekawionych internautów, by ci zobaczyli, co się stanie, gdy klikną odnośnik. Zgodnie
z założeniem Clickbait, nie może objaśniać, co znajduje się pod linkiem i do czego on prowadzi. Chodzi po prostu
o skłonienie czytelnika do wejścia w łącze. NIESAMOWITY PRZYPADEK! ZASZŁA W CIĄŻE BĘDĄC W CIĄŻY,
NAJBARDZIEJ FANTASTYCZNY FILM TEGO ROKU, ROZENEK WRESZCIE MÓWI O SWOIM WIEKU. To tylko
parę żałosnych przykładów, które podważają intelekt świadomego czytelnika (a i dodatkowo zniechęcają studenta
dziennikarstwa przed przyszłą pracą jako mediaworker).

Kiedy tak pełen zażenowania, w ramach przerwy zasiadłem przed telewizorem, by odprężyć umysł przy
cudownych widokach Madagaskaru i kojącym głosie Pani Krystyny Czubówny komentującej poczynania lemurów,
mój trans został przerwany przez nieunikniony blok reklamowy. Zebrawszy ostatnie pokłady samozaparcia,
próbowałem zmienić kanał na taki, który nie wciskał mi syropu bezpiecznego dla dzieci od lat 3, w okresie
zwiększonego ryzyka przeziębienia i grypy". Oczywiście z marnym skutkiem, ponieważ jak wszyscy wiemy,
właściciele stacji ustalają, by reklamy wszędzie wyświetlano w tym samym momencie, chroniąc widza przed
przegapieniem fragmentu telenoweli, czy, co gorsza, zalotów zdesperowanego rolnika w znanym i lubianym
programie o tematyce agroturystycznej. W końcu udało się, trafiłem na dyskusję na temat nowoczesnych (sic.),
śmigłowców Caracal zakupionych ze środków publicznych dla polskiej armii. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
jednak ku mojemu zdziwieniu, rozmowa toczyła się na antenie rozpoznawalnej stacji religijnej, kojarzonej przeze mnie
wyłączenie przez pryzmat transmisji mszy świętych, i przemówień zachęcających starsze panie do szczodrych
przelewów na rzecz budowy parków wodnych. Program, który oglądałem, okazał się rzeczowy i utrzymany w klimacie
zupełnie nieodbiegającym od treści świeckich stacji, które to zresztą mają własne grzeszki i układziki na sumieniu.

Zaciekawiony nieznanym mi wówczas terytorium medialnym, sprawdziłem, czy aby ów stacja nie posiada
własnego portalu internetowego. Otóż posiadała, a odkrycie jego zawartości wywołało we mnie szok. Strona główna
portalu posiada bowiem wszystko to, co internetowa strona informacyjna posiadać powinna, posegregowane
w kategoriach tak więc osoba świecka nie musi ocierać się co chwila o treści chrześcijańskie, pominąwszy logo
witryny z krzyżem. Dodatkowo wszystko to pozbawione reklam, śmieciowych plotek i tego, co doceniłem najbardziej,
clickbaitów. Treść każdego artykułu rzeczowo streszczono i opatrzono adekwatnym tytułem.

Każdemu polecam zapoznać się z tego rodzajem strony, czy to dla rozrywki, czy może w ramach alternatywy
i „innego niemainstreamowego" przyswajania informacji. Nawet osobom niepraktykującym i takim, którym zdarza się
zapomnieć opuścić mieszkanie w niedzielę. Nie uwierzycie, co tam znajdziecie.

Dorian Przybyła
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Dorian Przybyła  "Ten clickbaitowy felieton o redaktorach
w koloratkach odmienił moje życie!" FELIETONY Łukasz Pytka  "Wybory prezydenckie w USA"

"Wybory prezydenckie w USA"

Bob Smith to statystyczny Amerykanin z klasy średniej. Jest uczciwym patriotą. Pracuje na zmiany, płaci
podatki. Nie jest ani demokratą, ani republikaninem. Nie lubi tych całych politycznych gierek: „Jedni i drudzy tacy
sami złodzieje”, powtarza, ale na wybory się wybierze. Jest dobrym obywatelem. Złożenie demokratycznego głosu
jest jego obywatelskim obowiązkiem.

Wieczorem przed wyborami siadł przed komputerem i zapytał wujka Google: „Dlaczego Clinton?” Wujek
Google odpowiedział mu: „Bo Trump to rasista, homofob, seksista, szaleniec i populista”. Bob oburzył się. Ktoś taki
startuje na stanowisko prezydenta w jego pięknym kraju? Szczęśliwy, że wybór będzie taki prosty i oczywisty, na
wszelki wypadek zapytał wujka Google jeszcze raz: „Dlaczego Trump?". Wujek Google ochoczo odpowiedział: „Bo
Clinton to hipokrytka. Bo będzie wojna z Rosją. Bo wycieki z jej poczty mailowej wykazały jej tajne wpływy. Bo to
kobieta”. Bob załamał ręce. Kogo ma jutro wybrać?

Nazajutrz rano Bob wybrał się do lokalu wyborczego. Za chwilę dokona się święto demokracji amerykańskiej:
zagłosuje na przyszłego prezydenta. Spojrzał na arkusz, westchnął i pomyślał: „A dobra tam! I tak pewnie wygra
Clinton!". I zagłosował na Trumpa.

Łukasz Pytka

@lucariomonsta
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Paulina Michalska  "Red Bull doda ci zmartwień"

"Red Bull doda ci zmartwień"

HansJoachim Watzke ponownie wbił szpilkę Lipskowi. Prezes Borussii Dortmund zarzucił promowanemu
przez koncern Red Bulla klubowi ze wschodnich Niemiec, jakoby ten grał w piłkę tylko w celu wypromowania swojego
produktu i uzyskiwania większych dochodów ze sprzedaży napojów energetycznych.

To nie pierwsze takie zachowanie ze strony działacza aktualnego wicemistrza Niemiec. Na początku
września, gdy beniaminek Bundesligi grał premierowy mecz u siebie w niemieckiej ekstraklasie właśnie przeciwko
drużynie z Zagłębia Ruhry, włodarze Borussii kategorycznie odmówili umieszczenia herbu klubowego na
okazjonalnym szalu wydawanym przez Lipsk z tej okazji.

Zarówno ten fakt, jak i przytoczone wyżej słowa Watzkego odbiły się szerokim echem wśród sympatyków
Dortmundu. Nie tylko ze względu na bezpośredniość, z jaką ten po raz kolejny zaatakował beniaminka. Znalazły się
bowiem osoby zarzucające prezesowi niekonsekwencję i niespójność w działaniu. Krytykowanie promowanego
marką Red Bulla i wspieranego pokaźnymi kwotami quasiklubu piłkarskiego z Lipska z jednej strony,
a organizowanie obozów treningowych w Dubaju oraz podróży biznesowych na kontynent azjatycki kosztem
rodzimych fanów z drugiej, może istotnie budzić pewne wątpliwości.

Paulina Michalska

KOMENTARZE
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Paulina Michalska  "Red Bull doda ci zmartwień" Michał Mielnik  "Czy wybór Trumpa to dobry wybór?"

"Czy wybór Trumpa to dobry wybór?"

Trwającej od trzydziestu dwóch lat tradycji stało się zadość i ponownie, po ośmiu latach prezydentury
kandydata Demokratów, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych wkroczył kandydat z ramienia partii
Republikanów. Wybór wyraźnie podzielił Stany Zjednoczone na metropolie, stojące murem za Clinton oraz mniejsze
miasta i prowincje, będące oddane Trumpowi. Podział dokonał się także wśród ludzi w zależności od uzyskiwanych
dochodów – bogatsi wybrali Republikanów, biedniejsi – Demokratów oraz pośród ludzi wyedukowanych
(wybierających Clinton) i tych bez wykształcenia wyższego (będących za Trumpem). Podzielone Stany Zjednoczone
staną w obliczu rządów człowieka, który nie działał nigdy ani jako senator, ani też jako gubernator stanu.

Pierwsze przemówienie Trumpa było zachowawcze i nacechowane pojednawczo, jakby wszystko, co zostało
powiedziane podczas kampanii wyborczej nie istniało. Prezydent elekt podziękował Hillary Clinton za trud, jaki włożyła
w kampanię, zapowiedział, że "nadszedł czas, by zasypać rany podziałów" i wyraził nadzieję na podwójny wzrost
gospodarczy za jego kadencji.

Problemem dla Ameryki mogą być obietnice, jakie Trump złożył swoim wyborcom. Podwojeniu PKB nie
pomoże wyłączenie Stanów Zjednoczonych z umowy NAFTA. Ograniczenie wpływów Amerykanów w NATO może
okazać się niekorzystne dla kraju w perspektywie nierozwiązanego konfliktu w Aleppo i ataków terrorystycznych tzw.
państwa islamskiego. Ekonomistów trapią natomiast przejawy izolacjonizmu gospodarczego – wprowadzenie
wysokich ceł dla państw Azji, a także zapowiedź obniżenia podatków. Kandydat bez doświadczenia politycznego,
słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi, może więc stać się obiektem łatwego ataku, podważając przy tym
suwerenność i potęgę Stanów Zjednoczonych.

Michał Mielnik
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Majka Miezianko  "Piotrowicz i Sprawiedliwość?"

"Piotrowicz i Sprawiedliwość?"

Gwiazda medialna, twarz PiSu, symbol walki o Trybunał Konstytucyjny. Oskarżał opozycjonistów w stanie
wojennym  twierdził, że nie robił nic złego. Pod aktem oskarżenia Antoniego Pikula jest jego podpis  mówił, że go
tam nie ma. Kim naprawdę jest Stanisław Piotrowicz?

Pozornie  konformista i oportunista, w rzeczywistości – wzór patrioty. „Jest pracownikiem pilnym
i zdyscyplinowanym, ambitnym i wydajnym” – tak uzasadniono wniosek o przyznanie w 1984 roku Brązowego Krzyża
Zasługi Piotrowiczowi, ówczesnemu członkowi egzekutywy PZPR. Prokurator pozostaje jednak skromny i  o dziwo –
nie chce przypisywać sobie zasług wobec budowania silnej, stabilnej Polski Ludowej. Niezłomnie podkreśla, że
”po wprowadzeniu w 1981 roku stanu wojennego odmawiał prowadzenia śledztw o charakterze politycznym”.

I pomimo tak szlachetnej postawy obywatela Piotrowicza, opozycyjne ekstrema nieustannie knują wobec
jego osoby sPiSki. Reporter programu „Czarno na Białym” TVN24 spytał obecnego wiceprezydenta Jasła, a zarazem
byłego opozycjonistę w PRLu, Antoniego Pikula, o Stanisława Piotrowicza. Czy pomógł mu i czy uchronił go przed
więzieniem? Bogdan Rzońca ogłasza, że właśnie tak było, ale sam Antoni Pikul zaprzecza  i dodaje: „nie myślałem,
że dożyję czasów, kiedy Piotrowicz będzie symbolem patriotyzmu oraz stanowienia prawa”. Pikul jednak się myli.
Moim zdaniem nikt nie powinien wątpić w zasługi Piotrowicza dla partii i ojczyzny – komunistycznej…

Dobra, a teraz całkiem poważnie. Czasem mam ochotę napisać wprost: „Panowie, limit propagandy został
przekroczony”. Tym bardziej, ze partyjni koledzy Piotrowicza, jak i sam zainteresowany, coraz bardziej zaczynają się
gubić w swoich „zeznaniach”. Ostatnio Marek Suski z PiS powiedział: „Oprócz przeszłości i zimnego wymiaru
sprawiedliwości jest jeszcze miłosierdzie i odpracowanie grzechów. Trzeba dać Piotrowiczowi szansę. Słyszałem
u niego słowa skruchy”. Jak to się ma jednak do faktu, że rząd PiS przyjął projekt radykalnej obniżki emerytur
funkcjonariuszy służb oraz policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa? „Dla
każdego, bez wyjątku”  z wyjątkiem posłów PiSu, w tym i samego Piotrowicza.

Absurd goni absurd, a rzeczywistość staje się coraz trudniejsza do przełknięcia – nawet ta okraszona grubą
warstwą ironii.

Majka Miezianko
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"Chwała na wysokości, (nie)pokój na ziemi"

Już prawie połowa grudnia za nami. Idą święta i nie pozostało nic innego, jak myśleć tylko o tym, jakie
podarki sprawić bliskim, czym zapełnić wigilijny stół i o czym przy tymże stole rozmawiać z rodziną. Między
barszczem z uszkami a smażonym karpiem podzielimy się ze sobą nie tylko opłatkiem, ale też anegdotkami
z mijającego roku, będziemy śpiewać kolędy i uśmiechać się do siebie naprawdę szczerze, nie myśląc wcale o tym,
co nas dzieli.

I wtedy właśnie ktoś, może dziadek, wujek albo ojciec, poruszą temat, którego nie powinni. Nie będzie on
niczym dziwnym, biorąc pod uwagę kontekst – katolickie święto. Powiedzą coś o religii i płynnie przejdą do
wygłoszenia swojego zdania na temat uchodźców, islamizacji Europy, upadku kultury. Powiedzą o tym,
że muzułmanie garną się nachalnie do naszej cudownej zachodniej cywilizacji, zabierają nam pracę, a naszym
dzieciom miejsca w szkolnych ławkach i żłobkach.

Czy za dwa tygodnie będą pamiętać o raporcie ONZ z Aleppo? O tych ludziach, którym nie udało się uciec
z Syrii. Nie ma miejsca przy świątecznym stole na rozpamiętywanie takich ponurych rzeczy. Nie wspomnimy
o zamordowanych 82 osobach. Nikt nie spróbuje sobie wyobrazić ich przerażonych twarzy, ich rozdzierających
krzyków, kiedy klęcząc przed oprawcą, słyszą strzał i zastanawiają się, czy to właśnie dla nich przeznaczony jest
pocisk, czy dla przyjaciela klęczącego obok. Nikt nie pomyśli, co czuje matka, która zostawia swoje dziecko
w prowizorycznym schronieniu, żeby poszukać jedzenia w mieście, w którym od jedzenia znacznie łatwiej jest
znaleźć trupa. Nie przypomnimy sobie, że gdzieś w Aleppo setka maluchów nie doczekała się powrotu swoich
rodziców i zamieszkali razem w opuszczonym, zrujnowanym budynku.

O takich rzeczach nie myśli się przy kolacji w najbliższym gronie. O takich rzeczach najlepiej w ogóle nie
myśleć. Dlatego, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim umiejętności spojrzenia
na swoje życie w inny sposób, z jak największą wdzięcznością i pokorą, i spojrzenia na życie innych z szacunkiem
i przede wszystkim z miłością.

Katarzyna Mirecka
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Nicholas Nieprzecki  "Arsenal  Bayern"

"Arsenal  Bayern"
W poniedziałek w Nyonie o godzinie 12.00 czasu polskiego zostały rozlosowane pary 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Arsenal trafił na Bayern po raz czwarty w ciągu ostatnich pięciu sezonów. W mediach społecznościowych widać wiele
memów z drużyną z Londynu w roli głównej. Arsene Wenger pokazujący środkowi palec "UEFie", modlący się kibice
itp. Muszę przyznać, że jest to zabawne, nawet sam się uśmiechnąłem na wieść o tym, że znów zobaczymy starcie
"Kanonierów" z Bawarczykami. Nie rozumiem jednak ogólnego smutku, jaki panuje wśród kibiców Arsenalu, a tym
bardziej radości kibiców Bayernu.

Fakt, Arsenal mógł trafić dużo lepiej, a Bayern dużo gorzej, ale poprzednie mecze tych drużyn pokazały,
że zwycięstwo Monachijczyków wcale nie jest takie pewne. W sezonie 2012/2013 w dwumeczu było 33, a klub
z Monachium wygrał bramkami na wyjeździe. W następnych rundach, natomiast, zmiótł teoretycznie silniejszych
rywali  Juventus 40 i Barcelone 70, by ostatecznie wygrać całe rozgrywki, pokonując w finale Borussie Dortmund
21. W następnym roku kluby także spotkały się w 1/8. Bayern wygrał na wyjeździe 20 i zremisował u siebie 11.
Należy jednak pamiętać, że wynik pierwszego meczu mógł być zupełnie inny, ponieważ Arsenal nie wykorzystał
"jedenastki" i kilku dogodnych sytuacji. Rok temu w pierwszym meczu w grupie wygrali "Kanonierzy", w drugim
Niemcy. Pokazuje to, że nie były to wcale jednostronne spotkania.

A przecież klub z Londynu gra w tym sezonie najlepszy football od lat. W lidze są niepokonani od inauguracji
sezonu i meczu z Liverpoolem (w którym ulegli "the Reds" 34, grając w mocno rezerwowym składzie), czyli od
14 spotkań i zajmują drugie miejsce w tabeli. Ogółem, w całym sezonie, przegrali tylko 2 mecze na 23  druga
porażka to pojedynek z Southampton w Pucharze Ligi (także w rezerwowym składzie). Bayern natomiast, zupełnie nie
przypomina drużyny, która w ostatnich sezonach dominowała w Bundeslidze. Obecnie jest pierwszy, ale ma tyle samo
punktów co beniaminek z Lipska, a drużyna pod wodzą Ancelottiego nie jest tak skuteczna, jak miało to miejsce za
czasów Guardioli. Należy też pamiętać, że to Arsenal wygrał swoją grupę, rywalizując z PSG, a Bayern uległ Atletico.
Niemcy w grupie przegrali nawet mecz z FK Rostov  debiutantem w Lidze Mistrzów. Dlatego uważam,
że Arsenal na pewno nie jest na straconej pozycji. Bynajmniej, grając drugi mecz u siebie, są w bardzo dobrej
sytuacji. No i jest jeszcze jedna sprawa  od Bayernu wszyscy wymagają w tym roku co najmniej finału, natomiast
po tym losowaniu, zwycięstwo Arsenalu wszyscy wezmą za miłą niespodziankę, a nie za obowiązek i myślę, że
Anglicy sprawią tę niespodziankę. To nie Londyńczycy powinni drżeć na myśl o tym dwumeczu, lecz Bawarczycy.

Nicholas Nieprzecki
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"Kontrowersyjny powrót do normalności"
Po bestialskich, zeszłorocznych atakach terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego, w Paryżu na nowo

otworzono Bataclan. Teatr, w którym w trakcie koncertu zamordowano prawie stu słuchaczy, został wyremontowany
i odświeżony. Dokładnie rok po tragedii, trzynastego listopada, na scenie pojawił się Sting, który dwa dni wcześniej
wydał nową płytę. Wydarzenie, które miało być oznaką powrotu do normalności, wywołało falę oburzenia Francuzów.

Zamiary brytyjskiego muzyka zostały odebrane zupełnie przeciwnie. Najwięcej zamieszania wywołał nowy
utwór – „Inshallah”, który opowiada o problemach uchodźców przeprawiających się przez Morze Śródziemne
z Bliskiego Wschodu do Europy. Co prawda, publiczność w Bataclanie nagrodziła Stinga oklaskami, ale w internecie
na stronie z transmisją wydarzenia, poleciało w jego stronę wiele cierpkich słów. Użytkownicy zarzucili mu brak
poczucia dobrego smaku, a niektórzy zapowiedzieli nawet bojkot jego twórczości i opublikowali pod jego adresem
groźby. Wybór muzyków na koncert też wywołał burzę. Basista zaprosił bowiem na scenę dwóch instrumentalistów
o arabskich korzeniach.

Po części nie dziwię się oburzonym internautom. Utwór nie porusza bezpośrednio problemu terroryzmu,
ale ukazanie problemów uchodźców w miejscu, gdzie ci dokonali masowego mordu, było niefortunnym pomysłem.
Zamiary rockmana były zgoła odmienne – w trakcie wydarzenia wielokrotnie wspominał o ofiarach, a „Inshallah” miał
być wyrazem solidarności z Arabami uciekającymi m.in. z Syrii, od pięciu lat pogrążonej w wojnie domowej.

Marcin Obłoza
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"Nie na sprzedaż"

Jan Krzysztof Olendzki  "Nie na sprzedaż"

Producent whisky Johnnie Walker udostępnił na swojej stronie facebook’owej zwiastun filmu z udziałem
polskiego rapera Sokoła. Film ma być zwieńczeniem kampanii reklamowej, promującej alkohol hasłem: „Rób to, w co
wierzysz!” Wojciech Sosnowski, bo tak ma na imię raper, to jeden z pierwszych polskich hiphopowców.

Jest on współtwórcą i członkiem legendarnych grup takich jak WWO, Zip Skład czy TPWC. Wraz
ze wzrostem popularności gatunku na scenie muzycznej w Polsce sam Sokół, będący jednym z bardziej płodnych
i utalentowanych twórców tego stylu, począł zyskiwać szersze uznanie na rynku komercyjnym. Przez lata jednak treść
jego tekstów i działania niezmiennie stały w opozycji i krytykowały styl życia innych celebrytów. Charakter jego rymów
można określić jako narrację moralizatorską, gdzie nie raz wykazywał się pogardą do świata komercji i czerpania
zysków z własnej sławy.

Tymczasem dziś Sokół został twarzą marki Johnnie Walker w Polsce. Występuje w reklamach z Bogusławem
Lindą i Dawidem Podsiadło, członkami skomercjalizowanego showbiznesu. Z pewnością zarabia na swojej
działalności duże pieniądze. A zatem czy Sokół rapujący niegdyś „knebel w japę komercji”, czy „twarz nie na
sprzedaż”, zmienił swój system wartości i uwierzył w potrzebę gromadzenia korzyści z reklamowania znanej marki
swoim wizerunkiem?

Sądzę, mimo przewartościowania jakie dokonało się w życiu muzyka, że nadal robi on to, w co wierzy,
a robiąc to, pozostaje prawdziwy. Są tacy, którzy zarzucają mu transformację z tzw. "prawilnego chłopaka"
na sprzedajnego celebrytę, ale czy jest nim istotnie? Nie można całego życia spędzić na podwórku w dresie, psiocząc
na bogacących się wkoło ludzi. Sosnowski dojrzał jako muzyk, teraz zbiera plony pracy, która zawiodła go na szczyt
sławy.

Jan Krzysztof Olendzki
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"Zero tolerancji dla nietolerancji"

We Wrocławiu 11 listopada odbyła się XVI edycja tzw. Marszu Patriotów. Inicjatywa NOPu po raz kolejny
oświetliła centrum miasta czerwonymi racami. Hasła takie jak „Polska dla Polaków” jasno komunikowały wszystkim
obcokrajowcom, że jeśli jeszcze planują tu zostać, to tej licznej grupie uczestniczącej w pochodzie na pewno się to
nie spodoba. Pasożyt w postaci nacjonalistycznego tłumu zjada nasze miasto.

Tegoroczny marsz odbył się pod hasłem „przeciwko brukselskiej okupacji”. Antyeuropejskie okrzyki dało się
słyszeć podczas całego wydarzenia m.in. – „Tu jest Polska, nie Bruksela, tu się zboczeń nie popiera!” czy „Płacze
Anglia, płacze Francja, tak się kończy tolerancja!”. Unię Europejską oskarżano o fatalną politykę międzynarodową
oraz zbyt lewicowe poglądy rzekomo prowadzące do upadku chrześcijańskich tradycji.

Uczestnicy przeszli przez ulicę Świdnicką, a zatrzymali się na rynku przy fontannie, gdzie były ksiądz Jacek
Międlar namiętnie krytykował władze kościoła za liberalizowanie poglądów. Tłum odmówił „Pod Twoją Obronę”,
a następnie odśpiewał Mazurek Dąbrowskiego. Bardzo kontrowersyjnym momentem było również publiczne
oczernienie założyciela Facebooka oraz spalenie flagi UPA.

Według organizatorów marszu zgromadził on kilka tysięcy osób. Kilkutysięczna masa, krocząca w rytm
rasistowskich przyśpiewek przyprawiła mnie o dreszcze. Co z hymnem, śpiewać czy nie? Czy to oznaczać będzie
przynależność do ich grupy?

Powinniśmy się wszyscy poważnie zastanowić, co nam te marsze dają. Lubimy, jak rzuca się na nasze ulice
race, krzyczy niecenzuralne słowa w nasze okna, a wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzają, rzuca na chodnik
i kopie? Chyba nie o to chodzi w marszu niepodległościowym. Powinniśmy się jednoczyć, a nie tworzyć niepoprawne
podziały. Wolność słowa i prawo do odmiennych poglądów to jedno, ale dyskryminująca odmienność burda, nie ma
nic wspólnego z patriotyzmem.

Wiktoria Ostropolska
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Marika Owczarek  "Apogeum wandalizmu"

"Apogeum wandalizmu"

Najprostszym aktem wyrażenia swojego niezadowolenia z czyichś zachowań jest przemoc lub czysta
prowokacja. Takie demonstracje własnych poglądów są nieskomplikowane i nie wymagają żadnego wysiłku
intelektualnego. Oczywiście, każdy ma prawo mieć własne zdanie na pewien temat, lecz spalenie ukraińskiej flagi na
obchodach uroczystości Dnia Niepodległości jest po prostu zachowaniem kuriozalnym, którego nie da się
wytłumaczyć w racjonalny sposób.

Grupa zamaskowanych uczestników Marszu Niepodległości, w wielkich emocjach i afekcie, trzymając polską
flagę, rzuciła na ziemię i zaczęła deptać, i palić flagę naszych wschodnich sąsiadów. Słuchać było również
patriotyczne okrzyki – „Bóg, honor, ojczyzna”, jak i wulgarną krytykę działań UPA i Bandery. Oczywiście, rzeź
Polaków była aktem bezprecedensowo okrutnym, lecz stosunkowo podobne jest haniebne działanie polskich
nacjonalistów. Oczywiście, Bandera, będący teraz w niektórych kręgach ukraińskim bohaterem narodowym, w Polsce
zawsze będzie symbolem jednej z największych zbrodni na naszych rodakach. Żal i ból po rzezi wołyńskiej
pozostanie w naszej pamięci, jednakże Dzień Niepodległości nie powinien wiązać się z aktami wandalizmu, winien
bowiem być dniem radości i dumy narodowej. A ta duma została nadszarpnięta właśnie tym czynem.

Zbezczeszczenie symbolu narodowego Ukrainy ukazuje jedynie prostotę intelektualną narodowców, którzy
najwidoczniej chcą porównać się do prawdziwych Polaków, patriotów, krzycząc „To my! To my, Polacy!”. Przykro mi,
lecz prawdziwi Polacy to osoby, które szanują nie tylko swój kraj, lecz swoich sąsiadów, a w tym przypadku taka
polskość nie jest żadną polskością. Co najgorsze, spalono flagę większości – milionów Ukraińców, którzy nie mają
żadnych powiązań z niebezpieczną mniejszością wyznającą poglądy Bandery, którą zapewne mieli na myśli sprawcy
zdarzenia. Jak mówi sam Wasilij Zwarycz, tymczasowy szef ukraińskiej misji dyplomatycznej w Polsce, Ukraina jest
bardzo przyjaźnie nastawiona do Polski. Pytanie, czy po tym haniebnym czynie nadal tak będzie.

Brak tolerancji, rozdrapywanie ran i, przede wszystkim, bezmyślne czyny to niestety wielka wada polskich
„patriotów” przez małe "p". Kijów domaga się „natychmiastowej reakcji”, nie pozwoli na podobne zdarzenia
w przyszłości, a sprawcy zostaną ukarani. Niestety niesmak pozostanie, bo pewne granice zostały przekroczone,
a wizerunek Polski nadszarpnięty przez grupkę samozwańczych patriotów, którzy zamiast myśleć, wolą po prostu
działać. A takie działania mogą przynieść jedynie negatywne skutki.

Marika Owczarek
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"Kontrowersje w plebiscycie Złotej Piłki"

Takiego wyniku plebiscytu Złota Piłka za sezon 2015/2016 Polscy kibice się nie spodziewali. Po raz kolejny
France Football wybrał najlepszych piłkarzy na świecie, tym razem bez partnerstwa Międzynarodowej Federacji
Piłkarskiej, jak to miało miejsce przez ostatnie sześć lat. Mimo że dokładnie wiemy, jak wygląda przebieg konkursu
wyłaniającego najlepszych piłkarzy świata, to wynik Lewandowskiego z trzema punktami i dopiero szesnaste miejsce
rozśmieszył nawet samego zainteresowanego. W mediach roi się od niedowierzania i komentarzy, mówiących o tym,
że cały plebiscyt jest i był ustawiony, a nasz napastnik został poszkodowany.

Ronaldo na pierwszym miejscu mnie osobiście nie dziwi, podobnie jak Messi i Griezmann na pozostałych
stopniach podium. Rzeczywiście, ta trójka ze zwycięzcą na czele swoimi osiągnięciami w rozgrywkach zarówno
klubowych, jak i w barwach narodowych, zasłużyła na pierwszą trójkę rankingu. Polemizowałabym, jeśli chodzi
o kolejne miejsca. Lewandowski, niczego mu nie ujmując, musi jeszcze poczekać. Dopóki Ronaldo i Messi nie
zakończą swoich karier, ciężko sobie wyobrazić, że ktokolwiek mógłby im odebrać kolejne nagrody, o ile oczywiście
utrzymają sportowy i marketingowy poziom. Nie zapominajmy, że właśnie ten drugi ma ogromny wpływ na wyniki
głosowania.

Może zamiast mówienia o zmowie, należałoby się cieszyć z tego, że mamy kolejnego Polaka nominowanego
do tak prestiżowej nagrody. By zdobyć Złotą Piłkę, nie wystarczą tylko sukcesy w jednej z najlepszych drużyn świata
i świetna gra w reprezentacji, której jest się liderem. Należy wygrywać wielkie turnieje albo po prostu liczyć na to,
że wartość rynkowa Twojego wizerunku jest wystarczająco wysoka.

Aleksandra Pacholska
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Gabriela Patrzyńska  "Prawdziwi patrioci jedzący kebaby"

"Prawdziwi patrioci jedzący kebaby"

Ostatnio można zauważyć wyklarowanie się swego rodzaju nowej grupy społecznej. Są nią tzw. "prawdziwi
patrioci", którzy z prawdziwym patriotyzmem nie mają nic wspólnego. Mianowicie jest to odłam dawnego blokersa,
czy też dresa.

Przyglądając się cechom zewnętrznym takich ludzi, można wyróżnić kilka znaków szczególnych tradycyjnie
ogolona głowa, tradycyjnie dres i kaptur, i charakterystyczna dla tej grupy bluza z jakimś symbolem patriotycznym,
np. orłem czy znakiem Polski Walczącej.

Nie powinno oceniać się książki po okładce, jednak wygląd ten najczęściej jest bezsprzecznie wiązany
z określonym typem zachowania. "Prawdziwi patrioci", tak jak i dresy, są wulgarni, agresywni, nie interesują się
żadną kulturą wyższą, nawet jeśli chodzi o zwykłą kulturę zachowania. Są doskonałym przykładem czystej hipokryzji
 głoszą patriotyzm, ale swoimi poglądami i działaniami zupełnie od niego odbiegają. Są zamknięci na inne kultury
("Polska dla Polaków"), często łamią prawo, są ksenofobami, nie tolerują mniejszości religijnych i seksualnych
i nawet nie starają się tego ukrywać. Najczęściej nie znają nawet początków historycznych ich "ukochanej" Polski.
Przesadna ekspresja tych poglądów widoczna była na tegorocznym Marszu Niepodległości, kiedy to zamaskowani
mężczyźni (notabene w dresach) podarli flagę Ukrainy.

Przykładów takiego powierzchownego, a w zasadzie sprzecznego utożsamiania się z jakimś odłamem
kultury można znaleźć wiele. Chociażby hipisi  tak popularna i wyróżniająca się grupa w latach 60. Ich styl był
rozpoznawalny z daleka  długie włosy, kolorowe ubrania. Podejście do życia też wyróżniało ich od innych  pacyfizm,
wolna miłość, sprzeciw przeciwko narzucanym z góry normom. Teraz ludzie mogą kreować się na dzieci kwiaty,
jednak większość z nich nie rozumie hipisowskiej ideologii, w której tkwi cały sens tej subkultury.

Człowiek w koszulce z napisem "Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą  śmierć konfidentom", który siedzi
w restauracji kebabowej, jedząc właśnie kebaba, jest zaprzeczeniem samym w sobie. Patriotyzm zakłada tolerancję,
ten jednak nie toleruje tzw. ciapatych, o czym komunikuje wszem wobec. A jednak je kebaby, które przygotowują
właśnie ciapaci.

Symbole narodowe na ubraniach są dobrym motywem, jeśli noszą je ludzie, którzy patriotami są tak
naprawdę, a nie tylko z chęci przynależności do jakiejś grupy. Obywatel kochający swój kraj powinien dbać o jego
dobro nie poprzez zamknięcie się na inne kultury, lecz właśnie poprzez ciekawość świata i tolerancję innych.

Tzw. "prawdziwi patrioci" sprawiają, że patriotyzm zaczyna kojarzyć się z negatywnością, z jakąś hipokryzją.
Tymczasem pojęcie patriotyzmu powinno być wiązane zupełnie z czymś innym.

Gabriela Patrzyńska
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Gabriela Patrzyńska  "Prawdziwi patrioci jedzący kebaby" Katarzyna Pijar  "Złota Piłka dla Ronaldo"

"Złota Piłka dla Ronaldo"

Cristiano Ronaldo już czwarty raz sięgnął po Złotą Piłkę. W poniedziałek, 12 grudnia, Portugalczyk został
przez dziennikarzy "France Football" ogłoszony najlepszym piłkarzem, pokonując rekordzistę konkursu  Leo
Messiego  pięciokrotnego zdobywcę trofeum, Antoine Griezmanna, który uplasował się na trzeciej pozycji,
i pozostałych.

Od 8 lat wybór może nie jest łatwy, ale z pewnością ograniczony. Ograniczony do dwóch największych
postaci futbolu ostatnich czasów. Od 8 lat Ballon d'Or zostaje złożone albo na ręce Ronaldo, albo Messiego. Trzeci
w kolejności jest właściwie formalnością. Wszyscy pozostali kandydaci są właściwie formalnością. Gdy nagroda
przypada Argentyńczykowi, świat jest szczęśliwy, gdy zaś Portugalczykowi  nieszczęśliwy. Do wyboru Ronaldo
przyczyniło się Mistrzostwo Europy, które zdobył ze swoją reprezentacją i puchar Ligi Mistrzów, wywalczony
dla Realu Madryt. Messi z kolei, razem z FC Barceloną, sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii i przewyższał
Portugalczyka zdobytą liczbą bramek.

Przyznawanie Złotej Piłki od kilku lat jest sprawą dość kontrowersyjną. Toczy się spór, czy powinien ją
otrzymywać piłkarz z najlepszymi osobistymi wynikami, czy większe znaczenie mają sukcesy zespołowe. "France
Football" we wrześniu tego roku ogłosiło, że odtąd plebiscyt nie będzie już przeprowadzany razem z FIFA. Odebrano
prawo do głosowania selekcjonerom reprezentacji i kapitanom drużyn, a decyzję pozostawiono wyłącznie
dziennikarzom, wracając w ten sposób do pierwotnej formy konkursu. Gdy jednak w roku 2010 FIFA i "France
Football" rozpoczęły współpracę, także spotkało się to z pewnym sceptycyzmem. Głos mogli oddawać wówczas
przedstawiciele państw takich jak Sierra Leone, czy Laos, które do futbolowych mocarstw nie należą. Według
niektórych czynnik ten stał się przyczyną obniżenia prestiżu plebiscytu. Przeciwnicy Ronaldo, tak mogli sobie jego
zwycięstwa tłumaczyć. Wygrał, bo głosowali futbolowi "laicy". W tym roku linia obrony zapewne przebiegnie tak
samo, bo właściwie też nie decydowali "fachowcy".

Katarzyna Pijar
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Natalia Poloczek  "Grzebiąc, wskrzeszamy nadzieję"

"Grzebiąc, wskrzeszamy nadzieję"

Nie tak dawno miało miejsce wydarzenie dla wielu smutne, przygnębiające, ale na pewno nie zaskakujące.
Śmierć Andrzeja Wajdy wstrząsnęła wieloma, wielu obudziła zaś  paradoksalnie  do życia. Pogrzeb był
nobilitującym i ceremonialnym przedsięwzięciem, które zablokowało kilka ulic w Krakowie. Wszyscy bowiem
opłakiwali historię i geniusza, który umiał ją przedstawić.

Spoglądając na ceremonie pogrzebowe, często jednak zastanawiam się czemu one tak naprawdę służą.
Mają uczcić zmarłego, zapewnić mu spokojny byt pośmiertny? Ciężko w to wierzyć bezsprzecznie, może to zabobon,
a może  dość egoistyczna w naturze  próba uspokojenia żywych. Okazując szacunek duszy, okazujemy szacunek
ciału  strojąc je i upiekszając, i ignorując, że według dogmatów katolickich jest ono zaledwie pustą skorupą.
Paradoksalnym jest też fakt, że obrzęd ten, który ma zjednać, złagodzić i oswoić z czymś nieuniknionym  nieważne,
w jakiej wystepuje formie  dzieli tak wielu. Pochówek występuje we wszystkich kulturach, w każdej jest inny 
całopalenie, rzucanie na pożarcie sępom, kanibalizm, oddanie ciała morzu  wszystkie mają ten sam cel, a jest nim
pomoc w powrocie do normalności i przywrócenie zbiorowości do porządku. Rytuały są wszechobecne, ale nie
zawsze przez wszystkich akceptowane.

Zastanawiając się nad tym w erze, kiedy tradycja i obrzędy powoli obumierają, stwierdzam jednak, że rytuały
są nadal potrzebne wszystkim żywym. Śmierć jest bowiem nieusuwalną częścią naszego życia, razem z jej
akceptacją i strachem przed nią.

Natalia Poloczek
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Natalia Poloczek  "Grzebiąc, wskrzeszamy nadzieję" Mateusz Połoczański  "Gospodarczy spadek"

"Gospodarczy spadek"

Opinii dotyczących obecnej sytuacji polskiej gospodarki z każdym dniem przybywa. Zdaniem Prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego jej zły stan to wina przedsiębiorców, którzy związani z poprzednią władzą wstrzymują się
teraz ze swoimi inwestycjami i czekają, aż tamte czasy powrócą. Inwestorzy jednak zaprzeczają, że to miało być
prawdziwym powodem spowolnia rozwoju gospodarczego kraju oraz ich decyzji odnoście podejmowania nowych
przedsięwzięć.

Fakty wskazują, że polska gospodarka faktycznie zwolniła w trzecim kwartale tego roku, a produkt krajowy
brutto wzrósł zaledwie o 2,5% co stanowi najgorszy wynik od trzech lat. Dla porównania w tym samym okresie
ubiegłego roku wzrost wynosił 3,4%. Jak mówi prof. Marian Noga  ekonomista, bardzo często na ilość inwestycji ma
wpływ tzw. Klimat inwestycyjny, tzn. Jeśli jest on dobry, władza oraz sytuacja polityczna sprzyja inwestycjom, to jest
ich wtedy więcej.

Wydaje się, że na tym etapie partia rządząca powinna się zastanowić, co jest realnym powodem zaistniałej
sytuacji, nie natomiast szukać winnych dookoła. Należy działać, bo tego typu kryzys jest niezwykle niebezpieczny dla
kraju i najważniejsze teraz to znaleźć rozwiązanie.

Mateusz Połoczański
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Konrad Pruszyński  "Nie(z)godny krzyż"

"Nie(z)godny krzyż"

Tegoroczne Święto Niepodległości przejdzie do historii nie tylko jako jedno z najspokojniejszych dni
11 listopada ostatnich lat, ale także za sprawą kontrowersyjnego odznaczenia, którym prezydent Andrzej Duda
uhonorował aktorkę Teatru Narodowego Małgorzatę Kożuchowską. Znana głównie z ról serialowych aktorka,
otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Fakt ten wywołał liczne dyskusje. Na Kożuchowską wylała się
fala hejtu. Aktorka posądzana była między innymi o bycie twarzą "dobrej zmiany".

Odznaczenie przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę nie jest jedynym, które w swojej karierze otrzymała
Kożuchowska. Jest to o tyle ważne, że poprzednie  tj. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, otrzymała
jeszcze za czasów rządów poprzedniej opcji politycznej.

Spierać się można czy aktorka zasłużyła na wręczone jej przed kilkoma dniami odznaczenie. Prawda jest
taka, że Kożuchowska od wielu lat nie zagrała żadnej głównej roli w ambitnym filmie fabularnym, a swoją popularność
zawdzięcza mniej lub bardziej udanym serialom. Kto jednak odrzuciłby propozycję przyjęcia tak ważnego
odznaczenia? Czy winy w tej sprawie nie powinniśmy szukać po drugiej stronie? Co prawda w historii możemy
znaleźć kilka przykładów zrzeczenia się danej nagrody czy odznaczenia przez osobę honorowaną, nasuwa mi się
tu przede wszystkim przykład Marlona Brando, który w 1973r. nie przyjął Oscara za rolę w "Ojcu Chrzestnym",
sprzeciwiając się tym samym dyskryminacji rdzennych mieszkańców Ameryki. Nie zmienia to jednak faktu, że wybór
osoby, która ma zostać odznaczona należy do prezydenta i jego doradców, a sama aktorka nie musi odczuwać
potrzeby zrzeczenia się prestiżowego odznaczenia. Jasnym jest, że Kożuchowska z dumą powinna nosić zarówno
medal przyznany jej przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. W końcu wybór tej,
a nie innej artystki, nie może być zupełnie pozbawiony przesłanek świadczących o tym, że "Kożuchowska wielką
aktorką jest".

Konrad Pruszyński
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Konrad Pruszyński  "Nie(z)godny krzyż"

"Powrót Króla?"

Konrad Pruszyński  "Powrót Króla?"

Kiedy w 2014 roku Frank Lampard odchodził z Chelsea Londyn, wielu kibiców odczuło coś jak gdyby jedna
z bardzo bliskich im osób wyjechała na drugi koniec świata. Wyjazd, niezależnie od przyczyn, którymi był
spowodowany, nie oznaczał jednak tego samego, co śmierć. Ze światowych wojaży zawsze można wrócić.
Z drugiego świata już nie. Nadszedł taki moment, że po dwóch latach od odejścia ikony klubu ze Stamford Bridge,
nadarza się szansa na "Powrót Króla".

Pewnym jest, że postać pokroju Lamparda, bardzo przydała by się w szatni Chelsea. Od czasów rewolucji
w klubie, z którego odeszło wielu doświadczonych piłkarzy, poza kapitanem Johnem Terrym, w niebieskiej koszulce,
nie gra nikt o tak dużej charyzmie i posłuchu, jaki w szatni The Blues miał Frank Lampard. Przydałoby się także
odzyskać dobrą twarz, i zmazać plamę, którą przed dwoma laty popełnili sternicy klubu ze Stamford Bridge, którzy
nie szanując dorobku najlepszego w historii Chelsea strzelca w Premier League, postawili na nowe, świeże twarze,
pozwalając tym samym legendzie klubu na szukanie sobie nowego pracodawcy.

Poza motywami czysto mentalnymi, trener The Blues, ściągając z powrotem do zespołu Franka Lamparda,
zyskałby nowe możliwości rotowania składem. Antonio Conte nie musi bać się o formę byłego pomocnika Chelsea.
Wydaje się, że Lampard swoim ostatnim sezonem spędzonym w MLS pokazał, że pomimo 38 lat na karku, niczego
mu nie brakuje. W 19 meczach rozegranych w barwach New York City strzelił 12 goli i 2 razy asystował. Być może
poziom ligi MLS odbiega od poziomu Premier League, jednak doświadczenie, historia i liczby, wskazują, że Lampard
mógłby zrobić wiele dobrego dla klubu z Londynu.

Wszystkie drzwi są otwarte, mosty niespalone, chęci powrotu są. Pytanie, czy właściciel The Blues  Roman
Abramowicz, w swoich planach ma jeszcze miejsce na legendę klubu. Odpowiedź zna pewnie sam rosyjski miliarder.
Może się nią podzieli, może nie, ale kto bogatemu zabroni?

Konrad Pruszyński
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Katarzyna Przepiórka  "Kończ waść!"

"Kończ waść!"

Ostatnie spotkanie reprezentacji USA jest dowodem na to, że czas Jürgena Klinsmanna w roli trenera
reprezentacji dobiegł końca. Od ponad roku piłkarze z meczu na mecz kompromitują się coraz bardziej. Widać
zdecydowaną obniżkę formy, swoisty zjazd niczym w górskiej kolejce i to bynajmniej nie w drodze na szczyt…

W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018 Stany Zjednoczone zajmują ostatnie miejsce w tabeli za takimi
tuzami futbolu jak Trynidad i Tobago czy Honduras. Porażka 0:4 z Kostaryką to najwyższa porażka USA w meczu
o punkty od 1957 roku. Metody Klinsmanna nie spotykają się z aprobatą środowiska. Poza fatalnymi wynikami
wątpliwości budzą również powołania do kadry narodowej i kompletny brak pomysłu na grę zespołu, który aktualnie
jest bezbarwny niczym kurtuazyjne wypowiedzi Zinédine Zidane’a.

To najodpowiedniejszy moment, aby zejść ze sceny i zakończyć tę szopkę. Czas najwyższy powiedzieć 
dość, panie Klinsmann. Nie będzie lepiej, może być tylko gorzej.

Katarzyna Przepiórka

Komentarz ukazał się 17 listopada 2016 na stronie:

KOMENTARZE

40

amerykanskapilka.pl
@pustulkaa
@pustulkaa



Katarzyna Przepiórka  "Kończ waść!" Katarzyna Przepiórka  "¿Valencio, por qué?"

"¿Valencio, por qué?"
Jeżeli kibice Nietoperzy myśleli, że gorzej już być nie może, zapewne od początku sezonu przecierają oczy

ze zdumienia. Tego, co się dzieje w Valencii, nie da się objąć ludzkim rozumem. Jak to możliwe, że piłkarze, których
łączna wartość przekracza 200 mln€ grają tak słabo? Jak to możliwe, że po 15. kolejkach La Liga Valencia wygrała
tylko cztery mecze, przegrywając ponad dwa razy więcej? Jak to możliwe, że zawodnicy z Estadio Mestalla stracili
29 bramek? Jak to możliwe?

Zacznijmy od fatalnej polityki transferowej klubu. Latem władze pozbyły się dwunastu piłkarzy, którzy mieli
decydować o grze „nowej Valencii”. W ich miejsce przyszedł Nani i kilku innych graczy. Żaden nie pokazał się z dobrej
strony podczas meczu. Walka o piłkę, pressing czy zaangażowanie to pojęcia obce Nietoperzom. Miarka się
przebrała, kiedy Cesare Prandelli na konferencji przedmeczowej zarzucił swoim graczom brak zaangażowania. Skoro
Włoch nie jest w stanie przemienić tej drużyny, wydaje się, że spadek do Segunda División jest kwestią czasu, który
płynie coraz szybciej wraz z kolejnymi kolejkami i kolejnymi straconymi punktami.

Stopień zachowań patologicznych w tym klubie zaczyna przerażać kibiców i fanów futbolu. Stwierdzenie,
że władze klubu się tym przejmują, byłoby jednak dużym nadużyciem. Nie dziwmy się zatem, że po ostatnim
wyjazdowym meczu (porażka z Realem Sociedad San Sebastian) fani czekali na swoich „ulubieńców” pod budynkami
klubowymi, zarzucając im, że są najemnikami niegodnymi noszenia koszulki Valencii. Piłkarze opuścili Estadio
Mestalla dopiero po interwencji policji. Kibice nie mieli nic do zarzucenia tylko trenerowi. Ten jednak dostał telefon
z Singapuru i ma się stawić na spotkanie z właścicielem tego całego cyrku, czyli Peterem Limą. Podobno ma zostać
zwolniony, choć już teraz jest drugim trenerem Nietoperzy w tym sezonie. I niech mi ktoś powie, że to jest normalne.

Katarzyna Przepiórka
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Łukasz Pytka  "Nominacje do nagród Grammy 2017"

"Nominacje do nagród Grammy 2017"

Znamy już listę nominowanych do Grammy, jednej z najważniejszych nagród w branży muzycznej. Gala
odbędzie się w Los Angeles 12 lutego w hali Staples Center.

Wiele emocji wzbudziła ogłoszona 6 grudnia lista nominacji. Fani jak zwykle podzielili się na zwolenników
propozycji i ich przeciwników. W tym roku przedmiotem sporu jest jednak przewidywalność nominacji. Rok 2014
deszcz Grammy dla Beyonce. 2015: ulewa Grammy dla Beyonce. 2016: Beyonce tonie w nominacjach.

Pomimo narzekań opinii publicznej, nie da się zaprzeczyć, że "Lemonade" Królowej Bey zasługuje na
statuetkę. Jednak coroczne obsypywanie jej niezliczoną ilością nagród i nominacji jest przesadzone. Przyglądając się
listom nominacji, czuć pewien niesmak. "Formation" dzięki genialnej produkcji jest nominowane do Nagrania Roku,
ale już nominowanie go do Piosenki Roku jest nieuzasadnione. Opinia publiczna raczej nie nazwałaby go swoim
ulubionym przebojem. Większym absurdem jest nominowanie funkowego "Hold Up" na Najlepszy Popowy Solowy
Występ Roku, który z popem nie ma nic wspólnego. Podobna sytuacja jest z piosenką "Don't Hurt Yourself", która
została nominowana do Rockowej Piosenki Rocku. Wykorzystanie gitar w utworze nie czyni ją rockowym kawałkiem.
W sumie artystka z zespołem jej producentów i tekściarzy zdobyli 9 nominacji, najwięcej w tym roku.

Od kilku lat obserwuje się, że żeby zdobyć Grammy, wystarczy nazywać się Beyonce. Oby tylko nie zagroziło
to prestiżowi tej istotnej ceremonii.

Łukasz Pytka
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Łukasz Pytka  "Nominacje do nagród Grammy 2017" Oliwia Rybiałek  "W odwiedzinach na safari"

"W odwiedzinach na safari"

Świat mody już od kilku miesięcy huczy o nowej kolekcji H&M, która weszła do sprzedaży już 3 listopada.
W tym roku szwedzka sieciówka podjęła współpracę z francuskim domem mody KENZO. Kolekcja jest dostępna
online oraz w ponad 250 sklepach na świecie w tym w dwóch w Polsce – przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie
i Galerii Krakowskiej. Nad tą nową linią ubrań pracowali Carol Lim i Humberto Leon, dyrektorzy kreatywni KENZO.
Zdjęcia do kampanii wykonał Oliver Hadlee Pearch, a jedną z modelek była Polka, Julia Banaś. Światowa premiera
kolekcji miała miejsce 19 października w Nowym Jorku. W limitowanej linii oprócz ubrań znajdziemy również
akcesoria, takie jak: czapka z daszkiem, chustka, szpilki, japonki czy torebki – a to wszystko we wzorach rodem
z safari. Jak to bywa w przypadku KENZO, kolekcja wyróżnia się niebanalnymi wzorami i intensywnymi kolorami.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy H&M łączy siły z luksusową marką, lecz już trzynasty. Zaczęło się od
współpracy z Karlem Lagerfeldem w 2004 roku. Niemiecki projektant nie tylko zaprojektował kolekcję, ale także
wystąpił w kampanii i częściowo ją sfotografował. W dalszych latach współpracę z sieciówką nawiązali również
między innymi: Roberto Cavalli, Jimmy Choo, Versace, Alexander Wang. Nie można zapomnieć o fenomenalnej
zeszłorocznej kampanii Balmain dla H&M, w której wystąpiła światowej sławy modelka Gigi Hadid.

Co do wysokiej jakości ubrań nie możemy mieć wątpliwości. Większość z nich została wykonana z wełny
oraz jedwabiu. Jednak czy nie są one zbyt ekstrawaganckie jak na ulice? Niektóre wzory czy też fasony nie nadają
się do praktycznego noszenia, lecz powinny zostać na wybiegu. Nowatorskość KENZO momentami ociera się o kicz.
Nie dyskutujemy z wizją projektantów, jeśli chodzi o high fashion, jednak w tym przypadku kolekcja skierowana jest
do zwykłych osób z troszkę grubszym portfelem. Zobaczymy, czy ta nowa linia przyjmie się w Polsce.

Oliwia Rybiałek
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SPIS RECENZJI

46 Paulina Michalska  "Kurvenmukke"
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"Kurvenmukke"

TTyyttuułł:: "Kurvenmukke"
GGaattuunneekk:: rap&hiphop (Deutschrap)
WWyykkoonnaawwccaa:: M.I.K.I
WWyyttwwóórrnniiaa:: Kopfnussmusik
IIlloośśćć uuttwwoorróóww:: 18
PPrreemmiieerraa:: 21 października 2016

Dziewiąte miejsce w zestawieniu najlepiej sprzedających się albumów w Niemczech zaledwie tydzień po
premierze. Druga solowa płyta M.I.K.Iego okazała się strzałem w dziesiątkę. Wydany pod szyldem grupy
Kopfnussmusik i mający swoją premierę 21 października minionego roku album przyciągnął odbiorców nie tylko
dobrze zaplanowaną i przeprowadzoną akcją promocyjną, ale również nietypową treścią.

Kurvenmukke (w dosłownym tłumaczeniu Muzyka z trybun lub Muzyka dla trybun), bo tak dortmundzki raper
zatytułował swoje drugie dzieło, to swego rodzaju fenomen na niemieckim rynku muzycznym. Jest to bowiem album
w całości poświęcony największej pasji muzyka, czyli piłce nożnej. I o ile piosenki związane z futbolem
oraz ulubionym klubem M.I.K.Iego  Borussią Dortmund, stanowią zdecydowanie największą część jego dorobku,
o tyle cała płyta poświęcona tematyce okołopiłkarskiej jest absolutną nowością. Nie tylko w dyskografii Michela
Puljicia, ale na niemieckim rynku muzycznym. Choć wielu twórców identyfikuje się z klubami tamtejszej ligi piłkarskiej
i poświęca piłce swoje utwory, to Puljic jest pierwszym, który zdecydował się na zebranie ich na oddzielnym albumie.

Kurvenmukke składa się z 18 utworów utrzymanych w konwencji rapowej i hiphopowej, z których każdy jest
osobną historią. Bohaterem tych opowieści jest sam M.I.K.I, choć teksty skonstruowane są tak, że w tę rolę
z łatwością może wcielić się każdy z nas. Próżno szukać tu – co jest sporym zaskoczeniem dla osób śledzących
twórczość muzyka – odniesień do konkretnych barw. Dominuje neutralność i poruszanie tematów, które obecne są
w życiu każdego kibica. To jeden z powodów, dla których album cieszy się tak zaskakującą popularnością nie tylko
w rodzimym Dortmundzie, ale całych Niemczech, a nawet Austrii oraz Szwajcarii.

Futbol, rap, rodzina – to tytuł utworu otwierającego album i jednocześnie jego motyw przewodni. Istotnie,
w układzie piosenek na płycie możemy dostrzec pewne zależności. Pierwsze dwa utwory opowiadają o jakże
popularnej wśród kibiców postawie „Jak ojciec, tak i syn”. Puljic wspomina swoją pierwszą wizytę na stadionie oraz
podróże po Niemczech z ojcem, w którego stronę kieruje wzruszające słowa „Dziękuję tato, że mi to wszystko
umożliwiłeś”. Kolejne dwie piosenki odnoszą się do kibicowskiej braci, która z biegiem czasu staje się dla bohatera
drugą rodziną. M.I.K.I podkreśla wartość przyjaźni, które zawiązują się na stadionie piłkarskim i trwają nierzadko
przez całe życie. Kolejna, największa część albumu jest poświęcona problemom świata futbolu. Raper otwarcie
krytykuje zmiany, jakie zachodzą w piłce nożnej, sposób opisywania sceny kibicowskiej w prasie, organizację
mistrzostw świata w Katarze okupioną krwią wielu ludzi, a w końcu postępowanie samych piłkarzy, dla których, w imię
zarobków, bezwartościowe stają się święte dla kibiców wartości jak honor oraz przywiązanie do klubowych barw.
Sześć ostatnich utworów opisuje codzienne życie fana i miejsce, jakie w jego życiu zajmuje piłka nożna.
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Interpretacja albumu Puljicia nie powinna sprawiać trudności nikomu, bowiem jest to dzieło wyjątkowe w swej
prostocie. Nie ma tu mowy o ukrytych treściach czy bogatej symbolice. Teksty są pisane językiem potocznym,
występują liczne zapożyczenia z dialektu używanego w Zagłębiu Ruhry, charakterystyczne dla twórczości żyjącego
tam muzyka. Każdy utwór jest opisem pewnych faktów, obserwacji, przeżyć i doświadczeń, nacechowanych
wprawdzie subiektywizmem, ale dających odbiorcy poczucie uczestniczenia w danych wydarzeniach i możliwość
przywołania własnych wspomnień i doznań. I jest to bodaj najważniejsza cecha wyróżniająca tę pozycję spośród
innych.

Oprócz wielu pozytywnych opinii o Kurvenmukke nie brakuje także głosów negatywnych. Szczególne
kontrowersje wzbudza utwór zatytułowany Anty RB, który M.I.K.I nagrał wraz z 11 raperami reprezentującymi różne
miasta i kluby (DeoZ, Choma, Pie Kei, Elvis i inni). Jest to krytyka w stronę klubu RB Lipsk, którego powstanie
i filozofia dalece odbiegają od wartości przyjętych w Bundeslidze. Określenia używane przez muzyków i sposób
przedstawienia rzeczywistości nie zyskały aprobaty u wielu neutralnych odbiorców, co jest w pewnym stopniu
zrozumiałe. Z drugiej strony jednak wulgaryzmy nie są czymś niecodziennym w twórczości raperów i w tym
przypadku służą zwróceniu uwagi na pewien problem i podkreśleniu jego wagi, co niewątpliwie jest argumentem
broniącym treści utworu.

Trudne tematy w znacznej większości przypadków dzielą odbiorców na dwie (lub więcej) frakcji, czy nawet są
zarzewiem konfliktów. Tak jest i w tym przypadku, choć przyznać trzeba, że Kurvenmukke jako nowość, w pełnym
tego słowa znaczeniu, na niemieckim rynku muzycznym odniosła zaskakujący sukces. Czy jest to album godny
polecenia? Moja odpowiedź brzmi: tak. Sama warstwa muzyczna jest dobrze dopracowana i warta przesłuchania,
jednak specyficzna tematyka może sprawić, iż dzieło nie trafi w gusta wszystkich słuchaczy. Dla kibiców piłkarskich
posługujących się językiem niemieckim jest to w każdym razie pozycja obowiązkowa, obfitująca w emocje oraz
tematy zmuszające do refleksji.

Paulina Michalska

Paulina Michalska  "Kurvenmukke"
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"Belfer"

TTyyttuułł:: "Belfer"
GGaattuunneekk:: kryminał
RReeżżyysseerriiaa:: Łukasz Palkowski
SScceennaarriiuusszz:: Jakub Żulczyk, Monika Powalisz
MMuuzzyykkaa:: Atanas Valkov
ZZddjjęęcciiaa:: Marian Prokop
SSeezzoonn:: 1
IIlloośśćć ooddcciinnkkóóww ww sseezzoonniiee:: 10
SSttuuddiioo:: TVN (produkcja wykonawcza)
Canal+ Polska
PPrreemmiieerraa:: 2 października 2016

Apetyt na seriale z intrygującą fabułą, a zwłaszcza te rodzime, nigdy nie maleje. Widzowie lubią, gdy
są trzymani w napięciu do ostatniej chwili oraz mogą zaangażować się w intrygę uknutą z pietyzmem. Niestety,
w polskich produkcjach rzadko jest ku temu okazja. Odpowiedzią na posuchę mógł stać się "Belfer" – produkcja
Canal+ w reżyserii Łukasza Palkowskiego (wyróżnionego na 39. Festiwalu w Gdyni za film "Bogowie"). Reżyser,
a także scenarzyści – Jakub Żulczyk i Monika Powalisz  mierzą się z obrazami, które w polskiej kinematografii nie
miały łatwego życia – wizerunkiem współczesnego maturzysty, światem brudnych biznesów oraz skorumpowaną
policją. Wszystko to pośród małej społeczności Dobrowic.

Tytułowym "Belfrem" jest Maciej Stuhr. Wciela się on w postać Pawła Zawadzkiego, nauczyciela
z renomowanego warszawskiego liceum, który pojawia się w Dobrowicach celem wyjaśnienia śmierci Joanny
Walewskiej, uczennicy lokalnego liceum. Fabuła stopniowo przeprowadza nas przez kolejne wątki tej sprawy,
jednocześnie rysując przed nami wizję "polskiego Twin Peaks". Istotnie, czuć w Dobrowicach klimat zaszczucia
i małomiastowości rodem z serialu Davida Lyncha, a pomagają w tym krajobrazy kwidzyńskich lasów oraz Chełmna,
gdzie kręcono serial. Jeden dramat odkrywa za sobą następne, a społeczność miasteczka okazuje się być połączona
ze sobą ciągiem mniejszych bądź większych machlojek. Skorumpowany komisarz (Paweł Królikowski), rozbita rodzina
burmistrza Molendy (Grzegorz Damięcki) oraz dilerska szajka pod przewodnictwem Adriana Kusia (Sebastian
Fabijański) – wszyscy mają swoje za uszami. Dobrowice są miejscem niejednego przekrętu i twórcy unaocznili
ten aspekt z chirurgiczną precyzją. Nieco mniejszą popisano się przy oddaniu życia liceum – choć role Eweliny
(Paulina Szostak) czy Jaśka Molendy (Mateusz Więcławek) są dobrze odegrane przez aktorów i czuć motywy, jakie
kierują postaciami, tak same dialogi oraz reszta otoczenia nie oddają w pełni życia licealnego. Sama szkoła staje się
tu narzędziem do przekazywania wątków, które bez niej nie miałyby możliwości ukazania się, jednakże
nie są to istotne sceny.

"Belfer" nie sili się na górnolotność ani karykaturalność przy pokazywaniu tego, co widz powinien zobaczyć
neutralnie i bez przekłamań. Naturalność zarówno wizerunku Dobrowic, jak i ludzi w nich żyjących jest największą siłą
napędową dla fabuły. Zrozumiałe są motywy działania głównego bohatera jak i tych, którzy chcą się sprzeciwić
utrwalonemu krwią i przemocą obrotowi spraw w mieście. Ambitna Ewelina jest gotowa zrobić wszystko, by osiągnąć
dziennikarski sukces i wyrwać się z prowincji, natomiast lokalni przedsiębiorcy oraz burmistrz Molenda użyją siły,
byleby tylko inwestycja Szwedów doszła do skutku. Zagubiona młodzież popada w nałogi lub sama handluje
narkotykami. Próbując oderwać się od rodziców, sama powiela ich błędy.
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W swojej konstrukcji serial okazał się być konsekwentną historią poszukiwania winnych tajemniczego
morderstwa. Niestety rzutuje to na wątkach pobocznych, które zostały przez twórców jedynie napoczęte – rodziny,
w której rolę ojca musiał przejąć starszy brat, komisarza, który jest tylko narzędziem dla kolejnych osób czy wątku
katastrofy ekologicznej. Zabieg ten można jednak częściowo wybaczyć, gdy spojrzy się, jak serial buduje napięcie.
Przez dziesięć odcinków akcja stopniowo się zagęszcza, na znaczeniu tracą postacie drugoplanowe, a ilość
potencjalnych zabójców maleje. Całe to napięcie wprowadza także odrębny ciąg zdarzeń, we wszelkiego rodzaju
przestępstwa wplątywane są nowe osoby, a poprzednie czarne charaktery niejednokrotnie okazują się tymi, którym
warto zaufać.

Samo zakończenie z odpowiednim wyczuciem podkreśla najważniejsze wątki oraz role w tej historii.
Dla wielu było ono spodziewane, jednak sposób oraz tempo wyjaśnienia sprawy nagradzają oczekiwanie tym, którzy
je przewidzieli. Jednocześnie, choć sprawa zabójstwa zostaje wyjaśniona, niejasne są losy "Belfra", który nie tak
łatwo wyplącze się z sieci intryg. Autorzy otwierają w ten sposób furtkę dla drugiego sezonu. Jeśli serial będzie tak
dobrze zrealizowany, zarówno od strony technicznej, jak i samego scenariusza, to powinniśmy otrzymać kolejną
dawkę wciągającej fabuły pełnej zwrotów akcji, podanej w ciekawej i bliskiej polskim widzom otoczce. O ile twórcy
zadbają o odpowiednie ukazanie wizerunku wszystkich postaci oraz środowisk, to następna odsłona ma szansę na
zostanie czymś więcej niż solidną produkcją. A taką jest pierwszy sezon serialu "Belfer".

Michał Mielnik

Michał Mielnik  "Belfer"

49

@MyRareMind

callmemrm.wordpress.com



"Trening wspinaczkowy"

"Nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt"

Ponad 150 000 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na całym świecie, niekwestionowany bestseller w swej
dziedzinie  „Trening wspinaczkowy”  to jedyna w swoim rodzaju autorska synteza lat studiów, wyobrażeń
i eksperymentów na temat sposobów podnoszenia sprawności wspinaczkowej. Ta trzecia edycja poradnika
dla wspinaczy nawiązuje do dwóch wcześniejszych (2002 r. i 2008 r.) wydaniach tego kultowego już tekstu. Twórcy
publikacji  Ericowi Hörstowi, dzięki unikalnej perspektywie doświadczonego wspinacza, badacza i trenera, udało się
stworzyć dzieło łączące skomplikowane zagadnienia fizjologii sportu z przystępną dla amatorów formą koleżeńskiego
wykładu. Opierając się na najnowszych badaniach z medycyny sportu, odżywiania i treningu, pomaga wspinaczom
osiągnąć wysoki poziom sprawności fizycznej oraz lepszą koncentrację umysłową w skale przy mniejszym ryzyku
kontuzji.

Eric J. Hörst wspina się od ponad trzydziestu lat. Jako trener pomógł tysiącom wspinaczy dzięki swoim
seminariom, poradom na stronach internetowych oraz książkom, takim jak How to Climb 5.12 (Jak poprowadzić VI.4),
Learning to Climb Indoors oraz Conditioning for Climbers.

W swej najnowszej książce zawarł on poszerzony rozdział na temat techniki, doskonalenia umiejętności mentalnych,
kształtowania siły i wytrzymałości mięśniowej. Jak w poprzednich wersjach omówił także niezwykle istotne, choć
często lekceważone kwestie dokonywania samooceny, przyspieszania procesów regeneracji oraz sposoby
zapobiegania kontuzjom. Czy jednak wobec jego dotychczasowego dorobku, wciąż możemy oczekiwać, ze Ericowi
po raz kolejny udało się wspiąć na wyżyny swych umiejętności trenerskich?

Owszem. Ubiegłe publikacje okazały się ewenementem na skale światową, lecz w obecnym wydaniu, autor
posuwa się o krok dalej, przesuwając granice pojmowania periodyzacji treningu. Najnowsze dzieło wprowadza
m.in.: pięć prekursorskich protokołów treningu na chwytotablicy, rozwijających siłę maksymalną i wytrzymałość
zginaczy palców.

TTyyttuułł:: „Trening wspinaczowy”
AAuuttoorr:: Eric J. Hörst
PPrrzzeekkłłaadd:: Krzysztof SasNowosielski,
Tomasz Kliś
GGaattuunneekk:: poradnik
IIlloośśćć ssttrroonn:: 304
WWyyddaawwnniiccttwwoo:: Wydawnictwo RM
WWyyddaanniiee:: 2016, wydanie III

RECENZJE

50



Dużym atutem książki jest także logiczny podział zawartości na dziewięć części. W drugiej z nich mamy
możliwość wykonania testu samooceny, który rozszczepia naszą sprawność wspinaczkową na szereg czynników
składowych, co z kolei ukazuje nasze słabe i mocne strony. Na samym końcu, znajdziemy słownik pojęć, anatomie
mięśni oraz kartę treningu.

Mojej uwadze nie umknął również diametralny zwrot Hörsta w kwestiach dietetyki. Autor wprowadza
polemikę z popularnym wśród wspinaczy schematami diety. To właśnie ten wątek stanowi główny katalizator głosów
dezaprobaty, które zarzucają mu niekonsekwencję. Czy jednak w przypadku dynamicznego rozwoju nauki oraz
rosnącej wiedzy o naszym organizmie, wciąż można krytykować nieścisłości wobec badań sprzed kilku lat?

W celu rozwiania tych wątpliwości, zachęcam do samodzielnego zapoznania się, a raczej dokładnego
przeanalizowania poradnika. Zainteresowanych zapewniam, że książka – w przeciwieństwie do większości dzieł
traktujących o tematyce wspinaczkowej  nie wymaga od czytelnika bardzo obszernej wiedzy z zakresu fizjologii
sportu czy niewyczerpywalnych zapasów cierpliwości do rozszyfrowywania kolejnych tajemniczych haseł.
W przerwach pomiędzy merytorycznymi wykresami, tabelami czy rycinami, zwarty tekst zamienia się w płynna
opowieść mentora, a czytelnik może odnieść niepohamowane wrażenie, jakby wraz z lektura przenosił się w czasie
do kultowego Camp 4 w Yosemitach. Po przeczytaniu ostatniej strony, Eric nie wydaje się nam już być surowym
trenerem, lecz swojskim Eryczkiem, którego chętnie poklepalibyśmy po plecach, pytając niewinnym głosem, ile razy
potrafi się podciągnąć  na jednej ręce czy palcu.

Majka Miezianko

„Ponieważ istotą wspinaczki jest intymny taniec, jaki prowadzisz ze skałą, musisz zrozumieć,
że twoja skuteczność we wspinaniu ma swoje źródło w twoim wnętrzu. (...) Myśli, jakie nosisz

w swojej głowie, i działania jakie podejmujesz (i jakich unikasz), są w ostatecznym
rozrachunku tym, co odróżnia cię od całej reszty wspinaczy. To czy ci się udaje, czy ponosisz

porażkę, rośniesz w siłę (...) zależy przede wszystkim właśnie od sposobu myślenia”

Majka Miezianko  "Trening Wspinaczkowy"
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TTyyttuułł:: "American Honey"
GGaattuunneekk:: dramat, komedia
RReeżżyysseerriiaa:: Andrea Arnold
SScceennaarriiuusszz:: Andrea Arnold
ZZddjjęęcciiaa:: Robbie Ryan
PPrroodduukkccjjaa:: USA, Wielka Brytania
PPrreemmiieerraa:: 15 maja 2016

"American Honey"

Na swoje najnowsze pełnometrażowe dzieło ulubienica odbiorców niszowego kina  Andrea Arnold  kazała
nam czekać aż pięć lat. „American Honey” dotarł do Polski w samym środku burej jesieni i zabrał nas w ponad
dwu i pół godzinną podróż po dusznych i gorących południowych stanach USA. Miłą odmianą, w dobie
standardowych 90minutówek, jest ujrzenie na ekranie historii, która mimo że czasem uwiera i denerwuje, nie
poddaje się wymogom komercyjnej dystrybucji i ma czas, żeby odpowiednio wybrzmieć i wpłynąć na widza tak, jak
zaplanowała reżyserka.

Główna bohaterka filmu  młodziutka Star, w tej roli debiutująca i bardzo charyzmatyczna Sasha Lane –
poznaje Jake’a (Shia LaBeouf) – pewnego siebie obwoźnego sprzedawcę prenumerat magazynów. Jake obiecuje,
że wyrwie Star z rzeczywistości, w której jedzenia szuka się w śmietnikach pod marketem, a nie na sklepowych
półkach, w której dzielnie znosi się obmacywanie przez ojczyma, w której trzeba zajmować się pozostawionym przez
matkę alkoholiczkę młodszym rodzeństwem i gdzie nie ma szans na lepsze, godne życie. Dziewczyna decyduje się
zostawić rodzinę i w poszukiwaniu swojego miejsca udać się z całą grupą podobnych Jake’owi sprzedawców
w podróż, podczas której nie tylko będzie mogła zarobić pieniądze umożliwiające jej nowy start, ale też dobrze się
bawić.

Trzeba tutaj koniecznie zwrócić uwagę na to, jak ciekawą społeczność stanowią, towarzyszący parze
głównych bohaterów mniej lub bardziej zaburzeni, pozostali sprzedawcy. Choć scenariusz nie przewiduje dla żadnego
z nich więcej niż kilku kwestii, wystarczy szkic postaci, aby zainteresować się, jaki emocjonalny bagaż niesie na
swoich barkach każda z tych osób. Mnogość bohaterów mogłaby sprawić, że staną się oni bezpłciowym tłem dla
głównego wątku, jednak świetną robotę castingowców potwierdza fakt, że bez trudu zauważamy różnice między
bohaterami, a ich jedyną wspólną cechą jest poczucie rozpaczliwej tęsknoty za wolnością i chęć przynależności
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Spotykające się na ekranie sprzeczności, klimat duszonej przez poczucie beznadziei wolności, doskonale
podkreśla świetnie ułożona ścieżka dźwiękowa. W głowie zostają teledyskowe sekwencje, np. rozpoczynająca fabułę
scena w supermarkecie albo niczym nieskrępowany taniec bohaterów przy ognisku w ostatnich klatkach filmu, a także
puszczane głośno w samochodowym radiu, ulubione rapowe kawałki, stanowiące niejaki hymn bohaterów i tło ich
podróży.

Wątki w „American Honey” czasem urywają się za szybko, pędzą i nagle gubią tempo. Może to przeszkadzać
w śledzeniu fabuły, ale powstałe przez to niedopowiedzenia i napięcie tworzą klimat filmu.. Takie właśnie jest życie
jego bohaterów. Niektóre z ich problemów nigdy nie doczekają się rozwiązania, wyciszają się, wracają, potem zostają
zapomniane. Przepięknie skomponowane kadry, wypełniają niekoniecznie piękni ludzie zmagający się z nałogami,
pożerani przez biedę i frustrację.

Katarzyna Mirecka

Katarzyna Mirecka  "American Honey"
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"Przełęcz Ocalonych"

Nowy film Mela Gibsona pt. "Przełęcz ocalonych" to australijskoamerykańska produkcja na podstawie
scenariusza Roberta Schenkkana i Andrew Knighta z Andrew Garfieldem w roli głównej. Obraz opowiada historię
Desmonda Dossa, amerykańskiego sanitariusza, który wykazał się wielką odwagą podczas bitwy o Okinawę
w trakcie Drugiej Wojny Światowej. Scenarzyści mieli dość ułatwione zadanie, ponieważ życie Dossa to idealny
materiał na film. Mamy trudne dzieciństwo (ojciec weteran I Wojny Światowej, który nie może sobie poradzić z utratą
przyjaciół i przez to pije), prowincjonalne miasteczko w Wirginii, miłość głównego bohatera i miejscowej pielęgniarki,
wojnę, która rozdziela kochanków, obronę swoich wartości mimo dyskryminacji wśród kolegów i przełożonych
w wojsku i wreszcie niesamowite, heroiczne wyczyny na polu bitwy, czyli wszystko to co powinien zawierać dobry
scenariusz filmu wojennego.

Doss mieszka wraz z rodzicami i bratem w małym miasteczku w Wirginii. Chłopcy wiodą spokojne życie,
co jakiś czas zakłócane pijackimi awanturami ojca. Gdy dorastają wybucha wojna. Niedługo po ataku na Pearl Harbor
brat Desmonda zaciąga się do wojska. Ten chcąc pomóc oddaje krew i tak poznaję pielęgniarkę Dorothy. Młodzi
szybko się w sobie zakochują. Doss czuje jednak, że nie może siedzieć bezczynnie w kraju, podczas gdy inni walczą
i mimo opozycji rodziców też się zaciąga. Trafia na szkolenie wojskowe, gdzie dowiadujemy się, że jest obdżektorem
(odmawiał noszenia broni) przez co, wśród współwalczących, jest nazywany tchórzem. Mimo sprzeciwów władz
w wojsku Dossowi udaje się pojechać na wojnę. Tam na początku ratuje kilku kolegów, a gdy opada kurz, po kolei
wyciąga 75 rannych żołnierzy, także przeciwników.

Gibson po raz kolejny pokazuje, że dobrze czuje się w monumentalnych obrazach, a także, podobnie jak
w ostatnim wyreżyserowanym prze siebie filmie, "Apocalypto", nie szczędzi widzom widoku krwi i brutalnych scen.
Kadry pokazujące rozerwane, nadgniłe i zjadane przez szczury ciała, przywodzą na myśl "Szeregowca Ryana".
Obraz posiada wyraźną, trzyaktową kompozycję. W pierwszej części poznajemy dzieciństwo i młodość głównego
bohatera, w drugiej pokazane jest jego szkolenie wojskowe, część trzecia to bitwa. Produkcja nie ocieka
patetycznością i świetnie oddaje obraz wojny.

Można powiedzieć, że jest to bardzo udany powrót australijskiego reżysera, który po 10 latach stworzył
kolejny film, który ma szansę przejść do klasyki. Do kina warto pójść dla Andrew Garfielda, który stworzył nietypową
i nietuzinkową kreację, świetnych kadrów i historii, która porusza do głębi i z której możemy się wiele nauczyć.

Nicholas Nieprzecki

TTyyttuułł:: "Przełęcz Ocalonych"
GGaattuunneekk:: biograficzny, dramat wojenny
RReeżżyysseerriiaa:: Mel Gibson
SScceennaarriiuusszz: Robert Schenkkan, Andrew Knight
MMuuzzyykkaa:: Rupert GregsonWilliams
ZZddjjęęcciiaa:: Simon Duggan
PPrreemmiieerraa:: 4 września 2016 (świat),
4 listopada 2016 (Polska)
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"Wszystkie nieprzespane noce"

TTyyttuułł:: "Wszystkie nieprzespane noce"
GGaattuunneekk:: dramat
RReeżżyysseerriiaa:: Michał Marczak
SScceennaarriiuusszz:: Michał Marczak
MMuuzzyykkaa:: Lubomir Grzelak
ZZddjjęęcciiaa:: Michał Marczak,
Maciej Twardowski
PPrroodduukkccjjaa:: Polska, Wielka Brytania
PPrreemmiieerraa:: 4 listopada 2016 (Polska)
23 stycznia 2016 (świat)

Po seansie „Wszystkich nieprzespanych nocy”, widownia wychodzi z sali jakby sama lekko przemęczona
i pod wpływem. Ciężko orzec, czy powodem tego jest jakość filmu, czy jego imprezowe przesłanie. Opinie
są podzielone. Jedno jest pewne  paradokument reżyserii Michała Marczaka jest jednym z niewielu w Polskiej
kinematografii filmem, który nie patrzy na młodość z protekcjonalną wyższością.

W historii kina nie raz byliśmy świadkami scen najrozmaitszych zabaw towarzyskich. Nie wszystkie jednak
identyfikowały się z duchem młodości, który miał z nich bić. Tymczasem we „Wszystkich nieprzespanych nocach”
kunszt reżysera jawi się właśnie tym współodczuwaniem prawdziwej natury młodego człowieka. Tę naturę próbuje
przemycić widzowi. Nie robi tego jednak w sposób reportażowy, filmując z boku imprezę, jakoby z kamerą wśród
zwierząt. On raczej chce dać widzowi w trzy minuty ją przeżyć.

Impreza nie ma jednorakiego dla wszystkich jej uczestników początku, ani końca. Często zaczyna się jednak,
gdy kończy się coś stałego, długotrwałego: monotonny tydzień pracy, kolejny rok życia, etc. I tak Marczak wprowadza
nas w ten świat, poprzez scenę rozpadu związku głównego bohatera ze swoją dziewczyną. Rozpoczyna zatem
definitywnym końcem i koniecznością wznowienia poszukiwań miłości, spełnienia, ładu. Dalsze perypetie
są szalonym wirem zespolonych ze sobą nocnych ekscesów, zlewających się w serię tych wszystkich
nieprzespanych nocy. Ten wir, reżyser obrazuje często wykorzystywanym zabiegiem tzw. filmowania z ręki, chodząc
w kółko, zaglądając z każdej strony w taneczne interakcje imprezowiczów.

Bezsenne noce identyfikują bohaterów, łączą ich i dzielą. Noc jest w tym filmie czasem, w którym dociekają
oni swojego ja, oraz celów, do których powinni dążyć. Reżyser skupiając się na poszukiwaniach trójki przyjaciół:
Krzyśka, Michała i Evy (granych przez nich samych), wyeliminował kompletnie kontekst codzienności z filmu. Dzień,
kojarzący się z czasem pożytecznego działania i pracy, został pominięty jako nieistotny. Wszystkie wydarzenia
przedstawione odbywają się w nocy lub godzinach wczesno porannych. Jest to seria kolejno następujących po sobie
imprez obrazujących burzliwe interakcje młodych, przerywanych jedynie minimalistycznymi dialogami bohaterów
o świcie. Te, choć często niezrozumiałe, są jakoby syntezą przemyśleń dokonujących się u głównych postaci
zanurzonych w rytmie dudniącej muzyki elektro. Muzyka, jest w tym filmie tłem i zarazem ważnym podkreśleniem
głównych cech świata przedstawionego: jego głośność, rytmiczność, nawet pewnego rodzaju wulgarność.
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Produkcja, za sprawą powstałego na początku zwiastuna, została zakwalifikowana na prestiżowy festiwal
filmów niezależnych Sundance. Sama zapowiedź była tak dobra, że zwróciła uwagę wielu koneserów wnosząc
atmosferę uroczystego oczekiwania. Niestety po projekcji całego filmu często słyszalna opinia brzmiała: „Trailer
zasługuje na Oskara, ale sam film jest bez sensu”. Może jednak autorowi właśnie o to chodziło. Wszak temat, który
podjął, nie ukazuje intrygujących ambicji, do których osiągnięcia bohaterowie dążą. Wyraża jedynie głęboką potrzebę
znalezienia sensu, który paradoksalnie szukany jest w miejscach najbardziej z nich odartych. Film ociera się
o rzeczywistość luźnych poszukiwań rozpoczynanych na nowo z każdą kolejną nocą.

Podobnie jak na początku projekcji, gdzie wrzucani jesteśmy w jakąś wyjętą z kontekstu teraźniejszość,
tak i na końcu napisy pojawiają się w momencie zupełnie nie puentującym wydarzeń. Czyżby dociekania bohaterów
były bezcelowe, skazane na syzyfowe niepowodzenie? Może, ale przynajmniej impreza się udała.

Jan Krzysztof Olendzki

Jan Krzysztof Olendzki  "Wszystkie nieprzespane noce"
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"Ostatnia rodzina"

TTyyttuułł:: "Ostatnia rodzina"
GGaattuunneekk:: biograficzny
RReeżżyysseerriiaa:: Jan P. Matuszyński
SScceennaarriiuusszz:: Robert Bolesto
ZZddjjęęcciiaa:: Kacper Fertacz
PPrroodduukkccjjaa:: Polska
PPrreemmiieerraa:: 30 wrzesnia 2016 (Polska)
4 sierpnia 2016 (świat)

„Nikt nie gwarantował Ci, że życie rodziny jest samą atrakcją”

Chyba każdy z nas chciałby móc powiedzieć o swojej rodzinie, że jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju,
nietuzinkowa mieszanka osobowości. Mało która grupa ludzi spełnia takie kryteria. Wydaje się jednak, że Beksińscy
spełniali je w stu procentach.

Tytuł „Ostatnia rodzina” w pewien sposób ukazuje istotę tej dziwnej grupy ludzi, żyjącej ze sobą, kochającej
się, a zarazem nienawidzącej. Wydaje się jednak, że bardziej pasowałoby określenie rodziny ostatecznej, finalnej jej
formy, wymarłej, lecz nadal trwającej w naszej pamięci.

Film Jana P. Matuszyńskiego przede wszystkim zachwyca detalami budującymi autentyczność filmowej
kreacji. Starymi meblościankami i boazeriami w PRLowskim bloku, taśmami VHS, butelkami CocaColi,
niezliczonymi fobiami bohaterów, ich wzlotami i upadkami. Wypełnione obrazami Zdzisława mieszkania, oddają
klimat strachu przed życiem i jednocześnie czerpanie z niego garściami. Są one główną scenerią filmu, przez co
mogłoby się zakładać, że będzie to przeciągnięta opowieść o domowych obiadkach i praniu firan — nic bardziej
mylnego! Dom Beksińskich staje się odzwierciedleniem ich dziwactw, przyzwyczajeń, niezrozumiałych zasad w nim
panujących. Przechodzimy z bohaterami przez szalone lata 70., dyskotekowe lata 80., melancholijne lata 90.,
aż w końcu wkraczamy z nimi w nowe millenium, słuchając ostatniej audycji Tomka Beksińskiego na antenie radiowej
Trójki. Silne charaktery ojca i syna tworzą mieszankę wybuchową, podobną do gazu, którego pewnego razu użył
młody tłumacz podczas próby samobójczej. Pojawia się dużo czarnego humoru rodem z Monty Pythona, którym
zafascynowany był radiowiec, oddającego prześmiewcze podejście do tematu życia i śmierci.

Opowieści o Beksińskich było wiele. Biografie ojca i syna nadal cieszą się popularnością, w Internecie łatwo
znaleźć jest wywiady z nimi oraz audycje radiowe Tomasza, dzięki którym czujemy się nieco bardziej z nimi związani.
Budujemy swego rodzaju intymność, poznając ich sekrety i ciekawostki na temat ich życia. I kiedy wydaje nam się,
że wszystko wiemy, idziemy na film do kina i okazuje się, że tylko nam się wydawało.
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„Ostatnią rodzinę” zobaczyć warto, a nawet trzeba. Dla wspaniałego Andrzeja Seweryna w roli Zdzisława
Beksińskiego i równie wspaniałej Aleksandry Koniecznej w roli Zofii. Ukryta za schematem ciężko pracującej w domu
żony i matki zachwyca autentycznością. Dawid Ogrodnik w roli Tomasza Beksińskiego po raz kolejny pokazuje, że do
każdej roli potrafi przygotować się w stu procentach. Liczne jego niezrozumiałe próby samobójcze i kaprysy takie jak
chociażby wieszanie na drzwiach sypialni klepsydry informującej o jego śmierci, wszystko to składa się na
niezbadaną osobowość młodego Beksińskiego. Można jednak zarzucać Ogrodnikowi, że chęcią ukazania
neurotyczności postaci, przerysował ją i odebrał dziełu filmowemu nieco realizmu. Zamiast odtworzyć postać stworzył
ją od nowa, pokazując syna malarza jako większego wariata niż w rzeczywistości.

Oglądając „Ostatnią rodzinę”, wdzieramy się w intymność Beksińskich, przeżywamy z nimi śmierć członków
rodziny, każdego po kolei. Film wprowadza nas w zadumę, jednocześnie bawiąc i wywołując salwy śmiechu,
w momentach, w których niekoniecznie powinniśmy się śmiać. Może o to właśnie chodzi, żeby śmiać się kiedy
powinniśmy płakać, a płakać wtedy, kiedy powinniśmy się śmiać. Łamać schematy i przełamywać bariery, tak jak
robili to oni. I wychodziło im to przewspaniale.

Wiktoria Ostropolska
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"Dziewczyna z portretu"

David Ebershoff poruszył dość kontrowersyjny temat, dodatkowo osadzając go w przestrzeni wczesnego
wieku XX. „Dziewczyna z portetu” inspirowana faktycznymi wydarzeniami, to opowieść o miłości, próbie akceptacji, o
poszukiwaniu miłości. Kopenhaga, koniec lat 20. XX wieku. Szczęśliwe małżeństwo Wegenerów żyje w swojej małej
sielance – są zakochani, spędzają razem czas pogrążeni w kontemplacji swoich artystycznych wizji. Einar Wegener
to właśnie pierwszy na świecie człowiek, który poddał się w 1930 roku operacji zmiany płci. Chęć przemiany odkrył
podczas zwykłego dnia spędzonego z żoną – malarką, która poprosiła go o pozowanie do obrazu, gdyż jej modelka
nie mogła się pojawić. W tym momencie w Einarze urodziła się Lili. Mężczyzna odkrył, że kobiecość to coś, co mu się
podoba, co jest dla niego o wiele bardziej odpowiednie niż dotychczasowa wizja męskości. Jak w tej sytuacji
zareagowała żona Einara, Greta? Czy była w stanie zaakceptować decyzję męża i dopuścić jego kobiece
alter ego do ich niemal doskonałego związku?

Ebershoff koncentruje się w swojej powieści bardziej na Grecie, która paradoksalnie staje się postacią
centralną całej książki. Autor wspaniale poradził sobie z charakterystyką bohaterów. To właśnie Einar był tym
szczupłym, niewinnym, delikatnym, niemalże dziewczęcym, natomiast Greta była kobietą silną, zdecydowaną, pewną
siebie i wyemancypowaną. Mistrzowskie ukazanie postaci żony wzbudza współczucie, lecz z drugiej strony podziw
dla kobiety, która potrafi kochać bezwarunkowo, jest niezwykle ludzka, zdając sobie sprawę, nadal silne uczucie do
partnera być może uratuje związek pełen żalu i bólu.

W książce nie znajdziemy obszernych opisów i artystycznych retardacji. Małżeństwo powoli traci swoją
magię i staje się fikcją. Partnerzy nie czują, że to, w czym tkwią, jest dla nich odpowiednie. Możemy interpretować
zdarzenia na wiele sposobów i sami starać się zrozumieć bohaterów. Dzięki niedopowiedzeniom, cała postać Lili,
wcześniej uwięzionej w męskim ciele, jest niezwykle tajemnicza i tak naprawdę po przeczytaniu książki czuje się
niedosyt – nie wiemy o niej praktycznie nic, nie poznaliśmy jej psychiki, przeżyć i uczuć wystarczająco. Po lekturze
nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, co czuje człowiek, który nie urodził się tym, kim powinien.

Mimo tego uchybienia, Ebershoff mistrzowsko sportretował ogólną sytuację i odczucia bohaterów. Z jednej
strony jest to wewnętrzny ból, żal, niezrozumienie, z drugiej wielka miłość i niesamowita chęć akceptacji.
Skomplikowana historia ukazana jest w pozornie prosty sposób. Od zdawkowej charakterystyki bohaterów przeradza
się w dogłębną interpretację ich zachowań.

Subtelna powieść o miłości, która zdaje się przekraczać wszystkie granice i normy obyczajowe, to świetna
analiza psychologiczna kobiety, która jest postawiona przed bolesną prawdą i pragnieniu, którego jej mąż nie jest
w stanie uciszyć. Gorąco polecam.

Marika Owczarek

TTyyttuułł:: „Dziewczyna z portretu”
AAuuttoorr:: David Ebershoff
PPrrzzeekkłłaadd:: Tomasz Bieroń
GGaattuunneekk:: literatura obyczajowa, romans
IIlloośśćć ssttrroonn:: 384
WWyyddaawwnniiccttwwoo:: Znak Literanova
WWyyddaanniiee:: 2016

kampusTV
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"Podręcznik przygody rowerowej"

TTyyttuułł:: „Podręcznik przygody rowerowej”
AAuuttoorr:: Robert Maciąg, Anna Maciąg
GGaattuunneekk:: literatura podróżnicza, poradnik
IIlloośśćć ssttrroonn:: 304
WWyyddaawwnniiccttwwoo:: Bezdroża
WWyyddaanniiee:: 2012

„Podręcznik przygody rowerowej” Anny i Robba Maciągów oraz przyjaciół, których zaprosili do jej napisania,
jest kolejną rzetelną opowieścią z podróży rowerowej Robba Maciąga, który w swoim dorobku ma pozycje takie jak
„Tysiąc szklanek herbaty”, „Tuc Tuc cinema” czy „Rowerem w stronę Indii”. Książka wydawnictwa Bezdroża została
wydana w 2012 roku. Jest zbiorem wspomnień i wiedzy płynącej z doświadczenia autorów. Znajdziemy w niej rady
dotyczące podróży rowerem, podpowiedzi, jak znaleźć idealny jednoślad i co spakować do sakw przed wyruszeniem
w świat. Książka ta jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to opowieści z podróży po Tybecie, Mongolii,
Pamirze, Wietnamie i najpiękniejszej trasy rowerowej świata: pakistańskim Karakorum Highway. Druga część to zbiór
porad dotyczących kosztów takiego wyjazdu, samotnej kobiety w podróży, wyboru odpowiedniego namiotu czy
przewozu roweru w lokalnych środkach transportu.

Książka ta jest pierwszą tego typu pozycją wydaną w Polsce. Łączy w sobie poradnik podróżniczy i historie
obieżyświatów. Lektura napisana jest w sposób jasny i klarowny. Każda opowieść kończy się krótkim tekstem
„W pigułce”, gdzie w kilkudziesięciu słowach możemy znaleźć informacje na temat przebiegu trasy, roweru, spraw
bezpieczeństwa czy podstawowych informacji o kraju, czy regionie. Historie zostały napisane w formie dziennika,
co przenosi czytelnika w inne miejsca, często takie, o których nie dowiemy się na lekcjach geografii. Czytając tę
książkę, rower zdaje się środkiem lokomocji dla każdego. Sposobem na odbycie podróży poślubnej po Maroku czy
wyjazdu na weekend za miasto. W przypadku samotnej podróży podkreślona została chęć poznania drugiego
człowieka i inne spojrzenie na otaczający świat.

Uważam, że najciekawszą i zarazem najpiękniejszą częścią „Podręcznika przygody rowerowej” jest historia
Robba Maciąga, jego samotnej podróży po Pamirze. Tekst ten jest reportażem podróżniczym ukazującym życie ludzi
pośród ośmiotysięczników na końcu świata. Miejscu, o którym świat zdał się zapomnieć. Autor skupiając się na
dobroci mieszkańców Pamiru, ich gościnności i serdeczności, przedstawia krainę przez stulecia przechodzącą z rąk
do rąk różnych państw, aż w końcu pozostawioną samej sobie. Maciąg w piękny sposób „maluje” obraz Tadżykisów i
Afgańczyków oraz ich krainy.
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Aleksandra Pacholska  "Podręcznik przygody rowerowej"

„Ludzie mający tak niewiele i potrzebujący tak dużo wciąż się z nami dzielą tym, co mają.
Chlebem, którego może im zabraknąć, własnym dachem, pod którym jest ciepło i bezpiecznie,

sercem i przyjaznym traktowaniem. Dziś świat przyjeżdża do nich. Świat zafascynowany
Pamirem. Świat, którego potrzebują by o nich nie zapomniano, by ktoś im pomógł w

dogonieniu świata. Dlaczego w ich oczach nie ma smutku, żalu i narzekania, skąd w nich tyle
siły?”

„Podręcznik przygody rowerowej” polecam osobom zainteresowanym tematyką podróżniczą i rowerową.
Każdy znajdzie w tej książce co najmniej jedną historię, która go wzruszy, rozśmieszy, zmotywuje. Dzięki niej w kilka
sekund mamy możliwość przenieść się do miejsc, do których tylko nieliczni mieli okazję dotrzeć.

Aleksandra Pacholska

@olaonherway

/Zmapapodpacha
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"Dziewczyna z pociągu"

TTyyttuułł:: "Dziewczyna z pociągu"
GGaattuunneekk:: thriller, dramat psychologiczny
RReeżżyysseerriiaa:: Tate Taylor
SScceennaarriiuusszz:: Erin Cressida Wilson
MMuuzzyykkaa:: Danny Elfman
ZZddjjęęcciiaa:: Charlotte Bruus Christensen
PPrroodduukkccjjaa:: USA
PPrreemmiieerraa:: 7 października 2016 (Polska)
20 września 2016 (świat)

Film „Dziewczyna z pociągu’’ z 2016 roku jest ekranizacją bestsellerowej książki o tym samym tytule. Thriller
ze scenariuszem Erin Cressidy Wilson wyreżyserowany został przez Tate Taylor. Tytułową rolę ‘’dziewczyny’’ gra
popularna Emily Blunt, znana głównie z takich filmów jak „Diabeł ubiera się u Prady’’, „Sicario’’ czy „Władcy umysłów’’.
W obsadzie znajdziemy też m.in. Luke’a Evansa, który słynie z roli w filmach o Hobbicie. Film dostał dwie nominacje
do Kryształowej Statuetki w kategorii: Ulubiony thriller i Ulubiona aktorka (Emily Blunt).

Książka Pauli Hawkins, będąca podstawą scenariusza filmu, okazała się być wielkim bestsellerem. Podzieliła
ludzi na pół. Jedni uważali ją za znakomity thriller, inni sądzili, że jest nudna i monotonna. Pomimo
niejednoznacznego odbioru książki, stała się ona bardzo popularna. Rozgłos ten postawił wysoko poprzeczkę.
Wymagania odbiorców co do ekranizacji były bardzo duże.

Sam pomysł na scenariusz nie jest nowy. Da się zauważyć pewne podobieństwa (nie tylko tytułowe) do
thrillera „Zaginiona dziewczyna’’ z 2014 roku. Oba filmy opowiadają o fałszywie idealnym obrazie rodziny
z przedmieścia. Życie na pokaz wzbudza zazdrość czy zachwyt sąsiadów. Jednak za ścianami domu, kiedy nikt nie
widzi, rodzinna sielanka wcale nie jest sielanką. Mroczne sekrety i zbrodnie ukrywane są za maską wzorowości
i przykładności.

„Dziewczyna z pociągu’’ opowiada o Rachel, która codziennie jeździ tą samą trasą pociągiem. Zmaga się
z wieloma problemami, które zaczynają się, kiedy zdradza ją mąż. Kobieta cierpi na alkoholizm, jest osamotniona,
nie ma własnego domu, zwalniają ją z pracy. Jej jedynym zajęciem jest jazda pociągiem i obserwacja ludzi dookoła.
Ulubioną czynnością wiecznie pijanej Rachel jest też nawiedzanie byłego męża, jego nowej żony i ich wspólnego
dziecka. Monotonność jej życia zostaje przerwana, kiedy kobieta przypadkiem staje się świadkiem przestępstwa.
Zgłaszając się na policję, sama zostaje oskarżona o udział zbrodni. Dramatyzm postaci budowany jest na tym,
że Rachel jest mało wiarygodna, sama gubi się w swoich zeznaniach, przez alkohol ma luki w pamięci. Zaczyna bać
się samej siebie.
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Reżyser starał się tworzyć napięcie i uchwycić emocje tytułowej bohaterki poprzez ciągłe zbliżenia na jej
twarz. Można powiedzieć, że cały film jest o jej twarzy właśnie. Rachel nie musi nic mówić. Jej opuchnięta, czerwona,
pijana twarz mówi sama za siebie. Widać każde drgnienie jej powieki, każdy grymas, ruch gałek ocznych. Już sam
sposób realizacji filmu: ujęcia i zimna barwa kolorystyczna sugerują gatunek. To coś pomiędzy ciężkim dramatem
a thrillerem. Sama Blunt dobrze zagrała rolę nietrzeźwiejącej i zrozpaczonej kobiety. Jednak pomimo tych zabiegów,
wszystkie te dramatyczne ujęcia i wielkie twarze oglądane na równie wielkim ekranie kinowym mogą być
przytłaczające.

Ekranizacja dzieła Hawkins już od początku wydawała sięEkranizacja dzieła Hawkins już od początku
wydawała się być trudnym przedsięwzięciem. W końcu przez większość książki Rachel jeździ pijana pociągiem,
tworząc tylko w swojej głowie różne scenariusze, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Przypuszczalnie monotonia filmu powinna zakończyć się w chwili, kiedy bohaterka odrywa się w końcu
od szyby pociągu i zostaje wmieszana w mroczną tajemnicę. Niestety, tak się jednak nie dzieje. Film ma więcej cech
dramatu psychologicznego niż thrillera. Zakończenie, które zdaniem czytelników książki warte było przemęczenia się
przez jej nudne początki, w filmie kompletnie nie zaskakuje. Dla stałych bywalców kina jest ono przewidywalne.
Brakuje budowania napięcia, tak charakterystycznego dla tego gatunku. Film może też być trudny w odbiorze przez
zawiłość wątków i płaszczyzn czasowych rodem z „Incepcji”. Mieszają się tu historie nieszczęśliwej Rachel, zaginionej
Megan i nowej żony byłego męża Rachel  Anny.

Film może bronić się tym, że nie miał być typowym thrillerem. Są w nim też elementy dramatu osobistego.
Chyba jednak reżyser za bardzo zainspirował i rozochocił się sukcesem „Zaginonej dziewczyny’’ z marnym skutkiem.
„Dziewczyna z pociągu’’ to film monotonny, przewidywalny i przytłaczający wielkimi twarzami.

Gabriela Patrzyńska

Gabriela Patrzyńska  "Dziewczyna z Pociągu"
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TTyyttuułł:: „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”
AAuuttoorr:: J.K. Rowling, John Tiffany, Jack
Thorne
PPrrzzeekkłłaadd:: Małgorzata HeskoKołodzińska,
Piotr Budkiewicz
GGaattuunneekk:: fantastyka, fantasy
IIlloośśćć ssttrroonn:: 368
WWyyddaawwnniiccttwwoo:: Media Rodzina
WWyyddaanniiee:: 2016

"Harry Potter i Przeklęte Dziecko"

Ósma część przygód Harry'ego Pottera podzieliła miłośników jednego z najbardziej znanych czarodziejów
w historii literatury na dwa obozy. Pierwszy zapragnął przeczytać książkę najszybciej, jak to tylko możliwe. Drugi
zdecydował się w ogóle tego nie robić, aby nie zrujnować wspomnień budowanych przez lata.

"Harry Potter i Przeklęte Dziecko" jest pierwszym wydaniem scenariusza sztuki o tym samym tytule, którego
premiera miała miejsce na deskach londyńskiego "West Endu" 30 lipca 2016r. Książka na podstawie opowieści
J.K. Rowling, Johna Tiffany'ego i Jacka Thorne'a trafiła na półki 31 lipca (w Polsce ukazała się 22 października).
Opowiada o dalszych losach trójki przyjaciół z Hogwartu, skupiając się przede wszystkim na problemach
wychowawczych Harry'ego. Porusza problem dziecka żyjącego w cieniu swojego ojcalegendy. Od młodego Albusa
oczekuje się wielkich czynów, a przynajmniej podobieństwa do Harry'ego, z którym więcej go dzieli, niż łączy.
W szkole jest wyśmiewany. Przyjaźni się z synem wroga swojego ojca, o którym krążą niewybredne plotki,
a ich przyjaźń jest przedstawiona co najmniej dziwnie i mało naturalnie.

Dwójka kilkunastoletnich chłopców spędza ze sobą każdą sekundę, co chwilę przytulając się i zapewniając
siebie nawzajem o wadze ich niezwykłej przyjaźni, która jest w istocie przyjaźnią, a nie jak mogłoby się wydawać 
związkiem homoseksualnym. Kiedy jednak się nie przytulają i nie zapewniają, poddają się wzajemnej, głębokiej
psychoanalizie albo wymieniają się naukowymi ciekawostkami.

Fabuła jest jedynym nienegatywnym aspektem, choć i z tym nie można się do końca zgodzić. Trudno byłoby
powiedzieć, że cykl o Potterze jest realistyczny. Jednak kto z nas, czytając te książki w dzieciństwie, nie wierzył,
że dostanie list z Hogwartu? Rowling troszczyła się w swoich powieściach o to, aby związki przyczynowoskutkowe
były przekonujące. Wszystko wynikało z czegoś i było w sposób racjonalny, oczywiście na standardy świata
magicznego, uargumentowane. W scenariuszu momentami nie wiadomo, co się właściwie dzieje, głównie przez
odbywane przez bohaterów podróże w czasie, które wprowadzają spory chaos. Sceny dzielą czasami tysiące
kilometrów i dziesiątki lat, a sama fabuła jest naciągana.

"Prawda to cudowna i straszliwa rzecz, więc trzeba sięz nia obchodzić ostrożnie"
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Największym mankamentem jest forma książki  scenariusz. Podział na akty i sceny opatrzone krótkimi
didaskaliami odziera historię Harry'ego Pottera z tego, co było dotąd jego największą zaletą. Suche dialogi, zamiast
szczegółowych opisów z poprzednich części, które uczyniły tę serię właśnie tak wyjątkową. Nie sama magia była
najbardziej magiczna, ale atmosfera tworzona obrazami plastycznymi, pełnymi emocji, budowanymi szczegół
po szczególe, sprawiającymi, że niemal można było je widzieć, słyszeć.

Rowling sama niszczy to, co stworzyła. Dorośli już bohaterowie nie przypominają siebie z powieści. Chociaż
są już po czterdziestce, ich dialogi są płytkie, brzmią infantylnie. Hogwart nie jest już domem, jest więzieniem,
miejscem znienawidzonym, miejscem obcym, z którego chce się uciekać. Po prostu staje się zwykłą szkołą. Harry jest
wyrodnym ojcem, a przecież przez siedem części to brak miłości rodzinnej doskwierał mu najmocniej.

Z Pottera zostało już wyciśnięte wszystko, co tylko było można. Ta historia się skończyła. Zaczęła się
natomiast komercyjna twórczość Rowling. Dla mnie, darzącej cykl o Harrym Potterze wielką miłością, wracającej do
niego bardzo często, przeczytanie "Przeklętego Dziecka" było przykrym doświadczeniem. Nic nie jest tutaj takie, jakie
być powinno, a to dlatego, że bardzo różni się od obrazu, jaki stworzyły poprzednie części, zapewne nie tylko
w mojej głowie, ale też w głowach innych fanów. Jednak nie jestem w stanie tej książki fanom Pottera odradzić,
bo wiem, że ciekawość jest bardzo silna. Nie uważam, żeby należało ją przezwyciężać, bo warto być na bieżąco.
Ja tymczasem wspomnienia lektury wypieram już z pamięci.

Katarzyna Pijar

"Na tym właśnie polega przyjaźń, prawda? Nie wiesz, czego potrzebuje twój przyjaciel, wiesz
tylko, że potrzebuje"

Katarzyna Pijar  "Harry Potter i Przeklęte Dziecko"

65



"Czarownica: Bajka ludowa
z Nowej Anglii"

Nieoczekiwana fala zachwytu filmowym debiutem Roberta Eggersa zalała światek krytyki filmowej zaraz
po zdobyciu przez niego nagrody za reżyserię na Festiwalu Filmowym Sundance. Krytycy rozpływali się nad filmem
“Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”, doceniając jego klimat i stronę techniczną, porównując go do starych
klasyków filmu grozy. Niedługo potem dystrybutorzy nagłośnili i wpuścili produkcję do mainstreamowych kin, gdzie
widzowie spotkali się z… rozczarowaniem. Czym zawiniła u niektórych, czym rozkochała w sobie innych  co tak
naprawdę można powiedzieć o debiucie Eggersa?

Nowa Anglia, 1630 rok. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Po ich wygnaniu z wioski
rodzina jest zmuszona założyć nową farmę na całkowitym odludziu, na obrzeżach gęstego lasu. Dzikie środowisko
bardzo utrudnia codzienny byt, lecz to zamieszkała w ciemnym gaju wiedźma stanowi prawdziwe zagrożenie i powoli
zwraca rodzinę przeciwko sobie. Fabuła w większej mierze skupiona jest na najstarszej córce, Thomasin, która,
pomimo wychowania w purytańskiej i przesądnej rodzinie, odczuwa wewnętrzną chęć zmiany i wolności. Film może
się pochwalić niesamowicie dobrze zrealizowanym mrocznym i tajemniczym klimatem. Zabobony, fanatyzm,
czarownice. Efekt ten uzyskany jest poprzez użycie przeszywającej ścieżki dźwiękowej, utrzymanie całego obrazu
w zimnych, nieprzyjemnych barwach oraz użycie częściowo nieruchomych ujęć, które tylko potęgują uczucie izolacji,
bezruchu. Siedząc w kinie, da się wyczuć pewien rodzaj pierwotnego zła emanującego z ekranu, lecz prawdziwym
sukcesem produkcji jest to, że aż do samego końca nie wiadomo, co tak naprawdę to zło stanowi.

Reżyser zostawił dla nas zakończenie otwarte, nie całkiem zrozumiałe, ale dające swobodę wielu
interpretacji. Fabuła tego dzieła ma swoje ekscytujące momenty, ale w większości jest to film cichy, spokojny,
nieruchomy. Nie znajdziemy w nim tzw. jumpscarów, czy też innych typowych dla horrorów rozwiązań, ponieważ,
pomimo ogromnego rozgłosu, film ten jest w zasadzie dziełem niszowym i jako taki należy go traktować. Jest to też
zapewne główny powód tego, że tak wielu jest filmem rozczarowanych. Produkcja była bowiem reklamowana jako
mrożący krew w żyłach horror, a prędzej można nazwać ją reinkarnacją powolnie i swobodnie rozsianej grozy
„Egzorcysty”. Idea obrazu skupia się na fascynacji czarownictwem, pokazaniu niezwykłej małostkowości naszych
bohaterów, którzy sami stanowią dla siebie największe zagrożenie. Pod wpływem strachu i podejrzeń, zwracają się
przeciwko sobie. Prawdziwym mistrzostwem jest tutaj właśnie pozostawienie tej niejasności  czy jest to film o diable,
czy też może o religijnym fanatyzmie, które Lucyfera sobie samo wyczarowało. Twór Eggersa przeraża bowiem na
głębszej, psychologicznej płaszczyźnie. Od samego początku w oczy rzuca się dewocja bohaterów, wiara jednak nie
stanowi dla nich ostoi w trudnych sytuacjach, wręcz przeciwnie.

TTyyttuułł:: "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej
Anglii"
GGaattuunneekk:: horror
RReeżżyysseerriiaa:: Robert Eggers
SScceennaarriiuusszz:: Robert Eggers
MMuuzzyykkaa:: Mark Korven
ZZddjjęęcciiaa:: Jarin Blaschke
PPrroodduukkccjjaa:: Kanada, USA
PPrreemmiieerraa:: 23 stycznia 2015 (świat)
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Jest to horror psychologiczny. Film intuicyjny i surowy, skąpany w melancholii, o znikomej fabule,
ale prawdziwym nasyceniu emocjonalnym bohaterów. Spektakl był dla mnie prawdziwą ucztą dla zmysłów,
utrzymywał w napięciu do samego, spektakularnego, końca. Technicznie wyszukany, ze ścieżką dźwiękową udającą
upadłe anioły oraz nietuzinkowym tematem. Film więcej sugeruje, niż odpowiada, co dla niektórych stanowić może
plus, a innym zaś dawać się we znaki. Tego rodzaju posługiwanie się nastrojem, enigmą, niepewnością
i niesamowicie długie rozwijanie akcji wydaje się inspirowane stylem kubrickowskim. Film nie jest typowym horrorem,
dla wielu wcale nie jest straszny i to, moim zdaniem, może być największym minusem produkcji, szczególnie
w oczach fanów horrorów, którzy spodziewali się czegoś zgoła innego. Jeżeli jednak ktoś ma ochotę na film
nietypowy, sugestywny w swojej grozie oraz wypowiadający wojnę panującej teraz modzie oczywistości nad
ambiwalencją, to dzieło Roberta Eggersa szczerze polecam.

Natalia Poloczek

Natalia Poloczek  "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii"
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67



"2016 DOKĄD?"

TTyyttuułł:: „2016 Dokąd?”
RReeżżyysseerriiaa ii mmuuzzyykkaa:: Zbigniew Preisner
SScceennaarriiuusszz:: Ewa Lipska
SScceennooggrraaffiiaa:: Boris Kudlicka
PPrreemmiieerraa:: 10 listopada 2016, godz. 19:00

Spektakl „2016 DOKĄD?” to jedno z najbardziej
wyczekiwanych oraz największych wydarzeń zorganizowanych
w ramach programu Europejska Stolica Kultury. To niezwykłe
widowisko powstało z połączenia wizji i unikatowej muzyki
Zbigniewa Preisnera oraz scenariusza poetki Ewy Lipskiej, która
uwzględniła w nim swoje utwory oraz myśli filozofa Seneki.

Koncert składał się z trzech części nadających całości nieco eklektyczny charakter. W pierwszej fazie uwaga
widza skierowana była na chór NFM pod kierunkiem Agnieszki FrankówŻelazny, który powtarzał myśli Seneki,
np. „Człowiek człowiekowi wilkiem” czy „Cechą najgorszą jest pospólstwo”, będące dla współczesnych ostrzeżeniem,
przestrogą czy lekcją. W drugim fragmencie spektaklu zatytułowanym „Kabaret” pierwsze skrzypce grają natomiast
Beata Rybotycka, Anna Szałapak, Edyta Krzemień, Jacek Wójcicki oraz Joanna Pocica. Widowisko wieńczy
natomiast występ australijskiej artystki o niezwykle rzadkiej barwie głosu, jaką jest kontralt, Lisy Gerrard, której
towarzyszy zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy pod kierownictwem Zbigniewa Szymczyka. Wszystkie
te fragmenty scalały wypowiedzi Jerzego Treli.

Taki, łączący w jedną całość niejednorodne elementy, układ nie przeszkadzał jednak w odbiorze, a chyba
nawet uwypuklał problematyczność czy może raczej wskazywał na dysharmonię czasów, w jakich przyszło nam żyć.
Właśnie tego dotyczył spektakl. Było to swego rodzaju studium nad kierunkiem, w jakim zmierza ludzkość. Analiza
realiów współczesności. Autorzy niejako zadali publiczności pytanie o sens i miejsce człowieka we współczesnym
świecie. Pozostawiając jednak te kwestie nierozstrzygnięte, Preisner oraz Lipska dali widowni możliwość
indywidualnego pochylenia się nad tą problematyką. Nie zabrakł także nieco bardziej bezpośredniego odniesienia do
aktualnych wydarzeń mających miejsce w naszym kraju. Autorzy ironiczne spojrzeli na polską scenę polityczną,
a to, co zaprezentowali w odniesieniu do aktualnych wydarzeń we Wrocławskim Teatrze Polskim czy narzędzi, jakimi
posługuje się obecny rząd, nabrało nieco charakteru paszkwilu.

Pomimo wielu różnorakich opinii dotyczących spektaklu, to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń
tego roku: ze względu na obsadę, muzykę, warstwę merytoryczną i tematykę. Pozostawiając z tyłu nasze sympatie
i antypatie polityczne, spektakl Zbigniewa Preisnera to uczta dla zmysłów i niezwykłe wyzwanie dla intelektu.

Mateusz Połoczański

Mateusz Połoczański  "2016 DOKĄD?"RECENZJE
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Powieść "Małe Życie" autorstwa Hanya'i Yanagihary, to jedna z najgłośniejszych powieści amerykańskich
ostatnich lat. Książka traktuje o czwórce przyjaciół mieszkających w jednej z największych metropolii Stanów
Zjednoczonych  Nowym Jorku. Na kartach tego pokaźnych rozmiarów dzieła, śledzimy losy Juda, Willema, Malcolma
oraz JB od czasu ich nauki w college’u, do okresu później dojrzałości. W "Małym życiu" podjęte są tematy niezwykle
ważkie, zwłaszcza w życiu osoby dorastającej, takie jak: przyjaźń, miłość, akceptacja czy trauma.

Czwórka przyjaciół odnosi sukces. Pełen temperamentu JB zostaje malarzem i z czasem zyskuje
ogólnokrajowy rozgłos. Malcom jest uznanym architektem. Willem z powodzeniem rozwija swoją karierę aktorską.
Jude wykazuje duże umiejętności matematyczne i osiąga sukces w branży prawniczej. Na pierwszy rzut oka
wszystko układa się zgodnie z oczekiwaniami. Jest jednak coś, co zmienia tę sielankową perspektywę. To tajemnica,
którą jeden z przyjaciół konsekwentnie ukrywa i rozpamiętuje. Trauma, która odciska olbrzymi ślad na życiu Juda.
Przyjaźń staje w obliczu wyzwania. Wyzwania, jakim jest wyciagnięcie Juda z otchłani wspomnień. Czy Malcolm,
JB oraz Willem, którego z Judem łączy szczególna zażyłość, podołają zadaniu?

"Małe Życie" podejmuje tematy trudne, wręcz druzgocące. Czytelnik, brnąc przez kolejne strony, dowiadując
się coraz więcej na temat przeszłości Juda, może doznać uczucia przeszywającego smutku. Szok to coś, co ta
historia z pewnością gwarantuje. Wydaje się, że tyle nieszczęść, ile spotkało tego biednego chłopaka,
to zdecydowanie zbyt wiele jak na jednego człowieka. Od straty rodziców, przez surowe wychowanie w klasztorze,
zmuszanie do prostytucji, aż do przemocy doświadczanej z rąk jego partnera i tragicznej śmierci najbliższej mu
osoby. To właśnie bilans przeżyć, które w jego młodym, czy też bardziej dojrzałym życiu rzutują na jego zachowaniu 
na jego problemy z poczuciem własnej wartości, na permanentne cięcie się i w końcu próby samobójcze.

Są w tej powieści także momenty pokrzepienia. Przyjaźń, o której już wcześniej wspomniałem, zostaje w tej
książce dogłębnie scharakteryzowana i udokumentowana. Willem to człowiek, którego za przyjaciela chciałby mieć
każdy. Jego postrzeganie tego rodzaju związku pomiędzy dwoma osobami rozczula i daje nadzieje. Willem
równoważy emocje towarzyszące czytelnikowi podczas tej lektury. Dzięki niemu to opowieść nie tylko o cierpieniu,
tragedii, śmierci, ale właśnie o przyjaźni, miłości i nadziei.

"Małe życie"

TTyyttuułł:: „Małe życie”
AAuuttoorr:: Hanya Yanagihara
PPrrzzeekkłłaadd:: Jolanta Kozak
GGaattuunneekk:: powieść
IIlloośśćć ssttrroonn:: 800
WWyyddaawwnniiccttwwoo:: W.A.B.
WWyyddaanniiee:: 2016

"Moralność pomaga nam tworzyć prawa,
lecz nie pomaga nam ich stosować"
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"Ja wiem, że moje życie ma sens, ponieważ jestem dobrym przyjacielem. Kocham moich
przyjaciół, troszczę się o nich i mam wrażenie, że ich uszczęśliwiam."

"Małe Życie" dzięki rozbudowanej fabule pozwala dokładnie poznać, zrozumieć i zżyć się z jego bohaterami.
Nie jest to powieść przegadana. Nie nudzi. Jej rozmiary pozwalają zajrzeć do tych momentów, które nie dość, że
często są najciekawsze, to jeszcze zazwyczaj, mają ogromny wpływ na to, jakimi obecnie osobami są te postaci.
Yanagihara stworzyła rzecz, która być może dla niektórych będzie zbyt przytłaczająca, jednak może ona dostarczyć
ogrom pozytywnych wrażeń i przemyśleń.

"Małe Życie" to pierwsza współczesna, tak dogłębna i dokładna charakterystyka grupy ludzi na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Uważam, że jest to książka, którą warto przeczytać. Osoby o słabszych nerwach niewątpliwie
powinny sobie tę powieść dawkować, tak, aby rozmiar nieszczęścia jednego z bohaterów, nie przerósł ich możliwości.
Należy mieć jednak na uwadze, że każdy fan literatury powinien z dużą dozą sympatii podejść do historii, którą
Yanagihara przedstawiła doskonale.

Konrad Pruszyński
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TTyyttuułł:: „Robert Enke. Życie wypuszczone z rąk”
AAuuttoorr:: Ronald Reng
PPrrzzeekkłłaadd:: Michał Jeziorny
GGaattuunneekk:: biografia
IIlloośśćć ssttrroonn:: 400
WWyyddaawwnniiccttwwoo:: SQN
WWyyddaanniiee:: 2015

Dzisiaj mija siedem lat od śmierci Roberta Enke. Bramkarz, który
miał zostać podstawowym graczem reprezentacji na Mundialu w RPA,
samotnie walczył z depresją. Przegrał… 10 listopada 2009 roku rzucił się
pod pociąg. Zginął na miejscu.

Już przed sięgnięciem po tę książkę, wiedziałam, że będzie to mocna lektura. Wywarła ona na mnie tak silne
wrażenie, tak mocno zakorzeniła się w mojej głowie, że zapamiętam ją na bardzo długo. I choć mam chęć do niej
wrócić już teraz i przeczytać jeszcze raz, wiem, że myślę w tym momencie irracjonalnie, bo „Życie wypuszczone
z rąk” to jedna z tych książek, które, czytając po raz kolejny, ponownie doprowadzą Cię do takiego stanu, w jakim
wolałbyś siebie nie widzieć.

Historia Roberta Enke jest jedną z najbardziej poruszających i druzgocących, jakie było mi dane przeczytać.
Oczywiście Ci, którzy interesują się sportem i futbolem, z pewnością kojarzą tego piłkarza, inni mogli o nim usłyszeć
10 listopada 2009 roku, kiedy choroba wygrała, a Robbi odszedł z tego świata, zostawiając żonę, dziecko, przyjaciół,
którzy myśleli, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że Robert pokona "czarnego psa" po raz drugi. Dopiero potem
zdali sobie sprawę, jak bardzo się mylili...

„Jaką siłą musi dysponować ta choroba, aby ktoś taki jak Robert Enke zyskał pewność, że
najlepszym rozwiązaniem będzie śmierć? Jaki mrok musi otaczać człowieka, żeby ktoś

zdolny do tak wielkiej empatii jak Robert nie był świadomy, jak po jego śmierci cierpieć będą
jego bliscy? (...) Jak wygląda życie z depresją bądź przeświadczeniem, że może ona w każdej

chwili powrócić? Jak wygląda życie ze strachem przed strachem?”

Autor przedstawił nam drogę Roberta przez całą karierę, od występów w Carl Zeiss Jena, poprzez
młodzieżową reprezentację Niemiec, Borussię Mönchengladbach, Benficę, Barcelonę, krótki epizod w Fenerbahçe,
Tenerife i wreszcie w Hannover 96 oraz reprezentacji narodowej wraz z życiem prywatnym. Przeglądając to piłkarskie
CV, wydaje się, że Robbi musiał mieć naprawdę niesamowitą karierę, pełną przygód, usłaną pasmem sukcesów
i międzynarodowych wyróżnień. Tak może pomyśleć osoba, która nie znała problemów tego bramkarza, była po
prostu kibicem, podziwiającym jego kunszt między słupkami swojego ukochanego zespołu. Kiedy jednak poznajemy
jego życie poza boiskiem, włos jeży nam się na głowie. Jak to możliwe, że nikt nic nie zauważył?

Czytając tę książkę, w pewnych momentach chce się krzyczeć z bezsilności, choć podświadomie wiesz,
że twoje nawoływania do nikogo nie dotrą, że Robert musi skończyć tragicznie, choć kilka osób mogło zachować się
inaczej, on sam mógł zdecydować się na przejście do Manchesteru United, a wtedy losy tego młodego piłkarza
zmieniłyby się całkowicie, być może ratując mu życie. Właśnie wtedy obraz przed oczami nagle zaczyna
Ci się rozmywać, nie możesz rozróżnić liter, z prostego powodu, to łzy, które podczas tej lektury pojawią się nawet
u największego twardziela.

"Robert Enke. Życie wypuszczone z rąk"
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Warto podkreślić niesamowity talent Ronalda Renga, który napisał genialną książkę. Znał się, a nawet
przyjaźnił z Robertem, a mimo to potrafił być obiektywny. Śmiem twierdzić, że Reng wydał tę pozycję tak, że lepiej nie
zrobiłby tego sam Robert Enke. Lekkość pióra autora jest naprawdę zadziwiająca. Nie bez powodu biografia została
nagrodzona prestiżowym tytułem William Hill Sports Book of the Year. Niemiecki dziennikarz przedstawił nam całą
gamę uczuć, umiejętnie pomiędzy nimi balansując, przez co nie sposób nie płakać czy nie śmiać się w niektórych
momentach, w innych ciarki pojawiają się na całym ciele. Chwilami mamy wrażenie, że to sam bramkarz przedstawia
nam swoją historię, co jest absolutnie genialnym utwierdzeniem w przekonaniu, że książka jest naprawdę tak dobra. I
choć nigdy nie dowiemy się, co działo się w głowie Robbiego, to mamy namiastkę tego, co czuł. Opisy
poszczególnych meczów przedstawione są w taki sposób, że odczuwamy całą presję spoczywającą bramkarzu.
Ciekawym zabiegiem jest z pewnością połączenie wypowiedzi poszczególnych osób. Bardzo się cieszę, że nie mamy
tutaj do czynienia z wywiadami, a raczej poszczególnymi zdaniami, przez co całość jest niezwykle płynna
i przejmująca. Mogłoby się wydawać, że ta książka będzie żerowaniem na cudzej tragedii lub laurką pełną pięknych,
aczkolwiek zarazem pustych słów. Nic bardziej mylnego, lektura ta nie ma z tym nic wspólnego i właśnie dlatego jest
tak dobra. To prawdziwy hołd dla Roberta Enke.

Wypadałoby napisać też kilka słów na temat strony technicznej. Wydawnictwo SQN prezentuje pewien
poziom, poniżej którego nie schodzi. Jestem przekonana, że polskie wydanie biografii Roberta jest najlepsze.
Okładka zaprojektowana przez Pawła Szczepanika jest absolutnie fenomenalna: obraz zza siatki bramkarskiej, gdzie
ze spuszczoną głową na zielonej murawie siedzi Enke, czarnobiałe trybuny, reszta w bieli, genialne oddanie tego, co
znajdziemy w środku.

Pomyślmy, jak wiele osób zbywa lub wyśmiewa temat depresji, nie wiedząc, jak potężną moc ma ta choroba.
Niedawno przekonała się o tym chociażby Justyna Kowalczyk, która swoją drogą czytała tę książkę, zanim została
przetłumaczona na język polski, co niewątpliwie bardzo jej pomogło. W tej lekturze został zachowany dystans
pomiędzy biografią a samą depresją, choć zdecydowanie ma na celu pokazanie, jak groźna jest w dzisiejszych
czasach. Może dotyczyć każdego z nas, sportowca, przed którym świat stoi otworem a największe sukcesy dopiero
przed nim, prezydenta, urzędnika czy zwykłego szarego człowieka. Ronald Reng chce pomóc innym, którzy cierpią,
nie mogąc poradzić sobie z depresją.

„Gdybyś choć raz na pół godziny, zamieniła się ze mną głowami, wiedziałabyś, jak się czuję.”

„Życie wypuszczone z rąk” to jedna z najlepszych książek, jakie czytałam do tej pory. Jest niczym kropla
drążąca skałę. Nie da ci spokoju i nie ma tu znaczenia, czy przeczytałeś ją tydzień, miesiąc czy kilka miesięcy temu.
To jedna z tych pozycji, obok której nie można przejść obojętnie i nawet ci, którzy nie interesują się piłką nożną i nie
mają o niej zielonego pojęcia, muszą ją przeczytać. To lektura z tzw. „must read”. Wywarła na mnie ogromne
wrażenie, samotność Roberta w walce z depresją jest przerażająca, choć jeszcze bardziej przeraża mnie sama
bezwzględna choroba. Mylą się też ci, którzy twierdzą, że Enke popełnił zwyczajne samobójstwo. Kompletnie go
lekceważąc, są w tym momencie tak samo ślepi, jak Barcelona, która nie zauważyła dramatu swojego piłkarza,
rozgrywającego się na ich oczach…

„Śmierć osoby cierpiącej na depresję nigdy nie jest decyzją człowieka wolnego.”

Katarzyna PrzepiórkaRecenzja ukazała się 10 listopada 2016 na stronie:

amerykanskapilka.pl
@pustulkaa

@pustulkaa
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"Joanne"

Album otwiera lekka kompozycja o spokojnej melodii znanych nam z akustycznych aranżacji popowych
utworów. Choć nigdy nie byłem wielkim fanem wolniejszych kawałków Gagi, „Diamond Heart” jest ich
przeciwieństwem. Idealnie wprowadza w zachodni nastrój albumu i jest jednym z najbardziej udanych produkcji Gagi.
Kolejne nagrania na trackliście to świetnie wyprodukowane przez Marka Ronsona, BloodPop i RedOne’a piosenki,
jedne z najbardziej wpadających w ucho na płycie. Ich pop rockowa melodia i rytm, jak w dyskotece
w latach 70., porywają do tańca, ale i szybko zapadają w pamięć. Mowa tu przede wszystkim o moich faworytach:
„AYo” (moim zdaniem zasługuje na teledysk, którego akcja dzieje się na dzikim zachodzie), „Dancin’ In Circles" czy
ulubieniec fanów „John Wayne”.

Następnie na trackliście widnieje pierwszy singiel zapowiadający album: „Perfect Illusion”. Utwór zdobył
pozytywne recenzje krytyków. Moim zdaniem piosenka jest genialna i była doskonałą zajawką albumu. Powtarzane
jak mantra „it wasn’t love, it was a perfect illusion” wbija się do głowy i nie chce z niej wyjść. Po tak przebojowym
utworze przychodzi czas na refleksję, którą przywołuje kolejny singiel z płyty: „Million Reasons”. Oba single nawiązują
do rzeszy fanów oraz do niespełnionych miłości artystki.

Przed premierą płyty krążyły plotki, że Gaga zerwała swoje zaręczyny z Taylorem Kinneyem. Czyżby
śpiewała właśnie o nim? Z całym szacunkiem dla Gagi, musimy być wdzięczni Taylorowi. Być może gdyby nie on,
nie powstałaby tak dobra pod względem artystycznym i estetycznym płyta. Innym utworem, który także zasługuje
na pamięć jest „Angel Down”, wyprodukowany przez RedOn’a, który współpracował z Lady Gagą przy tworzeniu
jej debiutanckiej płyty. Muszę przyznać, że ich wspólna kompozycja jest zwieńczeniem tej ciężkiej pracy przez lata.
Choć utwór bardzo odbiega od elelctropopu znanego nam z „Poker Face”, to jest to wciąż świetne nagranie, które
wokalnie może spodobać się nie tylko miłośnikom popu. Podobnie jak cały ten album.

Dla Lady Gagi jako twórcy piąta solowa płyta jest wręcz rewolucyjna. Kontrast pomiędzy elektronicznym
i szalonym „ARTPOPem” a rockową, estetyczną „Joanne” jest wręcz nie do opisania. Czy zmiana konwencji
z muzyki tanecznej w nastrojowe country to znak, że Lady nie jest już „Gagą”? Nic bardziej mylnego! Jestem skłonny
stwierdzić, że Gaga nigdy się nie zmieni. „John Wayne” ma zadatki na feministyczny, wręcz antymęski hymn,
a „Dancin’ in Circles” mówi o masturbacji. Jedno jest pewne: Stefanie Joanne Germanotta nigdy nie przestanie nas
szokować. I chwała jej za to.

Łukasz Pytka

Łukasz Pytka  "Joanne"

TTyyttuułł:: "Joanne"
GGaattuunneekk:: Dancepop, Soft rock
WWyykkoonnaawwccaa:: Lady Gaga
WWyyttwwóórrnniiaa:: Interscope Records
IIlloośśćć uuttwwoorróóww:: 11
PPrreemmiieerraa:: 21 października 2016

Rockowe ballady, country i lata 70. Tak gatunkowo
można opisać nowy album Lady Gagi, nazwany imieniem
cioci artystki: „Joanne”. Pierwsze wrażenie po premierze

Recenzja ukazała się 21 listopada 2016 na stronie:
@lucariomonsta
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"Fantastyczne zwierzęta
i jak je znaleźć"

TTyyttuułł:: "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"
GGaattuunneekk:: familijny, fantasy, przygodowy
RReeżżyysseerriiaa:: Dawid Yates
SScceennaarriiuusszz:: J.K. Rowling
MMuuzzyykkaa:: James Newton Howard
ZZddjjęęcciiaa:: Philippe Rousselot
PPrroodduukkccjjaa:: USA, Wielka Brytania
PPrreemmiieerraa:: 18 listopada 2016 (Polska)
8 listopada 2016 (świat)

18 listopada 2016 r. wszyscy fani przygód Harry’ego Pottera ruszyli tłumnie do kin, by zobaczyć długo
wyczekiwaną adaptację filmową książki J.K. Rowling, także osadzonej w świecie czarodziejów pt. „Fantastyczne
zwierzęta i jak je znaleźć”. Kolejny film fantasy w reżyserii Dawida Yatesa, którego akcja dzieje się w latach 20., czyli
około siedemdziesiąt lat przed „Kamieniem filozoficznym”. To właśnie do „Fantastycznych zwierząt…” Rowling
napisała swój pierwszy scenariusz, a 13 października ogłosiła, że będzie aż pięć części tej nowej serii.

Wszystko zaczyna się, gdy do Nowego Jorku przybywa Brytyjczyk Newt Scamander (grany przez Eddiego
Redmayne’a). Jego tajemnicza walizka pełna fantastycznych zwierząt zaczyna wzbudzać wielkie zainteresowanie
wśród Nowojorskiego Stowarzyszenia Czarownic i Czarowników, które uważa je za niebezpieczne. Przypadkiem
walizka trafia w ręce mugola polskiego pochodzenia, a trzy z magicznych stworzeń uciekają. Aby zapobiec tragedii,
Newt wraz z pracownicą Magicznego Kongresu USA  Tiną (Katherine Waterston), wybiera się na poszukiwanie
zgub. W filmie pojawia się również kontrowersyjna postać dawnego przyjaciela, a następnie największego wroga
Albusa Dumbledora. Jest to oczywiście Gerard Grindenwald grany przed Johnny’ego Deppa. To historia zupełnie
odmienna od tej, opowiadającej o paczce przyjaciół z Hogwartu.

Tutaj otwiera się przed nami mroczny świat dorosłych czarodziejów. Nie zabrakło również wątku miłosnego.
W filmie pojawia się także problem politycznospołeczny „większego dobra”. W moim odczuciu Rowling i inni twórcy
filmu doskonale pokazali obraz początków tyrani. Od strony technicznej nie można mieć nic do zarzucenia.
Spektakularne efekty specjalne z najwyższej półki. Również dobór aktorów wydaje mi się bardzo trafiony. Główny
bohater, mimo że nieurodziwy, praktycznie od pierwszej minuty zyskuje sobie sympatię widzów. Osobiście nie gustuję
w dobrych charakterach, lecz Newt Scamander potrafi zauroczyć i rozbawić. „Magia zawsze zaskakuje, a Rowling
z pewnością ma w zanadrzu jeszcze sporo materiału dla tych, którzy związali się z jej światem” – można przeczytać
w The Hollywood Reporter.

Oliwia Rybiałek
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TTyyttuułł:: "Uczeń"
GGaattuunneekk:: dramat
RReeżżyysseerriiaa:: Kirill Serebrennikov
SScceennaarriiuusszz:: Kirill Serebrennikov
MMuuzzyykkaa:: Ilya Demutsky
ZZddjjęęcciiaa:: Vladislav Opelyants
PPrroodduukkccjjaa:: Rosja
PPrreemmiieerraa:: 13 maja 2016 (świat)

"Uczeń"

W „Kinie Nowe Horyzonty” odbył się pokaz filmów nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych.
Jednym z nich był „Uczeń”. To rosyjski film z 2016 roku w reżyserii Kirilla Serebrennikova znanego chociażby z takich
filmów jak „Doktor Ragin” (2004) „Dzień w Juriewie” (2008) oraz „Zdrada” (2012).

Główny bohater  Veniamin  to uczeń liceum, który popada w fanatyzm religijny. Cała historia zaczyna się,
gdy odmawia chodzenia na zajęcia wychowania fizycznego. Jak się później okazuje, przeszkadza mu lekkość
obyczajów młodzieży , a konkretnie dziewczyny w skąpych strojach, ponieważ, jak sam stwierdza „uraża to jego
uczucia religijne”. Veniamin zaczyna cytować Biblię przy każdej okazji, bojkotując na przykład zajęcia prowadzone
przez nauczycielkę biologii. Jego obsesja zaczyna nabierać kolosalnych rozmiarów. Matka i grono pedagogiczne,
początkowo przejęci jego postawą, z czasem zaczynają lekceważyć powagę sytuacji (z wyjątkiem nauczycielki
biologii) i zaczynają mu ulegać, podczas gdy w głowie chłopaka rodzą się coraz bardziej chore pomysły. Uważa,
że współczesny świat jest zepsuty. Głosi też, że należy żyć zgodnie z zasadami Starego Testamentu. Odrzucać dobra
materialne, nie uznając teorii ewolucji czy homoseksualizmu. W końcu przez jego zaślepienie religią dochodzi
do tragedii.

Obsada aktorska została bardzo dobrze dobrana. Aktorzy idealnie wcielili się w swoje role. Petr Skvortsov
idealnie odzwierciedlił postać Veniamina Yuzhina i to jemu należą się największe brawa. Nie można jednak
umniejszać wkładu kompozytora (Ilya Demutsky), ponieważ oprawa muzyczna dopełniała wizję reżysera i podkreślała
nastrój filmu. „Uczeń” został doceniony m.in. przez Akademię Europejskich Nagród Filmowych właśnie za wspaniałą
muzykę (nagroda dla najlepszego kompozytora 2016 roku). Poza tym film wygrał Nagrodę im. Francois Chalais
w kategorii najlepszy film dokumentalny.

Główny wątek, który pokazuje ekstremizm religijny, ukazany jest na tle licealnej społeczności. Możemy się
przekonać, że problem ten dotyczy tylko islamu i tak naprawdę może on wystąpić w każdej religii. Poruszany jest też
problem braku akceptacji homoseksualizmu. Myślę, że ten film pokazuje większości, że wiara jest dobra tylko wtedy,
kiedy zachowujemy zdrowy rozsądek. Kiedy jednak przeradza się w taki fanatyzm, staje się niebezpieczną bronią
w rękach niedoświadczonej osoby, takiej jak główny bohater filmu. "Uczeń" jest filmem, który naprawdę warto
zobaczyć. Otwiera on bowiem oczy, zmienia spojrzenie na świat. Daje do zrozumienia, że nic nie będzie już takie
samo.

Valentyna Solovei

@valyuhaa
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