
l a b i r y n t N u m e r 1 / 2 0 1 7

od redakcji

My, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i
aspirujący dziennikarze, obserwatorzy i
komentatorzy życia, na ręce Czytelników

składamy pierwszy numer gazety “Labirynt”.
Ze względu na szeroki wachlarz zainteresowań
naszych redaktorów, tematyka numeru jest
bardzo różnorodna- znajdą Państwo poważny
artykuł publicystyczny oraz lekki felieton o

modzie i czasem zbyt wysokich wymaganiach,
recenzje bajek oraz filmów festiwalowych.
Powierzając Czytelnika przewodnictwu
redaktorów, mamy nadzieję, że zechce

wędrować dalej i nie zagubi się w lekturze. Nie
przedłużając wstępu i nie chcąc zrazić,

zapraszamy do lektury- oby jak najmilszej!

Jednakże cywilizacja, która
nie zadaje pytań, która
wyrzuca poza swój obręb
cały – wyrażający się
właśnie pytaniami – świat
niepokoju, krytycyzmu i
poszukiwań, jest
cywilizacją stojącą w
miejscu, sparaliżowaną,
nieruchomą.

Ryszard Kapuściński
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komentarze

Le Cabaret

Plebiscyt Złotej Piłki zawsze budzi wiele
emocji i kontrowersji. Niezależnie kto
wygrywa, a kto zajmuje pozostałe
miejsca – zawsze znajdą się
pokrzywdzeni. W tym roku zgodnie z
oczekiwaniami statuetkę zgarnął
Cristiano Ronaldo i z tym nikt nie miał
większego problemu. Za to im dalej, tym
gorzej. „Bo Suareza nie ma na podium,
bo Bale za Neymarem, bo Vardy w
dziesiątce” etc. Ale największy dramat,
szczególnie dla polskiego środowiska
sportowego to dopiero 16 pozycja
Roberta Lewandowskiego. Jak to określił

sam Lewandowski na Twitterze ,,Le
Cabaret’’.

Chciałbym, żeby ludzie przestali
przywiązywać uwagę do takich
plebiscytów. Oczywistą rzeczą jest fakt,
że to prestiżowe wyróżnienie, ale nie jest
ono w ogóle miarodajne do tego jak
rzeczywiście dany zawodnik przez cały
rok grał. To zwyczajny konkurs
popularności z dodaniem osiągnięć
klubów i drużyn. No bo czy taki Rui
Patricio jest lepszym piłkarzem od
Lewandowskiego? Oczywiście, że nie,
ale Euro wygrał. Albo Vardy, który na
poziom Lewego nigdy nie wskoczy, ale

mistrzem Anglii został i głośno też o nim
było. Weźmy nawet tego będącego jedną
pozycję wyżej od Polaka Paula Pogbe.
Ten piłkarz ma za sobą jeden z gorszych
okresów w karierze, ale przeszedł do
Manchesteru United za rekordową kwotę,
więc jakieś głosy dostał. Takie
nieporozumienia jak pozycja
Lewandowskiego już się zdarzały
(niektórzy pewnie pamiętają Davida
Luiza w ,,11’’ roku) i zdarzać się będą, a
mądry kibic powinien się po prostu lekko
uśmiechnąć pod nosem i to zignorować.

Grzegorz Krawczyk

25 Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Drum Fest 2016 w

Opolu

Jubileuszowy Międzynarodowy
Festiwal Perkusyjny odbywał się w
dniach od 30.09 do 27.10. Jest to
największa i jedyna w swoim rodzaju
wielodniowa impreza muzyczna
skierowana do szerokiego grona
pasjonatów dobrej muzyki, dająca nie
tylko możliwość uczestniczenia we
wspaniałych koncertach, ale pozwalają
także młodym muzykom doskonalić
umiejętności i szkolić się pod okiem
swoich idoli. Każdego roku zaproszeni
zostają wybitni instrumentaliści, gwiazdy
światowej sceny muzycznej,
przedstawiciele muzyki klasycznej,
jazzowej, etnicznej, a także rockowej.
Festiwal jest wydarzeniem
z wieloletnią tradycją i historią. Z
krajowego przedsięwzięcia przeobraził
się w międzynarodowy – największy w
Europie. Impreza ta przyciąga
szczególnie młodych muzyków, którzy
pragną rozwijać swoje umiejętności,
wymieniać doświadczenia z osobami

pochodzącymi z różnych zakątków
świata.
W poprzednich edycjach można było
usłyszeć znakomite osobistości
światowych scen muzycznych m.in.
Tony Levin (Pink Floyd, Peter Gabriel),
Thomas Lang (Kylie Minogue). W tym
roku wystąpił m.in. Ray Wilson – były
wokalista zespołu Genesis.

Młodzi, zdolni perkusiści i
wibrafoniści mieli szansę szkolenia się
pod okiem profesjonalnych,
doświadczonych muzyków z całego
świata m.in. Jason Sutter (USA) który w
2012 roku dołączył do zespołu Marilyn
Manson jako perkusista na światową
trasę koncertową, Maciej Gołyźniak,
współpracujący z cenionymi polskimi
artystami m.in. z Moniką Brodką, Anią
Dąbrowską czy Ryszardem Rynkowskim.
Jest to wspaniałe doświadczenie,
szczególnie dla tak młodych osób,
dopiero rozpoczynających swoją karierę
muzyczną, która nie zawsze jest łatwa.

Warsztaty i kilkudniowa współpraca
motywują muzyków i pokazują im, że
warto walczyć o swoje marzenia. Biorąc
udział
w przeglądzie instrumentów
perkusyjnych, mogli zmierzyć się z
uzdolnionymi muzykami, usłyszeć
profesjonalną opinię światowych gwiazd
i poprzez to uzyskać cenne wskazówki.

Drum Fest jest imprezą dla każdego –
zarówno dla zawodowców jak i
muzycznych amatorów. Poprzez
kameralny charakter koncertów oraz
warsztatów, można było poczuć bliskość
swoich idoli. Każdy koncert stawał się
niesamowitym przeżyciem, które na
długo pozostanie w pamięci. Sam artysta,
występując na niewielkiej scenie miał
możliwość bycia w bliskim kontakcie z
publicznością. Dzięki temu można było
zauważyć jak głęboka jest więź
emocjonalna pomiędzy muzykiem, a
odbiorcą, a tym samym jak silnie muzyka
może oddziaływać na człowieka.
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Panowała wtedy niesamowita atmosfera,
która z koncertu na koncert przyciągała
coraz większą publiczność.

Ogromna frekwencja, wyprzedane
bilety, światowej sławy gwiazdy, setki
młodych, zdeterminowanych i pełnych
wrażliwości muzycznej ludzi oraz
rewelacyjne koncerty, pokazują jak
wspaniały i prestiżowy jest Festiwal

Perkusyjny Drum Fest. Czy kolejne
edycje będą równie obiecujące?
Uważam, że narastająca popularność i
coraz większe zainteresowanie
festiwalem, pozytywne opinie ludzi,
którzy brali w nim udział oraz wielkie
chęci młodych muzyków świadczą o jego
sukcesie i z pewnością gwarantują
kolejne edycje pełne muzycznej energii.
Julia Ledwoch

Sztuka jakości i jakość
sztuki

Przesuwam rytmicznie palcem po ekranie
telefonu. Oglądam obrazek za obrazkiem,
a każdy kolejny wywołuje u mnie
dziwnie wrażenie, że widziałam
wcześniej podobny. Po chwili przekonuję
się, że to nie tylko wrażenie.
Mimo że mój wiek, dla niektórych warty
jest jedynie podsumowania o treści „co
Ty możesz wiedzieć o życiu,
kochaniutka?!”, pamiętam czas, gdy
sławę zdobywało się za zasługi albo
wybitny talent. Wtedy uznanie, w
większości przypadków, wiązało się z
pracą nad stworzeniem czegoś albo
doskonaleniem tego, co otrzymało się od
losu.
Tymczasem idąc do sklepu na codzienne
zakupy, spotykam co najmniej jednego
fotografa architektury zastygającego na
środku chodnika, by uchwycić
smartfonem fasadę kamienicy.
Sprawdzając
w Internecie, co będziemy nosić w
najbliższym sezonie, znajduję strony
trzynastoletnich znawczyń mody (które
dodatkowo specjalizują się w modelingu).
A gdy szukam piosenki ulubionego
wykonawcy, w pierwszej kolejności
odnajduję jej przerobioną wersję
nieznanej mi osoby (która okazuje się
podbijać serca innych widzów na całym
świecie).
Cieszę się, gdy obserwuję moich
rówieśników stawiających pierwsze
kroki w różnych dziedzinach sztuki. To
piękne, że wciąż, mimo panującego
uniwersalizmu i konsumpcjonizmu,
odnajdujemy

w niej sens. Świetnie jeśli pragniemy
tworzyć, wykorzystujemy swój potencjał
i jesteśmy wrażliwi na bodźce.
Ale czy faktycznie tysiące niepokojąco
podobnych zdjęć ogólnie pożądanych
przedmiotów na niepokojąco podobnych
profilach są wystarczającym powodem
do uczynienia ich właścicieli
ambasadorami znanych marek? Okazuje
się, że tak. Dziś zbijanie fortuny nie musi
równać się
z dokonywaniem czegoś odkrywczego.
Czasem wystarczy wpasować się w gust
masowego odbiorcy. Nie trzeba kształcić
się latami, by w końcu znaleźć
popularnego muzyka i dać krótki pokaz
przed jego występem, by zostać
zauważonym. Wystarczy zaśpiewać
przed kamerą siedząc choćby w łóżku i
mieć szansę zostać dostrzeżonym przed
miliony internautów.
Czy w takim razie, jestem przeciwna
twórczości? Twórczości rozumianej jako
kreatywnej pracy zdecydowanie nie, ale
już powielanie schematów w celach
wyłącznie zarobkowych z pewnością nie
tylko mnie, nie wydaje się zbyt etyczne.
Kinga Matyja

Dyrektor do wymiany

Kwestia zmiany dyrektora Teatru
Polskiego we Wrocławiu już u źródła
budziła wiele kontrowersji. Złożona była
przede wszystkim przyczyna podjęcia
takiej decyzji. Zwolennicy odwołania,
pełniącego przez ostatnie dziesięć lat tę
funkcję, Krzysztofa Mieszkowskiego
zarzucili mu brak kompetencji

wymaganych od tak ważniej sylwetki.
Swoją opinię poparli faktem, iż
Mieszkowski nie ukończył studiów,
czego on sam nigdy nie ukrywał. Na jego
miejsce został wybrany aktor Cezary
Morawski.

Źródłem sporu, prowadzącego nawet do
manifestacji, jest oskarżenie o
sfałszowanie konkursu na dyrektora.
Prawicowy rząd miał pozbawić
Mieszkowskiego posady m.in. ze
względu na sztuki dalekie od
tradycyjnych wystawiane na deskach
teatru w czasie jego kierownictwa. I to
właśnie w tym aspekcie, zwolennicy
byłego dyrektora upatrują główną
przyczynę jego odwołania.

Niemal natychmiast po naświetleniu
sprawy, rodzi się skojarzenie nagłego
pomysłu zwolnienia Morawskiego z
rozpoczęciem rządów nowej władzy. Czy
faktycznie posiadanie tytułu magistra w
zestawieniu z dziesięcioletnim
doświadczeniem ma tak istotne znaczenie?
Czy władzy nie powinno zależeć na
zachęcaniu obywateli do uczestnictwa w
życiu kulturalnym zamiast oddalać od
niego poprzez podejmowanie decyzji
właściwych jedynie we własnych oczach?
I wreszcie – czy etyczne jest
przysłanianie czyimiś słabościami chęci
zapanowania nad wszystkimi elementami
życia społecznego?

Kinga Matyja

Czar Wendersa w
obrazach i słowach

W ramach ceremonii Rozdania
Europejskich Nagród Filmowych do
Wrocławia zjechała się plejada gwiazd.
W gronie najlepszych znaleźli się m.in.:
Maren Ade (scenarzystka i reżyserka)
Petrer Simonischek (aktor) Sandra Huller
(aktorka). Wszyscy nagrodzeni zostali za

pracę przy produkcji „Toni Erdmann”.
Cała ceremonia miała miejsce w sobotę i
jak mogłoby się wydawać, kończyła cykl
wielkoformatowych imprez Nowych
Horyzontów, prężnie działających
podczas projektu „Wrocław – europejska
stolica kultury”. Jednak w niedzielę
miały miejsce jeszcze dwa spotkania,
tym razem bardziej kameralne i
pozwalające stanąć twarzą w twarz z
mistrzem, już nie ekranu, a kamery -

Wimem Wendersem. Niemiecki
fotografik, scenarzysta i reżyser, a od
niedawna pierwszy przewodniczący
Europejskiej Akademii Filmowej spotkał
się z publicznością zarówno po pokazie
„Piny” jak i „Pięknych dni w Aranjuez”.
Reżyser znany jest ze specyficznego
podejścia do świata i otwartego
reprezentowania swojego punktu
widzenia przez obiektyw kamery. Tak,
jak jego filmy przeszły ewolucję, tak
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przeszedł ją sam twórca. Tego
pierwszego można było doświadczyć
oglądając pokazy w ramach
retrospektywy filmów reżysera, która
trwała od września. Ciekawe przejście
prze filmowy dorobek reżysera
pozwalało na zarysowanie charakteru
twórczości Wendersa, uchwycenie
poetyki, jaką stosuje twórca
i charakterystycznych dla niego
elementów. Był to jeden z wielu
naprawdę udanych projektów
wrocławskiego ośrodka kultury., choćby
dlatego że część filmów jest trudna do
zdobycia, co uniemożliwia zapoznania
się z nimi choćby na ekranie laptopa.
Spotkanie z twórcą pozwoliło widzom
przekonać się, że oglądane na ekranie
obrazy mają początek głęboko w
myślach autora. Znakomicie
wykorzystano możliwość zadawania
pytań, które dotyczyły nie tylko
najnowszych produkcji, ale i kwestii,
które intrygowały widzów w
dawniejszych filmach reżysera. Łatwo
udało mu zaskarbić sobie ufność publiki,
ponieważ na każde z nich odpowiedzi
udzielał wyczerpująco i precyzyjnie.
Szanując widzów odnosił się do nich
bardzo bezpośrednio, łamiąc dystans i
nie próbując stawiać się na
uprzywilejowanej pozycji. Charyzma i
otwartość Wima stworzyła dobry klimat
spotkania i ośmieliła publikę. Mogliśmy
dowiedzieć się jak kręci się sceny
w niedzielny poranek na Chanse de lise,
jak pracuje się goniąc ciszę potrzebną do
kręcenia scen, jak zostawionym przez
zakochanego przyjaciela zmuszonego do
wyjazdu dokańcza się scenariusz
w samotności już podczas kręcenia
produkcji, czy w końcu jak z muzyki
tworzy się bohatera. Spotkanie, nie dość,
że niezwykle ciekawe, było też szalenie
inspirujące. Odkrywanie tajemnic pracy
Wima powinno zrywać woal
tajemniczości i czynić ją przez to
bardziej realną, stało się jednak
odwrotnie - czyniło ją jeszcze bardziej
ponętną.
Jak można przeczytać na stronie
Wrocławskich Nowych Horyzontów

„Wenders jest nie kimś więcej niż tylko
filmowcem – jest instytucją”. Przemyca
w filmach nie tylko to, co gra mu w
duszy, ale także to, co czuje, że powinno
być wypuszczone w świat. Pozostaje
wykonać ukłon w stronę Nowych
Horyzontów i liczyć na kolejne tak udane
filmowo-słowne uczty.

Marta Nauczyk

Druga strona Ameryki

Dnia 25.10 rozpoczął się
wrocławski American Film Festival –
kolejne wydarzenie wpisujące się w
tegoroczny projekt Wrocław –
Europejska Stolica Kultury. Wtorkową
galę otworzył dyrektor festiwalu i szef
stowarzyszenia Nowe Horyzonty -
Roman Gutek. Rozpoczęto już siódmą
edycję festiwalu, który charakteryzuje się
szerzeniem eksperymentalnego,
niezależnego, niszowego kina, które
pokazuje niestereotypową twarz Stanów
Zjednoczonych. Wtorkowa gala
otwierała sześciodniowy festiwal,
podczas którego będzie można zobaczyć
dzieła m.in. Wima Wendersa i Orsona
Wellsa. Oprócz pokazów filmowych w
programie znajdują się dyskusje z
doświadczonymi amerykańskimi
producentami, montażystami i innymi
poetami ekranu z różnych części Europy.

Pierwsza edycja festiwalu
odbyła się w 2011 roku. Poprzednie
edycje festiwalu rozsławiły się dzięki
temu, że pokazywane na nich filmy
wielokrotnie zdobywały później nagrody
bądź wyróżnienia na europejskich
festiwalach. O sukcesie projektu
świadczy również rosnąca liczba
partnerów, którzy wspierają wydarzenie,
np. AleKino+, Wrocław Film Comission,
portal FIXAFILM.

Jak mówi Anna Bielak, krytyk
filmowy, na festiwal warto przyjedżać
zarówno wtedy, gdy jest się krytykiem

filmowym, jak i zwykłym widzem by
zobaczyć zjawiskowe, ale niszowe kino.”
Kolejny znawca kina, Błażej Hrapkowicz
zwraca uwagę na szanse poznania i
rozmowy z filmowcami twarzą w twarz.
Poprzednie edycje mogliśmy śledzić
dzięki Gazecie Wyborczej, Radiowej
Trójce. Program w tym roku uznano za
niezwykle barwny. Podzielono go na
sekcje (np. dotyczące konkretnego
reżysera, gatunku filmowego).

Organizatorom należy się uznanie już za
samo rozpoczęcie festiwalu. Gala
przeprowadzona została w profesjonalny
sposób, jednakże nie zabrakło ciepłej
atmosfery, która wyrażała się poprzez
bezpośredni styl przemawiania, żarty
występujących oraz żywą reakcję publiki.
Festiwal, a raczej kolejna jego odsłona
zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Po
pierwsze twórcy, którzy pracują już po
raz kolejny nad wydarzeniem, teraz
stawiają sobie za główny cel pracę nad
jego charakterem,
co ułatwiają im doświadczenia z
poprzednich lat. Czasoprzestrzeń, którą
zagospodarowują przyciąga jak magnes
nie tylko miłośników kina spragnionych
projekcji, które nierzadko są
prawdziwymi perełkami, ale także wielu
wybitnych gości. Podnosi to dodatkowo
prestiż festiwalu, który wynosząc na
wiele ekrany niszowe filmy, daje
możliwość poznania (dla kontrastu)
wielkich postaci
związanych z tematyką amerykańskiej
kinematografii. Uważam, że jest to
festiwal, którego nie powinien przeoczyć
żaden szanujący się znawca kina ani
żaden amator spragniony nowych
kinowych doznań. Drogi, jakie otwiera
przed nami to nie tylko przegląd
trudnodostępnych, kultowych filmów,
możliwość uczestniczenia w debatach i
poszerzanie horyzontów. To przede
wszystkim bilet dla tych, którzy marzą o
powrocie do kina zza oceanu, lecz
jeszcze tego sprzed epoki
mainstreamowych super-bohaterów.

Marta Nauczyk

Wielki gest!

Na dzień 23 października przypadała 60
rocznica powstania antykomunistycznego w
Budapeszcie. Był to moment, w którym
Polacy mogli okazać solidarność z narodem
węgierskim. Dokonali tego działacze
okręgu dolnośląskiego Młodzieży
Wszechpolskiej na czele z
wiceprzewodniczącą okręgu – Natalią
Kuras. Złożyli oni kwiaty na Placu
Grunwaldzkim pod tablicą upamiętniającą

to tragiczne dla Węgrów wydarzenie
oddając tym samym hołd poległym
powstańcom. Ważnym elementem
obchodów była płomienna przemowa samej
wiceprzewodniczącej, w której omówiła
przebieg powstania, jego ofiary i idee
towarzyszące walczącym.

Ten ważny w historii węgierskiej dzień nie
mógł mieć miejsca, gdyby nie strajk
polskich robotników
w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. Węgrzy
wyszli na ulice Budapesztu, manifestując

poparcie dla próby zmian demokratycznych
w Polsce. Wystąpienie to przerodziło się w
regularną walkę, która trwała do
10 listopada i kosztowała życie dwóch i pół
tysiąca ludzi. Niezbędna do stłumienia
powstania okazała się interwencja wojsk
radzieckich, które brutalnie potraktowały
ludność cywilną, pacyfikując zryw.

Zaskakującym jest fakt, że żadni z
lokalnych polityków działających we
Wrocławiu, a także sam prezydent miasta –
Rafał Dutkiewicz, nie podjęli się



`

7

upamiętnienia rocznicy (nie licząc
wywieszenia węgierskiej flagi na
wrocławskim rynku). Brak czasu, pośpiech,
czy też uznanie sprawy za nieistotną? Nie
wiem, czym kierowały się władze
Wrocławia. Pewnym jest, że właściwego
zachowania, kultywowania pamięci
i budowania międzynarodowych relacji
włodarze powinni uczyć się od
młodzieżowej, patriotycznej organizacji,
działającej na terenie rządzonego przez nich
miasta.

Wojciech Kosek

Sukces monopolu

Upadek Games Republic i zapowiedziana
likwidacja do końca grudnia 2016 roku
może okazać się strzałem w stopę w
wykonaniu całego środowiska graczy. Nikt
bowiem nie przewidział długoterminowych
konsekwencji odwrócenia się od rodzimego
sklepu dystrybucji cyfrowej.

11 bit studios nie jest w stanie dłużej
dokładać do swojej platformy, a klienci nie
zamierzają kupować gier z zawyżoną marżą.
Na pierwszy rzut oka sytuacja ta ma swoje
racjonalne pobudki, jednak rozpatrując ją w
szerszym ujęciu znajdziemy kilka
potencjalnych kłopotów rysujących się na
horyzoncie.

Pierwszym z nich jest oczywiste utrwalenie
pozycji Steam, jako dystrybucyjnego
hegemona. Prawdę mówiąc GR tylko
względnie pozostawało droższe od
amerykańskiego monopolisty, bo nikt nie
wziął pod uwagę możliwych korzyści
płynących z reflinków. Każda osoba, która
nakłoniła znajomego do zakupów w
polskim sklepie otrzymywała z tego spory
zysk, który rekompensował początkową
nadwyżkę cenową. Teraz jednak, nie mając
nawet potencjalnego konkurenta, Gabe
Newell będzie zacierał ręce zalewając rynek
kolejnymi, niedopracowanymi produkcjami
indie, za które naiwni gracze zapłacą
horrendalne kwoty.

Następny poważny problem stanowią straty
samego 11 bit studios. Twórcy znakomicie
sprzedanego This War of Mine poniosą
koszty związane z likwidacją Games
Republic opiewające na kwotę blisko 3
milionów złotych, które wyraźnie odbiją się
na rozliczeniu za IV kwartał 2016 roku. Z
racji tego nie możemy być pewni, czy

następne lata w historii polskiego studia
zaowocują kolejną znakomitą produkcją.

Co jeszcze przykrego nas czeka?

Wraz z likwidacją Games Republic zniknie
powiązana z nim platforma blogerska, w
której wielu recenzentów oraz let's
playerów mogło w swobodny sposób
wypowiedzieć się na temat każdej gry. Była
to jedna z większych polskich baz
niezależnych opinii, które rzetelnie
oddawały rzeczywisty stan danego tytułu, a
przez to – nie pozwalały graczom na kupno
felernego produktu. Od grudnia jesteśmy
zatem bardziej zależni od "kupionych"
recenzji na innych portalach.

Rynek okazał się bezlitosny dla
nadwiślańskiej platformy. Postarajmy się,
aby zaistniały scenariusz potraktować jako
lekcję, która nie dopuści, aby w podobny
sposób odeszło dziecko CD Projektu –
GOG.com.

Wojciech Kosek

Donald Trump: w obliczu
wyzwania

Gorąca atmosfera nie opuszcza Moskwy od czasu
wielkiego triumfu Donalda Trumpa. Nadchodzące
zmiany w Białym Domu oznaczają dla Rosjan
jedno: nadciąga długo wyczekiwane
porozumienie dla obydwu mocarstw. Władimir
Putin jako pierwszy wysłał prezydentowi-
elektowi list z gratulacjami, a kilka dni później
odbył z nim telefoniczną rozmowę. Jak
poinformowały służby prasowe Kremla, obaj
politycy zgodzili się co do rozpoczęcia
„konstruktywnej współpracy”. Porozumienie
Trumpa z Putinem nie jest żadnym zaskoczeniem.
W trakcie kampanii prezydent Rosji przychylnie
odnosił się do kandydata republikanów. Trump
natomiast niejednokrotnie krytykował NATO,
jednocześnie ubolewając nad złymi stosunkami z
Rosją.

Przyszły prezydent USA powinien się jednak
wstrzymać z nadmiernym entuzjazmem.
Z treści rozmowy telefonicznej wynika, że
Putinowi bliżej jest do angażu, niż do czynienia.
Chociaż Rosja jest potęgą światową, prezydent
jako jej przedstawiciel, może czuć się
pokrzywdzony, stąd też jego wymóg do
jednostronnych ustępstw ze strony Ameryki. Jeśli
tak, dyplomacja będzie szwankować już we
wczesnym etapie prezydentury Trumpa. Znaczną
przeszkodą w kontakcie
z Kremlem jest fakt, że jego stanowisko nie
zawsze jest pragmatyczne. W zeszłym tygodniu
Putin wygłosił nierealistyczne warunki, które
miałby być kluczowe dla dalszego dialogu ze
Stanami Zjednoczonymi. Jednym z nich byłaby
redukcja amerykańskiego wojska stacjonującego

w wielu krajach na wschodnim skrzydle NATO.
To z kolei odwróciłoby główne postanowienie
lipcowego szczytu w Warszawie. Innymi
wymogiem byłoby odrzucenie przez Amerykę
wszelkich sankcji, jakie zostały nałożone na
Rosję w odpowiedzi na działania przeprowadzone
na Ukrainie. A także, co brzmi niewiarygodnie,
Putin domagał się zapewnienia „odszkodowania
za wyrządzone szkody". Z jaką Rosją przyjdzie
się zmierzyć Donaldowi Trumpowi?

Po pierwsze, potęga gospodarcza Rosji maleje.
Od 2012 roku w Rosji odnotowany został spadek
ekonomiczny, częściowo z powodu udziału
przedsiębiorstw państwowych w PKB (wkład
wzrósł
z 35% w 2005 roku do 70% w 2015 roku). W
połączeniu z niższymi cenami ropy i sankcjami,
w kraju nastąpiła długotrwała stagnacja
gospodarcza. Po drugie, Trump będzie zmagać się
z Kremlem, którego nęka malejące poparcie
obywateli. Spadek dochodów gospodarstw
domowych wzbudza powszechny niepokój, a
sfałszowane wybory do Dumy we wrześniu
ubiegłego roku wzburzyły apatię wśród
wyborców. Jedną z oznak widocznego lęku
Kremla było przeniesienie 400 tys. armii
bezpośrednio pod kontrolę prezydenta. Kolejnym:
rozszerzenie ścisłej kontroli nad niezależnymi
mediami. Ubiegłotygodniowe aresztowanie
ministra rozwoju gospodarczego, Alexeia
Ulyukayeva, za domniemane łapówki, wskazuje
na postępujący konflikt wewnętrzny. Trump
zmierzy się z Rosją, której polityka zagraniczna
doprowadziła do izolacji i reprymendy.
10 października, po nalotach rosyjskich sił na
syryjskie miasto Aleppo, francuski prezydent
François Hollande zasugerował, że Rosja
powinna odpowiedzieć za zbrodnie
wojenne.Mimo, że interwencja w Syrii umocniła
reżim Baszara al-Assada, polityczne koszty dla
Rosji wciąż pozostają wysokie. Najtrudniejszym
egzaminem dla Trumpa może być jednak Ukraina.
Putin utrzymuje, że nie miał zamiaru
kogokolwiek atakować, a tak zwana agresja
rosyjska jest niczym innym, jak odpowiedzią na
działania atlantyckiego sojuszu. Zachodnie
poparcie sankcji pozostaje nienaruszone,
podobnie jak warunek, że zostaną one ściągnięte
wraz z wycofaniem rosyjskich wojsk z Ukrainy.
Unia Europejska uzależnia swoją decyzję od
mińskiego porozumienia podpisanego na
początku ubiegłego roku. Co ciekawe, Trump w
trakcie kampanii nie wykluczył uznania rosyjskiej
aneksji.

Historycy mogą stwierdzić, że konflikty z
Ukrainą i Gruzją przywiodły jeszcze więcej szkód
dla Moskwy. Skonfliktowała się z ludem, z
którym łączyły ją długotrwałe więzi, a to z kolei
spowodowało przywiązanie obu krajów do
Europy Zachodniej. Donald Trump obejmie
urząd
w momencie, gdy zarówno Ameryka I Rosja są w
trakcie modernizacji swoich strategii wojskowych
i geopolitycznych. Poprawa stosunków z Rosją
wiąże się z dużymi możliwości, ale także
z ogromnymi wyzwaniami. Dwukierunkowa
inwencyjność, handel, wspólna walka z
Państwem Islamskim, współpraca na obszarze
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - z tej
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perspektywy mocarstwa mogą upatrywać wiele
korzyści. Czy przeważą one bilans szkód, z
jakimi wiązałoby pójście na ugodę z Władimirem

Putinem? Jeśli Trump nie zauważy jakie
problemy może sprawić Rosja, jego prezydentura
może się okazać najgorzej ocenioną inwestycją.

Karolina Kozakiewicz

Piąta woda po wyborach

Ostatnio wiele mówi się o Ameryce, choć bliżej
temu do nagłaśniania „bromance’u” Donalda
Trumpa z Władimirem Putinem. Świat uwielbia
plotki. Tematem przewodnim jest udział Rosji w
tegorocznych wyborach prezydenckich w USA.
Wielu twierdzi, że rosyjski rząd wynajął grupę
hakerów. Mieliby poprawić wizerunek Trumpa
jako kandydata za pomocą tworzenia fałszywych
treści w Internecie. Podobnie odpowiadaliby za
włamanie na serwery Krajowego Komitetu Partii
Demokratycznej, co doprowadziło do ujawnienia
treści niektórych e-maili amerykańskich
polityków. W tym momencie wiele zależy od tego,
z jakich źródeł wolimy czerpać. CNN skłania się
do możliwej interwencji Rosji. FoxNews temu

zaprzecza.

Osobiście uważam tą sprawę za interesującą z
kilku powodów. Głównym z nich jest to, że mamy
do czynienia z teorią spiskową. Nie jestem
teoretykiem spisku ani nie wierzę w żadne
z nich: są one po prostu bardzo ciekawe,
szczególnie topowe rankingi dotyczące zamachu
na Kennedy’ego. Z jednej strony chciałoby się
mieć nadzieję, że Rosja miała swój udział.
Tak, kibicowałam Hillary Clinton, ale to nie
powód by zawierzać fantastycznym historiom.
Każda narracja potrzebuje szczypty szaleństwa,
nic więcej.

Część ludzi rusza o krok dalej i wyraża opinię.
Prezydent Obama zalecił CIA skontrolowanie
aktywności Rosji w wyborach. Chciał zbadać, czy
zaangażowanie nie przekroczyło “pewnych”
granic. Według Washington Post odnalezione
zostały osoby, które dostarczyły wykradzione
maile. Podejrzani mają związki z rosyjskim

rządem, co spowodowało napięcie w sztabie
Trumpa. Obrońcy utożsamili teoretyków spisku z
tymi, którzy lata temu posądzali Saddama
Husseina o posiadanie broni masowego rażenia.
Trump na swoim Twitterze zapytał sarkastycznie:
„Dlaczego sprawa nie była głośna przed
wyborami?”. Nie winię go za wybranianie,
wygrał, ale nie powinien się tutaj kłócić. Sama
prezydentura będzie jednym wielkim polem sporu.
W stosunkach z CIA musi być szczególnie
ostrożny.

Sądzę, że Rosja miała swoje wpływy na wybory,
ale nie przełożyły się one na porażkę Clinton.
Demokraci chcą poznać prawdę, co jest
zrozumiałe. Część z nich będzie kwestionować
wynik na podstawie nowych doniesień, jednak
zignorujcie tych ludzi. Wybory prezydenckie były
bardzo chaotyczne i istnieje kilka różnych
powodów, dla których tak się skończyły.

Karolina Kozakiewicz

Potrzebny, czy
niepotrzebny?

7 października na ekranach polskich kin
pojawił się film Wojciecha
Smarzowskiego “Wołyń”. Opowiada on
o historii ludobójstwa dokonanego na
Kresach Wschodnich dawnej II RP, przez
oddziały UPA. Temat od razu wzbudził
kontrowersje i dużą zbieżność zdań
pomiędzy różnymi środowiskami w
Polsce. Jedna strona przekonana była o
kompletnej słuszności mówienia o
trudnej historii, druga zaś o
niepotrzebnym psuciu przez film i tak

napiętych stosunków Polsko-Ukraińskich
oraz podsycaniu nienawiści.
Jest to sytuacja z typu tych
najtrudniejszych, kiedy obie strony
częściowo mają rację. Poczuwając się do
zdroworozsądkowej analizy sytuacji sam
zdecydowałem się obejrzeć film.
Pomijając jego walory artystyczne,
muszę przynzać, że jest on obrazem,
którego nie zapomina się od razu po
wyjściu z sali kinowej. Przez swoją treść
zostawia on widza w dość długo
trwającym oniemieniu
i przerażeniu. Pomimo uniknięcia przez
Smarzowskiego tworzenia mitu Polaka-
Cierpiętnika, obraz może wywołać
skrajnie różne reakcje. W tym miejscu
zaczyna się problem. Jestem przekonany,

że wiele osób po wyjściu z kina będzie
wręcz kipiało ksenofobicznymi
nastrojami. Z drugiej strony pamięć o
ludziach zamordowanych w tak straszny
sposób jest naszym obowiązkiem. Jednak
patrząc na możliwy, spaczony i
agresywny odbiór, zadaje sobie pytanie:
czy warto? Przy całym szacunku dla
Pana Wojciecha, oraz dla filmu, uważam,
że jesteśmy jeszcze za młodzi na
rozdrapywanie tak głębokich ran. Bardzo
nie lubię ferować wyroków i, szczerze
powiedziawszy, mam nadzieje, że się
mylę i za kilka lat okaże się, że właśnie
ten film zbudował nić porozumienia w
kwestii historii między Polakami a
Ukraińcami.

Jakub Wytrykowski

Nie taka podróż straszna…

Jakie to smutne, że tak wiele osób wzbrania
się przed podróżowaniem. Niektórzy
dosłownie zapierają się rękami i nogami,
byleby tylko mieć możliwość przesiedzenia
całego życia w domu. Jeszcze inni
całkowicie zaspokajają się corocznymi
wczasami w tej samej nadmorskiej
miejscowości. Rozumiem, że ludzie cenią
sobie wygodę. „Bo po co się wysilać,
szukać biletów lotniczych,
zakwaterowania…”. Trzeba też coś
poczytać o miejscu, do którego się jedzie, a
nie każda głowa jest przecież gotowa na
taki nadmiar informacji. Należałoby
przygotować się na kupno dodatkowych
rzeczy, takich jak karimaty albo wielkie
ilości kremu do opalania. Kto by to
wszystko spamiętał?

Oczywiście, całkiem rozsądnym
argumentem jest fakt, iż nie wszystkich stać
na wielkie podróże. Problem w tym, że
ludziom nie przeszkadzają kosmiczne ceny
w Mielnie, czy Świnoujściu. Kiedy jednak
takie same koszty urlopu mieliby ponieść w
Grecji lub Chorwacji, nagle wydaje im się,
że to za drogo. Nie jest to żart, naprawdę
można zaplanować wczasy za granicą tnąc
koszty! Wystarczy tylko odrobina dobrych
chęci. Pogoda z pewnością będzie tam
lepsza, a i doświadczenia bogatsze. A
Polacy przecież wcale nie są znowu tacy
biedni, za jakich się uważają.

Największą przeszkodą w
podróżowaniu może być strach. Każdy
przecież wie, że „za granicą wszyscy
miejscowi napadają na turystów na każdym
kroku”. Porywają ich, kradną pieniądze, a

nawet zabijają. Każdy podróżnik też łapie
zakaźne choroby, tonie w obcym morzu i
gubi się w lesie. Po co tak ryzykować?
Przecież Mielno to taka bezpieczna przystań!
Nikt tam nigdy nikogo nie okradł.

Brak znajomości języka obcego,
chociażby tylko angielskiego, to wymówka
większości. Z resztą całkiem dobra,
pozostaje tylko pytanie: jak nauczyć się
obcego języka, siedząc całe życie w swoim
kraju? Należy wytknąć nos zza dobrze
znanych kątów, wtedy pojawi się
motywacja. Głupotą jest tkwienie w
błędnym kole: nie umiem języka, więc
nigdzie nie wyjeżdżam i na odwrót: nigdzie
nie wyjeżdżam, bo nie umiem języka.

Polska jest pięknym krajem i
zasługuje na uznanie, jednak nie warto
zamykać się w jej granicach. Mało co
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przynosi tyle korzyści co podróżowanie.
Poznawanie nowych kultur, ludzi i
podziwianie krajobrazów jest o wiele
ciekawsze niż coroczne narzekania na brak
słońca, zimny Bałtyk, nieświeżą rybę w
barze i wysokie ceny figurek w kształcie
delfinów.

Weronika Marczak

Aktorzy bawią się we
Wrocławiu”

W sobotę (22.10.2016 r.) w Centrum
Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu rozpoczął się piąty Festiwal
Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza
Szymkowa; związanego przez lata z
Teatrem Polskim we Wrocławiu. Na
uroczystej gali otwarcia wręczono nagrody
specjalne – Platynowe Szczeniaki, które
przyznaje się za wybitne osiągnięcia na
polu aktorskim. W tegorocznej edycji
otrzymali je: Magdalena Zawadzka i Jan
Englert. Wśród wielu znanych nazwisk
takich jak Linda czy Malanowicz, pojawiły
się także Łabacz i Jakubik (oboje zagrali w
„Wołyniu”). Galę poprowadził duet
Małgorzata Kożuchowska-Robert Gonera.
Festiwal, o którym mowa, jest wyrazem
wdzięczności przyjaciół Tadeusza
Szymkowa za jego zasługi dla Teatru
Polskiego we Wrocławiu. To także okazja
by, jak w poprzednich latach, zachwycić się
polską kinematografią, ale także szansa na
rozmowę z największymi gwiazdami kina w
naszym kraju. Niewątpliwie ogromną
popularnością cieszą się warsztaty aktorskie
dla młodzieży, prowadzone przez
Bogusława Lindę i Elżbietę Słobodę.
Uważam, że tego typu przedsięwzięcia są
potrzebne, by wzbudzić, szczególnie wśród
młodych ludzi, zainteresowanie zarówno
kulturą filmową, jak i teatralną. Nie da się
ukryć, iż festiwal ten nie jest zbyt
nagłaśniany medialnie, a to z pewnością
zwiększyłoby jego popularność. Osobiście
zadziwiła mnie nieobecność Artura
Żmijewskiego, który zachorował, a na jego
miejsce należało znaleźć zastępstwo.
Niewątpliwie jego osoba uświetniłaby to
wydarzenie. Mimo to, event zasługuje na
uznanie, gdyż przebiegł bardzo owocnie.

Weronika Marek

Quo vadis, Bartoszu?

Bartosz Kurek zawodnikiem PGE Skry
Bełchatów. Może nie byłoby w tym nic tak
dziwnego i komicznego, gdyby nie fakt, że
dwa tygodnie wcześniej Pan Bartosz wydał
oficjalne oświadczenie, w którym oświadczył,
że jest wypalony zawodowo.

Paradoks? Zacznijmy od początku. 28-letni
siatkarz przez wiele lat błyszczał na polskich i
zagranicznych parkietach siatkarskich. Nie da

się zaprzeczyć, że Bartosz Kurek ma wielki
talent i potencjał, jednakże za filar polskiej
siatkówki można i należy uważać Mariusza
Wlazłego. Kurek wiele osiągnął, pomógł, tego
nie mogę mu odmówić. Motywował i
zagrzewał kolegów do walki, ma dobre
warunki fizyczne, jest dobrym atakującym. Ale!
Po kilku naprawdę niesamowitych akcjach,
zawodnik ten po prostu gaśnie. Wypala się!
Przykładem jest chociażby niedzielny mecz
rewanżowy z greckim zespołem PAOK
Saloniki, gdzie w kluczowych akcjach po
prostu nie istniał.

Najwyraźniej zdrowie nie wszystkim
dopisywało w ostatnim czasie, a już na pewno
nie polskiemu siatkarzowi. Pan Bartosz miał
grać w nowym sezonie klubowym w JT
Thunders. Ciekawe doświadczenie, inne
środowisko, wyższa płaca. Cóż, okazało się, że
jego organizm nie przystosował się do
panujących warunków. „ Zmęczenie
skumulowane przez wiele lat ciągłego grania
zaowocowały ogólnym narastającym
osłabieniem organizmu i wypaleniem
mentalnym w efekcie czego straciłem coś co
zawsze mną kierowało czyli pasję i chęć do
grania. Doszedłem do takiego momentu w
którym stwierdziłem, że zdrowie i wizja
długoletniej kariery jest ważniejsza niż nawet
największy kontrakt” – przyznał.

Przynajmniej nikt mu nie zarzucić, że
„poleciał na kasę”, bo oferta w PGE Skrze
Bełchatów jest niższa niż ta, którą dostał w
Japonii. Zawsze mówił, że Bełchatów jest jego
drugim domem. Spędził najlepsze lata swojej
kariery właśnie tam, a przed sezonem nawet
trenował z kolegami.

Jest kontrowersyjną postacią. Kibice
bełchatowskiego klubu przeżyli szok, gdy
szanowny Pan Kurek zdecydował, że w
sezonie 2015/2016 będzie reprezentował
barwy Asseco Resovii Rzeszów. To dopiero
zaskoczenie! Wyjaśniam – te dwa kluby, lekko
mówiąc, nie przepadają za sobą, ale jak to w
życiu – nie lubi się wszystkich. Jednakże
muszę tutaj go pochwalić – nigdy nie zdradził
(o ile mogę to tak określić) swojej ukochanej
drużyny, jaką jest PGE Skra Bełchatów,
bowiem widać było podczas meczów, że w
Rzeszowie nie odczuwa tego czegoś!

Wydaje się, że Kurek w „pasiaku” to
dopiero heca. Nic z tych rzeczy! Prawdziwym
szokiem jest sprawa, o której piszę. Pan
Bartosz jest wypalony zawodowo, wydaje
poważne oświadczenie, wstrząsa siatkarskim
światem, w skrócie – tragedia, ból, żal i
niedowierzanie, a dwa tygodnie później wiemy,
że zagra w PGE Skrze Bełchatów. Ja się
pogubiłam!, ale z tego co obserwuję, to chyba
nie tylko ja. Kurek zrobił nas wszystkich w
balona? Znany i ceniony komentator sportowy
i były reprezentant Polski, Wojciech Drzyzga,
trafnie podsumował: „Włóżmy między bajki
opowieści o problemach Bartosza z psychiką”.

Nie da się ukryć, że gdyby taka sytuacja
zdarzyła się mniej znanemu siatkarzowi, nie
byłoby chyba takiej afery. Jednakże, gracz
klasy światowej powinien się poważnie
zastanowić, zanim popełni taki błąd. Kibice
czują się oszukani. A co czuje sam Bartosz
Kurek? W tym momencie na pewno jest mu

potrzebne wsparcie najbliższych, bo widać, że
sam się pogubił. Granie, które rzekomo go
wypaliło, jest chyba najlepszym lekarstwem na
ból. Wszyscy jednak zadają sobie pytanie: kim
tak naprawdę jest? Bo przez aferę, którą sam
wywołał, stał się po prostu mniej wiarygodny.

Weronika Marek

Dobra zmiana?
Kolejny sezon, z ogromnym przejęciem,

obserwuję zmagania na parkietach siatkarskiej
I Ligi mężczyzn. Zaplecze Plus Ligi
zdecydowanie wymaga uwagi, gdyż właśnie
tam znajdują się młodzi i perspektywiczni
zawodnicy, których zapewne już niedługo
będzie można oglądać w polskiej ekstraklasie.

TS Victoria PWSZ Wałbrzych już trzeci
sezon melduje się na pierwszoligowych
parkietach. Pamiętam sezon 2014/2015, gdy
siatkarze ówczesnego trenera Krzysztofa
Janczaka zameldowali się w I Lidze. Nikt
przed sezonem nie twierdził, że beniaminek
zajdzie daleko, a tym bardziej, że wygra
rozgrywki. Dalej nie było już tak kolorowo.

Sezon 2016/2017 trwa. Za nami pierwsza
część rozgrywek, a wałbrzyszanie wciąż są na
ostatnim miejscu tabeli. Przyczyna? Z
pewnością na takie, a nie inne wyniki mogły
wypłynąć dwa czynniki. Po pierwsze – zmiana
trenera, a po drugie – z poprzedniego składu
zostało tylko czterech zawodników: Paweł
Olszewski, Sebastian Zieliński, Michał
Szydłowski i Mateusz Frąc.

Do tej pory, choć trwa już druga faza ligi,
wałbrzyszanie nie wygrali ani jednego
spotkania. Wciąż czegoś brakuje - a to
skutecznych ataków, za chwilę zagrywek, a
potem okazuje się, że szwankuje koncentracja.
Ale! Chłopaki z wałbrzyskiej Victorii nie są
chłopcami do bicia. Często po prostu o
przegranych decydują dosłownie detale.

Naprawdę jestem pod wrażeniem, ile serca
zostawiają na boisku. Dopiero widząc całe
wydarzenie z bliska, można na własnej skórze
odczuć jaką walkę toczą zarówno na boisku jak
i każdy z nich we własnym wnętrzu. Ból,
frustracja, a zaraz radość, euforia. Nie
wieszajmy na tych chłopakach psów, oni
jeszcze pokażą, że potrafią grać w siatkówkę!

Weronika Marek

Pierwiastek z Trzech

Ósmego października b.r., uczestniczyłam
w występie kabaretu Paranienormalni pod
tytułem „Pierwiastek z Trzech". Odbył się
on w Hali Stulecia znajdującej się we
Wrocławiu, w sercu Dolnego Śląska, który
mianowano Europejską Stolicą Kultury w
roku 2016. Budynek został zaprojektowany
przez miejskiego architekta, Maksa Berga, a
wpisanie go w 2006 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO sprawiło, że mówi
się o nim jako o jednym z największych
dzieł architektonicznych XX wieku. Hala
Stulecia jest Wrocławskim centrum
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wydarzeń kulturowych: koncertów,
kabaretonów, jak i wystaw artystycznych.
Zastanawia mnie jednak, czy aby jej
wyjątkowy kształt nie przeszkadza w
odbiorze akustyki odbywających się tam
spektakli. Jak wspomniał Piotr Grycner,
piszący dla lifesound.pl, „Mówiąc o całej
specyfikacji obiektu, nie wolno zapomnieć
o wyjątkowym kształcie wnętrza.
Otrzymana akustyka jeszcze na początku
ubiegłego wieku pozwalała na publiczne
przemówienia bez systemu
nagłośnieniowego. To, co było zaletą wiek
temu, obecnie stało się wyzwaniem”. Dla
pogorszenia sprawy, ze względu na ilość
wydarzeń i sławę tego obiektu, nowe
trybuny zwiększyły pojemność hali z 6.000
do 10.000 widzów.
Weźmy pod uwagę to, że w zaistniałej
sytuacji nie ma mowy o braku
nowoczesnego nagłośnienia hali. Tu tez
właśnie pojawiają się problemy.
Przywołajmy październikowy spektakl:
tłumy ludzi, wszyscy czekający na to, aby
usłyszeć żarty jakże to kultowej już
„Mariolki”. Publiczność siedząca w
dalszych rzędach nie była w stanie wielu
rzeczy zrozumieć. Ja, siedząca na skraju sali,
słyszałam tylko echo odbijające się od ścian
hali. Wydawać by się mogło, ze wyłącznie
publiczność znajdująca się w najbliżej
artystów była w stanie całkowicie
delektować się przedstawieniem.
Niepokojące jest to, że ze znanych mi
informacji wynika, iż nic w związku z
ulepszeniem nagłośnienia robione nie jest, a
może i nie będzie.

Simona Marchaj

Czas na Ukrainę!

Ostatnio wszystkie media obiegła
informacja o przyjęciu przez Sławomira
Nowaka, byłego ministra transportu w
Polsce, obywatelstwa ukraińskiego. Fakt ten
jest związany z podjęciem przez ww.
funkcji pełniącego obowiązki szefa
Ukrawtodoru, czyli państwowej agencji
drogowej Ukrainy. Poinformował o tym
Wołodymyr Omelan, minister infrastruktury
Ukrainy, który w bieżący poniedziałek
przedstawił byłego posła Platformy
Obywatelskiej przed zespołem agencyjnym.
Liczne kontrowersje narastające wokół

tego wydarzenia budzi kilka kwestii.
Zasadniczą jest brak możliwości posiadania
podwójnego obywatelstwa w świetle
ukraińskiego prawa. Sam Nowak nie
przedstawił żadnych wyjaśnień, stwierdził
jedynie, że podane informacje są prawdziwe
oraz odpowiedział przecząco na pytania o
zrzeczenie się polskiego obywatelstwa.
Podobnie wymijająco odniósł się Omelan,
powiedział jedynie, że: "Będą procedury i

sądzę, że rozwiążemy ten problem." W
nawiązaniu do tej wypowiedzi trudno
traktować na poważnie słowa ukraińskiego
ministra, mówiące o prestiżu Sławomira
Nowaka, jako wybitnego polityka oraz
doświadczonego urzędnika, który ma
podnieść poziom funkcjonowania agendy.
Całości obrazu dopełnia wcześniejszy
epizod związany z wątpliwościami w
orzeczeniach majątkowych, czyli zatajenie
posiadania zegarka, który w polskiej
świadomości publicznej zyskał czysto
symboliczne znaczenie i zmusił Nowaka do
dymisji.
Pojawia się pytanie, czy decyzje byłego

działacza PO przyczynią się do poprawy
jakości infrastruktury drogowej na Ukrainie,
a tym samym wpłyną pozytywnie na
polsko-ukraińskie stosunki.

Mateusz Kowalski

Szczupak jest król wód, jak
lew jest król dżungli

Copypasty, czyli internetowe historyjki,
funkcjonowały do tej pory wyłącznie w
hermetycznych środowiskach sieciowych.
Jednak naszą świadomość kulturową, jak i
samą kulturę, czeka wiekopomna chwila. Za
sprawą starań Michała Tylki, młodego
krakowskiego reżysera, dojdzie do
pojednania tekstowych memów i polskiej
kinematografii. O ile te pierwsze prężnie się
rozwijają na licznych forach i grupkach, tak
o kondycji tej drugiej ciężko mówić
jednoznacznie, mając w pamięci perełki
pokroju „Chłopaki nie płaczą”, tkwiące w
odmętach kina obok np. „KacWawy”. Nie
da się ukryć, że 110 tys. złotych, które
Krakowski Klaster Filmowy przekazał na
ekranizację pasty „Mój stary to fanatyk
wędkarstwa” mogą znacznie przyczynić się
do odświeżenia rodzimej sceny filmowej.

Klasyczna już dziś opowieść stała się
kanwą dla licznych przeróbek i sama w
sobie stanowi uniwersalny znak
mentalności Polaków przełomu XX i XXI
wieku. Historia sfrustrowanego ojca, który
przeżywa kryzys wieku średniego i próbuje
odnaleźć się między pracą, rodziną, a pasją,
przekonała nawet komisję, która w
oświadczeniu napisała, że środki należą się
za „zdolność mówienia o trudnych i
ważnych sprawach w lekkim, komediowym

tonie”. Niewątpliwie posiadanie mieszkania,
które jest zawalone w połowie sprzętem
wędkarskim i w połowie czasopismami
takimi jak Wędkarz Polski, Świat Wędkarza
i Super Karp stanowi poważny problem
społeczny, który powinien być nagłaśniany.
Projekt jest już zarysowany, produkcja ma
powstać do połowy przyszłego roku jednak
pozostaje jedno, zasadnicze pytanie: kto
zagra główną rolę. Naturalnym kandydatem
wydaje się Marian Dziędziel, choć zdaniem
niektórych lepiej wpasowuje się w postać
Mirka- wąsatego człowieka-piłki, który 365
dni w roku nosi kamizelkę typu BOMBER.
Typowani są również Grabowski, a nawet
Rewiński, czyli słynny Siara. Jednak jakiś
czas temu na serwisie youtube pojawił się
minutowy filmik, na którym widać Piotra
Cyrwusa. W wędkarskim moro udziela
wywiadu dla Telewizji Sosnowiec, podczas
którego chwali się złowionymi szczupakami
i wyklina Polski Związek Wędkarski.
Czyżby Rysiu, najsłynniejszy polski
taksówkarz, powrócił z umarłych i zamienił
kierownicę na wędkę z waniliową zanętą?
Być może aktor, kojarzony dotychczas
wyłącznie z rolą ojca Maćka, zerwie ze
swoją niechlubną przeszłością i zostanie
ojcem-fanatykiem. Fanatykiem wędkarstwa.

Mateusz Kowalski

Kiedyś tłumy, a dzisiaj?

Silesia Capoeira Meeting to
festiwal brazylijskiej sztuki walki. W
Sosnowcu podczas weekendów 25-27.11.16
i 2-4.12.16r. odbyły się warsztaty capoeira
dla dzieci i dorosłych. Nowi adepci
przystąpili do Batizado, czyli nadania
pierwszego stopnia i przyłączeniu do grupy
Camangula. Natomiast capoeriści, którzy
awansowali wyżej, wzięli udział w Troca de
cordas, czyli nadaniu kolejnych stopni.

Capoeira "przywędrowała" do
Polski pod koniec lat 90'. Film "Tylko dla
najlepszych" oraz kasety VHS
przedstawiające capoeirę stał się źródłem
inspiracji dla młodych zapaleńców. Wtedy
młodzi, uparci uczniowie – dzisiaj
instruktorzy tworzący trzon capoeira w
Polsce. Ich wytrwałość wydaje się być
niemożliwa, patrząc przez pryzmat
współczesnego świata.

Od kilku lat aktywnie uczestniczę
w życiu capoeiry. Kilkanaście lat temu była
to rzecz nowa na polskim rynku. Tłumy
uczestniczyły w treningach, warsztatach,
które prowadzili mistrzowie oraz
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profesorowie z Brazylii. Ku mojemu
zaskoczeniu wciąż, wielu ludzi nigdy
wcześniej nie słyszało o capoeirze i jej nie
widziało, pomimo dużej ilości grup w
Polsce. Z przykrością obserwuję, jak od
pewnego czasu tendencja liczby osób
nowych na treningach maleje. Stale
rozwijające się nowoczesne technologie
"przyklejają" do foteli współczesne
pokolenie, którego plany na przyszłość są
związane z ekranem. Mam nadzieję, że jest
to etap przejściowy, który szybko minie.
Obecna młodzież niestety nie docenia
proponowanego, szerokiego wachlarza
zajęć sportowych. Młodzi ludzie nie zdają
sobie sprawy, że kiedyś dostęp do
informacji nie był tak prosty, a obecni
nauczyciele zdobywali wiedzę metodą
"prób i błędów". Ciekawe co by się stało,
gdybyśmy moje pokolenie niestety
"macaków" przenieśli w czasie w
przeszłość i kazali mu zorganizować sobie
czas bez Internetu. Eksperyment marzenie.
Ale ja wierzę, że moja generacja w końcu
zamknie komputer i telefon, a otworzy oczy
i uruchomi wyobraźnię.

Adriana Sówka

Azja Express- hit czy kit?

Bez wątpienia nowy program „Azja
Express” to hit jesiennej ramówki TVN. Co
tydzień gromadzi przed telewizorami rzeszę
widzów, którzy żywo śledzą losy i
poczynania bohaterów. Audycja
stylizowana jest na swojego rodzaju
surwiwal.
Uczestnicy już w pierwszym odcinku muszą
oddać wszystkie pieniądze i karty
kredytowe, są zdani sami na siebie. Oprócz
przetrwania za jednego dolara dziennie,
muszą podróżować stopem oraz
wykonywać różnego rodzaju zadania
związane z miejscową kulturą i tradycją. Co
tydzień para, która dotrze na metę ostatnia,
musi pożegnać się z programem i wrócić do
Polski.

Wydawać by się mogło, że programów o
podobnej tematyce było już sporo, motyw
jest już nieco przestarzały i mało
interesujący dla przeciętnego telewidza.
Jako przykład może służyć
TVN-owski program z poprzedniej
ramówki- „Agent-Gwiazdy”. Właściwie
podobny scenariusz, znane, popularne
nazwiska uczestników- celebrytów, jednak
mimo to jego emisja obyła się bez
wyraźnego echa. Tym razem jest zupełnie
inaczej, być może dlatego, że producenci

przekonują, że to co widzimy na ekranie nie
dzieje się według ustalonego scenariusza
lecz odsłania przed nami prawdziwe
zachowania i oblicza polskich celebrytów
biorących udział w programie. Jednak nie
trzeba być doświadczonym podróżnikiem,
by dostrzec, że jest to program typowo
rozrywkowy,
z podróżowaniem ma niewiele wspólnego,
uczestnikom nic nie zagraża, a makijaż
części z nich jest nienaganny jak zawsze.
Stąd też najsurowsze opinie program zbiera
od osób, które dużo podróżują
i zasmakowały również jazdy autostopem.
Przeważa wśród nich, trafna zresztą opinia,
że program ukazuje bardzo fałszywy obraz
tego typu podróżowania.

Wydaje się jednak, że twórcy programu
osiągnęli zamierzony efekt, „ważne by
mówić, nieważne czy dobrze czy źle”.
Podobnie również zachowują się sami
uczestnicy, jest to swojego rodzaju gra o
popularność, nie o końcowe zwycięstwo w
wyścigu. Po każdym odcinku, stają się oni
królami Internetu. Liczba postów, memów,
czy filmików jest wprost proporcjonalna do
ich nierzadko kontrowersyjnego czy nawet
kompromitującego zachowania.

Za nami właśnie ósmy odcinek programu,
wśród widzów znów wrze, są bohaterowie i
czarne owce odcinka, na tapecie znów
najzabawniejsze teksty i sceny z programu,
jest głośno i zabawnie.

Weronika Kropidłowska

Magia Świąt czy
Bożonarodzeniowy kicz?

Rozpoczął się bożonarodzeniowy jarmark
we Wrocławiu. Tegoroczne stragany
rozłożone są na północnej, wschodniej i
południowej części rynku, oraz częściowo
przy ulicy Świdnickiej i Oławskiej. To już 9
z rzędu odsłona jarmarku, który swą
tradycją- jeszcze niemiecką- sięga drugiej
połowy XVI wieku. Inspiracją do
otworzenia bożonarodzeniowego kiermaszu
we Wrocławiu były przede wszystkim
piękne, cieszące się dużą popularnością
stragany w Dreźnie, Berlinie czy
Norymberdze. Wydawać by się mogło, że
coroczne tłumy odwiedzające jarmark
stanowią o jego atrakcyjności i powodzeniu.
Na straganach zobaczyć można tradycyjne

potrawy, atrakcje dla dzieci, wyjątkowe
wyroby rzemieślników z całego świata,
wszelkie bombki i lampki, jednym słowem
poczuć ‘prawdziwą magię świąt’. A
przynajmniej tak piszą o tym media. Jaka
jest rzeczywistość?

Rzeczywistość jest nieco inna. Wkraczając
na jarmark, zderzamy się z jedną wielką,
turystyczną wystawą dla miłośników
chińszczyzny. Wspomniane wyżej atrakcje
dla dzieci występują w postaci
‘Fantastycznego Lasu’, czyli olbrzymich
plastikowych karuzeli, zabawek nazwanych
parada Królowej Śniegu, gadających łosi,
bałwanów i ogólnodostępnego kiczu. To
jednak nie koniec. ‘Na jednym z
najpiękniejszych Jarmarków
Bożonarodzeniowych zagości moc
pyszności’ głosi oficjalny portal
wrocławskiego kiermaszu. Czy na pewno?
Oprócz nielicznych stoisk z wędlinami,
oscypkami i grzańcem (w dosyć pokaźnych
cenach), na straganach skosztować możemy
belgijskich frytek, czekoladowego kebabu i
hiszpańskich chrurros z plastikowej budy.
Pozostaje więc pytanie: dlaczego na
wrocławskim jarmarku nie sprzedaje się
tutejszych wyrobów? Dlaczego nie wspiera
się lokalnych rzemieślników? I wreszcie:
czy rzeczywiście jako społeczeństwo
pozostajemy kompletnie obojętni na
otaczający nas kicz? Patrząc na ogólny
zachwyt mieszkańców, pozostaje wierzyć,
że może w kolejnych latach, uda
zorganizować się bardziej klimatyczny,
oddalony od rynku jarmark.

Hania Miśniakiewicz

Amerykański festiwal
filmowy we Wrocławiu

Projekcja nowego filmu Jima Jarmuscha pt.
„Peterson” rozpoczęła we Wrocławiu
Amerykański Festiwal Filmowy, który
potrwa od 25 do 30 października. Ten
festiwal odbywa się w stolicy Dolnego
Śląska już po raz siódmy, jednak w tym
roku jest częścią Europejskiej Stolicy
Kultury.

Podczas wydarzenia zostaną
zaprezentowane zarówno najnowsze filmy
znanych reżyserów, jak i produkcje
twórców mniej rozpoznawalnych, jest to
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więc świetna okazja by podbudować swój
gust filmowy.

Podczas konferencji prasowej American
Film Festival, Roman Gutek, dyrektor
festiwalu, podkreślił, że to wydarzenie
filmowe bardzo się rozwija – w tym roku
prowadzone będą projekcje we wszystkich
salach Kina Nowe Horyzonty, zostanie
pokazanych więcej filmów, zjawi się
również więcej gości.

Uważam, że jest to bardzo ciekawa impreza
kulturalna, zarówno dla młodych jak i dla
dorosłych, która utrwala nas w przekonaniu,
że Wrocław zasłużył na miano Europejskiej
Stolicy Kultury.

Joanna Kowalska

Psychologia ubioru – jak cię
widzą, tak cię piszą

Moda – dla jedynych przyziemna, mało
istotna sprawa, dla innych kwestia
najwyższej wagi, która wiąże się ze
śledzeniem na bieżąco trendów. Bez
znaczenia, w której grupie się znajdujemy,
trzeba to sobie powiedzieć – jak cię widzą,
tak cię piszą. Pierwsze wrażenie ma
znaczenie, oceniamy ludzi na podstawie
wyglądu, każdy z nas, i nie ma co temu
zaprzeczać. Mówi się, że strój nie
ma znaczenia, że liczy się nasze wnętrze, to,
czy jesteśmy kreatywni, inteligenti – ale
nawet nieświadomie te cechy pokazujemy
naszym ubiorem. Podświadomie
preferujemy pewne kolory, krój, kształt – te
rzeczy mówią otoczeniu już coś o nas.
Przykładowo: czerń automatycznie kojarzy
nam się ze smutkiem, dlatego osobę ubraną
w ten kolor uznamy za ponurą czy nawet
nudną, ponieważ nasz mózg tak ją
zakwalifikuje. Oczywiście, może okazać się,
że jest to najbardziej radosna osoba, jaką
spotkaliśmy w życiu, ale nie ocenimy jej tak
w pierwszym momencie naszego spotkania,
dalsza rozmowa, czy jej zachowanie może
nas do tego przekonać.

Często też moda, a co za nią idzie – ogólny
wygląd zewnętrzny decyduje o tym, jak
szybko złapiemy kontakt z drugą osobą.
Chętniej podchodzimy do osób
atrakcyjnych fizycznie, zadbanych, dobrze
ubranych. Z takimi osobami chcemy się
zadawać, kolegować, co więcej – sami
chcemy być za takich uważani.

Dlatego możemy sobie wmawiać, że szata
nie zdobi człowieka i że nie powinniśmy na
jej podstawie oceniać drugiego człowieka,
ale prawda jest taka, że wygląd ma
kolosalne znaczenie w tym jak kogoś
postrzegamy.

Joanna Kowalska

Olimpiada teatralna

Od 14 października do 13 listopada, we
Wrocławiu odbywa się wielkie święto teatru,
czyli 7 edycja Olimpiady Teatralnej, pod
hasłem „Świat miejscem prawdy”. Do
głównego programu zostali zaproszeni
najsłynniejsi reżyserzy ówczesnej sceny
tacy jak: Eugenio Barba, Tadashi Suzuki,
Robert Wilson, Krystian Lupa oraz
Theodoros Terzopoulos, a program zawiera
az 16 spektakli nurtu głównego.

Inicjatorzy, reżyser Theodoros Terzopoulos
oraz, grecka minister kultury
pomysłodawczyni idei Europejskiej, Stolicv
Kultury, Melina Mercouri, przywołali poraz
pierwszy olimpiadę do życia w 1993 roku w
Delphach, z koncepcja ze teatr powinien
być częścią debaty o świecie i
społeczeństwie. Wydarzenie otworzył
wtedy spektakl „Trojanki” Tadashiego
Suzukiego, który zmienił oblicze
współczesnego teatru.

Jak jest logiczne, reżyserowie zagraniczni
jak tez polscy, ale również wielbiciele teatru
i mieszkance, nie tylko Wrocławia, ale całej
polski, wyrażają radość, iż w tym roku
zdarzenie odbędzie się właśnie we
Wrocławiu. Theodoros Terzopoulos
oświadczył : „Bardzo się cieszę, że tym
razem Olimpiada zawita do Wrocławia, do
którego przyjeżdżam od paru lat i widzę, jak
z miasta kultury staję się europejskim
miastem kultury”. Zdaniem Terzopoulosa
oblicze współczesnego teatru, jego funkcje i
cele oraz przyszłość rodzą wiele pytań.
Również prezydent miasta , Rafal
Dudkiewicz , wyraził swoja opinie mówiąc :
„To będzie jedno z największych
przedsięwzięć teatralnych w historii
Wrocławia i jedno z najważniejszych
wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury”.

Tak wiec, nie pozostaje mi nic innego niż
podłączyć się do zadowolenia wszystkich,
ponieważ fakt, iż takie ważne wydarzenia,
jak Olimpiada Teatralna albo Europejska

Stolica Kultury, odbywają się właśnie we
Wrocławiu, świadczy o tym ze miasto to
rozwija się coraz bardziej nie tylko pod
względem powierzchniowym, ale tez
kulturalnym, ma, tym samym, spore
fundamenty kultury, które pod zwgledem
czasu nie gina, lecz staja się mocniejsze.
Warto zauważyć ze takie właśnie
wydarzenia mogą zaowocować większym
zainteresowaniem się sztuka przez młodych
i szansa nie tylko na wzbogacenie ich
wiedzy i zakresu zainteresowania, ale tez na
wywodzenie się nowych, świeżych artystów.

Klaudia Keil

Trump zagrożeniem dla
klimatu

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody
(WWF) wraz z Zoological Society of
London dokonał metaanalizy kilkuset badań
dotyczących aktualnej kondycji kręgowców
żyjących na Ziemi. Ze stworzonego raportu
wynika, że w 2020 roku ich populacja
zmniejszy się o dwie trzecie w porównaniu
z rokiem 1970. Jako przyczynę zjawiska
uczeni podają działalność człowieka, przede
wszystkim nadmierną eksploatację i
niszczenie terenów zamieszkiwanych przez
zwierzęta.

Mogłoby się wydawać, że takie prognozy
prawie zupełnie nie ruszają nawet
przedstawiciela państwa, które w większej
mierze przykłada do nich rękę.

Donald Trump nie tylko wyraził opinię, że
grożenie zmianami klimatu to część polityki
Chin chcących osłabić amerykański
przemysł, ale również zapowiedział
likwidację federalnej Agencji Ochrony
Środowiska, a ostatnio ogłosił nawet plan
redukcji 100 miliardów dolarów w ciągu
najbliższych 8 lat z rządowych wydatków
związanych z klimatem. Jakby tego było
mało, prezydent elekt wciąż grozi
zablokowaniem realizacji celów paryskiego
porozumienia klimatycznego w sprawie
redukcji emisji cieplarnianych, które zostało
podpisane przez ponad 200 państw.

Główny negocjator Chin do spraw umowy
klimatycznej, stwierdził, iż Trump nie
zachowuje się rozsądnie, bo jako przyszły
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przywódca USA powinien popierać trendy
globalne. Nasuwa się pytanie czy Chiny,
jako kraj emitujący największe ilości gazów
cieplarnianych będą twardo stać na straży
porozumienia klimatycznego, jednocześnie
nakładając na siebie restrykcyjne
ograniczenia w emisji, godzące w
gospodarkę. Jeśli jednak pójdą w ślady
Ameryki, istnieją obawy, że inne kraje
również wycofają się z umowy oraz
zobowiązań z Paryża.

Można powiedzieć, że aż za wiele zależy od
decyzji Trumpa, któremu daleko do
rozsądku. Ciekawe czy naukowcy z WWF
założyli choć minimalny margines błędu, że
ich prognoza może się nie ziścić. Nawet
jeśli, to margines ten zmniejsza się z
każdym dniem, a z nowym prezydentem
USA może zniknąć zupełnie, tak jak
większość zagrożonych gatunków
kręgowców.

Marta Lenart

Ulepieni z tej samej gliny

5 listopada w Mińsku na skwerze w pobliżu

fabryki ciągników stanął pomnik Lenina.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 7

listopada. Nowy pomnik Lenina powstał z

okazji rocznicy rewolucji październikowej.

Wszystko musiało iść jak po maśle, ale bez

niespodzianek się nie obeszło. Podczas

uroczystego odsłonięcia, trzech działaczy

wyszło z tłumu uczestników i zaczęło

krzyczeć "Hańba!". W odpowiedzi na to

komuniści zaczęli krzyczeć: "Lenin, Partia,

Komsomol!". Działacze zostali zatrzymani,

a pomnik został odsłonięty, ale wrażenie od

„święta” pokolenia z nostalgią za totalnym

deficytem i represjami stalinowskimi było

beznadziejnie zepsute.

Jak mam żyć? Co tworzy tło życia? Ile w

nim białoruskiego? Trochę. Jeśli usiąść z

założonymi rękami, pozostanie niewiele.

Wiele ZSRR. Wydawałoby się- 2016 rok.

Ale to szczera prawda. Włączysz radio —

koncerty radzieckich piosenek każdego dnia.

Denerwujące. Ile można? Chcemy być z

Europą, żyjemy w Europie, nie w ZSRR!

Cóż takiego radzieckiego pozostało na

Białorusi? Po pierwsze, w porównaniu do

innych dużych miast byłego ZSRR, Mińsk,

naturalnie, z wielu powodów w znacznie

większym stopniu zachował część nazw

radzieckich. Białoruska SRR w tym czasie

w pewnym sensie wyprzedzała postęp –

kościoły i cerkwie były zamykane w 1960

roku szybciej niż w innych krajach Związku

Radzieckiego, również nazwy ulic zostały

zmienione. Tych starych nazw pozostało za

mało. Na przykład ulica Sowiecka, Lenina,

Czerwonaarmijska, Uljanowska... Nadal

żyje w nich duch radziecki.

Po drugie, nierzadko turysta, spacerując po

mieście, może spotkać sybmole radzieckie,

mn. flagi i tak zwane tablice zasługi

robotników, gdzie jest podane imię

człowieka, są jego zdjęcia, czasami może

być napisane, do jakiej partii należy (np.

Komunistyczna partia Białorusi). To

wszystko pozostało tylko na Białorusi. Ten

fakt jest szokujący. Niczym się nie różni

sytuacja w szkołach. Nadal istnieją

pionierzy oraz oktiabriata. To są radzieckie

patriotyczne organizacje, do których wstęp

jest obowiązkowy (albo w przyszłości

będziesz miał kłopoty z uczelnią).

Po trzecie, dodatkowe dni wolne, tak zwane

„świąteczne”, z których nie może nie

cieszyć się żaden obywatel państwa. Nadal

są obchodzone na Białorusi takie święta, jak:

1 maja - Dzień Pracy, 9 maja - Dzień

Zwycięstwa, 7 listopada – Dzień Rewolucji

Październikowej. Do tej pory zachowały się

kołchozy i związki zawodowe, subotniki i

inne podobne „imprezy”.

Co z tego wszystkiego wynika? Jakie mamy

wyciągnąć wnioski? Żyjemy w kawałku

ZSRR, Białoruś nie weszła do Europy. A co

z tym pokoleniem radzieckim? Dobrze im

się żyje. Nie są chciwi, nic specjalnego nie

potrzebują: skromna emerytura i „tylko by

nie było wojny”. Żadnych gór złotych. I

umrzeć – komu jak się uda za rok lub za 20

lat, byle Łukaszenka był wiecznie w

telewizorze.

Alesia Nikalayeva

The Grand Tour

Wielka Trójka z „Top Gear” powraca się na
ekrany! 18 listopada 2016 roku odbędzie się
premiera pierwszego odcinka nowego show
autorstwa Jeremy’ego Clarksona, Richarda
Hammonda i Jamesa Maya. „The Grand
Tour”, nazwa nowego programu, będzie
emitowane w każdy piątek, na platformie
internetowej „Amazon Prime”.

Ekipa powraca w wielkim stylu.
Spodziewać się możemy wielu zmian –
trójka Brytyjczyków będzie podróżować po
świecie przy pomocy samochodów
zwiedzając najbardziej egzotyczne jego
zakątki. Zamiast studia, które pamiętamy z
BBC, pojawi się wielki namiot w którym
prowadzący będą przedstawiali swoją
twórczość publiczności. Właśnie dzięki
temu rozwiązaniu każdy nowy odcinek
będzie kręcony w innym kraju.

Niestety z powodów prawnych, nie
będziemy mieli możliwości zobaczyć
niektórych rzeczy, do których zdążyliśmy
mocno się przyzwyczaić. W nowym show
nie zobaczymy ani STIGa, ani legendarnego
toru, na którym testowano samochody.
Zniknie również segment newsowy. Ale
nikt nawet nie myśli, że to będzie miało
negatywny wpływ na „The Grand Tour”, bo
duży budżet, szybkie samochody i piękne
ujęcia to nie wszystko – o tym mogą
świadczyć fatalne wyniki oglądalności
ostatniego sezonu „Top Gear” z nowymi
prowadzącymi. Nie udało im się dorównać
poprzednikom, których dalej uważano za
jednych z najlepszych auto-dziennikarzy
świata.

Alex Kartashov

Powrót do przeszłości

Dzień 19 listopad 2016 roku zaaktywizował
Związek Nauczycielstwa Polskiego, który
to wyprowadził ludzi na ulice wielu
polskich miast. Uczestnicy szli pod
sztandarem „Nie dla chaosu w szkole” czyli
był to protest przeciwko wprowadzeniu
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zmian w oświacie. Główny punkt
rządowego projektu to likwidacja
gimnazjów i powrót do ośmioklasowego
systemu szkoły podstawowej. Program elity
rządzącej mówi m.in. o likwidacji
sprawdzianu szóstoklasistów, zniesieniu
obowiązku szkolnego dla sześciolatków czy
zmiany w sklepikach szkolnych.

Protestujący skandowali antyrządowe hasła,
nieśli transparenty, a głównym symbolem
demonstracji stała się szkolna kreda.
Utworzenie kopca z kredy przed budynkiem
sejmu miało symbolizować załamanie
polskiego systemu edukacyjnego.
Przedstawiciele ZNP złożyli petycje do
prezydenta Andrzeja Dudy w której apelują
aby ten zawetował ustawę rządową.

Nie trudno zorientować się kto i w jakim
celu wyszedł zaprotestować przeciwko
zmianom, są to nauczyciele zagrożeni
zwolnieniem oraz opozycja rządowa na
czele z partią Nowoczesna. Każdy
aktywizacja społeczeństwa przeciwko
rządowi jest swoistą pożywką dla
ugrupowań politycznych pretendujących do
przejęcia sterów w państwie. O ile z tym
drugim trzeba się pogodzić, taka zaleta
demokracji, o tyle z pierwszego można
wyciągnąć pewne wnioski.
Nieprzypadkowo z spośród wielu zmian
jakie niesie za sobą ten program, to właśnie
rezygnacja z gimnazjów wzbudza
największe kontrowersje.

Abstrahując od słuszności tejże ustawy,
trzeba przyjrzeć się sytuacji z bliska.
Opozycja szacuje, iż około 40tys.
nauczycieli straci prace na poczet reformy,
wiec tu rodzi się pytanie dlaczego, aż tak
duża grupa ludzi opłacana jest niepotrzebnie
z pieniędzy podatnika? Oczywiście w skali
budżetu państwa jest promil wydatków
jakie ma nasz kraj, jednak warto się
zastanowić jak wiele jest takich grup w
Polsce?

Zabawny wymiar całego tego zamieszania
nadaje fakt, iż w roku 1999 za
wprowadzeniem 3-letnich gimnazjów był
mi.in. Jarosław Kaczyński czyli lider partii
która obecnie rezygnuje z tego pomysłu. Na
przeciwległym biegunie Związek
Nauczycielstwa Polskiego, w roku 1999
protestował przeciwko wprowadzeniu
gimnazjów, dziś protestuje przeciwko ich

likwidacji. Co następne: protesty przeciwko
protestom?

Rozmyślania zakończę pytaniem
retorycznym, jak osoby które wyszły na
ulice mają przygotowywać uczniów w do
dynamicznego, ciągle ewoluującego świata
politycznego, ekonomicznego, społecznego?

Paula Łysikowska

Zatwardziały opozycjonista

Stanisław Piotrowicz, poseł PiS, nadal z
przekonaniem powtarza, że w okresie
komunizmu znajdował się w opozycji.
Nawet jako prokurator i członek partii
komunistycznej.

Żeby to ogłosić, zwołał specjalną
konferencję prasową, na której przekonywał,
że za działanie w opozycji spotkały go
represje, co więcej- prześladowany
politycznie jest również w nowej partii.

Nie zapominajmy, że w PRL-u zdarzały się
przypadki odważnych funkcjonariuszy
publicznych, którzy przeciwstawiali się
swoim przełożonym i byli przychylni
opozycjonistom w swoich działaniach,
jednak nie wiadomo nic o tym, by takim
człowiekiem był Stanisław Piotrowicz. I
oczywiście, nie każdy potrafi zachować się
heroicznie i zerwać z systemem. I
oczywiście, ma do tego prawo. Bardzo
niewłaściwym jest jednak, aby człowiek,
który nie odszedł nawet po 13 grudnia 1981,
stał na czele Komisji Sprawiedliwości i
Praw Człowieka.

Pozostaje jednak pytanie - dlaczego miałby
bronić go PiS, które kreuje się na partię
ostatecznie znoszącą komunizm?
Posiadanie w swoich szeregach jednego z
komunistycznych funkcjonariuszy to nie
najlepszy sposób na budowanie takiego
wizerunku. Na wiarygodności też nie
zyskują. Co innego jednak, kiedy partia
potrzebuje człowieka do brudnej roboty

Monika Krążyńska

Futbol Amerykański
poszukuje graczy

Klub futbolu amerykańskiego „Wrocław
Outlaws” rozpoczyna rekrutację do swojego
zespołu.

Klub zaprasza wszystkich chętnych, którzy
ukończyli 18 lat, by spróbowali swoich sił
w takim rodzaju sportu jak futbol
amerykański. Drużyna jest najszybciej
rozwijającym się zespołem w tym sporcie w
Polsce i właśnie przez to potrzebują nowych
zawodników, którzy będą mogli wzmocnić
ekipę. Na zainteresowanych będą czekały
różnego rodzaju testy sprawnościowe na
podstawie których zostaną określone
predyspozycje do uprawiania futbolu.
Wzrost i waga nie mają znaczenia przecież
futbol amerykański, jako sam sport, oferuje
pozycji dla graczy z różnymi warunkami
fizycznymi.

Drużyna istnieje dopiero od trzech lat, ale
mimo tego w tym krótkim czasie udało się
zbudować organizację, która dzięki ciężkiej
pracy zdobyła już tytuł Mistrza Polski
PLFA2 w 2015r. oraz Wicemistrza Polski
PLFA1 w 2016, zaś sezon 2017 ekipa
rozpocznie w Top Lidze. Futbol
Amerykański robi się coraz popularniejszy
w Polsce, coraz więcej osób chce poznać tę
grę. Właśnie przez to drużyny otwierają
swoje „bramy” z wielką chęcią dla tak
zwanych „rookies”. „Jeśli chciałbyś należeć
do rodziny wyjętych spod prawa, będziesz
miał okazję się sprawdzić,” – jest napisane
na stronie klubu.

Alex Kartashov

Tragiczny wypadek. W
Bułgarii, eksplodował

pociąg z gazem.

W Bułgarii wykoleił się, a następnie
eksplodował pociąg towarowy. Wybuch
nastąpił o 5:30 rano w czasie lokalnym.
Pociąg przewoził propan-butan.

Później w Bułgarii skończyla się ewakuacja
mieszkańców z Hitrino. W ciągu
najbliższych kilku dni miasto powinno być
puste, żeby specjaliści rafinerii mogli
rozpocząć pompowanie gazu z wagonów.
Przeciążenie niebezpiecznej substancji jest
bardzo niebezpieczne, dlatego podjęto
decyzję ewakuowania ludzi na bezpieczny
dystans. Policja będzie pilnować mieszkań
ludzi podczas ich nieobecności.

Urzędnicy twierdzą, że miasto po
eksplozjach wagonów z gazem jest jak po
bombardowaniu. Wielu ludzi potrzebuje
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pomocy psychologów. W szpitalach zostalo
29 rannych, wielu innych jest w ciężkim
stanie. Oficjalnie wiadomo że jest 5 ofiar,
ale są również zaginieni.

Bardzo trudno jest skomentować tę sytuację.
To wielka tragedia dla ludzi oraz ich
bliskich. Trudno sobie wyobrazić, jak
poradzą sobie z tragedią rodziny tych,
którzy zginęli w katastrofie. Przecież tam
byli czyiś rodzice. Jak pociąg mógł zjechać
z szyn- nikt nie wie. Do teraz nie
wyjaśniono dziwnych okoliczności
wypadku kolejowego.Po pierwsze moim
zdaniem prawdopodobnie przyczyną
eksplozji pociągu w Bułgarii mogło stać
przekroczenie prędkości przez maszynistę
lub nieuwaga pracowników. Po drugie,
przez eksplozję pociągu niedaleko od stacji
zniszczeniu uległy dziesiątki budynków
oraz niestety kilkadziesiąt osób zostało bez
dachu nad głową.

Switłana Laszewycz

Aborcja Natalii Przybysz

W zeszłą sobotę (22.10) piosenkarka
Natalia Przybysz w wywiadzie dla
„Wysokich Obcasów” przyznała się do
dokonania aborcji. Wydarzenie to, rzecz
jasna, wywołało burzę komentarzy,
zarówno negatywnych jak i pozytywnych.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy gwiazdy
przyznają się do aborcji. Maria Czubaszek
wyznała, że dwa razy usunęła ciąże i nie
miała z tego powodu traumy, a wręcz cieszy
się, że to zrobiła. Tym samym stała się
głosem feministek chcących uzyskać prawo
do legalnej aborcji.

Inną postacią ze świata mediów jest
Krystyna Janda. Aktorka również przyznała
się do usunięcia dwóch ciąż, podkreślając,
że jej życie było zagrożone. Janda aktywnie
bierze udział w czarnych protestach i
zachęca wszystkie Polki do wychodzenia z
domu i sprzeciwiania się proponowanym
zaostrzeniom ustawy antyaborcyjnej.

Niektórzy chwalą Przybysz za ten coming-
out i umieszczają tagi na portalach
społecznościowych wspierające wyznanie
artystki. Tego typu wypowiedź jest aktem
odwagi, biorąc pod uwagę zróżnicowanie

poglądów naszego społeczeństwa, ale
prawdę mówiąc lepszego momentu
piosenkarka nie mogła wybrać. W czasie
szalejących Czarnych Protestów może
liczyć na wsparcie od rzeczy kobiet i stać
się swego rodzaju twarzą strajków.

Jednak moje pytanie jest następujące: na ile
ten coming-out jest chęcią ogłoszenia
swoich poglądów oraz podjęcia polemiki z
przeciwnikami aborcji, a na ile czystą
kontrowersją mającą na celu osiągnięcie
rozgłosu i zrobienie reklamy artystce, która
lubi szokować publiczność.

Marta Zajac
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felietony

Żaba waży żuru gar

Czy milionom szkolnych dzwonków już
nigdy nie będzie dane rozbrzmieć? Czy
paprotki na przedpotopowych parapetach
przygniecie kurz? Czy wkrótce będę miała
szansę zostać skontrolowaną w autobusie
przez byłą biolożkę, która starci pracę?
Samorządy, jak wskazuje nazwa, są od
samo rządzenia, ale tym razem nie mają nic
do powiedzenia. 8 listopada to rząd przyjął
projekty ustaw, które wprowadzają 8-letnią
podstawówkę i 4-letnie licea. Dopiero od
września. Jest więc przecież mnóstwo czasu,
by samorządy mogły praworządnie
porozporządzać placówkami, które im
podlegają. Bo czy rządowi można rzeczowo
udowodnić, że młode pokolenie naszego
kraju to nie jakiś tam rząd, a gromada, klasa,
może nawet całe biologiczne królestwo
wśród istnień ludzkich!? Do projektu
rzekomo przekonana jest przeważająca
cześć społeczeństwa. To 60% lecz nie
wiadomo jakiego rzędu liczba stanowi
100%. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau
rzewnie wspomina zamierzchłe czasy, w
których rzędy uczniów żądnych wiedzy
stały w kolejkach na studia, gdy tymczasem
teraz według niego gimnazja znacznie
obniżyły tą liczbę. No i zacznie się.
Możemy przekomarzać się i żartować, że
trzyletnie nauczanie początkowe wymagało
przedłużenia, by opanować mnożenie w
słupkach i zasady ortografii. Zdaniem
ekspertów MEN rzadsze zmienianie
budynków nauki ma negatywne przełożenie
na wyniki uczniów. Jednak czy MEN ma w
rzeczywistości rzetelny obraz sprawy?
Większość nauczycieli jest po prostu
przerażona. Moje pokolenie z łatwością
nauczyło się w trzy lata że „Żaba waży żuru
gar”. No to teraz naważyła.

Marta Naumczyk

Sztuka zwycięskich
kompromitacji

Szokujące jest dla mnie jak w ciągu dwóch
miesięcy Legia Warszawa nauczyła się
pięknie zbierać bęcki. Szokujące jest
również to jak otoczenie klubu – od kibiców
począwszy, a na właścicielach skończywszy
polubiło wysokie porażki. Oczywiście, że
Borussia Dortmund to europejski potentat i
nikt o zdrowym rozsądku nie dawał
polskiemu klubowi najmniejszych szans na
zwycięstwo, ale czy wynik 8:4 to powód do
dumy? Pewnie, że każdy z zawodników
BVB, który był na boisku podczas meczu
jest lepszy przynajmniej o kilka klas od
piłkarzy Legii i należało się spodziewać
wysokiej porażki, ale jeśli nie obejrzałbym
meczu i poczytał tylko komentarze na
Facebooku i wpisy na Twitterze to
mógłbym wywnioskować, że na Signal
Iduna Park doszło do sensacji! Mógłbym
wtedy pomyśleć, że Legia mecz ten wygrała
i zrobiła to w ładnym stylu. Zresztą w
świecie mediów społecznościowych od
jakiegoś czasu spotykam się z równoległą
rzeczywistością.

Wstyd i hańba z Dortmundem na otwarcie,
ale to wina tego nieudacznika z Albanii.
Potem ze Sportingiem już odmiana i nikt
złego słowa powiedzieć nie mógł. Wreszcie
przyszedł mecz na Bernabeu i zwycięstwo!
Niby 5:1, ale tyle się naczytałem, że to było
zwycięskie 5:1 więc chyba 3 punkty można
przyznać. Potem rewanż i zwycięskie 3:3.
No i komplet punktów zostaje w Warszawie,
bo przecież uznano to za zwycięstwo. I to
8:4 zagrane tak pięknie i odważnie. Przecież
to nie jest porażka. Przyjmijmy zatem, że
udało się z Niemiec przywieźć 1 punkt. W
konsekwencji wychodzi na to, że Legia ma

7 punktów i całkiem niezłe widoki na awans
z grupy.

Grzegorz Krawczyk

Miłość „od zaraz”

Co to jest miłość? To uczucie, które
przejawia się w relacji do drugiej osoby,
połączonej z silnym pragnieniem stałego
obcowania z nią. Jest to zjawisko
wywołujące ogromną ilość emocji:
poczucie szczęścia, bezpieczeństwa, ale
także radości, z tego powodu, że jest się
kimś wyjątkowym i ważnym w życiu
drugiego człowieka. Ma różne oblicza,
smaki, rodzaje. O jej wspaniałości pisali
najwybitniejsi poeci, pisarze, ukazywali ją
malarze, rzeźbiarze, przez nią toczyły się
wojny. Jest to definicja, którą
z pewnością każdy z nas sformułował by w
podobny sposób. Lecz czy takie określenie
nadal obowiązuje w dzisiejszym świecie?

Żyjąc w XXI wieku, w społeczeństwie,
którym „władają” media masowe możemy
zauważyć coraz większy upadek wartości
moralnych i etycznych. Sfera emocjonalna,
uczuciowa, czyli bardzo osobista, służy jako
inspiracja do kreowania nowych
wizerunków w mass-mediach. Coraz
bardziej wkraczają one w nasze życie
prywatne, próbując za każdym razem
znaleźć coś fascynującego, zaskakującego,
często szokującego, przedstawiając dane
osoby w negatywnym świetle. Granice
prywatności oraz intymności zanikają.
Pewnie doskonale wszyscy pamiętamy
emitowany reality-show „Big Brother”. Ale
to nie o nim chcę tu napisać. W ostatnich
miesiącach hitem telewizyjnym stał się
program „Ślub od pierwszego wejrzenia”,
który może być doskonałym przykładem.
Show polega na stworzeniu "par idealnych",
które w jego finale... mają się pobrać, choć
zobaczą się dopiero na ślubnym kobiercu.
W dobraniu potencjalnych małżonków
pomagają specjaliści: psycholodzy i
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trenerzy personalni, którzy na podstawie
wielu złożonych czynników i analiz
decydują, kto do kogo pasuje najlepiej.
Program skupia się na pokazaniu tego, jak
świeżo upieczone małżeństwa poradzą
sobie wspólnie ze sobą mieszkając i jak
odnajdą się w codziennym życiu. Muszę
przyznać, że sama się trochę wkręciłam i z
ciekawością śledziłam program.
Początkowo wydawał się naprawdę
interesujący, lecz z odcinka na odcinek
odczuwałam coraz większy niesmak,
widząc zmieniające się zachowania
uczestników, którzy w większości nie mogli
sobie poradzić z zaistniałą sytuacją. Jak
dwoje całkiem obcych sobie osób, może
wziąć ślub, zamieszkać razem i spędzić
resztę swojego życia z człowiekiem,
którego zna się zaledwie kilka sekund? Taki
format jest ogromnym ryzykiem zarówno
po stronie producentów show, jak też
uczestników programu. Jest to przecież
produkcja bazująca na ogromnych
emocjach, a scenariusz zakłada daleko idące
konsekwencje, także prawne, poza samym
show. Brak szczęśliwego, bajkowego
„happy endu” – „Żyli długo i
szczęśliwie”… Sami odbiorcy, widzowie
mogą przez to widowisko zostać odarci z
marzeń o szczególności i niepowtarzalności
małżeństwa. I tutaj wracam do definicji
miłości, którą przywołałam na początku.
Czy jest ona oparta na wzajemnych
uczuciach? Czy pozwala poznać drugiego
człowieka? Rozumiem, że nikt nie chce być
„wiecznym singlem”, ale zawarcie
małżeństwa z pierwszą lepszą osobą, której
charakter, zachowanie i styl życia dopiero
później się poznaje nie jest rozwiązaniem,
no chyba, że szuka się partnera na siłę –
tylko po to, żeby go mieć…doskonały
przykład dla dzisiejszej młodzieży. Za parę
lat śluby po kilkudniowej znajomości będą
zwyczajną sprawą, przecież w razie czego
istnieje jeszcze możliwość rozwodu …

Julia Ledwoch

Prawica wyklęta, przez
facebooka przeklęta
Z nieukrywanym zainteresowaniem
obserwuję spór wyrosły na problemie tzw.
mowy nienawiści
w internecie. Facebookowe strony Ruchu
Narodowego, Marszu Niepodległości,
ONR-u oraz Młodzieży Wszechpolskiej
dostały się pod solidny ostrzał administracji
tego sympatycznego portalu
społecznościowego. Joanna Scheuring-
Wielgus z Nowoczesnej dała pokaz swych
retorycznych zdolności w wywiadzie dla
TVP INFO, którego fragment brzmiał
mniej więcej tak: „ Facebook blokuje treści
faszystowskie, ksenofobiczne i rasistowskie.
Takie w ogóle nie powinny się znaleźć na
stronach portalu". No tak: faszyzm,
wszędzie faszyzm, niedługo wyskoczy nam
z lodówki i zacznie straszyć dzieci... Jakie
treści zatem według pani Joanny powinny
znaleźć się na facebooku? Oczywiście te,

które rzekomej pani Joanny i pana
facebooka nie rozdrażnią. Sprawę omówił
świetnie Marek Jakubiak z Kukiz15,
tłumacząc, że jego profil został zawieszony
ze względu na jeden post, którego treść
przytaczam: „Będę tam [na marszu] z
rodziną, czy się to facebookowi spodoba,
czy nie". Ciekawe, czy Ciechana również
będzie tak łatwo zbanować? Jak
administracja portalu tłumaczyła swoje
działanie względem posła z partii Kukiza?
Naruszenie regulaminu. Który punkt został
naruszony? Na to pytanie nie uzyskamy
odpowiedzi, kogoż to obchodzi?
Zaskakujące jest również zachowanie
prawej strony. Tak wielce silna (albo raczej
promująca się na silną) organizacja, jaką
jest Ruch Narodowy, za swój główny
problem i powód do rozpaczy uważa
zamknięcie/zawieszenie swoich stron w
internecie. Roman Dmowski zareagowałby
donośnym śmiechem mając jedynie taką
trudność do pokonania. Dla państwa spod
znaku Falangi oraz Szczerbca cenzura
carska równa się jednak facebookowej.
Andruszkiewicz, Winnicki, Kalinowski,
Bosak co się z nimi stało? Próbowali
kreować się na wielkich liderów,
„masakratorów lewactwa", niezłomnych i
twardych propagatorów idei narodowej,
jednak jak się okazało, ich nerwy jest w
stanie nadszarpnąć jeden portal
społecznościowy. Jakieś konkluzje,
wrażenia, wnioski? Ku „prawej” stronie ślę
ogrom życzeń – mianowicie życzę
oenerowcom i wszechpolakom, by tzw.
„Wielką Polskę” zaczęli budować właśnie...
w Polsce. Tej realnej, otaczającej nas Polsce,
pełnej problemów i ludzkich dramatów,
chyba, że ma to być „Wielka Polska
facebookowa”. Natomiast dla wszystkich „z
lewa” mam jedną prostą nowinę: Marsz
Niepodległości odbędzie się na ulicach
Warszawy, nie na facebooku. Pochodu nie
da się zbanować.

Wojciech Kosek

Techno za drum'n'bass, czy
drum'n'bass za techno?
Techno – gatunek muzyczny powstały na
przełomie lat 80-tych i 90-tych, oparty
przede wszystkim na rytmie 4x4,
przeważnie tworzony za pomocą sprzętu
elektronicznego.
Drum'n'bass – muzyczne dziecko ery
rave'ów lat 90-tych. Charakteryzuje się
połamaną rytmiką, często występuje w nim
dubowa pulsacja. Powstała w Wielkiej
Brytanii.
Popularność tych dwóch gatunków jest
zamienna. Na początku XXI wieku w
undergroundowych klubach królowały
połamane, drumnbassowe rytmy. Jednak na
początku drugiej dekady lat dwutysięcznych
na szczyt popularności wspięło się techno.
Jego królowanie na parkietach trwa do dziś.
Wzrost popularności techno w ostatnich
latach z pewnością wiąże się z kluczowym
dla niego miastem – Berlinem. Stolica

Niemiec, jako Mekka nie tylko dla
producentów, ale również słuchaczy, staje
się miejscem bardzo modnym. Fakt ten
podkreśla istnienie klubów, takich jak
znajdujące sie tam Berghain, do których
wejście graniczy niemal z cudem. Każda
osoba stojąca w kolejce do niego musi
odbyć krótką rozmowę z ochroniarzem,
który po niej zadecyduje czy ów człowiek
zostanie do niego wpuszczony, czy wręcz
odwrotnie. Pomimo tak ostrej selekcji, to
miejsce nadal jest uznawane za kultowe i
odwiedza je ogromna liczba osób.
Dalej niestety nie daje to pełnej odpowiedzi.
Z pewnością wpływ na taki obrót trendów,
ma też wejście techno na salony –
pojawianie się tego gatunku w
najważniejszych inspiracjach artystów
tworzących muzykę alternatywną, takich
jak Thom’a Yorke’a – wokalisty
posiadającego jeden z największych
fanbase'ów zespołów – Radiohead.
Nic nie trwa wiecznie – w tym roku da się
zauważyć delikatny spadek ilości imprez z
berlińskimi brzmieniami na rzecz tych
prezentujących połamaną wizję muzyki.
Przypuszczalnych powodów jest bardzo
dużo. Ja jako najważniejszy widzę samą
popularność na techno, bo przecież zawsze
coś co wchodzi na szczyt musi z niego
spaść. Rzeczy, które stają się masowe,
automatycznie skazują się na rychłe,
ponowne zejście do podziemia. Ten
mechanizm działa niemal zawsze i w każdej
sytuacji.
Nadchodząca zmiana mody zapowiada nic
innego jak kolejną. Oczywiste ? Nie do
konća.

Jakub Wytrykowski

3...2...1...Start!
Stoją w kolejkach dnie i noce. Zima nie
zima, dzieci w domu głodne- w sumie... co
za różnica! Po trzecim dniu sterczenia w
śnieżycy, ludzie niby to zmęczeni całą
sytuacją, praktycznie przysypiają... Ale nie-
nie! Dalej dzielnie wyczekują. Ale o co
chodzi? Pod sklepami tłumy, w pracy
frekwencje obecności nikłe- bo przecież kto
chodzi do pracy jak tu już tuż-tuż Black
Friday! Hmm, Czarny Piątek. Rasistką nie
jestem, broń Boże! Nie nie nie! Takie
rzeczy to co najwyżej Trumpowi zarzucać
możemy. Ale nie powiem, stereotypy przez
głowę mi przeszły. No bo w końcu z czym
kojarzymy Czarny Piątek w JU ES EJ? No z
promocjami. A kto statystycznie najczęściej
kupuje na promocjach? No właśnie.
Przypadek? Hmm, nie sądzę. Ale wracając
do tematu. 3...2...1...GO! Lecą ci ludzie jak
owce w kożuchach, jeden po drugim, jak
gdyby nigdy nic depcze i biegu przyspiesza,
i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka, łomoce
i pędzi. A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na
wprost! Po siostrze, po bracie, po obcym, a
co! Przez tony klamotow, a hej a ho! No bo
ostatecznie przecież musimy kupić rzeczy,
na które nas nie stać, żeby zaimponować
znajomym, których zupełnie nic nie
obchodzimy. No przecież.
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Simona Marchaj

Ideałem być?

„5 sposobów na idealną figurę”, „Jakich
kobiet unikają faceci?”, „Jak zamaskować
zbyt wysokie czoło”- dziwnie znajome
prawda? To kilka popularnych nagłówków
z równie popularnych kobiecych czasopism
czy portali internetowych. Dzisiaj każda z
nas ma dużo łatwiejsze zadanie niż kobiety
50 czy 60 lat temu. Teraz dokładnie wiemy
jak trzeba wyglądać, zachowywać się czy
pracować, wiemy o jakiej kobiecie marzy
każdy mężczyzna. Mamy po prostu gotowy
i ogólnie dostępny przepis na to jak być
ideałem.
Dylemat pojawia się jedynie, kiedy trzeba
wybrać, co ma większe znaczenie: twarz
czy sylwetka. Na szczęście odpowiedź jest
bardzo prosta: nie trzeba, a nawet nie
można rezygnować z niczego! Wymiary
90X60X90 powoli odchodzą do lamusa.
Teraz to pupy przesłaniają nam pole
widzenia i spędzają sen z powiek. Śpimy
oczywiście miedzy pilatesem i crossfitem-
na siłowni.
I żeby nie było wątpliwości, pupa nie jest
tylko chwilowym trendem. Sami naukowcy
wzięli ją pod lupę i stwierdzili „że im
większa pupa, tym większy intelekt”. Bo on
oczywiście też jest przecież ważny, ale
najistotniejsze żeby nie rzucał się za bardzo
w oczy, bo przecież „mężczyźni nie lubią
zbyt mądrych kobiet”. Dzięki Bogu nasz
wzrok rzadko zostaje uraczony nagłówkami
typu „5 książek wartych przeczytania tej
jesieni” jest raczej „5 sposobów na idealnie
płaski brzuch” czy „Seksowna pupa: 7
kroków do stanu idealnego”
Jeśli jednak dopiero poznałyśmy przepis na
bycie idealnym nic straconego! Mamy
dokładne wskazówki i porady „jak
wydłużyć zbyt krótkie nogi”, „bez operacji
zmniejszyć nos” czy „powiększyć piersi”,
bo one jednak cały czas muszą być bardzo
duże, inaczej po prostu nie wypada. Poza
tym skalpel też nie jest wyjściem
beznadziejnym. W końcu, jeśli nie ma innej
alternatywy to warto poddać się narkozie,
założyć kilka szwów tu i tam, czy
wstrzyknąć sobie trochę plastiku. Ale jedna

ważna rada: pod żadnym pozorem nie
przyznajemy się do chirurgicznych
poprawek, obstajemy przy tym, że idealnie
mały nos, usta Angeliny czy biust w
rozmiarze arbuzów to dzieło natury!
Zatem drogie Panie! Dziękujmy twórcom
tych wszystkich odkrywczych i jakże
wartościowych czasopism, artykułów czy
bilboardów za to, że uczynili nasze życie
łatwiejszym i postawili na jeden
powszechnie idealny ideał, tak łatwo zresztą
osiągalny przez każdą z nas. Wyrzućmy
książki, wyłączmy myślenie- siłownia,
salon kosmetyczny, chirurg i jeszcze raz
siłownia!

Weronika Kropidłowska

Czytałem jego wiersze!

Już od dawna nikogo nie dziwi problem
edukacji na uczelniach i w szkołach.
Szczególnie mocno ten problem jest
widoczny w krajach byłego związku
radzieckiego. Niedawno oglądając w
internecie konferencję prasową dla
przedstawicieli rosyjskich regionalnych
mediów, przeprowadzoną przez Łukaszenkę,
gdzie wypowiedział się o problemie
edukacji, przypomniałam sobie zabawną i
jednocześnie smutną historię. Nie jest już
dla nikogo tajemnicą, że Alaksandr
Ryhorawicz Łukaszenko (pierwszy i ostatni
prezydent Białorusi) studiował na Wydziale
Historycznym i po ukończeniu studiów
uzyskał wykształcenie nauczyciela historii i
wiedzy o społeczeństwie. Poważny i
prestiżowy zawód w tych czasach na
Białorusi, dobrze się opłaca. Kiedyś
podczas talk show w NTW (rosyjski kanał
telewizyjny, kontynuator idei Niewzrowa.
W ostatnim czasie, z przyczyn niskiej
efektywności prania mózgu społeczenstwu,
stopniowo odchodzi w zapomnienie)
ostatniego dyktatora Europy (jak sam to
powiedział prezydent Białorusi) zaczęli
krytykować (braterski naród): jak można
odrzucić od siebie takiego pisarza jak Wasil
Bykau?

- Wasil Bykau....napradwę, ja go czytałem,
uczyłem się na jego wierszach!

- Alaksandr Ryhorawicz, on powieści pisał...

- I wiersze też! No Wy mnie powiedzcie o
Wasile Bykawie, którego ja w szkole się
uczyłem i to nie źle!- oburzał się prezydent
Białorusi.

Alesia Nikalayeva

Od Dudy strony

Jako naród bardzo cenimy sobie różnego
rodzaju uroczystości. Szczególnie te
podniosłe, nawiązujące do naszej historii, te
które przypominają nam o bohaterach.
1050-lecie chrztu Polski. 25-lecie
Solidarności. 98-lecie odzyskania
niepodległości, czy wreszcie 25-lecie Super
Expressu. Ważny dzień, narodziny
polskiego tabloidu. A wśród świętujących
jeszcze ważniejsze osoby m.in. głowa
państwa. Oraz Doda, równie znacząca
postać, królowa polskiego kiczu. Podczas
uroczystości piosenkarka wykonała utwór
‘happy birthday’ i wręczyła tort
Prezydentowi i Pierwszej Damie. A później
pomachała niemalże gołymi pośladkami.
Nie zapomniała też podkreślić, że od Dudy
dzieli ją tylko jedna literka.

Te kwestie chyba można pozostawić bez
komentarza, ale co zatem można
powiedzieć o polityce? Chyba niewiele
ponad to, że funkcja prezydenta jest
sprawowana od dupy strony. Ups,
przejęzyczyłam się, ale w końcu jedna
literka wielkiej różnicy nikomu nie robi, a
polską politykę od żenady dzieli naprawdę
niewiele.

Marta Zając
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recenzje
Król nigdy nie odszedł

Steven Gerrard po dwóch latach rozłąki z
domem wraca do Liverpoolu. Chyba jednak
na dobrą sprawę nigdy go nie opuścił, a
przynajmniej jego pewna część pozostała w
Merseyside. Wydawnictwo SQN wypuściło
na rynek autobiografię – ,,Steven Gerrard
serce pozostawione w Liverpoolu’’ i jest
ona inna niż wszystkie.

Każda autobiografia powinna być
wyjątkowa, ponieważ człowiek jest
indywiduum, każdy jednak dla czytelnika
chcącego poznać Gerrarda z innej strony ta
lektura jest obowiązkowa. Nie mamy tutaj
do czynienia z wystawieniem laurki.

Przechodząc ze strony na stronę czytelnik
będzie poznawał wiele cech wewnętrznych
bohatera oraz jego przeżycia. Od tych
radosnych, aż po te skrajnie smutne.
W dobrym odbiorze pomaga zachowanie
chronologii zdarzeń z kariery i życia
piłkarza. Można zauważyć, że niczym jak w
niektórych lekturach bohater przechodzi
interesującą przemianę. Mimo obecności
wielu zabawnych anegdot, odnosi się
wrażenie, że pełnią one jedynie rolę
przerywnika, a książka ma nam przedstawić
rozległy portret psychologiczny postaci,
która dla wielu była, jest
i będzie autorytetem. Dochodzi też do
ciekawej sytuacji, gdyż czytając możemy
łatwo zidentyfikować się z bohaterem, który

z pozoru wydawałby się być z innego
świata, a jednak okazuje się, że jak każdy
człowiek ma określone ambicje, przeżywa
swoje wzloty i upadki oraz troszczy się o
sprawy przyziemne.

Nie sądzę by każdy odniósł pozytywne
wrażenie po przeczytaniu tej autobiografii.
Jeśli ktoś jest fanem Gerrarda, to książka
jest zdecydowanie dla niego. Jeśli ktoś
Gerrarda nie lubi, to pewnie i tak zdania nie
zmieni, ale z pewnością będzie miał szansę
poznać człowieka, który dla współczesnej
piłki nożnej jest postacią nietuzinkową.

Grzegorz Krawczyk

WOŁYŃ – emocje,
brutalność, historia …

Wojciech Smarzowski to polski reżyser
filmowy i teatralny. Absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i
Teatralnej w Łodzi. Jest również
scenarzystą oraz operatorem filmowym,
który po kinowych hitach tj. „Róża”,
„Drogówka” czy „Pod mocnym Aniołem”,
wciąż nie boi się kontrowersyjnych
tematów, dalej zgłębia najciemniejsze
zakątki ludzkiej natury oraz nie stroni od
pokazywania na ekranie szokującej
przemocy. Jednak co najważniejsze
niezmiennie uprawia wielkie
kino.

„Wołyń” to tytuł najnowszego polskiego
dramatu wojennego z 2016 roku, w
reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Udaje
się on ponownie w przeszłość. Dokładnie w
lata 1943-44, okresu rzezi wołyńskiej i
ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na mniejszości polskiej.
Scenariusz do filmu powstał na podstawie
opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz
wspomnień świadków rzezi wołyńskiej.
Światowa premiera filmu odbyła się 23
września 2016 roku, natomiast
w Polsce na ekranach kinowych pojawił się
7 października br. „Wołyń” zdobył wiele
nagród m.in. Nagrodę prezesa Telewizji
Polskiej (100 tys. zł), Nagrodę dla Ewy
Drobiec w kategorii charakteryzacja na 41.
Festiwalu Filmowym w Gdyni, Nominację
do Złotych Lwów. Sam reżyser przed
premierą filmu powiedział, że jest on dla
niego czymś wyjątkowym, jest niezwykle
trudny, ale najważniejszy w całej jego
karierze. Te słowa doskonale potwierdzają
charakter dzieła – na ekranie wręcz czuć

poświęcenie się tematowi, poprzez ukazanie
realiów epoki oraz emocjonalny ciężar,
którym jest przepełnione.

Film opowiada historię 17-letniej Zosi
Głowackiej z wołyńskiej wioski,
zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i
Żydów. Smarzowski od pierwszych minut
filmu powoli buduje napięcie. Zaczyna się
od wesela siostry Zofii z Ukraińcem.
Śpiewy, folklor i generalna radość dwóch
narodów przeplatane są jednak incydentami,
które zwiastują przyszłą tragedię. Główna
bohaterka zakochuje się w Ukraińcu Petrze,
lecz ojciec wydaje ją za mąż za dużo
starszego od niej sołtysa, Macieja Skibę.
Uczuciowe rozterki Zosi schodzą na drugi
plan, gdy staje się ona mimowolnym
świadkiem narodzin wojennej tragedii.
Wątek miłości Zośki nie odgrywa przez
cały film ważnej roli, jest jedynie istotnym
elementem procesu kształtowania głównej
bohaterki. Razem z zakończeniem wesela
siostry rozpoczyna się wielka walka z
okrucieństwem jakie spotkają ludzi
zamieszkujących te tereny. Początek II
wojny światowej oraz okupacje – najpierw
radziecka, a następnie niemiecka -
wpływają na eskalacje konfliktów w
wołyńskim wielonarodowym
społeczeństwie. Reżyser nie cofa się przed
niczym, pokazując totalne barbarzyństwo.
To nie było zabijanie, tylko prawdziwa rzeź.
Zostały ukazane brutalne sceny (palenie,
obdzieranie ze skóry, obcinanie kończyn,
zarzynanie ciężarnych, dzieci, starców),
które niesamowicie działają na widza.
Smarzowski pokazuje brutalne metody
Ukraińców, ale też Polaków, więc nie ma tu
mowy o jednowymiarowym przedstawieniu
historii.

Świetna realizacja aktorska sprawiła, że
przekaz stał się jak najbardziej wiarygodny.
Grający aktorzy stali się po prostu „ludźmi
z Wołynia”. Na pochwałę zasługuje na
pewno postać Zosi, w którą wcieliła się
młoda Michalina Łabacz. Za najlepszy
debiut aktorski otrzymała nagrodę na
festiwalu filmowym
w Gdyni. Równie dobrze w swoją rolę
wcielił się Arkadiusz Jakubik, grający
postać Macieja Skiby. Jednym z głównych
bohaterów staje się również ziemia-Kresy.
Z wielką dokładnością przedstawiony został
tamten folklor, razem z obyczajami,
tradycjami. Piękny krajobraz, scenografia i
kostiumy aktorów wprowadzają widza w
„tamten świat”.

"Wołyń" jest na wskroś brutalny i często
bardzo nieprzyjemny w odbiorze, mimo to
świetnie nakręcony, poruszający do głębi i
zapadający w pamięć. Niesamowicie działa
na emocje człowieka, skłania do refleksji i
przemyśleń. Oglądanie go nie jest łatwe,
jest za to wielkim doświadczeniem. Film
uczy szacunku do historii, nie koloryzuje
faktów w żaden sposób. Przestrzega
również, by takie wydarzenia już nigdy nie
miały miejsca. Uważam, że jest to wielkie
dzieło, które choć raz, każdy z nas powinien
zobaczyć.

Julia Ledwoch
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O dziwnych zjawiskach,
czyli Stranger Things

Czy klimatyczny powrót do lat 80-tych jest
możliwy? Bracia Duffer postanowili podjąć
to wyzwanie, tworząc fabułę serialu
Stranger Things, który cieszy się coraz
większą popularnością.

Matt i Ross Duffer urodzeni w roku 1984,
wykorzystują w serialu to, czego
doświadczyli w okresie dzieciństwa.
Przyznają, że nie oglądali telewizji, za to
pasjonowały ich filmy. Już od
najmłodszych lat zgodnie marzyli o
nagrywaniu własnych. Wtedy też, w
czasach, gdy dziecięcych umysłów nie
zaprzątały gry na smartphonach, dostali od
rodziców pierwszą kamerę.

Właśnie tacy są główni bohaterowie
serialu – czworo wyjątkowo bystrych
chłopców poświęca swój czas na naukę i
kreatywne zabawy z nią związane. Przez to
też nierzadko spotykają ich nieprzyjemności
ze strony rówieśników. Ale kiedy
tajemniczo znika Will, pozostali chłopcy
bez wahania wykorzystują swoje
umiejętności, by szukać przyjaciela. I

właśnie wtedy zaczynają dziać się rzeczy,
których istnienie wydaje się dorosłym
niemożliwe. Akcja serialu nabiera tempa,
gdy okazuje się, że dziecięca wyobraźnia
ma swoje odniesienie w rzeczywistości…

Ale co tak naprawdę wyróżnia Stranger
Things, przyciąga fanów i zachęciło stację
Netflix do emisji serialu? Najwyraźniej
wszystkie szczegółowo dopracowane
elementy składają się na jego sukces. Efekty
specjalne jak w klasykach kina lat 80-tych:
efektowne, budzące emocje widza, a
jednocześnie nie skupiające całej uwagi na
sobie. Świetne oddana atmosfera
małomiasteczkowej Ameryki, beztroskiego
dzieciństwa i silnych więzi rodzinnych. A
wreszcie naturalna gra aktorska. Postać
Jedynastki o nadprzyrodzonych mocach, w
której rolę wcieliła się dwunastoletnia
Millie Bobby Brown, pozbywając się
włosów na rzecz produkcji, sprawia, że
serial staje się jeszcze bardziej
emocjonujący.

Jednak czy faktycznie Stranger Things
można uznać za fenomen? Z pewnością w
czasach dominacji paradokumentów i seriali
o niezbyt górnolotnej i wymagającej treści
serial jest obowiązkową pozycją dla fanów
kinematografii. Zapowiadany sezon drugi
ma przynieść szerszy obraz świata
przedstawionego… a raczej kilku światów,
które poznają bohaterowie. Tymczasem
pozostaje jedynie czekanie na ciąg dalszy
opowieści o losach przyjaciół Willa oraz
kontynuację wątków pobocznych, których
reżyserowie nie zaniedbywali także do tej
pory.

Kinga Matyja

Polka na nordyckim tronie

Storråda, Świętosława, czy może Grunhilda?
Jaką tożsamość nosiła jedna z najbardziej
tajemniczych,
a zarazem najbardziej wpływowych Polek
w dziejach naszego narodu? Do dziś źródła
historyczne milczą na ten temat, a jedyne
informacje jakimi dysponujemy są w istocie
znikome. Elżbieta Cherezińska, autorka
znakomicie przyjętego „Legionu" (2013)
oraz cyklu „Odrodzone królestwo" (2014)
postanowiła jednak zmierzyć się z
faktologicznymi trudnościami, łącząc to, co
wiemy z fikcją literacką. W efekcie
powstało dzieło nietuzinkowe, oryginalne i
przede wszystkim - wciągające. "Harda"
jest bowiem powieścią, która potrafi
niejednego czytelnika, a zwłaszcza
czytelniczkę uwięzić z książką w rękach na
długie, bardzo długie godziny.

Autorka często skupiona w swojej
twórczości wokół piastowskiej dynastii oraz
jej wszystkich intryg, teraz miała olbrzymie
pole do popisu. Wybór Świętosławy na
główną bohaterkę zrodził ogrom
możliwości twórczych, których Cherezińska
nie bała się wykorzystać. Córka Mieszka I i
Dobrawy to osoba, o której ledwo
wspominają kroniki polskie i niemieckie, a
nieco dokładniej zarysowują skandynawskie
sagi. Nie spotkamy się tutaj zatem z

naginaniem historycznych faktów (bo brak
faktów ciężko nagiąć), które są piętą
achillesową większości powieści
historycznych. W „Hardej" znajdziemy
syntezę dwóch wizji Świętosławy. Na
pierwszą składa się obraz piastowskiej
księżniczki posłanej do lodowatej Szwecji,
by poślubić Eryka Zwycięskiego celem
przypieczętowania antyduńskiej koalicji.
Do tego momentu możemy mówić o
zgodzie fabularnej z rzeczywistością.
Jednak niedługo potem przed czytelnikiem
wyłania się wizerunek kobiety
wykreowanej myślami autorki – niezłomnej,
silnej, pełnej werwy, żądnej władzy, której
sporo brakuje do tradycyjnego wzorca
średniowiecznej damy.

Już od narodzin główną bohaterkę
charakteryzuje "hardość", którą
wypominają służki na dworze Mieszka I,
część przyrodnich sióstr oraz Bolesław
(Chrobry) – starszy brat Świętosławy. Po
kilkunastu latach słowiańska księżniczka
musi zerwać ze swoją przeszłością.
Wyrusza na północ, by wypełnić swoje
przeznaczenie – sięgnąć po koronę
północnych krain u boku króla Eryka.

Od teraz zwana Sygrydą, uwalnia całe
pokłady swojej prawdziwej natury.

Cherezińska kreuje obraz buntowniczki
sprzeciwiającej się kulturowym postulatom,
czującej olbrzymią niesprawiedliwość
płynącą
z racji pełnionych funkcji uwarunkowanych
przez płeć. Storråda pozostaje jednak nadal
kobietą, która kocha i pragnie miłości. Jej
tragizm dyktowany namiętnościami
wywiera u odbiorcy sporą dozę współczucia
i jednocześnie niejako „zżywa" go z
postacią. Szczęścia i smutki bohaterki
składają się na jej wyrazistość, którą można
uznać za jeden z największych plusów
„Hardej".

Język autorki bywa określany mianem
"przyjaznego" i taki w istocie jest. Książkę
czyta się szybko i łatwo. Doskonale
rozpisana fabuła w połączeniu z lekkim
piórem Cherezińskiej to połączenie, które w
efekcie stawia opisywaną pozycję na
czołowej liście bestsellerów. Łatwo
przyswajalna forma nie odbija się mimo
wszystko na stanie treści. Książka oferuje
bogate opisy dotyczące panującej sytuacji
politycznej w Europie na końcówce X
wieku, a także zawiera znakomite
fragmenty odwołujące się do
funkcjonowania narad wikingów i
kreowania wszechobecnych wówczas
spisków rodem z „Gry o Tron". Czyni to
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„Hardą" tytułem atrakcyjnym również dla
wszystkich panów.

Do niewątpliwych wad książki można
zaliczyć stosunkowo małą część, jaka jest
poświęcona głównej bohaterce. Zliczając
wszystkie rozdziały dojdziemy do wniosku,
że blisko połowa treści nie jest
bezpośrednio związana z osobą
Świętosławy, co podważa niejako genezę
tytułu. Pierwsze 100 stron to
w istocie "background" poświęcony

dziejom Mieszka I i tego, jak ustabilizował
własną pozycję jako Księcia Polan. Jest to
znakomity fragment "Hardej" jednak bez
samej hardej. O wiele ciekawszym
posunięciem
w moim mniemaniu byłoby rozpisanie
osobnej powieści dotyczącej naszego
pierwszego władcy, a przygody
Świętosławy potraktować jako swoisty
"sequel".

Rok 2016 okazał się debiutem bardzo
interesującej pozycji, która pomimo kilku
zgrzytów może rościć prawo do nazywania
się "współczesną wersją sienkiewiczowskiej
prozy". Elżbieta Cherezińska potrafiła
zaimponować "Hardą" i nie zdziwiłbym się,
gdyby właśnie to dzieło zostało na stałe
wpisane jako najważniejsze w dorobu
literackim autorki.

Wojciech Kosek

Zwierzęta wychodzą na żer

Minęło siedem lat od kiedy amerykański
projektant Tom Ford zadebiutował jako
scenarzysta i reżyser. „Samotny
Mężczyzna” nominowany został do 19
nagród, z czego przyznano mu 7 statuetek.
„Zwierzęta Nocy” udowadniają, że nie był
to jednorazowy łut szczęścia. Film bazuje
na głośnej powieści autorstwa Austina
Wrighta pod tytułem "Tony & Susan".
Ekranizacja jest szaloną mieszanką Alfreda
Hitchcocka, Davida Lyncha, Stanleya
Kubricka, ze szczyptą Sama Peckinpaha.
Ale przede wszystkim jest to Ford w pełnej
krasie, dopieszczający swój film o nawet
najdrobniejszy szczegół.

Ta skomplikowana adaptacja ma budowę
szkatułkową. W pierwszej historii pojawiają
się dwie fikcje, stwarzające właściwy
scenariusz dla głównej bohaterki. Susan

Morrow (Amy Adams) jest majętną
właścicielką galerii sztuki, jej życie zdaje
się być czarujące na zewnątrz, choć
w rzeczywistości jest płytkie w środku. Z
rutyny wyrywa ją zadedykowana powieść,
którą otrzymała od byłego męża Edwarda
(Jake Gyllenhaal). Przewracając kolejne
kartki, Susan połyka gorzką pigułkę zemsty.
Jak się okazuje, Edward wyłożył frustrację
związaną z dawnym małżeństwem i
przeistoczył ją w niezwykle brutalną,
mrożąca krew w żyłach opowieść. Narracja
się rozwarstwia, a na ekran wchodzi treść
książki. Tony (również Gyllenhaal), jego
żona Laura (Isla Fisher, „sobowtór” Adams)
i nastoletnia córka India (Ellie Bamber)
przemierzają opustoszałą autostradę w
Teksasie. Padają ofiarą ataku, w wyniku
którego obie kobiety zostają zgwałcone

i zamordowane. Walczący z traumą Tony
sprzymierza się z lokalnym detektywem
(Michael Shannon); od tego momentu
wszystkie drogi prowadzą do konfrontacji
ze sprawcami i wymierzenia im
sprawiedliwości.

Ford ponownie tematem swojego filmu
uczynił męską wrażliwość. Tragedia
rozgrywa się
w eleganckich wnętrzach, teksańskim
pustkowiu czy kabinie prysznicowej, gdzie
bezradny Tony zanosi się płaczem.
Wszystko to w akompaniamencie muzyki
wybitnego kompozytora Abela
Korzeniowskiego. Jaki sukcesywny okaże
się film, dowiemy się przy ogłoszeniu
nominacji do Oskarów i Złotych Globów.

Karolina Kozakiewicz

A Tribe Called Quest
powraca z nową płytą
11 listopada w sprzedaży internetowej
pojawił się najnowszy album
nowojorskiego kwartetu tworzącego rap
inspirowany muzyką cool jazzową, oraz
brzmieniami lat 70-tych, zatytułowany We
got it from Here... Thank You 4 Your service.
Fizyczna wersja krążka pojawiła się na
półkach sklepowych w USA już 18
listopada.
Jeden z najbardziej utytułowanych składów
w historii muzyki przełomu XX i XXI
wieku niespodziewanie powrócił po 18
latach wydawniczego milczenia. Ich ostatni
longplay pojawił się w 1998 roku i nosił
tytuł The Love Movement. Już wtedy ten
nowojorski skład uchodził za ikonę muzyki
hip-hopowej. Z tego też powodu, kiedy pod
koniec 2015 roku pojawiła się informacja
o planowanym wydaniu nowej płyty,
niemalże cały muzyczny świat mówił tylko
o tym.
Prace nad płytą przebiegły w spokoju,
jednak niedługo po ich zakończeniu na
powikłania związane z cukrzycą zmarł
jeden z członków grupy-Phife Dawg.

Zapewniło to oczekujących na krążek, że
najprawdopodobniej nadchodzące
wydawnictwo będzie ostatnim w historii
tego zespołu.
Niemalże wszystkie portale muzyczne na
kilka dni przed wydaniem albumu
przepełnione były dociekiwaniami na temat
tego, jak będzie brzmiał nowy longplay i
jacy pojawią się na nim goście.
Z czysto muzycznego punktu widzenia,
zespół utrzymał bardzo wysoki poziom,
który reprezentował wcześniej. Nadal
bardzo mocno zauważalne są jazzowe
inspiracje zespołu. Przede wszystkim
pojawiają się one w takich utworach jak Dis
Generation, czy Melatonin.
W otwierającym album The Space Program
pojawiają się nawet sample z kultowej płyty
Miles'a Davis'a In a Silent Way. Brzmienie
zespołu jest unikatowe – lekkość z jaką
członkowie zespołu opowiadają o często
poważnych sprawach jest już niespotykana
pośród raperów. To nadaje krążkowi
niepowtarzalności. Wszystko to okraszone
jest bardzo sprawnym posługiwaniem się

słowem, oraz operowaniem głosem przez
nowojorczyków. W niektórych utworach
pojawiają się też mniej klasycznie jaz-
rapowe utwory, w których wszyscy
członkowie zespołu odnajdują się
znakomicie
Wszystko to składa się na naprawdę dobry
album. Zdecydowanie jeden z najlepszych
w tym roku.

Jakub Wytrykowski
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Film „Dziewczyna z pociągu” to
ekranizacja powieści Pauli Hawkins o tym
samym tytule. Książka okazała się
niekwestionowanym hitem, toteż
oczekiwanie na film było tym bardziej
większe.
Widzimy opowieść z perspektywy trzech
kobiet. Rachel jest tą, która najbardziej
przykuwa uwagę widza. Tkwi w życiowym
dole samotności i nałogu. Mąż zostawił ją
dla innej kobiety, więc jest załamana
psychicznie. Każdego dnia jeździ pociągiem,
obserwuje rzeczywistość i rysuje. W
szczególności przygląda się tajemniczej

Z perspektywy jazdy
pociągiem.
parze – dwojgu niezwykle zakochanych w
sobie osobach. Po pewnym czasie kobieta,
którą obserwowała Rachel ginie w
tajemniczych okolicznościach, a bohaterka
stara się dowiedzieć, co się stało.
W wielu opiniach przejawia się twierdzenie,
że zakończenie jest aż nazbyt
przewidywalne, a sama fabuła niezwykle
płytka. Może nie jestem ekspertem od
kryminałów, ale dla mnie końcówka nie
była tak oczywista. Przez pół filmu
siedziałam i z napięciem rozważałam wiele
opcji, kto mógłby okazać się mordercą.
Uważam, że była to dobrze wykonana praca.
Zgodzę się z kolei, że fabuła nie jest
specjalnie głęboka. Nie ukrywam, że
momentami ciężko było się połapać, z
czyjej perspektywy i dlaczego akurat w taki
sposób ,w danym momencie jest
pokazywane wydarzenie. Uważam, iż

mogło to mieszać w głowach widzów; a
przynajmniej w mojej mieszało do pewnego
momentu.
Film ogląda się dobrze. Główna bohaterka
nie wzbudziła we mnie sympatii ze względu
na swoje cechy osobowości, ale nie da się
ukryć, że Emily Blunt odegrała ją
niesamowicie! Nie każdy potrafi tak dobrze
odzwierciedlić rolę szalonej alkoholiczki,
załamanej po zostawieniu przez męża.
Do gry aktorskiej i scenografii nie mam
większych zastrzeżeń. Jednak rozczarowało
mnie zakończenie. Wydaje się, że nie
zostało dokończone. Oczywiście, zabicie
mordercy jest dość wymowne, ale co dalej?
Takie pytanie także pojawia się w wielu
innych recenzjach. Otwarte zakończenie
dodaje „smaczku”, ale nie w tym przypadku.
Tutaj nie wiadomo, dlaczego ten film
skończył się właśnie w takim momencie.

Weronika Marek

Dziewczyna z pociągu

„Dziewczyna z Pociągu” reżyserii Tate
Taylor to film, który jeszcze przed premierą
zdobył rozgłos. Wszystko dzięki powieści
Pauli Hawkins, na podstawie której został
zrealizowany. Nie jest to zwykły thriller, w
którym motywem przewodnim jest
morderstwo. Przede wszystkim opisana
historia pozwala wniknąć w umysł głównej
bohaterki, a dzięki temu poznać jej psychikę.

Rachel jest nieszczęśliwa, ciągle pijana i
jednym słowem – odpychająca. Z jednej
strony wzbudza litość, z drugiej jest
irytująco nieporadna. Jej życie jest nudne i
bezcelowe. Codziennie dojeżdża do pracy,
tą samą drogą i tym samym pociągiem.

Przez okno obserwuje mijane domy, aż
pewnego dnia widzi coś niepokojącego. Coś,
co przykuwa jej uwagę. Od tego czasu
wszystko się zmienia i z każdą kolejną
sceną widz wraz z Rachel odkrywa nowe
fakty, nie tylko na temat morderstwa, ale też
o przeszłości bohaterki.

W tej roli zabłysła Emily Blunt. Choć
ciężko było ucharakteryzować ją na grubą,
zaniedbaną Rachel, to zagrała na tyle
przekonująco, że można na to przymknąć
oko. Rachel trudno jest polubić, ale można
w nią uwierzyć, a aktorce bez wątpienia
udało się stworzyć bardzo wiarygodną
kreację.

Dużo więcej zarzucić można montażowi.
Niektóre sceny są pocięte, co nie buduje
atmosfery, a wręcz irytuje. Co więcej, ma
się wrażenie, że sceny są nieuporządkowane.
Bez znajomości książkowej wersji tej
historii może być ciężko zrozumieć sens co
poniektórych z nich.

Dziewczyna z pociągu nieco rozczarowuje,
zwłaszcza po tak hucznych zapowiedziach.
Warto jednak poświęcić czas na obejrzenie
tego filmu, chociażby dla portretu
psychologicznego głównej bohaterki, który
wspaniale pokazuje świat kobiety
przeżywającej życiową tragedię.

Weronika Marczak

O samobójstwie na wesoło

"Sklep dla samobójców" to komedia
wyjątkowa. Reżyser Petrice Leconte,
w niezwykły, bo animowany sposób
stworzył film, na podstawie książki Jeana
Teule'a, poruszający trudny problem
samobójstw. Tą tematykę poruszają również
inni twórcy kina, a przykładem może tutaj
być polski film "Sala samobójców", który
spotkał się ze zróżnicowanymi opiniami.
Ogromną rolę odgrywa w "Sklepie dla
samobójców" nietuzinkowa muzyka, której
twórcą jest Etienne Perruchon. Kultowe
dialogi, dzięki którym uśmiech pojawił się
na mojej twarzy, w polskiej wersji

językowej stworzyła elita polskiego
kabaretu wraz z plejadą gwiazd.

Z początku film wydaje się
przygnębiającym dramatem – szare i
smutne miasto, w którym egzystencja
mieszkańców jest pozbawiona sensu,
dlatego pragną oni jak najszybciej skończyć
ze swoim życiem. Dzięki takiemu
przedstawieniu rzeczywistości, widz ma
okazję zastanowić się w jakich barwach
prowadzi swoją ziemską wędrówkę. W
komedii przyszłym samobójcom z pomocą
idzie małżeństwo - Mishima oraz jego żona

Lukrecja, którym głosy podkładają Michał
Wójcik oraz Joanna Kołaczkowska, znani
ze sceny kabaretowej. Główni bohaterowie
prowadzą wraz ze swoimi dziećmi Marynią
i Wincentym niezwykły biznes – sklep dla
samobójców. Można w nim znaleźć m.in.:
cyjanek, brzytwy, liny wszelkiego rodzaju,
perfumy duszące itd. Ich interes kwitnie do
pewnego momentu – narodzin trzeciego
dziecka, które swoim uśmiechem i
optymizmem ukazuje inny sposób patrzenia
na świat.
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Kiedy zaczęłam oglądać film ciężko mi
było uwierzyć, że to nie tragedia. Sam tytuł
- "Sklep dla samobójców" nie kojarzy się z
czymś pozytywnym, a już na pewno nie
zapowiada fali śmiechu, kiedy zaczyna się
w depresyjnych barwach. Gorzkie
i jednocześnie zabawne piosenki, ironiczny

i śmiertelnie zaraźliwy humor tworzą
komediową atmosferę filmu. Wielkie brawa
należą się francuskim i belgijskim twórcom,
którzy moim zdaniem są mistrzami
rozbawiania publiczności na całym świecie,
za stworzenie filmu, który jednocześnie
bawi, zaskakuje, dziwi, szokuje swoją

formą i zmusza do refleksji. Gratulacje
należą się również polskiemu dubbingowi,
który niezwykle sprostował zadaniu,
tworząc niezwykłe dialogi
z pomocą m.in.: Magdaleny Kumorek,
Czesława Mozila czy Wojciecha
Mecwaldowskiego. Adriana Sówka

“Pitbull- niebezpieczne
kobiety, czy niebezpieczna
wtórność?”

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” to
kontynuacja serii autorstwa Patryka Vegi.
W kolejnej części filmu, obok znanych nam
już aktorów, jak Andrzej Grabowski w roli
Gebelsa, czy Piotr Stramowski grający
Majami, poznamy nowych bohaterów-
funkcjonariuszki policji, które znacząco
zmienią konstrukcję opowiadania fabuły.
Tytuł jest nieprzypadkowy, ponieważ
reżyser postanowił tym razem skupić się na
ujęciu problematyki służby w siłach policji,
z żeńskiej perspektywy. Wśród nowych
rekrutów są więc kobiety- Jadźka (Anna
Dereszowska), Zuza (Joanna Kulig), oraz
Somalia (Magdalena Cielecka). Każda
sylwetka buduje, zdawać by się mogło,
niepowiązaną z innymi historię, jednak
razem tworzą one spójną całość, spiętą
przez typowe dla Vegi zabiegi filmowe.

Podobnie jak wcześniej dostajemy raczej
niewymagającą rozrywkę, okraszoną
przerysowanymi postaciami, sporą porcją
wulgaryzmów, brutalnymi scenami i
specyficznym poczuciem humoru. To
ostatnie u niektórych widzów może
wywoływać swego rodzaju dysonans. Z
jednej strony mamy momenty pełne
przemocy i połączone z nimi niewybredne
żarty, zakrawające pod czarny humor, z
drugiej zaś wręcz cukierkowo-sielankowe
dialogi, czy fragmenty przypominające
chaplinowskie gagi. Przykładem może być

Strachu, dobrze zbudowany kryminalista,
który na polecenie swojego szefa biega po
sadzawce z wiaderkiem w poszukiwaniu
wody. To wszystko, połączone z jeszcze
większą niż w poprzedniej części dozą
naturalizmu, tworzy mieszankę wybuchową,
która nie przemawia do wszystkich widzów.
Jednak produkcji nie można odmówić
zręcznego połączenia elementów filmu
akcji z komedią i dramatem. Co więcej,
przedstawione wydarzenia miały miejsce w
rzeczywistości, co dodane do zerwania z
górnolotnymi wzorcami zza oceanu i
pogłębienia rysu psychologicznego
bohaterów, pozytywnie wpłynęło na
przekazanie faktycznego funkcjonowania
służb mundurowych w Polsce.

Szczególną uwagę zwraca gra Sebastiana
Fabijańskiego, który jako „Cukier”, członek
motocyklowego gangu, łączy w sobie
charyzmę, ponadprzeciętną przebiegłość i
nieprzewidywalność. Trochę naiwnie
wyszła próba poszerzenia jego osobowości
o nutkę skomplikowania. Zaczytany w
filozofii Nietzschego, hodujący boa
dusiciela, rzucający co jakiś czas
tajemniczymi cytatami i sprawiający
wrażenie nieobecnego w wielu sytuacjach,
wydaje się nieco niespójny, zwłaszcza, że
pełni rolę głównego czarnego charakteru.
Ciekawym zabiegiem okazało się
zaangażowanie Artura Żmijewskiego do
roli skorumpowanego urzędnika i męża,
znęcającego się nad własną żoną, co
pomaga mu w zerwaniu z łatką Ojca
Mateusza, a starszym widzom przypomina
o jego kreacji Radosława Wolfa w Psach II.
Największy niedosyt czuje się przy okazji

Somalii, która miała zadatki na postać
złożoną wewnętrznie i wywołującą
niejednoznaczne oceny, jednak została
potraktowana pobocznie i poprowadzona do
bólu schematycznie. Podobnie Tomasz
Oświęcimski, który jako Strachu wydaje się
zbędny i, moim zdaniem, swoją historię
powinien zakończyć na poprzedniej części,
spokojnie odbywając swój wyrok
dożywocia. Nie można też zapomnieć o
Drabinie, czyli Alicji Bachledzie Curuś,
ponieważ efekt jej starań na planie jest
niewiarygodny- stworzyła kompletną i
spójną postać, potrafiącą płynnie
przechodzić w różne emocje i pomimo
powiązania z głównym antagonistą potrafiła
podejmować słuszne moralnie decyzje.

Pomimo braku wyraźnie zarysowanej osi
fabuły historia jest całkiem jednolita, jednak
nie do końca udało się zaznaczyć istotność
działań kobiet w wydarzeniach. Można
odnieść wrażenie, że najwięcej zamieszania
wprowadza despotyczny Cukier, spajający
jednocześnie kilka wątków. Mając na
uwadze tych kilka niedociągnięć i tak mogę
stwierdzić, że Vega spełnił swoje zadanie i
opowiedział bezkompromisową i
wciągającą historię. Nieco niewykorzystany
potencjał nie przeszkadza by cieszyć się z
wartkiej akcji i przemyślanych dialogów,
które razem dostarczają nam konkretną
porcję rozrywki. Nieco naciągane i znane
nam już z przeszłości chwyty znowu
wykonały robotę, jednak w następnej części
osadzonej w uniwersum stworzonym przez
Vegę, która już została zapowiedziana,
można by pomyśleć o ich ograniczeniu.

Mateusz Kowalski

Koncert Asafa Avidana w
teatrze Capitol

Asaf Avidan, 25-letni muzyk pochodzący z
Izraela, pod koniec listopada 2010 roku,
zakończył swą karierę z zespołem the
Mojos i zaczął pracę nad własnym albumem.
Podczas koncertu, ktory odbył się 16
listopada br. o godz 19:00 we Wrocławskim
Teatrze Muzycznym Capitol, przekazał

publiczności całą esencję jego najnowszej
płyty.

Podczas jesiennego występu, Asaf w dużym
stopniu odszedł od muzyki rockowej, a jego
utwory z najnowszej płyty „Gold Shadow”
wydanej 22 stycznia 2015 roku,
reprezentowały styl muzyki alternatywnej,
zainspirowanej folkiem jak i ambitnym
popem. W wielu utworach m.in Her Lies

oraz Bang Bang, nagrywanych w trakcie
przygotowań do serii koncertów pod nazwą
„In a Box II”, Avidan użył instrumentów
takich jak perkusja, grzechotka, jak i girata
elektryczna. Zapętlił je on w taki sposób, że
tworzyły one spójną melodię, która
zastępowała mu cały zespoł.
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W najnowszych utworach było można
również usłyszeć ewidentną zmianę w skali
głosu artysty. Skala jaką się posługiwał była
znacząco większa. Francuska dziennikarka,
pisząca dla magazynu Liberation, określiła
Asafa mianem „wounded cat”, co w
tłumaczeniu na język polski znaczy
dosłownie „ranny kot”. W trakcie koncertu,
artysta odniósł się do tej wypowiedzi z
dużym dystansem do siebie. Tłumaczył, że
moment, w którym zwierze zdaje sobie
sprawę, iż są to jego ostatnie tchnienia, daje
z siebie wszystko, wyrażając tym samym
ból i chęć zmiany teraźniejszościi. Takie też
wrażenie można było odnieść słuchając
Asafa, który czy to szeptem, czy krzykiem
przypominającym w momentach wysokie
dźwięki instrumentalne, nadawał swym
tekstom silnej interpretacji.

Asaf szczególną uwagę zwrócił również na
to, jakie wartości chciałby przekazać
publiczności. W przerwach pomiędzy
utworami dzielił się przemyśleniami
dotyczącymi życia i śmierci, oraz muzyki,
którą nazwał największym medium
przekazu. Nie bał się przekonywać do
swoich racji. Szerokim uznaniem cieszyły

się wypowiedzi artysty o zabarwieniu
politycznym. Przed zagraniem utworu
„Your Anchor”, w tłumaczeniu „Twoja
Kotwica”, powiedział: „W okresie
prezydentury Baracka Obamy, bycie
muzykiem było dla mnie zabawą, wielką
przyjemnością. Życie sprawiało wrażenie
prostego, a muzyka była w nim formą
rozrywki. Teraz nadszedł okres, który ja
uważam za mroczny i niesprawiedliwy.
Bycie artystą w dzisiejszych czasach, po
przejęciu prezydentury przez Donalda
Trupa, jest nie tylko olbrzymią
odpowiedzialnością, ale i bitwą o nasze
prawa. Jako muzyk zobowiązuję się do tego,
aby walczyć o lepsze jutro.” Publiczność
popierająca poglądy Avidana wstała z
miejsc i oklaskami wyraziła szacunek
artyście. Osoby o przeciwnych poglądach
politycznych nie zabrały głosu po
wypowiedzi Asafa.

Bez względu na to, czy zgadzamy się z
poglądami Asafa Avidana, czy też nie, i
skupiając się na aspekcie artystycznym jak i
merytorycznym środowego koncertu, trzeba
przyznać, że nie zabrakło w nim kontaktu z
widownią, pełnego oddania artysty, pasji,

jak i pewności siebie, którą dało się odczuć
ze sceny.

Simona Marchaj

“Marmur”- droga do
kolejnych sześciu zer?

Artysta, który jeszcze przed chwilą pisał
tylko dla siebie i garstki fanów, dziś wydaje
już czwartą płytę. Na jego koncerty
ustawiają się tłumy, a biletów nie sposób
kupić, trzeba o nie zaciekle walczyć z
innymi fanami na wiele miesięcy przed jego
występem. O kim mowa? Każdy, kto choć
odrobinę interesuje się tym, co aktualnie
dzieje się na polskiej scenie muzycznej,
słyszał o Filipie Szcześniaku, który lepiej
znany jest jako Taco Hemingway.
Niedawno mieliśmy okazję przekonać się
czy i tym razem podbije serca miłośników
rapu, jak i tych, którzy na co dzień od niego
stronią.

Płyta „Marmur” pojawiła się na rynku 2
listopada, ukazała się także, jak wszystkie
poprzednie projekty, na stronie internetowej
artysty, skąd można ją darmowo i
całkowicie legalnie pobrać.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, zatem miał
on możliwość przybrania sporych
rozmiarów.
Poziom kolejnych albumów Taco sprawił,
ze oczekiwania były naprawdę duże.
„Marmur” początkowo wprawia w
konsternację i swojego rodzaju osłupienie.
Po kolejnym wciśnięciu „replay” diagnoza
wydaje się być jasna. Płyta nie wnosi nic

nowego, słuchając jej ma się nieprzyjemne
wrażenie,
że nie jest to świeże, wręcz wielokrotnie
przetrawione. Podobne teksty czy podkłady
stworzone przez Rumaka, przywodzą na
myśl „Umowy o dzieło” czy chociażby
niedawno wydany „Wosk”.
Stara receptura tym razem nie jest już tak
smakowita, brakuje tej ulotności, swobody i
nostalgii
z poprzednich płyt, wieje zwyczajnie nudą.
Może jest to wynik zbyt wysoko
postawionej poprzeczki,
a może Hemingway osiadł trochę na laurach?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ale
jedno jest pewne, nie warto skreślać
przedwcześnie Taco. Nowo wydane utwory
zdecydowanie nie są wybitne, jednak
tworzą swego rodzaju opowieść, gdzie
kolejne kawałki wprowadzają nas w życie
hotelu Marmur. Opowiadają o gościach, a
przede wszystkim o głównym bohaterze, o
samym autorze.

„Marmur” jest nie tyle wielkim
rozczarowaniem, co drobnym krokiem w tył.
Brakuje choćby jednego wybijającego się
ponad przeciętność utworu. Wprawdzie
„Witaj w hotelu Marmur”

czy „Żywota” naprawdę przyjemnie się
słucha, czuć tam powiew dawnego Taco.
Myślę jednak,
że nie tego oczekiwali fani, to nie jest
kolejna przełomowa płyta, raczej coś co już
słyszeliśmy,
tyle że w lepszej odsłonie. Wierni fani
zapewne się skuszą i będą z przyjemnością
słuchać opowiadanej historii, jednak tym
razem Filip Szcześniak nie będzie już
raperem dla ludzi,
którzy nie słuchają rapu. W „Marmurze” nie
uwodzi i raczej trudno się w nim zakochać.

Weronika Kropidłowska

Księgowy

Ben Affleck jako superbohater i cierpiący
na autyzm księgowy.
Postać autystycznego geniusza jest często
wykorzystywanym tematem w
kinematografii. Po sukcesie filmów takich
jak ‘ Rain Man’ czy też ‘Piękny umysł’,
które rozsławiły motyw ułomności
przeplatanej nadzwyczajną inteligencją,
wydawać by się mogło, że ciężko będzie
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wymyśleć kolejny, oryginalny scenariusz na
dany temat. W przypadku ‘Księgowego’ w
reżyserii Gavina O’Connora, zmaganie się z
chorobą głównego bohatera, posłużyło
jedynie jako pretekst do stworzenia
sensacyjnego, pełnego niedomówień i
przewrotów dramatu.

Chris (Affleck), jest chodzącym
kalkulatorem, który pomimo swoich
nadzwyczajnych umiejętności, z trudem
nawiązuje kontakty z innymi. Pracuje dla
najbardziej niebezpiecznych przestępców z
całego świata, ma w głowie wszystkie ich
tajemnice oraz dane. Główny bohater jest
jednak postacią mało wiarygodną. Oprócz
zawdzięczanej przez autyzm inteligencji,
Chris jest wszechstronnie uzdolniony.
Znakomity snajper, sprawy fizycznie,
dobrze walczący i broniący się bohater,
swoimi umiejętnościami przypomina raczej
Jasona Bourne’a. Niemniej jednak,
stosukowo sztywny styl gry aktorskiej Bena
Affleck’a, idealnie pasuje do postaci
głównego bohatera.

Fabuła składa się z 3 wątków
głównych, w których z początku, ciężko jest
odnaleźć spójność (porozrzucane sceny i
liczne retrospekcje). Scenarzysta Dubuque
pozostawia odbiorcy duże, puste pole do

analizy. Być może nad wyraz duże.
Ostrożnie dawkuje informacje, stwarzając
tajemniczą aurę wokół poszczególnych
akcji. Film ogląda się przyjemnie, jednak
brakuje w nim ciągłości. Dopiero na koniec
pojawia się postać, która po kolei tłumaczy
zawiłość intrygi, ostatecznie wyjaśniając
wszelkie niedopowiedzenia. Łatwo
zauważyć, że całe zakończenie prowadzi
donikąd, a w scenariuszu wciąż odnaleźć
można wiele luk (np. motyw romantyczny
głównego bohatera z Daną, która nagle,
zupełnie znika z ekranu).

‘Księgowy’ zaskakuje widza na wielu
poziomach. Dobrze dobrana obsada, wartka
akcja, nieustające tempo i natłok wydarzeń.
Z pewnością jest to godny polecenia film
akcji. Mimo to, przyglądając się mu z bliska,
można odkryć wiele luk. Spore wątpliwości
przysparza zakończenie, które zamienia
dramat w komedię, pozostawiając lekki
zawód i niedosyt u większości widzów.

Hania Miśniakiewicz

Spisek po koreańsku
Park Chan-wook po kilkuletniej

przerwie wrócił do kręcenia filmów w
Korei Południowej. Korzystając ze swoich
doświadczeń z zachodu oraz poetyki
rodzimego kraju, nakręcił “Służącą”, dla
której inspiracją była powieść “Złodziejka”
Sary Waters.

Fabuła, charakterystycznie dla
Chan-wooka, oparta jest na
niedopowiedzeniach, które pobudzają widza
do snucia domysłów. Film można podzielić
na dwie części, z czego pierwsza nie
wzbudza podejrzeń- zaczyna się jak
klasyczna historia o sprytnej dziewczynie,
której wszystko powinno się udać,
ponieważ jest główną bohaterką. To właśnie
tytułowa służąca, Sook-hee. Dziewczyna
ma namówić dziedziczkę wielkiej fortuny,
Hideko, by wyszła za hrabiego Fujirawę.
Ten jest wspólnikiem złodziejki- razem
zamierzają zagarnąć majątek, a prawowitą
spadkobierczynię oddać jako wariatkę do

zakładu psychiatrycznego. Między
kobietami wytwarza się jednak najpierw
głęboka więź, a później romans.

Ten właśnie początek jest bardzo
zwodniczy. Gdy obserwowałam dość
nieporadną, walczącą z sumieniem
dziewczynę, myślałam, że film ani trochę
nie przypomina zwiastuna. Trailer
zapowiadał ciężki klimat zagadek,
tymczasem historia przedstawiona na
ekranie wydawała mi się słodka i dość
prosta. Park Chan-wook jednak nie na
darmo zostawiał widzowi pewne tropy i
niedokończone wątki. W drugiej części
filmu zmusza wciąż do rewidowania naszej
orientacji w intrydze, kilka razy zmienia
punkt widzenia, a klimat staje się dużo
bardziej mroczny.

Nie brakuje mocnych scen seksu
między głównymi bohaterkami i przemocy,
nie jest to jednak tani sposób na widza ani
nieuzasadniona perwersja. To dopełnienie

występujących w filmie symboli, które
razem składają się na manifest
światopoglądowy reżysera. Trudno nie
zauważyć wyraźnych odniesień do
feminizmu i krytyki patriarchatu.

Rzecz szczególnie zachwycająca
to sama forma filmu, o której dużo mówi
jedna ze scen. Gdy nowa służąca była
oprowadzana po willi, tę opisano jako
połączenie stylu angielskiego i japońskiego,
dwóch, które w teorii nie powinny się
stykać. Taki mniej więcej jest ten film-
azjatycki w stylu zachodnim lub na odwrót,
zachodni w azjatyckim. Zachwycają
również ujęcia, kolory, piękne panoramy i
dynamizujące zbliżenia.

Monika Krążyńska

Schemat goni schemat
Robert Langdon powraca w kolejnej
filmowej odsłonie jego przygód. Szalenie
inteligentny profesor, historyk i specjalista
w dziedzinie symboliki, znany z serii
książek Dana Browna, już po raz trzeci
będzie musiał rozwiązać tajemnicę, od

której mogą zależeć losy świata.
Tym razem Ron Howard (reżyser filmu)
wziął na warsztat powieść „Inferno”,
ostatnią książkę Dana Browna, której treść
bezpośrednio powiązana jest z legendarnym
poematem Dantego. Nasz bohater (Tom

Hanks) budzi się niespodziewanie we
florenckim szpitalu, nie pamiętając
ostatnich wydarzeń. Z pomocą przychodzi
mu doktor Sienna (Felicity Jones), która
ratuje go z opresji. Langdon wplątuje się w
aferę o międzynarodowym znaczeniu, a
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klucz do rozwiązania tajemnic znajduje się
w Boskiej komedii Dantego.
W związku z tym, że jest to już trzecia
część powieści, oczekiwania rosną, a tutaj
(jak już wspomniane wyżej w tytule)
schemat goni schemat. Jak poprzednio jest
tutaj ktoś, kto chce przejąć władzę, ale też
ktoś, kto będzie tłumaczył widzom dziury w
scenariuszu tak, by wszystko się siebie
trzymało. Reżyser zdaje się nawet nie
próbuje dzięki jakimś autorskim pomysłom
wyprowadzić „Inferno” choćby o poziom
wyżej. Każdy element filmu
podporządkowany jest jakiejś odgórnie
przyjętej konstrukcji, która pozbawia trzecią
część przygów Langdona wiarygodności i
naturalności.
„Inferno” na tle poprzednich filmów z serii:
„Kod Da Vinci” oraz „Anioły i Demony”
wypada zdecydowanie najsłabiej. Czuć
zmęczenie materiału, brak kreatywności i
zaangażowania. Zdecydowanie można
odpuścić sobie pójście do kina na ten seans
i kupić bilet na jakąś ciekawszą produkcję.

Joanna Kropidłowska.

Farewell On The Level
Słowo „ostatni” jest nieuniknione. Ostatni
album Leonarda Cohena ukazał się 21
października 2016 trzy tygodnie przed jego
śmiercią, stając się pożegnalnym prezentem
skrywającym w sobie o wiele więcej niż
tytułowy mrok.

„You Want It Darker” nie powstałby gdyby
nie Adam Cohen, syn artysty i producent
albumu. Jak podkreślił sam Cohen: „Adam
wyczuł, że moje wyzdrowienie, jak nie
samo przetrwanie, zależało od mojego
powrotu do pracy. To on przejął projekt,
posadził mnie na krześle inwalidzkim abym
śpiewał i zebrał te wszystkie niedokończone
piosenki w całość (…)”. Album w całości
został nagrany w domu artysty w Los
Angeles wraz z Patrickiem Leonardem, jego
długoletnim przyjacielem i autorem wielu
Cohenowskich melodii. Za wydanie tego
jak i wszystkich poprzednich krążków
kanadyjskiego muzyka odpowiada
wytwórnia Columbia Records. Singiel „You
Want It Darker” wypuszczony w dzień 82
urodzin Cohena zapowiedział czego
możemy spodziewać się po całości dzieła.

Tak jak sam artysta jego muzyka stopniowo
dojrzewała, począwszy od folkowych i
rockowych klimatów „Songs of Leonard
Cohen” i „Death of a Ladies’ Man”, przez
folkowo-popowy „Ten New Songs” aż do
spokojnych „Old Ideas” i „Popular
Problems”, którym bliżej do poezji
śpiewanej. To właśnie w nurt dwóch

poprzednich albumów wpisuje się „You
Want..” tworząc niejako trzy-tomowy cykl
osobistych wierszy z subtelnym
dopełnieniem muzycznym. Mimo wieku
Cohen wciąż potrafił zaskoczyć jeszcze
bardziej przenikliwym tonem, niekiedy
przechodzącym w szept, który skutecznie
zmniejsza dystans między słuchającym a
autorem. Trudno doszukiwać się
jakichkolwiek radosnych nut, a
minimalistyczna forma albumu pasuje jak
nigdy dotąd.

Lekko brzdąkające gitary, cicho nucące
organy oraz melancholijne pianino to nic
innego jak doskonałe podkreślenie
brzmienia głębokiego głosu Cohena.
Charakterystyczne z poprzednich krążków
skrzypce czy łagodne kobiece wokale
ustępują miejsca chórowi synagogi z
Montrealu, który idealnie tworzy magiczną
aurę niczym sacrum w świątyni. Razem
dźwięki te dopasowują się do powolnej
recytacji, stając się czystym płótnem na
obrazy, które wyobrażamy sobie słuchając
narracji muzyka.

Cała płyta utrzymana w molowej tonacji
przypomina rozmowę z Bogiem, osobistą
modlitwę oscylującą wokół cierpienia,
miłości, prawdy i przemijania. Podążając za
słowami Rolling Stones: „Jest to prezent
Cohena dla swoich fanów: realistycznie
ponury, duchowo promienny, głęboko
światopoglądowy, podkręcony

romantycznym brzdąknięciem i
egzystencjalnym mrugnięciem.” Czuć mrok,
lecz jest on bardziej łagodny i spokojny niż
niepokojący. Dzięki intymności i szczerości
tekstów słuchaczowi może się wydawać, że
podsłuchuje wyznanie mędrca
rozliczającego się z życia. Esencja albumu
jak i postawa Cohena zawiera się w
hebrajskim „Hinieni” („Oto jestem”) w
pierwszym utworze oraz końcowych
słowach „We were broken then but now
we're borderline (…) I wish there was a
treaty between your love and mine”/
„Byliśmy rozbici, lecz teraz jesteśmy blisko
kresu (…) Chciałbym by istniał pakt
między Twoją, a moją miłością”.
Wypowiedzi skierowane do ukochanej
kobiety, Stwórcy, siebie samego czy
filozoficzne rozważania przepełnione są nie
tylko własnym wstydem, żalem,
wątpliwościami czy niepewnością, ale także
poczuciem odpowiedzialności za to, w
jakim stanie jest teraz świat. Artysta z
wyjątkową wrażliwością i pokorą stoi w
obliczu nieuniknionego i wyzywa ludzkość
do zmian, na które już zabrakło mu czasu.

Cohen, w przeciwieństwie do Dylana,
którego ostatnie dwa albumy to covery
Franka Sinatry, do końca pozostał
autentyczny. Jego teksty zawsze wyrażały
subiektywne i do bólu prawdziwe
przemyślenia, tak często będące słowami,
które mówiły dokładnie to, co sami
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myśleliśmy. Rok 2016 kończy pewną erę –
styczeń przyniósł ostatni album „Blackstar”
Davida Bowiego wydany w dniu jego
urodzin, a dwa dni później śmierć artysty,
tak koniec roku naznaczony został przez
„You Want It Darker” - refleksyjne
pożegnanie kanadyjskiego poety z
wyraźnym przesłaniem pozostawionym w

„Steer Your Way” („Steer your path
through the pain that is far more real than
you. Steer your heart past the Truth you
believed in yesterday such as Fundamental
Goodness and the Wisdom of the Way.”/
„Pokieruj swą ścieżkę przez ból, który jest
realniejszy od Ciebie. Pokieruj swe serce za
Prawdy, w które wczoraj wierzyłeś, takie

jak Podstawowe Dobra i Filozofię Drogi.”).
Słynne „If It Be Your Will” w tłumaczeniu
Macieja Zembatego nigdy nie brzmiało tak
prawdziwie jak teraz – „Jeśli wola Twa, to
umilknę znów i uciszę głos, tak jak kiedyś
już, i w milczeniu tym, będę czekał aż
znowu wezwiesz mnie, Jeśli wola Twa.”

Marta Lenart

ANTI- pod prąd
Ten album śmiało można nazwać
najbardziej wyczekiwanym… czekaliśmy
na niego ponad trzy lata. Dotychczas
Rihanna nie kazała nam czekać na swoje
płyty dłużej niż rok, poprzednio albumy
wydawane były regularnie. Po długim
okresie wyczekiwania, niejasnych sygnałów
oraz przecieków dotyczących najnowszego
wydawnictwa piosenkarki, oto mamy w
pełnej okazałości ANTi- ósmy studyjny
album wokalistki.

Patrząc na tracklistę, możemy wpaść w
zakłopotanie.. gdzie są ,,Four five seconds”
z udziałem Paul’a McCartney’a czy
kontrowersyjne ,,Bitch better have my
money” wydane w 2015 roku? Były to
bowiem single przypisywane ósmemu
albumowi artystki, do których powstały
również klipy muzyczne.

Pod koniec 2015 roku podczas wystawy w
galerii sztuki MAMA w Los Angeles,
Rihanna oraz artysta Roy Nachum odsłonili
siedem obrazów. Wśród nich znalazła się
okładka ‘’Anti’’, przedstawiająca młodą
dziewczynkę z oczami przesłoniętymi złotą
koroną i trzymającą czarny balon w dłoni.
Następny obraz ukazuje tę samą
dziewczynkę, tym razem obróconą tyłem.
Wśród dzieł znalazły się również wiersze
zapisane alfabetem Braille'a. Wokalistka
zapewniła wtedy, że album pojawi się
wkrótce, co niezmiernie ucieszyło
zniecierpliwionych fanów.

28 stycznia 2016 w serwisie muzycznym
Tidal premierę miał ten oto krążek, który
już na następny dzień pokrył się platyną.

Anti daleko jest od mainstreamowych
dźwięków. Na próżno szukać tutaj nowych
radiowych hitów, które będą grać wszystkie
komercyjne rozgłośnie na świecie. Fani
popowej strony Rihanny, albumu Loud i
kawałków takich jak We found love czy
Only Girl mogą czuć się zakłopotani. Czy
są gotowi na takie zmiany? Rihanna odcina
się delikatnie, bezpiecznie i tylko na krok
od swojej wcześniejszej twórczości. ‘’Anti”,
podobnie jak poprzednie płyty,
współtworzyła rzesza doświadczonych
producentów (m.in. Timbaland i the
Weeknd). Warto wspomnieć, że tym razem
wokalistka widnieje niemalże przy każdym
utworze jako współautorka tekstów, co
oznacza, że wkład własny Barbadoski jest o
wiele większy, niż jak to było w przypadku
poprzednich albumów. Jeśli Rihanna
chciała być tym krążkiem antypopowa, to
poległa. Jej pop jest jednak teraz wyciszony,
bardziej poważny i ambitniejszy.

Pierwszym utworem, który znajduje się na
Anti, jest Consideration- utwór unoszący się
na ciężkich i brudnych bitach z domieszką
reggae. To odważny wstęp i wyznacza
jeden z głównych tropów wiodących przez
cały album. Śpiewając o miłości, seksie,
frustracjach czy pragnieniach, artystka
balansuje pomiędzy modnymi,
nowoczesnymi dźwiękami, a
oldschoolowymi inspiracjami, które słychać

chociażby w Higher czy Love on the brain.
Intrygujące Kiss it better łączy dzisiejsze
brzmienia z energicznym gitarowym riffem,
kojarzącym się z latami osiemdziesiątymi
czy dziewięćdziesiątymi. Wielu krytyków
zauważa tu inspirację twórczością Prince’a.
Znajdziemy tu rzecz jasna pierwszy singiel
promujący płytę pt. Work z gościnnym
udziałem rapera Drake’a. Wybór tego
utworu nie powinien dziwić, gdyż jest mu
najbliżej do wcześniejszych komercyjnych
dokonań artystki z potencjałem na
osiągnięcie sukcesu na listach przebojów.
Album jest pełen zaskakujących,
zniekształconych oraz niepokojących
dźwięków (Needed me, Woo, Desperado),
potęgujących niespokojną atmosferę
wydawnictwa. Surowy nastrój Anti
dopełnia kapitalny i jednocześnie
najdłuższy kawałek na całej płycie Same
Ol’ Mistakes. Rihanna postanowiła
zmierzyć się z dziełem formacji Tame
Impala, co wyszło jej znakomicie. Krążek
skrywa też nieco bardziej minimalistyczną,
klasyczną stronę, w której to więcej
nastrojowego wokalu oraz ciepłych,
spokojnych melodii. Akustyczne Never
Ending może zachwycać prostotą, a Close
to You wprawia słuchacza w chwilę
wyciszenia, świetnie zamykając
standardową wersję dzieła „Riri”.

Paula Łysikowska

Niech będzie światło, gdy
dusza jest w ciemności

W kinach 18 listopada pojawiło się nowe
dzieło amerykańskiego reżysera Dereka
Cianfrance’a - film „Światło między
oceanami”. Jest ekranizacją bestsellerowej
powieści australijskiej pisarki M.L.
Stedman. Wzruszający dramat o
australijskiej rodzinie, która nielegalnie
„przyjmuje” cudze dziecko. Historia o
szczęściu i miłości, wyborach i
konsekwencjach.

Bezludna wyspa Janus między dwoma
oceanami, latarnia morska i młoda para,
chowająca sekret przed resztą świata.
Niemożność posiadania dziecka dla
młodych Toma (Michael Fassbender) i
Isabeli (Alicia Vikander) wydaje się
nierozwiązywalnym problemem, ale
pewnego dnia do ich wyspy fale przynoszą
łódź z dzieciątkiem i martwym mężczyzną.
Para postanawia zostawić dziecko sobie i
wychowuje ten skarb na wyspie miłości i
opieki. Jednak rodzinna atmosfera powoli

upada, bo prawdziwa matka dziecka
(Rachel Weisz) żyje i nie przestaje szukać
swojej dziewczynki.

Powieść australijskiej pisarki M. L.
Stedman była opublikowana i wydana w
2012 roku i bardzo szybko stała się
bestsellerem. Przez krytyków opowieść
została scharakteryzowana nie inaczej niż
jako "Ptaki ciernistych krzewów " XXI
wieku. Tak naprawdę, książki łączy miejsce
akcji (Australia) i poruszane tematy, takie
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jak wartości rodzinne oraz wybór swojej
drogi. W powieści Stedman akcja dzieje się
na początku XX wieku, wkrótce po
zakończeniu Wielkiej Wojny, co nie może
nie wpływać na bohaterów. Bestseller
okazuje się praktycznie stronami
przeniesionymi na ekran, bez żadnych
istotnych zmian. Chciałabym zwrocić
uwagę na to, że opowieść ma określoną
ilość stron. Jest jakby w skrócie, natomiast
film pokazuje szerszy zakres.

Sam film jest podzielony na dwie części, w
pierwszej z nich widzowie patrzą na wiele
rzeczy z punktu widzenia mężczyzny, który
ciągle czuje się winny i nie może znaleźć
ukojenia nawet w szczęściu rodziny. Druga
część jest w całości poświęcona kobietom,
ich sposobom rozwiązania zaistniałych
problemów, ciężkim doświadczeniom i
podjętym krokom. W tej historii jest bardzo
trudno stanąć po jednej stronie, bo tak
przekonująco zostały przekazane emocje i

motywacje wszystkich bohaterów:
załamana matka, która nie wierzy, że jej
dziecko jest martwe; kobieta, walcząca o to,
żeby dać temu światu miłość i troskę i
zajmować się swoją rodziną; mężczyzna,
który przyzwyczaił się przestrzegać zasad,
bo są one po to, żeby pomagać ludziom —
wszystkich bohaterów można zrozumieć i
zaakceptować ich pozycję.

Dlatego historia "Światło między
oceanami" jest tak ciekawa w swoim
rozwoju. Trudno wyróżnić jakiś jeden z
wielu wątków: to jest film o wyborze, a
mianowicie o samotności i strachu,
odwadze i wierze. Stosunki między
głównymi bohaterami, Tomem a Isabelą,
ukazane są bardzo subtelnie. Wiadomo, że
na plane filmu zaczął się romans między
Michaelem Fassbenderem (Tomem) a
Alicią Vikander, który trwa do dziś.

Film ma wspaniałą i niezwykłą atmosferę:
latarnia morska, morze fascynujące swoimi

kolorami, przyroda izolowanej bezludnej
wyspy całkowicie zachwycają widza.
Operator Adam Аrkapaw, znany ze swoich
prac w serialu "Prawdziwy detektyw" i
ekranizacji szekspirowskiego "Makbeta",
świetnie pokazuje malowniczy krajobraz
Australii. Muzyka, napisana przez laureata
nagrody "Oskar" Alexandre Desplat, od
pierwszej chwili zachwyca i trzyma nawet
po napisach końcowych. "Światło między
oceanami" wygląda bardzo pięknie, bogato i
nawet, można powiedzieć, stylowo — dość
dokładnie przekazuje modę początku wieku,
rolnictwo i gospodarkę domową.

Chociaż ten film nie ubiega się o status
kultowego lub "wiecznego", zmusza widza
do wczucia się i zajęcia trudnymi
społecznymi i psychologicznymi
problemami.

Alesia Nikalayeva

Osobliwy dom Pani
Peregrine.
Tim Burton znowu zaskoczył. Reżyser-
artysta, znany dzięki swojej niezwykłej
wyobraźni, od początku kariery zajmuje się
opowiadaniem bajek. W ciągu 25 lat
nakręcił kilkanaście trochę śmiesznych,
trochę mrocznych filmów, na ogół
z pogranicza fantastyki i horroru, o których
na pewno nie można powiedzieć, że
przypominają konwencjonalną baśń. Jako
bardzo młody, zdolny rysownik z Burbank,
Burton stawiał swoje pierwsze zawodowe
kroki w wytwórni Walta Disneya. Szybko
jednak z niej odszedł, aby móc realizować
własne, autorskie projekty niemieszczące
się w sztucznym, landrynkowym świecie
jelonków Bambi i dalmatyńczyków,
ponieważ bardziej interesowała go tragiczna

dickensowska wizja rzeczywistości, co
można dostrzec również w jego starszych
filmach takich jak „Batman”, „Duża Ryba”,
„Charlie i Fabryka Czekolady” lub „Alicja
w Krainie Czarów”.

Lecz oglądając „Osobliwy dom Pani Peregrine”, adaptacje popularnej powieści Ransoma Riggsa, która wyreżyserował Tim Burton, potwierdzają się krytyki na jego temat zgodnie, z którymi reżyser ma trudność przekształcenia swojej wyobraźni w spójne opowiadanie. W ten film reżyser wrzucił wszystko, co lubi najbardziej – makabrę i groteskę, gotycką scenerię, dowcip i grozę, lecz to nie zmienia faktu ze widać ze reżyserowi
zabrakło jedynie cierpliwości, by nadać
swojej historii odpowiedni rytm, i
odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym tak
naprawdę powinien się skupić. "Osobliwy
dom…" okazuje się bowiem filmem bardzo
nierównym – z przydługą ekspozycją i
fenomenalną sekwencją finałową, z dużą
ilością mroku, ale i słabych żartów.

Historię małoletnich dzieciaków obdarzonych nadprzyrodzonymi mocami, Burton rozpiął na planie inicjacyjnej opowieści o miłości i dorastaniu. Jej bohaterem jest Jake (Asa Butterfield), nastolatek, który po śmierci dziadka jedzie do Walii, by tam odkryć prawdę o przeszłości nestora rodu. Na miejscu obok nierozgarniętych miejscowych dresiarzy spotka bandę dzieciaków obdarzonych super mocami oraz piękną panią Peregrine
(dowcipna Green), ich opiekunkę. By ocalić

ich wszystkich przed mrocznym Barronem
(Samuel L. Jackson), wkrótce Jake będzie
musiał uwierzyć w swoja sile żeby stanąć
do walki ze złem i największym wrogiem
dziadka.

Mimo że fabuła filmu przypomina klasyczną familijna opowieść o młodym bohaterze, trudno zgadnąć, dla kogo jest ta historia, bo dorosłych widzów odstraszy infantylnością i przewidywalną fabułą, dla dzieci okaże się nazbyt okrutna. Bo choć nie leje się tu krew, Burton nie szczędzi swej publice makabrycznych scen z wyjadaniem gałek ocznych na czele. Lecz największym mankamentem tutaj jest to ze sprawia wrażenie pękniętego,
zupełnie, jakby jego początek i koniec
stworzyli dwaj różni twórcy. Na początku
akcja jest dość nudna, można by powiedzieć
ze ciągnie się w nieskończoność, lecz pod
koniec film wprost wbija widza w fotel
swoja inscenizacyjną wizuoterią i
nioczekiwanymi akcjami.

Klaudia Keil

Anarchia zwierząt:
“Sekretne zycie zwierzaków

domowych”
Niedawno, 18 sierpnia, na ekrany weszła
kreskówka od twórców “Minionków” o
przygodach psów w Nowym Jorku,
mianowicie w jego kanalizacjach.
Czym się zajmują zwierzaki, kiedy idziemy
do pracy lub szkoły? Dobrze, jeśli siedzą
obok drzwi i ciągle czekają na swojego
gospodarza. Ale co, jeżeli głośno słuchają
metalu, kradną jedzenie z lodówek,
rozbijają wasze ulubione wazy i pełzają w
kopalniach w poszukiwaniu swojego
mieszkania?

Za stworzenie “ Sekretnego życia
zwierzaków domowych ” odpowiada
Illumination Entertainment – towarzystwo,
które zaprezentowało światu “Jak ukraść
księżyc”.
A teraz o temacie kreskówki. Maks to
najszczęśliwszy pies na całym świecie,
który uwielbia swoją gospodynię Keti i
codziennie czeka z niecierpliwością na jej
powrót do domu. Ale oknami wchodzą jego
przyjaciele, którzy zachęcają go do różnych
rozrywek. Póki gospodyni nie ma w domu,
Maks i jego koledzy są zadowoleni. Jego
życie jest po prostu idealne i słodkie. Ale

spokojne i beztroskie życie kończy się,
kiedy gospodyni przyprowadza nowego psa,
którego zaadoptowała z schroniska. Diuk -
duży, nieuprzejmy, trochy tępy pies, który
przerywa idyllę Maksa, ciągle psując jego
życie. Zwierzaki w ogóle mają różne
charaktery, przez co nie mogą znaleźć
wspólnego języka.

Pewnego dnia Maks i Diuk wychodzą na
spacer po mieście i przez pomyłkę jednego
z nich wpadają w tarapaty. Bohaterowie
trafiają w nieznane im okolice i ręce ludzi,
którzy zajmują się łapaniem bezdomnych

http://www.filmweb.pl/person/Ransom+Riggs-605453
http://www.filmweb.pl/film/Osobliwy+dom+Pani+Peregrine-2016-643176
http://www.filmweb.pl/film/Osobliwy+dom+Pani+Peregrine-2016-643176
http://www.filmweb.pl/person/Asa+Butterfield-660642
http://www.filmweb.pl/person/Samuel.Jackson
http://www.filmweb.pl/person/Tim.Burton
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zwierząt. Kiedy przyjaciele Maksa
dowiadują się o jego kłopotach, spieszą go
szukać. Przeżywają dużo przygód, żeby
wrócić do domu. Po takiej niesamowitej
podróży zaprzyjaźniają się i żyją spokojnie.

Kreskówka jest bardzo lekka, uczy dzieci
prawdziwej przyjaźni na przykładzie
zwierzaków. Jest śmieszna, interesująca i
odpowiednia do oglądania razem z całą
rodziną. Daje widzowi mnóstwo

pozytywnych i dobrych emocji. Nie może
być złą wiadomością to, że zachęca widzów
do szanowania naszych mniejszych braci i
sióstr.

Svitłana Laszewycz

Czas na zdjęcia

“Photography Never Dies” – wystawa
fotografii o fotografii wystartowała we
Wrocławiu. Zaczeła się 17 listopada b.r. i
będzie trwała do 8 stycznia 2017 roku.
Znajduje się przy ul. Piłsudskiego 105,
pierwsze piętro w Galerii Wrocław Główny,
która znajduje się na Dworcu Głównym.

Wystawa jest poświęcona medium
fotograficznemu. Powstała w ramach
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Na wystawie można zobaczyć pierwszą
zrobioną fotografię, pierwsze zdjęcie

zostawione na księżycu, pierwsze selfie i
pierwszą fotografię cyfrową. To opowieść o
początkach fotografii i jej ewolucji. Jest
podzielona na osiem rozdziałów: narodziny
fotografii, droga fotografii, ikony fotografii,
prywatność fotografii, człowiek fotografii,
doświadczenie fotografii, otwartość
fotografii i nieśmiertelność fotografii.
Godziny otwarcia: wtorek, środa: 11.00-
19.00, czwartek: 13.00-21.00, weekendy:
11.00-19.00. Ceny biletów: 5 zł-ulgowy, 8
zł-normalny.

„Photography Never Dies” jest refleksją na
temat roli fotografii w naszym życiu. Mimo
śmierci tradycyjnej analogowej fotografii,
idea dokumentowania i kolekcjonowania
stałego obrazu przetrwała. Wśród tych
ośmiu rozdziałów można zobaczyć ikony
światowej fotografii obok współczesnych
projektów artystycznych, obrazów z
prywatnych archiwów czy zdjęć z mediów
społecznościowych.

Alex Kartashov

Gregory Porter „Take Me
To The Alley” (2016)
Najnowsza płyta jest drugim krążkiem
artysty wydanym we współpracy z
wytwórnią Blue Note Records. Poprzednia
płyta „Liquid Spirit” (2014) zdobyła
nagrodę Grammy za najlepszy jazzowy
album.

Choć była to trzecia płyta w karierze
Portera, to za sprawą światowego sukcesu
„Liquid Spirit” artysta został okrzyknięty
królem jazzu, a płyta okryła się się platyną
oraz złotem kolejno w Wielkiej Brytanii i
Niemczech oraz Austrii, Holandii, Francji.
Przypomnieć trzeba, że wokalista rozpoczął
karierę stosunkowo późno, bo dopiero w
wieku 39 lat wydał swój pierwszy album
„Water” (2010). Zarówno pierwsza, jak i
kolejna płyta „Be Good” (2012, obie
wydane przez Motèma Music) otrzymały
nominację do nagrody Grammy.

Po światowej trasie koncertowej promującej
„Liquid Spirit” artysta powrócił do studia i
zaczął pracę nad „Take Me To The Alley”.

Album otwiera utwór Holding On, znany
szerszej publiczności w klubowej wersji
nagranej razem z brytyjskim duetem
Disclosure (z płyty „Caracal” 2015). Muzyk
postanowił umieścić piosenkę na płycie lecz
w znacznie okrojonej wersji. Nie usłyszymy
tu charakterystycznego bitu oraz basu,
jedynie fortepian, elementy basu a także
świetne solo Keyona Harrolda na tłumionej
trąbce. Artysta chce w ten sposób
podkreślić, jak sam mówi, że przesłanie

piosenki jest niezmienne niezależnie od
aranżacji.

Porter znany jest z tego, że w swoich
utworach odnosi się do swojego życia,
opowiada o ważnych wydarzeniach bądź też
śpiewa dla konkretnej osoby. Również na
tej płycie nie brakuje takich odniesień. Już
kolejny utwór, „Don’t Lose Your Steam”
jest jedną z dwóch piosenek nagranych z
myślą o 3-letnim synu. Chce zachęcić syna,
aby nigdy nie poddał się przeciwnościom
tylko zawsze dążył do swoich celów. Drugą
dedykacją dla syna jest „Day Dream”.
Radosny rytm opisuje zabawy Demyana
oraz przekonanie, że syn w przyszłości
odnajdzie swoją drogę na życie.

Artysta wiele razy podkreśla, jak ważną rolę
w jego życiu odegrała nieżyjąca już matka,
Ruth. Piosenką będącą hołdem dla niej jest
„More Than A Woman”. Na poprzednim
albumie w utworach „Free” i „Moving”
autor śpiewa o tęsknocie za kobietą, a także
jej poświęceniu, jakim było wychowanie
Portera oraz szóstki jego rodzeństwa. W
wielu wywiadach opowiada o tym, że to
dzięki niej śpiewa oraz, że to mama
pokazała mu, czym jest prawdziwa miłość i
przekazała najpiękniejsze wartości.
Inspiracją do tytułowej „Take Me To The
Alley” była postawa Ruth wobec
potrzebujących ludzi. Kobieta nieraz
jeździła po ulicach szukając ubogich i
dawała im jedzenie albo schronienie w
domu. Ogromne emocje i przekaz, jaki

niesie ze sobą muzyczna ballada, w której
można usłyszeć ciepło Portera oraz liryczny
głos Alicii Olatujo, spowodował, że utwór
jest ulubionym kawałkiem autora oraz stał
się tytułem całego albumu.

Na płycie znajdziemy także dojrzałe
kompozycje opowiadające o miłości.
„Consequence Of Love” czy „Insanity” są
balladami pokazującymi, że uczucie potrafi
być silniejsze niż wszystkie podziały, a
bezpieczeństwo odnajdziemy tam, gdzie
być może nie spodziewamy się już go
ujrzeć.

Fenomen piosenek w większości
napisanych przez Portera dopełnia stały
zespół: pianista Chip Crawford, basista
Aaron James, perkusista Emanuel Harrold,
saksofonista altowy Yosuke Sato oraz
saksofonista tenorowy Tivon
Pennicott. Skład gościnnie uzupełniają:
wokalistka Alicia Olatuja, trębacz Keyon
Harrold i organista Ondrej Pivec.
Melodyjny baryton wokalisty nadaje
charakteru każdej piosence na płycie. Warto
dodać, że album „Take Me To The Alley”
został nominowany do nagrody Grammy w
kategorii najlepszy jazzowy album wokalny.
Szanse na wygraną są bardzo duże, biorąc
pod uwagę współczesną scenę jazzową i
pozycję Portera na niej. Czy się uda?
Odpowiedź dostaniemy 12 lutego podczas
gali rozdania nagród.

Marta Zajac
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Złe pokolenie
Trwa od kilku lat spór mający znaki
swoistego konfliktu pokoleń. Oto
millenialsi, pokolenie zatrute internetem,
ma swoich fałszywych proroków, promuje
tandetne treści, czyta pudelka, ale książek to
w ogóle nie. Głupie filmy superbohaterskie,
nic nie uszanują. Żadnej świętości.
Portale plotkarskie typu pudelek, jak zresztą
większość trendów, które są przedmiotem
pogardy obrońców intelektualizmu i
przyzwoitości, są w stanie na siebie zarobić,
i to bardzo dużo, dzięki klikalności ich
artykułów- im więcej wejść, tym więcej
odsłon reklamy, czyli pieniędzy. Jasne,
treści naruszające sferę prywatną są godne
potępienia, ale jest na nie popyt. Więc jest i
podaż. Co więcej, właśnie w komentarzach
pod nimi można znaleźć mnóstwo ludzi
potępiających ten proceder, a jednak oni
swoim wejściem również przyczynili się do
zarobku witryny. Wywołała w nich emocje,
poczuli się wezwani do odpowiedzi. Pewnie
wrócą.
A internet to też kopalnia treści
wartościowych. Największa encyklopedia
świata. Dużo publikacji akademickich
można przeczytać za darmo w internecie,

jednak, co nie jest niczym nowym, mają one
dużo węższe grono odbiorców. I
zapewniam, że większości nie stanowią
wcale ludzie z roczników sprzed 1980.
Popularność paradokumentów typu
“Dlaczego ja?” to też nie koniec świata, bo
nikt nie bierze ich na serio, tak samo jak
filmy superbohaterskie nie są uważane za
arcydzieła kinematografii. Upadek sztuki w
ogóle to jest kwestia żywa i bardzo sporna, i
znowuż kłótnia o to, czy sięgamy szczytu,
czy dna. Zarzuty wobec filmu i muzyki to
najczęściej skutek podążania za trendami
masowymi, a więc wyborów
nieświadomych. Indywidualizm zresztą
polega na tym, żeby znaleźć coś, co nam
pasuje, ale trzeba najpierw poszukać. I w
sferze kinematografii i muzyki na pewno
towar o wysokiej jakości się znajdzie.
Decyzje masowe zawsze będą jakąś tam
średnią, która nieszczególnie zrazi
człowieka, więc można bezpiecznie wybrać.
Wynik myślenia schematycznego, trochę w
typie podręczników szkolnych- odpowiedź
zawsze pod tekstem, Słowacki wielkim
poetą był, koleżanka z ławki ma B.
Najwięcej zarzutów pojawia się wobec
malarstwa współczesnego. Bohomazy,
idiotyzmy, kreski, kwadraty, kółka, białe

płótno, zero wyrazu. Ostatnio na wykładzie
w UWr Lech Majewski powiedział, że
wybitnych artystów, takich jak jego
ukochany Bruegel, już nie ma. Ja się nie
zgadzam, wierzę w ich istnienie- wierzę w
uczucia, które mogą wywołać
abstrakcjoniści, w bogactwo używanych
przez nich środków i podziwiam
poszukiwanie własnej drogi.
Na rozmowie o pracę millenialsi też są
niedobrzy, bo się domagają. Pytają o karty
Multisport, a o pieniądzach mówią wprost.
Bartosz Węglarczyk oburzał się na tych
stażystów, którzy żądają zapłaty, bo
wielkim przywilejem powinien być dla nich
sam staż. I w tym wypadku podejście
pokolenia jest jakby konsumenckie- oferty
pracy, jeśli są, można wybierać na
podstawie korzyści. Nawet trzeba. Co w
tym złego? I w tym, że za swoją pracę chce
się zapłaty? Jak inaczej zmienić w karierę
coś, co zajmuje nam myśli najczęściej przez
całe dnie? No właśnie.
I mówi się, że ludzi zepsuły tak gadżety i
internet. Ale jeśli ktoś weźmie młotek i,
zamiast w gwoździa, postanowi uderzyć w
ścianę i ją zniszczy, to nie jest wina młotka.
To idiotyzm.

Monika Krążyńska
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artykuł publicystyczny

Moda na perfekcje

Tak jak modę z poprzednich dziesięcioleci
można byłoby uznać za charakterystyczna,
która kryje w sobie elementy kulturowe (np.
lata 60. ruchem hipisowskim, a 90. nurtem
grunge oraz muzyki tanecznej), tak o
modzie teraźniejszej dekady nie można tego
powiedzieć, ponieważ panuje w niej istny
tygiel.
Mianowicie w dzisiejszych czasach
dążymy do traktowania i patrzenia na
drugiego człowieka w sposób
instrumentalny. To, co spostrzegamy w
kimś to głownie jego wygląd zewnętrzny, a
to, co ma w sobie, czyli jego osobowość i
charakter, spadają na drugi plan, nie maja
już dla nas jakiegoś większego znaczenia.
Najlepszym przykładem tego jest
postrzeganie kobiet poprzez pryzmat ciała.
Ich atrakcyjność wiąże się tylko i wyłącznie
z perfekcyjnym stanem ciała i dążeniem do
upodabniania się do stworzonych ideałów.
Kult fizycznej młodości lansowany przez
lata przyzwyczaił nas do wyobrażenia, że
tylko i wyłącznie ludzie młodzi i piękni
mają szansę na zrobienie wielkiej kariery
oraz na przynależenie do grupy tych
ludzi,którzy cieszą się dużym uznaniem.

Już nawet małe dziewczynki, nastolatki
zamiast bawić się lalkami lub grać w gry,
chodzą ze swoimi matkami galeriach
handlowych, kupując ubrania i kosmetyki
nieadekwatne do swojego wieku, żeby
zrobić wrażenie na swoich kolegach i
koleżankach i żeby pokazać się na portalach
internetowych.
Kilka godzin na siłowni, w klubie fitness,
gabinecie kosmetycznym i jesteśmy piękni.
Trenerki staja się celebrytkami promując
treningi, które odmładzają i wysmuklają
ciało a kobiety wydają fortunę* na ich
DVD albo indywidualne treningi z nimi.
Nic, przeciwko, jeśli główną motywacją jest
chęć osiągnięcia lepszej sprawności
fizycznej. Gorzej jednak, gdy wydajemy
kasę tylko po to, aby poprawić swoją ocenę
w oczach innych.
Pocieszające jest to ze istnieją również
projekty, które promują krągłości kobiet.
Kobiety, które nie przypominają
wychudzonych modelek pokazały, że mogą
być seksowne, zyskując tym samym
pewność siebie i dając nadzieję innym
dziewczynom, które dotychczas katowały
się dietami cud i ćwiczeniami, ostatecznie
nie osiągając zamierzonego efektu. Ruch
ten uzyskał dość duża popularność, chociaż

przez niektórych został uznany za
promujący otyłość i lenistwo. Lecz co
zabawne, reprezentantki tego nurtu
przyznały się do regularnych wizyt w
siłowni oraz do przestrzegania
niektórychdiet, stwierdzając, że „o
prawdziwe krągłości też trzeba dbać”.
Spora część kobiet próbuje poprawić swoją
urodę, nierzadko korzystając z ingerencji
chirurgów plastycznych, którzy tak na
prawdę w większości razy jeszcze bardziej
je oszpecają tworząc taka „armie
napompowanych klonów”. Odmładzają się i
odchudzają, a wszystko tylko po to, by
przypodobać się otoczeniu.
Szkoda ze już nikt nie spostrzega ze
prawdziwa atrakcyjność ukryta jest w
waszych umysłach, a nie w drogich
ciuchach czy makijażu. Bardzo często
ulegamy presji z, zewnątrz, aby wyglądać i
zachowywać się jak inni, ponieważ tylko w
tego będziemy uznawani przez innych.
Funkcjonując w oparach stereotypów i
słuchając tzw. życzliwych, nierzadko
popadamy w obłęd, zapominając
najzwyczajniej w świecie, że ideały nie
istnieją. To my je projektujemy, chcąc
pozbyć się własnych kompleksów.

Klaudia Keil
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skład redakcji

WOJCIECH KOSEK
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.
Sercem zawsze po prawej stronie. Fascynat historii, literatury
fantastycznej oraz łaknący świata student dziennikarstwa na
Uniwersytecie Wrocławskim. Otwarty na opinie innych i
promujący patriotyzm w nowoczesnym wydaniu. Dumny Polak
oraz dumny Europejczyk. Uwielbia podróżować poznając
nieznane, nawiązywać kontakty z ludźmi różnych środowisk,
badać to, co jeszcze nieodkryte.

SIMONA MARCHAJ
Wiecznie uśmiechnięta studentka pierwszego roku
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, fotograf mody,
pasjonatka sztuki. Wielbicielka długich rozmów przy kawie.
Serce zostawiła na Nowojorskich ulicach. Nie wyobraża sobie
życia bez podróży i koncertów, które stanowią główną
inspirację do jej artystycznych projektów. Marzy o karierze w
dziale modowym.

ROMAN KOTLIAR
Mam 19 lat. Przyjechałem z Ukrainy z pięknego miasta
Khmelnitskiego. Jestem we Wrocławiu drugi rok, w zeszłym
roku byłem w tym mieście na zerówce w szkole języka
polskiego i kultury dla cudzoziemców. Interesuje się piłką
nożną, lubię oglądać filmy i spacerować z przyjaciółmi.

ALEX KARTASHOV
Jestem studentem 1 roku dziennikarstwa. We Wrocławiu
jestem od dwóch lat, pochodzę z Brześcia, Białoruś. Moją
pasją są samochody i futbol amerykański.

KLAUDIA KEIL
Jeżeli spodziewasz się ze napisze o swoich nieprzeciętnych
przeżyciach lub zajęciach to się mylisz. Nie będę cię zanudzać
swoimi pasjami i marzeniami, bo i tak one się non stop
zmieniają.
Jestem sobą a ci którzy chcą się dowiedzieć czegoś o mnie
znajda sposób by to zrobić.
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KAROLINA KOZAKIEWICZ
Interesuję się tym, co się dzieje na około:
aktualną polityką, kulturą (wysoką i masową),
wpływowymi ludźmi, problemami
społecznymi, lubię analizować bieżące trendy.
Cyklicznie jestem aktywna w różnych
środowiskach; w tym momencie trenuję taniec
orientalny.

MATEUSZ KOWALSKI
Pochodzę z Dzierżoniowa. Obecnie jestem studentem
dziennikarstwa na uniwersytecie wrocławskim. Interesuję się
szeroko rozumianym słowem pisanym, mediami
społecznościowymi, kulturą internetu oraz muzyką- w
szczególności rapem.

GRZEGORZ KRAWCZYK
Interesuję się sportem, a w szczególności Premier
League i NBA. Jestem studentem dziennikarstwa na
Uniwersytecie Wrocławskim i mam nadzieję, że te
studia pomogą mi zrealizować mój cel, jakim jest
zostanie komentatorem sportowym.

JOANNA KOWALSKA
Pochodzę ze Szczawna – Zdroju – małej, uzdrowiskowej
miejscowości na Dolnym Śląsku. Ukończyłam I Liceum
Ogólnokształcące w Wałbrzychu na profilu dwujęzycznym.
Obecnie studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Oprócz
dziennikarstwa interesuję się również modą oraz szeroko
pojętymi social mediami.
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JAKUB KUJAWA
Często nieudolnie pompatyczny w formie i niezmiennie
toporny merytorycznie - rokuje poprawę.
Amator motoryzacji, astronomii, literatury, sportu i kina.
Kolejność mniej więcej losowa.
Entuzjasta słów, wyrazów i pojęć mało znanych,
szczególnie sobie.
Przy bliższym poznaniu traci na bufonowatości.

SWITŁANA LASZEWYCZ
Studiowanie w Polsce byłoo moim największym
marzeniem od czternastu lat. Pochodzę z Ukrainy.
Urodziłam się 27 marca 1999 w Nowogrodzie
Wołyńskim. Po podstawówce zaczęłam uprawiać
Taekwondo, trenowałam 9 lat. Interesuję się fotografią,
bardzo lubię robić zdjęcia i brać udział w sesjach
fotograficznych.

SWITŁANA LASZEWYCZ
Studiować w Polsce było moim największym marzeniem od
czterynastu lat. Moje pochodzenie jest z Ukrainy. Urodziłam
się 27 marca 1999 w mieście Nowogródzie Wołyńskim. Po
podstawówce, zaczęłam uprawiać sportem Taekwondo przez 9
lat. Mam interes do fotografii, bardzo mi podoba się robić
zdjęcia, I brać udział w róznych sesjach zdjęciowych.

WERONIKA KROPIDŁOWSKA
Mam na imię Weronika, jestem studentką Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej oraz Architektury. Moją największą
pasją jest sztuka. Interesuję się także sportem, modą oraz
muzyką.

MONIKA KRĄŻYŃSKA
Lubię różne wytwory kultury i wyrażanie swojej opinii o nich. I
szczeniaki. Najbardziej filmy. Mody nie.
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JULIA LEDWOCH
Studentka 1 roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na
Uniwersytecie Wrocławskim. Jej największą pasją jest muzyka,
a przede wszystkim śpiew, dlatego też oprócz zajęć na
uniwersytecie, występuje publicznie m.in. na koncertach,
festiwalach. Interesuje się również mediami i tym co aktualnie
dzieje się na świecie. Wesoła, uśmiechnięta, wytrwale dążąca
do zamierzonych celów.

MARTA LENART
Jestem jednocześnie studentką I-ego roku dziennikarstwa
i III-ego roku psychologii na UWr. Bardzo interesuje mnie
drugi człowiek, ze swoją historią i postrzeganiem świata,
dlatego podczas rozmowy najczęściej zamieniam się w
słuch. Zarówno sport jak i muzyka są nieodłącznymi
elementami mojego życia, które razem z naturą tworzą dla
mnie całość i są źródłem inspiracji. Na co dzień staram się
łączyć skrajności tkwiące we mnie oraz w otaczającej nas
przestrzeni i szukać sensu we wszystkim. Moimi
literackimi idolami są Małgorzata Musierowicz i Agatha
Christie, a także niedawne odkrycie- Leonard Cohen ze
swoją poezją (nie tylko śpiewaną!).

PAULA ŁYSIKOWSKA
Z wypiekami na twarzy oglądam najnowsze trendy na scenie
streetwearowej, inspiruję się kolejnymi kolekcjami Comme des
Garcons, Givenchy, Acne czy rodzimego Misbhv. Wolny czas
spędzam na siłowni, zajęciach pilatesu czy w wodzie, ponieważ
moją drugą pasją- zaraz obok mody- jest pływanie. Inspiruje
mnie wszystko, co jest w zasięgu ludzkiego wzroku: ulice,
budynki, przypadkowo spotkani ludzie, ale też i najbliżsi. W
przyszłości marzę o pracy łączącej trzy najistotniejsze dla mnie
czynniki: ludzi, modę i podróże.

MACIEJ LISOWSKI
Wwolnym czasie gram w szerokim tego słowa znaczeniu –
od gier komputerowych po siatkówkę czy koszykówkę.
Lubię zarwać noc przy meczu NBA, serialu, filmie, książce
lub anime ("chińskiej bajce"). Nocną porą przychodzi mi też
do głowy najwięcej pomysłów na tekst. I choć gołym okiem
widać rażące braki w moim warsztacie dziennikarskiem, to z
przyjemnością zapraszam Cię do przeczytania moich
"wypocin".
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KINGAMATYJA
Studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na
Uniwersytecie Wrocławskim. Aktorka teatru improwizacji Nie
Ma Problemu. Uczennica szkoły baletowej przy Operetce
Dolnośląskiej. Autorka bloga kiatnight.blogspot. com, którego
prowadzenie umożliwia jej rozwijanie swoich pasji.

WERONIKAMARCZAK
Pochodzę z Wrocławia. Jestem energiczna i zawsze
uśmiechnięta. Uwielbiam podróżować i poznawać nowych
ludzi. Wolne chwile spędzam z przyjaciółmi. Razem z nimi
lubię próbować nowych rzeczy. Poza tym interesuję się
literaturą, kinem i gotowaniem.

WERONIKAMAREK
Wielka pasjonatka sportu, w szczególności siatkówki, tenisa i
biathlonu. Dziennikarstwo sportowe jest czymś, co nakręca
mnie każdego dnia coraz bardziej, więc postanowiłam wybrać
taki kierunek studiów. Uwielbiam rozmawiać (pociąga mnie
radio) i śmiać się. Działam tak szybko jak mówię, nie cierpię
nudy, dlatego – jak w sporcie – w moim życiu ciągle coś się
dzieje.

SIMONAMARCHAJ
Wiecznie uśmiechnięta studentka pierwszego roku
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, fotograf mody,
pasjonatka sztuki. Wielbicielka długich rozmów przy
kawie. Serce zostawiła na Nowojorskich ulicach. Nie
wyobraża sobie życia bez podróży i koncertów, które
stanowią główną inspirację do jej artystycznych projektów.
Marzy o karierze w dziale modowym.
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HANIA MIŚNIAKIEWICZ
Podróżuję po świecie jako narciarka alpejska i windsurfer.
Sport jest moją największą pasją, która wciąż pcha mnie do
przodu. Na co dzień mieszkam w Krakowie, jednak prawdziwy
dom odnajduję w górach i nad morzem.

ALESIA NIKALAYEVA
Studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Uniwersytetu Wroclawskiego. Absolwentka liceum
humanistyczne im. J. Kołasa w Mińsku. Fascynatka fotografii
oraz podróży.

ADRIANA SÓWKA
"Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na
odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, ale
tworzysz siebie. W związku z tym nie staraj się
dowiedzieć kim jesteś, staraj się dowiedzieć kim chcesz
być". Walsch Neale Donald

JAKUBWYTRYKOWSKI
Mieszkam we Wrocławiu od trzech lat. Moim największym
zainteresowaniem jest muzyka, w szczególności brytyjska,
zarówna ta gitarowa, jak i elektroniczna. Swoją pasję
realizuję poprzez działanie w Radiu Luz, gdzie od 1.5 roku
prowadzę program.
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MARTA ZAJĄC
„Jestem kobietą, mogę być tak niekonsekwentna jak zechcę”
Violet Crawley (Downton Abbey)
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