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Drodzy Czytelnicy!

Wywiady z najważniejszymi ludźmi 
na świecie, poruszające i szokujące 
reportaże, relacje  
z najdalszych zakątków świata, felie-
tony, które rozśmieszą nawet najwięk-
szego ponuraka, komentarze, które 
kształtować będą poglądy innych i 
recenzje, którym zaufają najbardziej 
nieufni. To wszystko jeszcze przed 
nami. 
A dziś? Dziś stoimy na progu wielkie-
go i pędzącego dziennikarskiego świa-
ta. Ta publikacja to początek naszej 
historii, dokumentacja naszych pierw-
szych kroków i starań. Obraz tego, jak 
pracowaliśmy na zajęciach z Gatun-
ków dziennikarskich, pod okiem prof. 
Kazimierza Wolnego- Zmorzyńskie-
go. To przekład teorii, którą zdobyli-
śmy, na rzeczywiste teksty. 
Zabieramy głos w dyskusjach poli-
tycznych, kulturowych czy ogólnospo-
łecznych, publikując nasze komenta-
rze. Krytykujemy, chwalimy, obalamy 
utarte schematy, wypowiadamy się 
jako młodzi dziennikarze na tematy, 
które obserwujemy, których doświad-
czamy i które nas poruszają.
Mówimy z dozą humoru  
o sprawach istotnych i aktualnych. 
Uderzamy również w tony satyrycz-
ne i ironiczne w naszych felietonach. 
Na koniec wyruszamy w kulturalną 
podróż po recenzjach książek, filmów, 
a nawet gier. Radzimy, na której stacji 
tej kulturalnej podróży należy ko-
niecznie wysiąść i na chwilę się rozgo-
ścić, a którą zdecydowanie ominąć. 
Z przyjemnością oddajemy w Wasze 
ręce, a raczej na Wasze serwery, naszą 
pierwszą publikację.  
Z nadzieją, że zechcecie na chwilę się 
przy niej zatrzymać i zaczytać. Udanej 
lektury!

Studenci I roku I grupy 
Dziennikarstwa i komunikacji spo-
łecznej 

Komentarze:
3. Deforma edukacji/ Ciąża na czasie
4. Krok bohaterski czy strzał w stopę? / Polski rząd walczy o po-
parcie rolników
5. Kontrowersje wokół prezydenta-elekta/ Nie ma problemu
Felietony
6. Trumpolina wyborcza w USA
7. Sport to zdrowie?/ Mam reformę na żołądku
8. Andrzej I Memogenny/ Facebook, Instagram, Snapchat – czyli 
jak stworzyć lepszą wersję siebie
9.  Niejednoznaczność w Komitecie Obrony Demokracji, czyli na 
dwoje babka wróżyła
10.  Wszystkie przespane życia/ Pochwała brzydoty
11. Facebook prawdę ci powie/ Wojna klonów
12. Coś nowego/ Mikroweganie
13. Skromne wesele
Recenzje
14. Metro 2033/ Możemy czy nie powinniśmy?
15. Powrót do przeszłości
16. Współczesne hokku/ Burn the Witch
17. „Tamta dziewczyna” wreszcie ujrzała światło dzienne/ Zwier-
ciadło młodości
18. Nowy Początek
19. „Dziecko Bridget Jones”/ Każdy z nas ma jakiś brud
20. Modelka gotowa na wszystko
21. Mordowałem te kobiety, czy nie...?
22. „Jestem mordercą”. Wampir z Zagłębia/ Święto moli piwnych
23. Diamentowe Serce Matki-Potwora
24. Mgły Avalonu
25. Zasłużone Oscary
26. Skład redakcji
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talnego. Czy wcześniejszy odpoczynek ma
udobruchać zdezorientowanych nauczycie-
li? Być może, jednak nikt nie mówi głośno o tym,
że wartość takiej emerytury spadnie o ok. 50% 
w przypadku kobiet i ok. 30% w przypadku
mężczyzn. Nauczycielka po prawie czterdzie-
stu latach pracy otrzyma miesięcznie niespełna
1000 złotych. Wystarczy na emerytalną wege-
tację. Pani premier zachęca: „Chciałabym, żeby
samorządy nie mówiły o zwolnieniach, tyl-
ko że dajemy nauczycielom nowe szanse
i propozycje.”. To cynizm czy kiepski żart?
 Gimnazja funkcjonują poprawnie. Jednak 
ze względu na m.in. zbyt dużą liczebność klas, brak
wykwalifikowanych terapeutów i dofinanso-
wania na kursy dla nauczycieli oraz ogólne
niedoposażenie, poziom intelektualny i emo-
cjonalny uczniów jest nierówny. To są właśnie
problemy, które należy rozwiązywać, za-
miast chaosem odwracać od nich uwagę. Nowa
reforma zyskuje aprobatę u większości społe-
czeństwa, czyli ludzi, którzy uczęszczali jeszcze
do szkół w modelu 8 – 4. Twierdzą oni, że 
w tych czasach w szkołach była większa
dyscyplina i generalnie: „było lepiej”. To ba-
lansowanie na micie. Świat poszedł do przodu.
Choć rzeczywiście, cofnięcie się do młodo-
ści jest przecież zawsze atrakcyjne, nieważne
w jakim aspekcie i okolicznościach.

Martyna Bartoszewicz
Deforma edukacji
 Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw 
o reformie oświaty i likwidacji gimnazjów. Proces
legislacyjny jest na dobrej drodze ku dobrej 
zmianie na dobrą szkołę. Po złej stronie mocy
stoją jedynie: Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, wielu nauczycieli niezrzeszonych,
samorządowcy oraz część rodziców. Są oni 
jednak traktowani z tak zwaną „grzeczną
nieuwagą”, jak przystało na głównych za-
interesowanych reform obecnego rządu.
 Polski system edukacji niewątpli-
wie utyka, ale potrzebuje on raczej podparcia
i konsekwentnego, stopniowego ulepszania. 
Zmiana dla zmiany, chaotyczna rewolucja bez
przygotowania merytorycznego nie będzie 
tu skutecznym lekarstwem. Nowa podstawa
programowa pisana jest na gwałt, a przecież po-
winna być ona fundamentem jakichkolwiek
oświatowych działań. Polska jest w szarym ogo-
nie rankingu innowacyjności państw UE,
natomiast reforma ogranicza ilość godzin na-
uczania przedmiotów ścisłych z 875 do 700.
Przed poprzednią rewolucją oświaty było ich 
1015. W obliczu tych cięć obowiązkowa matura
z matematyki jest dość zabawną formal-
nością. Równolegle do reformy edukacji
wprowadzane jest obniżenie wieku emery-

Aleksandra Głuszek
Ciąża na czasie
 Ostatnio bardzo popularny jest temat ciąży 
Anny Lewandowskiej, żony najsłynniejszego polskie-
go piłkarza. Gdziekolwiek się nie obrócimy, słyszy-
my lub czytamy tylko o tym. „Anna Lewandowska 
pokazała się w ciąży”, „Pierwsze zdjęcie Anny Le-
wandowskiej po ogłoszeniu ciąży” 
i tym podobne – to tylko dwa z 
morza tytułów, które wałkowane 
są we wszystkich mediach. Po-
zornie zwykła wiadomość wzbu-
dziła tak wielką sensację, a może 
i nawet zachwyt? Z jednej stro-
ny można się było tego spodzie-
wać – lubimy żyć życiem innych, 
chłoniemy informacje o osobach 
z pierwszych stron gazet, ale z 
drugiej –ile można czytać i słu-
chać o tym, że kobieta jest w cią-
ży? Skoro taki temat jest idealną 
pożywką dla ludzi, to dlaczego 

nikt nie pisze o innych ciążach? Przecież codzien-
nie, na całym świecie, rodzi się 353 tysiące dzie-
ci. Wystarczy, po trochę, dla każdego portalu, a  
i ludzie będą „najedzeni”.
 Temat najbardziej chyba zainteresował porta-
le plotkarskie, które żywią się tym już od kilku dni. 
Spekulacje nad płcią czy nad imieniem niezmier-

nie mnie zadziwiają. Rozumiem, 
że chcemy wiedzieć jak żyją sławni 
ludzie, ale to, co teraz się dzieje to, 
moim skromnym zdaniem, już lekka 
przesada. Za niedługo „dziennika-
rze” będą wybierać dla tego niewin-
nego dziecka ubranka, nianię, czy 
przedszkole. Czytając te, jakże pro-
fesjonalne artykuły, zastanawiam się, 
co jeszcze wymyślą. I jestem przera-
żona, że współcześni ludzie potrafią 
ekscytować się rzeczą tak pozornie 
błahą, jaką jest ciąża. A państwu 
Lewandowskim życzę szczęśliwego 
rozwiązania.

komentarze
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Katarzyna Hebda
Krok bohaterski czy strzał w stopę?
 W ciągu ostatnich miesięcy, wo-
kół Trybunału Konstytucyjnego narosły licz-
ne kontrowersje. W tym znalazła się także kre-
owana przez media opinia o łamaniu praw  
i zapisów Konstytucji przez obecny rząd. Lech Wa-
łęsa, były prezydent Rzeczpospolitej, wezwał Unię 
Europejską do pomocy w obronie polskiej demo-
kracji i praworządności. Podkreślił, że jeśli państwo 
członkowskie „nie stosuje się do wspólnych reguł, 
powinna istnieć możliwość wykluczenia go”, za-
brania prawa do głosu i nałożenia sankcji. Wałęsa  
w wywiadzie dla dziennika „Sueddeutsche Ze-
itung” podkreślił rolę Unii, która w tej sy-
tuacji powinna wspierać tę część społeczeń-
stwa i opozycji, które nie popierają rządów  
PiSu: „Ludzie Kaczyńskiego sięgają po populizm i 
demagogię. Wprowadzili wiele zła i ktoś ich musi 
zatrzymać”. Wałęsa uważa, że istnieją dwa warianty: 
albo społeczeństwo skróci kadencję prezydenta i par-
lamentu w referendum, albo będzie wojna domowa.
 Załatwianie swoich interesów w sposób, w 
jaki usiłuje dokonać tego Lech Wałęsa jest obecnie 
porównywane z konfederacją targowicką (1792). 
Ówcześni magnaci, sprzeciwiający się Konstytucji 3 
Maja, zwrócili się o pomoc do Katarzyny II, carycy 
Rosji, w celu przywrócenia dawnego ustroju. Skoń-
czyło się to odsunięciem Rzeczpospolitej, zabraniem 
głosu, czyli rozbiorami. 
 Zastanawia mnie ten brak refleksji, brak 
wniosków z raz już popełnionych błędów. Oczernia-
nie Polski na arenie międzynarodowej i proszenie o 
karę brzmi szaleńczo. Czy nie jest to zdrada, którą 
powinno się podciągnąć pod Trybunał Stanu? Choć 
biorąc pod uwagę przeszłość byłego prezydenta, ra-
czej nie możemy liczyć na jakiekolwiek skrupuły. Nie 
zapominajmy, że nigdy nie zwrócił IPN-owi tej czę-
ści akt, które obciążały go, jako esbeckiego „Bolka”. 
Może boi się kolejnych lustracji, dlatego tak zależy 
mu na stłamszeniu wizerunku Kaczyńskich?

W tym roku wyglądało to mniej więcej tak: oficjalne 
obchody z uczestnictwem głowy państwa, członkami 
rządu oraz wojskiem odbyły się na placu Marszałka 
Piłsudskiego. Wczesnym popołudniem centrum 
stolicy zostało przejęte przez marsze, a były ich trzy: 
narodowców, KOD`u i przeciwników faszyzmu. 
Wyglądało to dosłownie jak mieszanka wybuchowa, 
bo w pochodzie narodowców były obecne zarówno 
odgłosy wystrzałów jak  
i gęsty dym. Media publiczne jednak zapewniają, że 
w tym roku było nad wyraz spokojnie  
i pokojowo. 
Zadziwia mnie to stwierdzenie, postawione jak 
gdyby komentujący nie słyszeli iście wojennych 
okrzyków, czy nie spostrzegli transparentów, na 
których samozwańczy wojownicy o Polskę demon-
strują przyświecające im idee o naturze rasistowskiej 
i ksenofobicznej. Trudno też zrozumieć, jak ich uwa-
dze umknąć mogły krzyki maszerujących tłumów, 
przerywane raz po raz wystrzałami i hukami oraz 
górujący nad cały pochodem siwy dym  
i ogień. Smutnym jest fakt, że narodowcy zawłasz-
czyli symbole narodowe, pamięć  
o Żołnierzach Wyklętych i Powstaniu Warszawskim 
czy religię katolicką i hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 
W opozycji do Marszu Narodowców paradował  
KOD, który jest, w mojej opinii, zbiegowiskiem 
ludzi w średnim wieku, tudzież młodych dorosłych, 
którzy bezrefleksyjnie przyjmują liczne dezinforma-
cje serwowane przez media komercyjne głównego 
nurtu, oklaskują beznamiętne i sztuczne przemowy 
sprzedawczyków pokroju pana  Kijowskiego czy 
pana Schetyny, okraszone wypowiedziami byłego 
prezydenta Komorowskiego. Jak gdyby tzw. kodzia-
rze nie pamiętali, że ich idole to te same osoby, które 
debatowały kwieciście nad ośmiorniczkami u Sowy i 
Przyjaciół. 
Konkludując, absurdalność polskiego życia spo-
łeczno-politycznego osiąga swoje wyżyny. Jedynym 
pocieszeniem w tej sytuacji jest inicjatywa miesz-
kańców Wrocławia, którzy zorganizowali bieg przez 
miasto, łącząc zdrową rozrywkę z obchodami święta 
wspólnego dla całego narodu.

Marta Grzywna
Marsze ponoć spokojne
Listopad jest kwintesencją jesieni – obfituje bowiem 
w refleksyjne święta i rocznice. Zaczyna się od dnia 
Wszystkich Świętych, a kończy na rocznicy wybu-
chu powstania listopadowego. W połowie miesiąca 
natomiast przypada Święto Niepodległości - kolejna  
z rocznic odzyskania suwerenności przez Polaków. 
Każde większe miasto świętuje poprzez marsze, ape-
le, składanie kwiatów na grobach i pod pomnikami, 
ale w centrum uwagi jest zawsze Warszawa. 

Mirella Biegańska
Polski rząd walczy o poparcie rolników
 „Zgromadzenie Wsi Polskiej” to nazwa, 
pod jaką Prawo i Sprawiedliwość zorganizowa-
ło swoją niedawną konwencję w Wojniczu w 
Małopolsce. Zostały na niej przedstawione naj-
nowsze propozycje dla rolników dotyczące, m.in. 
ograniczenia biurokracji w instytucjach, których 
zadaniem jest odpowiedzialność za rolnictwo czy 
stworzenie Polskiej Akademii Spożywczej. W 
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czasie swojego wystąpienia prezes rządzącej partii, 
Jarosław Kaczyński, wymieniał nazwiska Wincente-
go Witosa oraz Stanisława Mikołajczyka  
– podobno drogą wyznaczoną przez tych najwybit-
niejszych, historycznych przedstawicieli ruchu ludo-
wego, ma zamiar podążać obecny rząd. Podkreślano, 
że „wprowadzają oni polską wieś na drogę realnego 
rozwoju oraz będą jej bronić”.
 Tutaj należy zastanowić się, czy ostatnie 
działania rządu nie są czasem nieudolną próbą zdo-
bycia wiejskiego elektoratu. Mając świeżo w pamięci 
projekt PiS-u przedstawiający podniesienie wieku 
emerytalnego dla rolników, którzy mają za sobą 
przepracowane 30 lat i przez cały ten czas odprowa-
dzali składki emerytalno-rentowe, można odnieść 
wrażenie, że rządzący chcą przekupić tych, których 
najpierw skrzywdzili. Patrząc szerzej (program 500 
plus, darmowe leki dla emerytów), wniosek nasuwa 
się jeden: nasz rząd za najlepszą metodę zdobycia 
poparcia uznaje obietnice „lepszego jutra”, a wyborcy 
ślepo wierząc, dają się podejść tym podstępem.

Marzena Herka
Kontrowersje wokół prezydenta-elekta
9 listopada 2016 roku obywatele USA wybrali 45. 
prezydenta swojego kraju. Zwycięzcą tych wyborów 
został Donald Trump, kandydat partii republikań-
skiej. 
  Już od ogłoszenia kandydatury 
Trumpa w prawyborach, kontrowersje wokół jego 
osoby rosły. Multimilioner, trzykrotnie żonaty, 
celebryta. Początkowo był traktowany przez opinię 
publiczną bardziej jako ciekawostka, niż poważny 
kandydat na najważniejsze stanowisko w państwie. 
Zasłynął m.in. wypowiedziami o budowie muru na 
granicy z Meksykiem, aby przeciwdziałać nielegalnej 
imigracji oraz słynnym już, prostym hasłem „Make 
America great again”, które miało być zapowiedzią 
reform i skupienia się na wewnętrznych problemach 
USA. Nawet, gdy został wybrany na oficjalnego 
kandydata republikanów i oficjalnie stanął jako 
przeciwnik demokratki - Hillary Clinton, sondaże 
do samego końca przepowiadały mu przegraną. Sta-
ło się jednak inaczej, a zwycięstwo Trumpa wywoła-
ło niemałe kontrowersje. Przez kraj przetoczyła się 
fala protestów zwolenników demokratów.   
       
  Warto jednak wspomnieć, że także 
po wyborze Baracka Obamy w 2008 roku protesto-
wano. Wtedy niezadowoleni wyborcy republikańscy 
zarzucali mu m.in. fałszowanie miejsca urodzenia. Z 
czasem okazało się, że Obama piastuje urząd na tyle 
dobrze, że wybrano go na drugą kadencję. Niezado-
woleni Amerykanie powinni teraz dać szansę także 

Trumpowi. Co prawda jego medialne wypowiedzi 
nie są wyważone, a jemu daleko do poważnego po-
lityka, ale nie miał jeszcze możliwości wprowadzić 
w życie swoich obietnic wyborczych i pokazać, co 
potrafi. Możliwe, że po objęciu urzędu może pozy-
tywnie zaskoczyć.

Patrycja Hrycyk
Nie ma problemu
 Teatr improwizowany to forma teatralna 
powstała w latach 50. XX wieku w Stanach Zjed-
noczonych.  Aktorzy grają w nim spontanicznie, 
bez scenariusza, pozwalając jednocześnie na kontakt 
z publicznością. Proszą ich o różne sugestie, które 
potem wykorzystują jako źródło inspiracji.  Tego 
rodzaju przedstawienia stają się coraz bardziej popu-
larne również w Polsce. Powstaje bardzo dużo grup 
teatralnych, które zajmują się głównie improwizacją. 
 Jedną z nich jest grupa „Nie ma problemu”, 
która z okazji Mikołajek, 6 grudnia 2016 roku, zor-
ganizowała występ w klubie „Czarny kot” we Wro-
cławiu.  Kameralność miejsca oraz jego wyjątkowy 
klimat sprawiły, że przedstawienie miało wymiar 
niezwykle personalny. Przyczyniło się do tego rów-
nież zaangażowanie publiki w przedstawienie.  Jed-
na osoba z audiencji podała temat, którego dotyczyć 
miała pierwsza scena. Był to ser – rzadko spotykany 
motyw w sztukach teatralnych.  Aktorzy kolejno 
prezentowali różnego rodzaju sekwencje, których 
tematy były wymyślane na bieżąco przez widzów. 
Za czynne uczestnictwo w tworzeniu fabuły spek-
taklu, publika otrzymywała słodkie podarunki w 
postaci cukierków.  O obsadzie danej sceny, również 
decydowała audiencja. Poprzez wybieranie aktorów 
zmieniali oni w ten sposób nie tylko temat fragmen-
tu przedstawienia, ale również jego całą treść oraz 
przesłanie. 
 Dramatyczna improwizacja jest używana 
przez wiele grup i artystów po to, żeby stworzyć 
tekst i treść do późniejszych występów. Jest to me-
toda szczególnie preferowana przez twórców teatru 
politycznego, czy teatru eksperymentalnego. Warto 
jednak podkreślić jej wyjątkowość samej w sobie. 
Aktywizacja publiki, kreatywność, a przede wszyst-
kim nietuzinkowa fabuła przedstawień, sprawiają, 
że  ludzie coraz częściej przychodzą na tego rodza-
ju widowiska. Myślę, że warto zainteresować się 
działalnością teatrów improwizowanych i osobiście 
przyczynić się do tworzenia sztuki.

felietony
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Zawisza Frąszczak
Trumpolina wyborcza w USA
 Po 8 latach siedzenia w Baracku, wszyst-
ko zapowiadało się na to, że Stany Zjednoczone 
przyjmą kolejnego klina... przepraszam Clin(ton)
a tylko po to, żeby usiąść z powrotem w swoim 
wygodnym demokratycznym fotelu. „Większość” 
postanowiła jednak inaczej – załóżmy Trumpki  
i przejdźmy się gdzieś, gdzie? Nie do końca wiadomo, 
ale mamy dość siedzenia z założonymi rękami. Za-
nim jednak owe Trumpki Stany zdążyły założyć, to 
okazało się, że wcale nie są takie Zjednoczone.
A bo te Trumpki może niewygodne? A nie wiadomo 
gdzie nas poniosą? A mnie to ich kolor się w ogóle 
nie podoba.
 Czy to nie zabawne? Że można zostać 
okrzykniętym największą tragedią, najgorszym pre-
zydentem Stanów Zjednoczonych, zanim rzeczywi-
ście obejmie się władzę? Najwidoczniej można...
Proszę nie zrozumieć mnie źle, żadnym miłośnikiem 
Donalda Trumpa nie jestem (być może ma to zwią-
zek z imieniem,) ale z mojego punktu widzenia, Hill-
lary Clinton jest większym niebezpieczeństwem.
Orange is the new Black... This is Hillaryious. Po-
wracając do języka macierzy, po obejrzeniu kobiety, 
jak mniemam zwolenniczki Sz. P. Clinton, oddającej 
mocz w miejscu publicznym na druk z wizerunkiem 
Donalda Trumpa, wstyd mi nazywać się dłużej libe-
rałem (pragnę przypomnieć, że to ten obóz nazywany 
jest błędnie liberalnym), ale być może jest to tylko 
manipulacja, może tak naprawdę owa Pani w szale 
wyborczym, próbując dać upust swojej seksualnej 
frustracji i myślach o  multimilionerze elekcie, zapla-
nowała urzeczywistnić w akcie najskrytsze marzenia, 
co prawda na kartkę papieru, ale za to publicznie, co 
niewątpliwie nadaje pikanterii. Zboczeń seksualnych 
oceniał tutaj nie będę, to konkretne związane z mo-
czem wcale nie jest aż tak niepopularne, niemniej 
jednak polecałbym w. w. Pani udać się do specjalisty, 
nie do końca wiem jakiego, do jakiegoś na pewno i 
zaznaczam -  musi być wybitny, byle psychiatra po 
byle college’u to za mało!
 United States of America, jak widzimy, to 
nie taki znowu “greatest country in the world”.  
Tonie w długach. Na wojsko wydaje więcej niż 
na cokolwiek innego. W imię demokracji wywo-
łało destabilizację na Bliskim Wschodzie, której 
konsekwencje odczuwa dziś Europa Zachodnia. 
To się musi skończyć! O dziwo, to nie opiekuńcza 
Pani Clinton nawołuje aby zakończyć te działania,  

w których giną żołnierze amerykańscy i nie tylko. Ba! 
Nawet to popiera. To ten szowinista, rasista, cham 
i prostak Donald Trump o tym mówi od wielu lat; 
to ten szowinista, rasista, cham i prostak, wybrany, 
według danych NY Times’a, przez idealny przecież 
wzór rasisty – białego amerykańskiego mężczyznę – 
wstyd Panie Trump! Wstyd!
 Podsumowując- same wybory przebiegły 
analogicznie w USA i Polsce. Nie pozostaje mi nic 
innego jak zacytować polskiego adwokata, doradcę 
podatkowego i ekonomistę Roberta Gwiazdowskie-
go - „Najtrudniej z konsekwencjami demokracji jest 
się pogodzić obrońcom demokracji”.

felietony
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Aleksandra Głuszek
Sport to zdrowie?
 Sport to zdrowie, ale do wygranej potrzeba 
choroby. Słowa te, ostatnio, nabierają szczególnego 
znaczenia. Współczesny sport zawodowy niewiele 
ma wspólnego ze zdrowiem. Obecnie w każdym 
zespole, oprócz trenera i masażysty, zatrudnieni są 
specjaliści wszelakiej maści: dietetycy, psycholodzy, 
lekarze i fizjolodzy. 
 Sportowcom podawane są coraz różniejsze 
specyfiki mające podnieść ich wytrzymałość czy 
siłę. Słyszy się o napojach izotonicznych, batonach 
energetycznych  
i różnorakich odżywkach. Dla przeciętnego kibica 
są to tematy nieznane. Nie odróżnia on środków 
dozwolonych, niedozwolonych, czy całkowicie 
zakazanych. A z tym dopingiem to jest tak, że to co 
aktualnie jest legalne, za chwilę takie nie jest. I tak w 
kółko. Spójrzmy na Marię Sharapovą. Okazało się, 
że przyjmowany przez nią lek zawierający meldo-
nium, na liście zakazanych substancji znalazł się 
dopiero w 2016 roku i to pod zupełnie inną nazwą, 
mimo że przez 10 lat zażywanie tej substancji było 
jak najbardziej dozwolone.
 Kibic wie, że aby przebiec 100 metrów w 
czasie poniżej 10 sekund trzeba wznieść się na wy-
żyny swoich umiejętności. Ja, jako kibic, wiem że nie 
potrafiłabym tego zrobić w czasie chociażby do 10 
sekund zbliżonym. A szkoda, przydałoby się pewnie, 
gdyby tramwaj uciekał mi spod nosa. Kibice więc 
patrzą i zastanawiają się, na ile jeszcze sportowcy są 
ludźmi. 
 Doping w sporcie jest tematem zawsze ak-
tualnym, szczególnie ostatnio, kiedy wokół biegów 
narciarskich toczy się dyskusja dotycząca stosowa-
nia leków na astmę. Co chwilę dowiadujemy się z 
mediów o sportowcach przyłapanych na stosowaniu 
dopingu. Tym bardziej szkoda, że coraz częściej są to 
sportowcy „z górnej półki”.  
Jak to mówią kolarze – „Wszyscy biorą, a frajerzy 
wpadają”.

Martyna Bartoszewicz
Mam reformę na żołądku 
 Wychowałam się w nauczycielskiej rodzinie. 
W takim przypadku zwrot „wychować się” nabiera 
nowego znaczenia, bardziej dosłownego, ponieważ 
trochę wychowałam się sama,  a trochę wychowali 
mnie rodzice – jak mieli czas w trakcie wychowy-
wania bieżącej dwudziestki swoich pozostałych 
dzieci. Zawód nauczyciela znam od podszewki, a w 
moim najbliższym rodzinnym otoczeniu są belfrzy 
z podstawówki, gimnazjum, liceum i technikum 
oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy. Dlatego nigdy 
nie chciałam zostać nauczycielką. Z resztą, podczas 
pewnej rozmowy, którą przechodzi w życiu chyba 
każdy, rodzice rzekli: „Córko, rób w życiu co ze-
chcesz, tylko nie idź na pedagogikę!”. 
 Trudno sobie wyobrazić czym jest ta ab-
surdalna reforma edukacji w takiej rodzinie. To jak 
reforma całego wszechświata na początkowy chaos, 
nadchodząca noc polarna, pękający wrzód żołądka i 
ogromna dłoń, która chwyta w dwa palce syzyfowy 
głaz i zrzuca go na sam dół. Dlatego lepiej napisać 
o tym, jak ciało pedagogicznie organizuje się w tych 
ciężkich czasach. Pomiędzy radami, zebraniami, 
konsultacjami, wyklejaniem pomocy naukowych  i 
innymi popołudniowymi rozrywkami, ciało obmyśla 
plan przetrwania. Nie wiadomo, kto straci pracę, 
a kto wiarę w nauczanie - może wszyscy? Ojciec 
sprząta piwnicę, w której będzie kompletował zapasy 
żywności. Matka uczy się holenderskiego. Ciocia 
praktykuje medytację, podczas której pozbywa się 
lęku latania samolotem, ponieważ w Stanach ma 
brata, którego mogłaby na stałe odwiedzić. Wujek 
opowiada, że w telewizji widział porywający repor-
taż o bieszczadzkich pustelnikach. W ostatecznych 
planach figuruje też rodzinna zrzutka na dobry 
ponton, który 1 września 2017 roku wypłynąłby z 
Zatoki Puckiej i poniósłby wszystkich w siną dal. 
Frustracji nie można nawet utopić w swoim hobby, 
bo  w zawodzie nauczyciela nie ma czasu na takie, 
za przeproszeniem, pierdoły. Nauczyciel to niemal-
że całodobowa, bardzo źle płatna misja społeczna. 
Może dlatego Pani Zalewska dawno się z nią poże-
gnała? 
 Kilka dni temu matka uczestniczyła w 
obowiązkowym szkoleniu antyterrorystycznym dla 
nauczycieli. Ostatnią radą umieszczoną w instrukcji 
postępowania było: „Walcz lub błagaj  o litość!”. W 
obliczu reformy to niestety jedyna rada. Walcz z 
wiatrakami lub prychnij: „Litości!” i… no właśnie. 
Postaw rządowi jedynkę za nieprzygotowanie?
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Hanna Galik
Andrzej I Memogenny
 Memy to popularne w internecie obrazki 
tworzone i odbierane przez użytkowników portali 
społecznościowych na tematy uniwersalne lub aktu-
alne. W Polsce niekwestionowanym królem najnow-
szych memów jest Andrzej Duda (nieźle, nie dość, 
że prezydent to jeszcze król do tego!).
O ile w przypadku innych postaci z memów częściej 
widzi się obrazki opatrzone raczej opisami  
o zabarwieniu negatywnym i dostrzegającymi złe 
aspekty danej osoby to wydaje się, że jeśli chodzi 
o Dudę, pieszczotliwie nazywanego „Dudełem” 
przez internautów można dostrzec, że podchodzą 
do niego z humorem, „śmieszkują” sobie z niego (w 
raczej pozytywnym sensie). I tak prezydent stał się 
naukowcem, który wysyła Polaka w kosmos z misją 
zaludnienia nowych planet i zleca stworzenie ato-
mowych supermutantów; pomocnikiem-śmieszkiem 
w zbiórce żywności, gdzie podmienia sól na Kreta, 
studentem, który na wykładzie ze smutną i refleksyj-
ną miną przypomina sobie smak babcinych schabo-
wych. Z równie dużym przejęciem, jak podaje opis 
mema, czyta o rozpadzie Spice Girls. (Darth) Dudeł 
ukazuje w memach swoją ciemną stronę mocy i za-
powiada przeobrażenie republiki w pierwsze galak-
tyczne imperium, czy wyznaje, jako wrażliwy poeta, 
że kiedyś jego „loszce” nie podobały się wiersze, 
które pisał z myślą o niej. W związku z czym, teraz 
musi się przerzucić na treny.
 Kwaśniewski, największy fan alkoholi i Ko-
morowski, mistrz ortografii musieli ustąpić Dudzie 
(który od chwili pojawienia się pierwszych memów 
został nazwany najbardziej memiczną osobą w Pol-
sce), nie tylko stanowiska głowy państwa, ale rów-
nież pozycji króla memów. Nie ma się czemu dzi-
wić- fotografowie wciąż dostarczają nowych zdjęć, 
na których Duda i jego miny oraz pozy aż proszą się 
o przerobienie. Wystarczy jeden uśmiech pana pre-
zydenta, aby internet zalała fala przerobionych zdjęć 
okraszonych bardziej lub mniej śmiesznymi (prze-
cież nie każdy ma wyczucie, nie każdy jest zabawny) 
opisami, które mogą wydawać się absurdalne, ale u 
odbiorcy wywołują pozytywne emocje np.: śmiech, 
radość, rozbawienie co ci z kolei wynagradzają au-
torowi lajkami, „szerami”, komentarzami. Z drugiej 
strony są też ci, którzy i tak zawsze będą narzekać, 
minusować i komentować, że „słabe”, „było”, „nie-
śmieszne”, ale to zapewne będą osoby, które śmieszą 
tylko małe kotki czy „nowe w internetach” (i każdy 
im to będzie wypominał w komentarzu). Stali by-
walcy stron typu kwejk.pl są po prostu przyzwycza-
jeni do dwóch czy trzech memów z Dudą dziennie i 

nikomu to nie przeszkadza, jednak patrząc na to, co 
aktualnie dzieje  
(a raczej nie dzieje) się z memami z Kwaśniewskim 
czy Komorowskim można powiedzieć, że „faza na 
Dudeła” również dobiegnie końca.
 Nawet jeśli już nikt nie będzie tracił swojego 
cennego czasu na tworzenie nowych,  
a internauci znudzą się i zapomną o tych, które 
już znają, to memy gdzieś w sieci wciąż będą, bo w 
internecie nic nie ginie i nic nie znika. Internet nie 
zapomina.

Justyna Bidzińska
Facebook, Instagram, Snapchat – czyli jak stwo-
rzyć lepszą wersję siebie
 W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób 
korzysta z rozmaitych portali społecznościowych, 
które nieustannie się rozwijają i zwiększają swoją 
popularność  
w oszałamiającym tempie. Życie towarzyskie nie 
istnieje bez Facebooka, który ma w Polsce ponad 14 
mln użytkowników. Obecnie trudno znaleźć nasto-
latka, który nie miałby konta na żadnym tego typu 
portalu. 
 Młodzi ludzie często próbują stworzyć swoje 
wymarzone, nowe „ja”. Każdy z nich na swoim  
profilu publikuje różne treści, kawały, dzieli się 
obawami, radościami, a także wieloma zdjęciami. W 
Internecie możemy dowolnie kreować nasz wizeru-
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nek. Zwykle potrzebę akceptacji i swoją aktywność 
zaznaczamy „lajkami”. Im więcej ich mamy pod 
zdjęciem, tym bardziej czujemy się dowartościowani. 
 Kobiety często chcą się upodabniać do 
modelek z Instagrama. Przed zrobieniem zdjęcia na-
kładają na twarz tonę pudru, rozświetlacza, bronzera 
i myślą, że zdobędą dzięki temu miliony polubień 
i setki nowych followersów. Chcą za wszelką cenę 
dojść do sławy, dostosowując się do obecnie panują-
cych trendów. Pragną być podziwiane przez znajo-
mych. Dzięki temu na chwilę czują się lepsze, niż są 
w rzeczywistości. W wielu przypadkach takie osoby 
nie akceptują do końca siebie i chciałyby się zmie-
nić. Bardzo łatwo tego dokonać za pośrednictwem 
Internetu.
 Portale społecznościowe mogą mieć najbar-
dziej negatywny wpływ na dzieci  
i młodzież. Takie osoby borykają się niekiedy z ob-
niżonym poczuciem własnej wartości  
i częściej popadają w depresję. Wielu z nich wycho-
dzi z założenia, że ilość posiadanych znajomych oraz 
pochlebne informacje o sobie publikowane w sieci 
są wyznacznikiem atrakcyjności danego człowieka 
w pozawirtualnej rzeczywistości. U osób najbardziej 
wrażliwych może to powodować uczucie bycia gor-
szym i wyobcowanie. 
Wizerunek, jaki każdy z nas tworzy poprzez swoją 
działalność w obszarze social media, powinien być 
spójny z rzeczywistością. Pamiętajmy o tym żeby być 
sobą i nie zapominajmy o poszanowaniu dla innych 
użytkowników.

Katarzyna Hebda 
Niejednoznaczność w Komitecie Obrony Demo-
kracji, czyli na dwoje babka wróżyła
 W XXI wieku, zgodnie z definicją sztuki 
NOWOCZESNEJ, każdy może próbować kreować 
się na wielkiego artystę sceny politycznej i dołożyć 
wszelkich starań, by opuścić ją  
z twarzą, a raczej na niej ZOSTAĆ (bo przecież 
o to chodzi, żeby nie oddać nikomu tego „kawał-
ka podłogi”, nie odpuścić profitów z niemieckiego 
dofinansowania). Dlatego właśnie tylu polityków i 
idących w ich ślad obywateli, demonstrując swoje 
niezadowolenie z faktu, że demokratyczna (o ironio) 
większość wybrała inaczej, uskutecznia „mowę nie-
nawiści”, z którą przecież tak bardzo walczyli jeszcze 
w czasie kampanii wyborczej.
 Dziś możemy mówić o swego rodzaju 
KODyfikacji prawa, do której zaczęli dążyć. Pytanie 
brzmi: „Co chcą zmienić? Punkt widzenia obywateli 
na sprawę Trybunału Konstytucyjnego i tej części 
procedury, co do której narosły tak wielkie kontro-

wersje? Czy punkt siedzenia – z przykrej pozycji 
osób, które przegrały z demokracją, na ciepłą posad-
kę w merkelowskich progach?”
 Mam wrażenie, że KOD coraz bardziej 
pogrąża się w otępiałej nienawiści, a może strachu 
(?) przed partią pełniącą aktualnie urząd, próbując 
za wszelką cenę uczynić z niej wroga publicznego 
numer 1. A kto stoi na czele? Niejaki pan Mate-
usz Kijowski, który od lat nie płaci alimentów i 
śmie jeszcze występować przeciwko łamaniu pra-
wa. Gdzie są feministki z „czarnego marszu”, żeby 
go porządnie zlinczować za ten występek, tak jak 
linczowały obrońców życia na ostatnim pochodzie? 
Ach, no tak… Przecież uczyniły Kijowskiego swoim 
bohaterem, wielkim feministycznym Herkulesem! 
 Komizmu całej sytuacji dodaje fakt, że KOD 
maszeruje pod hasłami typu „Jedna Polska, dość 
podziałów”, będąc przecież jednocześnie czynnikiem 
dzielącym społeczeństwo. Cóż za hipokryzja! I na-
wet nie próbują się z tym kryć! Odnoszę wrażenie, 
jakbym już wcześniej słyszała o czymś podobnym. 
Historia lubi zataczać koło i tak widocznie jest także 
w tym przypadku. Być może będzie to swego rodza-
ju hiperbolizacja, ale na myśl od razu przyszedł mi 
rok 1789, gdzie rewolucjoniści w ramach „sprawie-
dliwości”, z mottem „wolność, równość i braterstwo” 
na ustach, podjudzali społeczeństwo do występowa-
nia przeciw zastanemu porządkowi. Społeczeństwo, 
które założywszy klapki na oczy, z zimną krwią 
mordowało ludzi, którzy stali im na drodze do osią-
gnięcia celu, w imię RACJI.  
 Tutaj zdaje się być podobnie, z tą tylko 
różnicą, że to wojna mentalna, polityczna, a orę-
żem jest słowo, manifestacja. KODowcy starają się 
zabić to wszystko, czego zazdroszczą, co stwarza 
jawne zagrożenie ich bytowi, wizerunkowi na arenie 
publicznej i ich poglądom. Szkoda tylko, że nie 
wyszli na ulicę, kiedy Platforma Obywatelska, przed 
wyborami parlamentarnymi, obsadzała Trybunał 
swoimi sędziami, powołując się na przeforsowaną 
przez siebie ustawę z 29 maja 2015 roku.
 To czas, w którym znów mamy do czynienia 
ze zderzeniem pewnych prawd, gdzie KOD i sto-
jący u jego piedestału proporczyk z hasłem „wojna 
polityczna”, próbuje wmówić społeczeństwu, że ich 
racja jest „najmojsza”. Tylko czekam aż wszyscy 
zorientują się do czego to tak naprawdę zmierza, co 
jest faktycznym celem i prawdziwą przyczyną.
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Marcin Arcimowicz
Wszystkie przespane życia 
 Idę chwiejnym krokiem przez pasaż Niepol-
da we Wrocławiu. Jak nigdy czuję więź  
z ludźmi, którzy chodzą po klubach i barach z taką 
samą dozą nieokiełznania i bezsensu jak ja. Cie-
szę się, że mogę to robić. „Tumiwisizm” jest naszą 
wspólną filozofią wyznawaną w tym momencie.
 Byłem ostatnio na „Wszystkich nieprzespa-
nych nocach” Michała Marczaka. Film jest słaby, na 
najgorszy z możliwych sposobów. Bo jest na to, w 
pewnym sensie, skazany. Niby to dokument, niby to 
fabuła, a chodzi w nim o to, że kolesie trochę tylko 
starsi ode mnie, chodzą po różnych techno-impre-
zach, piją, czasami ćpają, a o 4 w nocy zastanawiają 
się nad sensem swojego istnienia i tym podobnych 
(w pakiecie są też miłosne rozterki). Egzystencjalne 
bóle z tego wynikłe są ich głównym problemem, na 
co lekarstwem są następne noce spędzone na mie-
ście. Skąd mają na to pieniądze? Za hajs matki baluj. 
Ze względu na sam zamysł, oparty na kontraście 
pomiędzy dzikością, a (czasami pseudo) intelektual-
nością film wypada komicznie. No bo jak możemy 
odbierać te rozważania, jak nie satyrycznie, szcze-
gólnie że są zazwyczaj poprzedzone pawiem.
 Dzięki Edwardowi Snowdenowi wiemy, że 
każdy obywatel Stanów Zjednoczonych  
(i nie tylko) ma swój piękny, klarowny profil w bazie 
NSA. Człowiek jest teczką. Posługując się bardziej 
obrazowym przykładem Facebooka – uczestniczymy 
w wiecu ekshibicjonistów na dwa miliardy osób. To 
prywatność jest tym, co pozwala o sobie myśleć jako  
o indywidualnym bycie. Z drugiej strony Adam i 
Ewa latali ze wszystkim na wierzchu i się nie przej-
mowali. Dopiero owoc z drzewa poznania zawalił 
sprawę. Być może więc „tumiwisizm” jest powrotem 
do biblijnych korzeni ludzkości? Lekarstwem na 
egzystencjalizm. Nasze pokolenie zobrazowane we 
“Wszystkich nieprzespanych nocach” zdaje się to 
potwierdzać. Bo tak naprawdę wtedy, kiedy bohate-
rowie nie zastanawiają się nad sensem swojej egzy-
stencji, film jest bardzo atrakcyjny.

Marta Grzywna
Pochwała brzydoty
Analizując otoczenie, łatwo jest wysnuć pewne 
wnioski źle świadczące o nowoczesnej estetyce, 
która zawładnęła gustami odbiorców. Uproszczanie 
pewnych form jest widoczne mniej więcej od wieku. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy, obdarzeni zmysłem 
socjologicznym obserwatorzy, upatrują w zacieraniu 
się różnic między klasami społecznymi i galopują-
cym rozwojem mediów. Do czasów pierwszej wojny 

światowej sztuką i kulturą rządziły zasady wysubli-
mowania i dążenia do piękna. Obecnie brzydota i 
karykaturalność święcą triumfy  
w każdej dziedzinie, począwszy od sztuki (słowo 
często używane na wyrost), a kończąc na promowa-
nych stylach bycia.
Zacznijmy zatem od tych wznioślejszych form 
ludzkiej aktywności, a więc od „sztuki”. Czy ktokol-
wiek racjonalnie myślący jest w stanie powiedzieć o 
najnowszych dziełach, które odchodzą od konwen-
cjonalnych form na rzecz abstrakcyjnych instalacji, 
że są to wytwory przynajmniej estetyczne? Nie gene-
ralizujmy jednak, zdarzają się dzieła przyjemne dla 
oka, jednak lwia część nowoczesnej sztuki wprawia 
odbiorcę w zdumienie  
i często szokuje, a interpretacja owych dzieł jest co 
najmniej trudna. Tak zwani artyści za materiały 
twórcze uważają odpady, a nawet ludzkie resztki, 
np. włosy. W porównaniu z taką twórczością płótno 
zamalowane plamami lub podeptane butem w farbie 
to awangarda małego kalibru.
Chcąc odetchnąć od szumu estetycznego, wybiera-
my teatr lub operę, nie do końca świadomi tego, co 
nas czeka.
Opera, dotychczas ostoja kultury wysokiej i klasycz-
nego rozumienia sztuki, ubiera część spektakli w 
przedziwną scenografię z folii, migających światełek, 
szkła lub odziera przedstawienia z kostiumów i re-
kwizytów całkowicie, pozostawiając aktorów jedynie  
w trykotach na pustej podłodze. Usprawiedliwie-
niem tej profanacji ma być teoria nadania sztuce 
sensu transcendentalnego, cokolwiek by to miało 
znaczyć w praktyce.  Nie jestem pewna, w jakich 
nastrojach widzowie opuszczają takie widowiska, 
osobiście czuję się nimi zawiedziona i zażenowana.
O ile opera jedynie wizualnie zatraca się w brzy-
docie, kondycja teatru współczesnego, zarówno w 
kwestii scenografii jak i formy przekazu, jest jeszcze 
gorsza. Nowoczesne spektakle na tematy wybierają 
sobie degrengoladę, niziny społeczne czy zepsucie. 
Ich wydźwięk jest agresywny i wulgarny. Często by-
wam na przedstawieniach znajomej grupy teatralnej. 
Ich sztuki co prawda poruszają tematy istotne, ale za 
każdym razem ze sceny spadają na widzów potoki 
wulgaryzmów i obscenicznych gestów. Zakładam, że 
do teatru wybierają się ludzie inteligentni i wrażliwi. 
Dlaczego zatem forma przekazu jest rodem  
z rynsztoka? Zrozumielibyśmy, co autor miał na 
myśli bez przysłowiowego „spadania  
z krzesła” przy oglądaniu danego spektaklu. O 
scenografii wspominać chyba nie muszę. Albo jest 
ascetyczna (lub niewidzialna) albo po prostu brzyd-
ka, czyli zbudowana z dykty, folii, drutów. General-



12

nie - nic ciekawego.
Normy społeczne niestety przystają do obrazu dzi-
siejszej sztuki. Za najprostszy  
z przykładów weźmy modę, szczególnie damską, 
która naśladuje oryginalny styl panów kloszardów. 
Podarte spodnie, workowate kurtki, 
bezkształtne bluzy… Długo by wy-
mieniać wszystkie to okropności. Za 
każdym razem, będąc na zakupach, 
trafiam na szkaradne modele z roz-
darciami, plamami, celowo zmięte. 
W rezultacie, kosztem bycia modną, 
wybieram styl vintage.
A skoro o vintage mowa, porównaj-
my muzykę i modę z lat 50’ do ich 
obecnych odpowiedników. Muzyka 
popularna w większości przypadków 
zatraciła melodyjność na rzecz hałasu, 
a wzór kobiety dwudziestego pierw-
szego wieku pozbawiony jest subtel-
ności i wdzięku. Tak przynajmniej 
wynika z moich osobistych obserwa-
cji i analiz rzeczywistości.
Droga, którą pędzi nowoczesne społe-
czeństwo wiedzie po równi pochyłej. 
Zastanawiam się tylko, w jakim punk-
cie się zatrzymamy i o co się rozbije-
my. Nie jest to optymistyczna wizja, 
ale trudno silić się na śmiech, nawet 
ten przez łzy, gdy ma się świadomość, 
że właśnie w tym momencie ktoś 
płaci milion dolarów za dwie kreski 
na białym tle, Nicki Minaj odbiera 
nagrodę najlepszej nowej artystki, a 
dorastające pokolenie mówi „niena-
widzę Sienkiewicza”, zaczytując się 
jednocześnie w fantazjach pani James 
z USA .

Michalina Chmielarczyk
Facebook prawdę ci powie
 Gorące chwile po ogłoszeniu wyników wy-
borów prezydenckich w USA. Idealny czas, aby fa-
cebookowi znawcy na chwilę oderwali się od Candy 
Crush czy innych farm. 
i podzielili się swoimi błyskotliwymi spostrzeżenia-
mi odnośnie tego zdarzenia na scenie politycznej. 
Opinie te, nierzadko prowokują przekonanie, że pi-
szący je naprawdę są absolwentami „Wyższej Szkoły 
Robienia Hałasu”, bo chyba żadna inna nie upadła 
jeszcze tak nisko.
 Oceny są różne. Jedna, dobrze wszystkim 
znana i bezpieczna, bo uniwersalna – Clinton 

faszystka; Trump faszysta. Wiadomo, dziś faszystą 
nazwać możemy każdego, ale nie ma tego złego –- 
może chociaż na chwilę odetchną polskie kobiety 
które bezczelnie domagają się prawa do swojego 
ciała.

 Dalej. W końcu przy władzy 
facet z jajami: istotnie, więk-
szość komentujących nie może 
się tym pochwalić. Sporą kon-
trowersję na Facebooku rów-
nież wzbudziło przemówienie 
Clinton, w którym podkreśla , 
że taki wynik wyborów „boli i 
będzie bolał”. Błyskotliwi za-
uważają, że w pierdlu zaboli 
bardziej. Oby nie przekonali się 
o tym na swojej skórze, skoro na 
większości swoich zdjęć pozują 
z kijami baseballowymi. Cieka-
we są również komentarze doty-
czące wieku Clinton. Wiadomo, 
że już emerytura, że czas skupić 
się na lepieniu pierogów, a nie 
na polityce. Najwyraźniej na 
Wiedzy bezużytecznej jeszcze 
nie poinformowano ich, że pan 
Trump jest starszy od swojej 
przeciwniczki.
 Głos musieli również zabrać 
przeciwnicy wszelkich mniej-
szości, głównie czarnoskórych, 
homoseksualistów i „ciapatych”, 
a niewykluczone, że te głębokie 
refleksje wysnute zostały przy 
kebabie od Turka. Inni z kolei, 
dość patetycznie piszą, że Ame-
ryka tego potrzebowała, że to 

dobry krok dla Ameryki. Z Ameryką oni jedyne, co 
mają wspólne to stołowanie się w McDonaldzie, jak 
wypłacą kasę z 500+. A na koniec mój ulubiony typ, 
czyli twierdzenie, że Amerykanie, tak jak Polacy, 
najwyraźniej dojrzeli do zmiany. Oby nie była ona 
tak dobra jak ta nasza.

Mirella Biegańska
Wojna klonów
 Któż z nas nie chciałby posiadać perfekcyj-
nego wyglądu? Kobiety marzą o większych ustach i 
biustach, szczupłych nogach, talii osy czy czole bez 
zmarszczek. Mężczyźni woleliby nie mieć zakoli, 
ale za to móc pochwalić się idealnie wyrzeźbionym 
sześciopakiem czy umięśnionymi ramionami. W 
pogoni za tym pięknem coraz chętniej uciekamy się 
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do wyidealizowanej sztuczności. A kliniki medycyny 
estetycznej i chirurdzy plastyczni liczą kolejne tysią-
ce wpływające na ich konta.
 Dziś, nawet kiedy tylko włączymy telewi-
zor, zewsząd atakują nas piękne klony. Prezenterki 
telewizyjne zoperowane na tą samą modłę, ledwo 
uśmiechają się do nas z ekranu, strasząc swoimi 
zamrożonymi twarzami. Mężczyźni w telewizji rów-
nież coraz rzadziej chwalą się siwizną i przerzedzoną 
czupryną albo pokazują kurze łapki. Ostatecznie 
zostaje z nami wrażenie, że widzimy mnóstwo sióstr 
i braci, jakby lekarze medycyny estetycznej umawiali 
się między sobą, ile dokładnie kwasu hialuronowe-
go i botoksu wstrzykiwać swoim klientkom. Mamy 
do czynienia ze swoistą modą na poprawianie tego, 
co, wydawałoby się, nie jest już do poprawki. Ale 
powiedzmy sobie szczerze, jaką przyjemność niesie 
ze sobą patrzenie na identycznie zrobionych ludzi? 
Gdzie podziały się hasła, które mówią, że jednako-
wość jest nudna, a liczy się bycie sobą, indywidu-
alną jednostką, nie poddającą się schematom? Z 
tego rodzą się młode dziewczyny, dla których nie 
ma większej wartości nad napompowane do granic 
możliwości usta czy zoperowane piersi. Piękna, dzie-
więtnastoletnia Kylie Jenner, największa chyba idol-
ka nastolatek, nie ma w sobie grama naturalności, a 
oprócz silikonów, nosi na twarzy jedenaście warstw 
makijażu – istna ikona współczesnych czasów. 
 A ja, patrząc na siebie w lustrze, zastanawiam 
się, czy będę kiedyś wystarczająco bogata i zdespe-
rowana, by tu i ówdzie coś sobie dołożyć czy wyciąć? 
Czy na pewno będę chciała upodobnić się do kole-
żanek i mieć aż tyle sióstr bliźniaczek? Zmarszczek 
przybędzie, skóra obwiśnie, a czas pokaże.

Weronika Herold
Coś nowego
 Wynik wyborów na czterdziestego piątego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych wywołał zamie-
szanie na całym świecie. Głosujący za Donaldem 
Trumpem poddali się radosnej euforii, natomiast 
ta druga, mniej zadowolona część ludności, zaczęła 
wychodzić na ulicę protestować, a przede wszystkim 
czuć strach. 
 Mimo małej różnicy pomiędzy kandydatami 
na prezydenta, w początkowych godzinach głosowa-
nia, większość nie spodziewała się lub chociaż w głę-
bi duszy wierzyła, że wygra Hillary Clinton. Wybór 
naprawdę jest zadziwiający, bo kto po przeczytaniu  
o dokonaniach Trumpa lub wysłuchaniu jego poglą-
dów, a nawet zobaczenia go na żywo, zechciałby na 
niego głosować. Wydaje mi się, że w tej sytuacji szalę 
przeważyło zmęczenie Amerykanów rządami De-

mokratów, a przede wszystkim chęć czegoś nowego, 
co jest dość znanym zjawiskiem.
 Śmiem twierdzić, że słowa Donalda Trumpa 
wypowiedziane na łamach „People Magazine” w 
1998 roku są prawdziwe. A brzmią one tak: „Jeśli 
miałbym rządzić, rządziłbym jako Republikanin. Re-
publikanie są najgłupszą grupą głosujących w kraju. 
Wierzą we wszystko na Fox News. Mógłbym kłamać, 
a oni chcieliby słuchać. Zakładam, że moje statysty-
ki byłyby wspaniałe”. Jak widać, udało mu się. Czy 
Ameryka znowu będzie wielka? Przekonamy się już 
niebawem.

Agnieszka Domińczyk
Mikroweganie
 Miłośnicy humusu nie jedzą mięsa. Ryb też 
nie powinni, bo przecież to takie samo zwierzątko, 
tylko że nie krzyczy, kiedy je zabijają. Wody też nie 
powinni pić, bo przecież to dom dla ryb. Roślin 
też nie powinni jeść, bo przez to zwierzęta mogą 
umrzeć z głodu. Najlepiej jakby jedli kamienie, albo 
nie…! Bo przecież one też mają uczucia. To najczę-
ściej słyszą wegetarianie. 
 A czy ktoś z mięsożerców spróbował kie-
dyś mleka migdałowego, flaczków sojowych czy de 
volaille z ziemniaków? Dobry żart. Przecież to jakiś 
absurd, mięso bez mięsa. Ale spokojnie- można jeść 
królika czekoladowego, który nie jest królikiem, 
paluszki rybne, które nie przypominają paluszków. 
Weganizm, niby taki śmieszny, niby pseudomoda, 
ale swój początek miał dawno temu. Jednym z we-
gan był między innymi Pitagoras, a jemu nie można 
odmówić rozumu. Czasy trochę się zmieniły, więc 
wróćmy do faktów - co roku w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych 900 milionów zwierząt hodowanych 
w celu spożycia  umiera m.in w transporcie lub z 
powodu chorób. Rolnictwo, szczególnie przemysł 
mięsny, jest odpowiedzialne za 70% konsumpcji 
wody pitnej. W rzeźniach w USA co roku 825000 
kur jest nieumyślnie gotowanych żywcem. 
 To tylko część informacji i powodów, które 
mogą przekonać do zmiany diety. Jednak nie do 
każdego to trafi. Jeden  nie będzie jadł ogórków, bo 
są bez smaku, inny nie tknie nawet szpinaku, bo 
to zielona papka. Ale takie preferencje się łatwiej 
wybacza. Weganie nadal są nazywani hipsterami, 
wyśmiewani, że przecież ich “wyrzeczenia” nie mają 
sensu i nie zmienią świata. Ale to właśnie dzięki nim 
niwelowane są szkody przemysłu spożywczego. 
 Więc może następnym razem ugryziemy się 
w język przed powiedzeniem jakiegoś zgryźliwego 
komentarza, a na kolację odmówimy sobie tektu-
rowych- mięsopodobnych parówek i odkryjemy w 
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sobie mikrowegana.

Patrycja Hrycyk 
Skromne wesele
 Indie są państwem położonym w Azji Połu-
dniowej, który zamieszkuje około 1 220 000 miesz-
kańców. Większość z nich, by móc utrzymać się przy 
życiu i zapewnić sobie chociażby podstawowe do 
niego środki, musi podejmować różne prace zarob-
kowe – jeżeli w ogóle można określić je takim mia-
nem . Praca po 14-15 h na dobę, 7 dni w tygodni,  
 m. in. przy maszynach  włókienniczych, za mniej 
więcej dolara dziennie, pasuje bardziej do terminu 
współczesnego niewolnictwa.       
 Okradani są nie tylko przez zachodnie firmy, 
które wymagają serwilistycznych postaw od swoich 
„pracowników”, ale również przez elity własnego 
kraju. Pobieranie ogromnych podatków oraz bardzo 
modne wśród tamtejszego establishmentu łapów-
karstwo, pozwala gromadzić im całkiem pokaźne 
majątki, z którymi afiszują się bez żadnej krępacji. 
Za przykład mogą posłużyć chociażby ostatnie 
uroczystości weselne, córki Galiego Janardhana 
Reddiego – polityka Indyjskiej Partii Ludowej.  Co 
wyróżnia je na tle innych i sprawia, że są tak wyjąt-
kowe? A mianowicie następująca rzecz - całkowity 
koszt imprezy wyniósł jedyne 5 bilionów rupii, czyli 
niewiele ponad 300 milionów złotych.  Zaproszono 
tylko najbliższe osoby – około 50 tysięcy gości, któ-
rych bezpieczeństwa strzegło 3 tysiące ochroniarzy. 
Specjalnie na potrzeby wydarzenia wybudowano 
dwa domy – jeden na wzór rezydencji panny mło-
dej, drugi przypominający siedzibę pana młodego. 
21-letnia Brahmani Reddy w trakcie uroczystości 
miała na sobie kilka sukien, z których najdroższa 
kosztowała 2,5 miliona dolarów. Należy przyznać, że 
to całkiem oszczędne rozwiązanie w kraju, w którym 
miesięczna pensja przeciętnego obywatela wynosi 
mniej więcej 320 dolarów. 
 Warto zaznaczyć, że Reddy wzbogacił się 
w dość zagadkowy sposób: w 1998 roku jego firma 
upadła, ale już 10 lat później zadeklarował majątek 
w wysokości 1,2 biliona rupii. Następnie razem z 
dwójką braci, zajął się przemysłem metalurgicznym, 
który pozwolił mu zgromadzić nie małą fortunę . W 
2011 wykryto, że działają nielegalnie, a Reddy uchy-
la się od płacenia podatków, za co został skazany 
na karę pozbawienia wolności. Wyszedł z więzienia 
kilka lat później. Czy w kraju, którego motto brzmi 
– „Tylko prawda zwycięża” dostatnie życie pseudo 
uczciwych biznesmenów jest czymś, z czym warto 
się afiszować?  Jest to definitywnie skrajna głupota, 
a Pan Reddy oraz wszyscy jemu podobni powinni 

zastanowić się czy pokazywanie swojego przesadnie 
wystawnego życia jest odpowiednie w kraju,  
w którym więcej niż 65 % obywateli cierpi z powodu 
ubóstwa.
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recenzje
Adrianna Szostak
Metro 2033
 Ciemność zawsze skrywa tajemnice i budzi 
lęk w człowieku. Tym razem jednak pozwala mu 
uchronić się od śmierci, czekającej na powierzchni 
ziemi. Książka autorstwa Dmitrego Głukhowskie-
go - Metro 2033, wydana w 2010 roku w Polsce, to 
postapokaliptyczna opowieść o ludziach żyjących 
w moskiewskim metrze. Jej głównym bohaterem 
jest Artem, wraz z którym czytelnik poznaje nową 
rzeczywistość. 
 Akcja powieści dzieje się 20 lat po wojnie 
nuklearnej, w wyniku której wszystkie miasta znik-
nęły z powierzchni ziemi. Niewielkiej garstce (nie)
szczęśliwców udało się w ostatniej chwili schronić w 
podziemnych stacjach metra w Moskwie, które rów-
nocześnie pełni rolę największego na świecie schro-
nu przeciwatomowego. Od tamtej pory próbują 
wieść normalne życie. Większość przedmiotów co-
dziennego użytku przynoszą “z góry” stalkerzy, bez 
których cywilizacja prawdopodobnie cofnęłaby się 
do ery kamienia łupanego. Metro 2033 to przykład 
“powieści drogi”. Artem, młody chłopak, dostaje 
ważne zadanie i żeby je wykonać musi przemierzyć 
całe metro, którego poszczególne stacje tworzą pań-
stwa - miasta. Każde z nich ma swoje władze, swój 
ustrój, poglądy i religię. Niektóre tworzą sojusze, a 
niektóre toczą wojny między sobą. Podczas podróży 
głównego bohatera, odkrywamy świat moskiew-
skiego metra, który tak naprawdę jest przekrojem 
niemal całego współczesnego świata, mimo że metro 
zamieszkiwane jest przez mieszkańców tylko jedne-
go miasta. Razem z Artemem poznajemy m.in. fa-
szystów, komunistów, rewolucjonistów czy wyznaw-
ców Jehowy. Bohaterowie są wyraźnie zarysowani, 
wręcz skrajni, a ich język jest realny, niestroniący od 
wulgaryzmów, co odzwierciedla rzeczywistość, w 
której żyją.
 Choć na pierwszy rzut oka Metro 2033 może 
się wydawać jedynie kolejną powieścią fantastycz-
no - naukową, to ma ona głębszy sens. Tematyka i 
motywy są tak proste, że aż dziwne, że nikt wcze-
śniej nie pomyślał, by opisać to w ten sposób. Jest 
to powieść o dojrzewaniu, podejmowaniu ciężkich 
decyzji, a przede wszystkim o poszukiwaniu swojego 
miejsca na ziemi i celu życia. Pomaga także w zrozu-
mieniu misji, którą wszyscy mamy do wypełnienia. 
Powieść skłania czytelnika do refleksji nad własnym 
losem. Każdy człowiek, tak jak główny bohater, w 
pewnym momencie zatrzymuje się i zastanawia czy 
jest sens iść dalej, a ta książka z pewnością pomoże 
mu podjąć decyzję.

Katarzyna Hebda 
Możemy czy nie powinniśmy?
 „Boska Florence” to amerykańsko-brytyjski 
film biograficzny, wyprodukowany  
w 2016 roku. Jego reżyserem jest Stephen Frears. 
Zdaje się, że przygotował on całą paletę zdarzeń, 
których celem jest wystawienie emocji odbiorcy na 
próbę – od pękania ze śmiechu, po łzy współczucia 
(niczym greckie katharsis). Oglądając ekranizację 
balansujemy między litością i podziwem a nieele-
gancką wręcz drwiną.
Oparta na faktach historia opowiada losy zamożnej 
kobiety, zmagającej się  
z manipulującą jej życiowym czasem chorobą. Moc-
no związana z muzyką, „wysublimowana” Florence 
Foster od zawsze pragnęła zostać diwą operową, 
mimo śpiewania jakby „ktoś jej nadepnął na ucho”. 
Florence pomaga mąż i nowy przyjaciel, z którym 
zwiąże ją nić porozumienia aż do końca dni.
„Boska Florence” to opowieść o dążeniu do ma-
rzeń, budowaniu swojego szczęścia na wypełnianiu 
obranego celu. To obraz prawdziwej, bezwarunko-
wej miłości, przyjacielskiej pomocy, zawsze i mimo 
wszystko. O dążeniu do wywołania uśmiechu na 
twarzy drugiej osoby, nawet za cenę dumy czy opinii 
publicznej. 
 Oprócz bogactwa fabularnego, należy pod-
kreślić profesjonalizm gry aktorskiej przez nietu-
zinkową obsadę: w rolach głównych- Meryl Streep, 
która doskonale wcieliła się  
w postać Florence, porywając autentycznością i fak-
tycznym zrozumieniem tejże historii; 
Hugh Grant, mąż rozdarty między dwiema kobieta-
mi, targany sumieniem i jednocześnie wypełniony 
miłością platoniczną, gotowy na wszystko i skory do 
poświęceń; 
Simon Helberg jako roztargniony muzyk, utalen-
towany młodzieniec, którego praca wplątała w wir 
wielokolorowej historii.
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Ten film to tak naprawdę pytanie do widza: co fak-
tycznie jest ceną? Czy jest ona wysoka, czy może to 
tylko jakieś odgórne ustalenia spaczonego światem 
umysłu? Czy ktoś, kto narzuca zasady postępowania 
w danych sytuacjach ma słuszność? Możemy czy nie 
powinniśmy?
 Pojawia się tu wiele wątków, gdzie nawet te 
poboczne skłaniają do przemyśleń  
i pozytywnego działania także w swoim własnym 
otoczeniu. To pokazanie momentu i miejsca, gdzie 
zaciera się granica dobrego smaku, wychowania i 
w inteligentny sposób rysuje punkt widzenia au-
tora filmu, odnośnie drugiego człowieka. Reżyser 
przeciwstawia w wielu aspektach filmu dwie rzeczy-
wistości – nawet w uosobieniu ich poprzez postaci 
drugoplanowe. Pojawiają się różne charaktery, od 
wielkomiejskich dam i dżentelmenów, po środowi-
ska żołnierskie, a nawet rynsztokowe czy wyzwolone 
spod wszelkich zasad persony, których umiejsco-
wienie w jednym czasie i miejscu dodatkowo nadaje 
komicznego smaczku.
 Film „Boska Florence” jest z pewnością god-
ny polecenia. Niezależnie od wieku widza,  rozbawi 
go, wzruszy i skłoni do refleksji.

Hubert Jan Faron
Powrót do przeszłości
 Rok 2016 minął w świecie gier pod znakiem 
kilku głośniejszych premier kolejnych odsłon zna-
nych marek. Jedną z nich był bez wątpienia najnow-
szy produkt od Electronic Arts, czyli Battlefield 1. 
Dlaczego 1, skoro to już któraś z kolei część serii? 
Ano dlatego, że w ten sposób twórcy chcieli w pew-
nym sensie oddać klimat gry, gdyż opowiada ona o 
dziejach zapomnianego w produkcjach FPS-owych 
konfliktu, jakim była pierwsza wojna światowa.
 Kampania dla jednego gracza została zbudo-
wana w nieco inny sposób niż  
w poprzednich częściach serii, mianowicie - gra nie 
ma jednego głównego protagonisty,  
a pięć grywalnych postaci, z czego każda ma swoją 
historię opowiedzianą w kilku misjach fabularnych. 
Ten zabieg pozwala graczowi wcielić się w kierowcę 
brytyjskiego czołgu  
w Nadrenii, zostać samozwańczym pilotem RAF-u, 
zdobywać umocnienia na Półwyspie Gallipoli jako 
żołnierz korpusu australijskiego, walczyć w szere-
gach Arditich, elitarnej włoskiej jednostki sztur-
mowej, oraz wziąć udział w kampanii na Bliskim 
Wschodzie u boku Lawrence’a z Arabii. Każda 
historia opowiedziana w kampanii, poza samą roz-
grywką, przedstawia również tło historyczne walk 
prowadzonych na danych terenach, co dodatkowo 

wprowadza gracza w klimat konfliktu sprzed stu-
lecia. Jeśli trzeba wskazać jakiekolwiek wady trybu 
solowego w najnowszym BFie, to jest to przede 
wszystkim jego krótkość. Każdą  
z historii można przejść w czasie 2-3 godzin, co jak 
na grę tego typu i takiej marki nie jest wynikiem im-
ponującym, chociaż jakościowo kampania wypada 
naprawdę dobrze.
 Od samego początku, silną stroną serii Batt-
lefield był tryb wieloosobowy. BF 3  
z  roku 2011 i wydany dwa lat później BF 4 po-
kazały się na tym polu z naprawdę dobrej strony, 
więc po najnowszej odsłonie serii, spodziewano się 
bardzo dużo. Z czystym sumieniem można jednak 
powiedzieć, że Battlefield 1 te wygórowane oczeki-
wania spełnił. Zostały zachowane standardowe dla 
tego trybu rzeczy, takie jak klasy postaci czy model 
rozgrywki. Usprawniono system awansu w danych 
klasach i powiększono serwery do nawet 64 miejsc 
dla graczy, co jest kompletną innowacją w tej dzie-
dzinie. Najlepszym dowodem jest fakt, że serwery 
gry są wręcz oblegane przez graczy żądnych rozryw-
ki. Chociaż od premiery minęło ledwie 9 tygodni, to 
wiele wskazuje na to, że taki stan rzeczy utrzyma się 
jeszcze przez długi czas.
 Nawiązując jeszcze do samego modelu roz-
grywki, do dyspozycji gracza został oddany niemal 
cały arsenał dostępny na polach wielkiej wojny: 
od pistoletów począwszy, poprzez wszelkiej maści 
lekkie i ciężkie karabiny, granaty, miotacze ognia i 
rusznice przeciwpancerne, a kończąc na samolotach, 
tankietkach i działach p-panc. Pojawił się też sys-
tem walki konno, co jest debiutem takiej mechaniki 
w grach typu FPS. Na szczególną uwagę zasługuje 
również bardzo szczegółowe i wierne odwzorowanie 
lokacji, zwłaszcza takich jak nadmorskie klify Galli-
poli czy arabski krajobraz pustynny. 
Wiadomym jest, że nic nie jest idealne i tyczy się 
to również BFa 1. Poza wspomnianym już krótkim 
trybem jednoosobowym, możemy dołoży
 drobne nieścisłości historyczne (jak np. zbyt duża 
ilość broni automatycznej, która na frontach wielkiej 
wojny pojawiała się dużo rzadziej niż w grze) oraz 
bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Niemniej 
jednak, najnowsze dziecko EA podołało stawianym 
oczekiwaniom i bez wątpienia jest grą, przy której 
warto spędzić czas.
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Yulia Dola
Współczesne hokku
 Filmy Wayne’a Wanga, amerykańskiego 
reżysera chińskiego pochodzenia, są niesamowicie 
różnorodne. Jest on bowiem twórcą wszechstron-
nym, a w swoim dorobku posiada zarówno komedie 
romantyczne, jak i kryminały oraz dramaty. Toteż 
całkowicie oryginalna jest adaptacja powieści „While 
the Women Are Sleeping”, czyli „Gdy Kobiety Śpią”, 
autorstwa włoskiego pisarza Javiera Maríasa. Hi-
storia nakręcona została w Japonii wraz z japońską 
obsadą. Film jest ciekawą mieszanką, która powstała 
jako wynik syntezy kultur, a także wpływu samego   
 Wanga jako reżysera. 
Produkcja opowiada o niezwykłej historii pisarza – 
Kenji, męża młodej redaktorki Ayi. Niestety mężczy-
znę dopadł kryzys twórczy i pomimo namawiań Ayi, 
nie potrafił zacząć pisać nowej książki. Ostatecznie, 
małżeństwo w celu rozluźnienia napiętej atmosfery, 
wyjechało na tygodniowy urlop do kurortu i tam 
spotkało parę, która zainteresowała i zainspirowała 
Kenji. 
 Sahara (68-letni mężczyzna) i jego oszała-
miająca 19-letnia dziewczyna Miki opowiedzieli 
Kenji o swoim życiu. W trakcie tej opowieści oka-
zało się, że emeryt też był pisarzem poszukującym 
inspiracji, a Miki – redaktorką. Tajemnica otaczająca 
parę pogłębiła się dodatkowo, gdy Sahara pokazał 
Kenji taśmy, na których nagrana była śpiąca Miki. 
Starszy mężczyzna oznajmił, że filmował ją każdego 
dnia w ciągu ostatnich dziesięciu lat i chciał udo-
kumentować jej ostatnią noc. Wiedział bowiem, że 
dziewczyna w końcu go zdradzi. „Kiedy już się to 
stanie” – mówił – „będę musiał ją zabić”. Końców-
ka zaskakuje widzów - dramat nagle zmienia się w 
kryminał. 
 „While the Women Are Sleeping” to film o 
drażnieniu męskiej wyobraźni, ostrej rywalizacji i 
kontrolowaniu osobistych obsesji.

Julia Chadrysiak
Burn the Witch
 Brytyjska scena muzyki alternatywnej więk-
szości zapewne kojarzyć może się z Oasis, Joy Divi-
sion czy młodszymi zespołami, jak Arctic Monkeys. 
Nie ma w tym nic mylnego, jednak zawsze, kiedy 
myślę o brytyjskim rocku alternatywnym, słyszę 
Radiohead. Istniejący od ponad ćwierćwiecza zespół 
z Oxfordzkiego Abingdon, po pięciu latach przerwy 
zaskoczył publiczność nowym albumem. 
 Oprawa towarzysząca wydaniu albumu wy-
dawała się być żartem, ponieważ Radiohead posta-
nowili dosłownie usunąć się z Internetu. Zniknęły 

wszystkie zdjęcia i posty z portali społecznościo-
wych, takich jak Twitter, Instagram czy Facebook. 
Pojawiły się za to zdjęcia czystej bieli z podpisami 
„Burn the witch; We know where you live”, z któ-
rym to podpisem fani z Wielkiej Brytanii otrzymali 
pocztówki. Pozbawione były one jednak podpisu 
mówiącego co to i kto jest adresatem. Zawierały one 
jedynie wypukłe logo zespołu. Jestem pewna, że mu-
zycy celowo chcieli pobudzić czekających od pięciu 
lat fanów. Wydawnictwo owiane zostało tajemnicą, 
co zwróciło na siebie uwagę świata muzyki. Jednak 
nie można się rozwodzić tylko nad oprawą płyty, 
kiedy jej zawartość budzi jeszcze większe emocje. 
Subiektywnym stwierdzeniem jest, że muzyka, którą 
nam oferują, jest piękna, lecz całkowicie obiektyw-
nie można też oznajmić, że jest ona po prostu dobra 
pod względem technicznym. Złożoność utworów, 
głębokie teksty, innowacyjne łączenie stylów. Myśla-
łam, że Thom Yorke z zespołem osiągnęli już szczyt 
swojego geniuszu. Myliłam się i zastanawiam się 
czym jeszcze nas zaszokują. 
 Rozwodzić można się nad każdym utwo-
rem, jednak pragnę zwrócić uwagę na kilka szcze-
gólnych. Przede wszystkim pierwszy singiel, „Burn 
the Witch”. Już przy pierwszych dźwiękach płyty 
doświadczamy odwagi łączenia stylów Johnnego 
Greenwooda. Bowiem kto na wejściu spodziewałby 
się smyczków, a tym bardziej w wersji col legno (tj. 
uderzanie smyczkiem o struny), które przewijają się 
w tle przez cały utwór? Pozytywne wrażenie wywo-
łał we mnie również klip dołączony do utworu. Nie 
sposób nie zauważyć podobieństwa do brytyjskiego 
horroru „The Wicker Man”. Kolejnym wyróżniają-
cym się utworem jest „Daydreaming”. Thom Yorke 
daje popis swoich umiejętności pisarskich, tworząc 
tekst, który jest alegorią Platońskiej „Jaskini”. Po-
nadto chyba nikt nie łączy w tak umiejętny sposób 
muzyki elektronicznej z naturalnymi dźwiękami 
klasycznych instrumentów. Ci, którzy Radiohead 
znają i kochają, wiedzą, jak mroczne potrafią być ich 
teksty. Mimo iż od kultowego „Creep” z debiutanc-
kiego albumu „Pablo Honey” minęły 23 lata, Thom 
Yorke nadal szuka światełka na końcu tunelu, co 
można zauważyć w utworze „Decks Dark”. Za to 
brzmienie utworu „Tinker Tailor Soldier Sailor Rich 
Man Poor Man Beggar Man Thief ” można określić 
jako romans Johnnego Greenwooda z Aphex Twi-
nem - dopracowane, perfekcyjne, klasyczne instru-
menty owiane elektronicznymi, brzmiącymi mocno 
komputerowo dźwiękami. Nie można zapomnieć o 
odświeżonym „True Love Waits” z 2001 roku, który 
w delikatny sposób zamyka płytę. Powrót romanty-
zmu na usta Yorke’a tłumaczyć może jego prywatne 
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życie i stan, w jakim ostatnio mógł się znajdować. 
Przegrana walka z rakiem, którą toczyła jego ży-
ciowa partnerka, musiała mieć duży wpływ na jego 
pracę. Pisanie niepochlebnych recenzji jest łatwiej-
sze, jednak w tym przypadku trudno się do czego-
kolwiek, kolokwialnie mówiąc, przyczepić. Może i 
Panowie z Radiohead mają swoje lata, jednak nadal 
potrafią nagrać dobrą płytę.

Justyna Bidzińska
„Tamta dziewczyna” wreszcie ujrzała światło 
dzienne 
 Najnowsza płyta Sylwii Grzeszczak już od 
pierwszych akordów zachwyca  
i wprowadza słuchacza w bajkowy świat muzyki. 
Premiera krążka miała miejsce 25 listopada 2016 
roku. „Tamta dziewczyna” jest czwartym albumem 
studyjnym wokalistki. Poprzednie albumy uzyskały 
potrójne platyny w rankingu sprzedaży.
 Płyta składa się z dziesięciu kawałków. Jest 
promowana przez dwa single. Tytułowa  „Tamta 
dziewczyna” była hitem tego lata, piosenka zyskała 
niesamowitą popularność. Na początku listopada 
opublikowany został drugi singiel pt. „Bezdroża”, 
który Grzeszczak nagrała w duecie z Mateuszem 
Ziółko. Jest to piękna, romantyczna ballada, która 
zachwyca połączeniem intensywnego brzmienia i 
subtelnej, nastrojowej partii fortepianu.
 Nowy album jest bardzo różnorodny. Znaj-
dziemy tutaj utwory zarówno popowe, rockowe, jak 
i musicalowe. Dzięki takiemu zróżnicowaniu, krążek 
jest ciekawszy i trafia w gust szerszej grupy odbior-
ców. Teksty piosenek są bardzo dojrzałe. Artystka 
dzięki nim w perfekcyjny sposób przekazuje odczu-
wane przez siebie emocje. Utwory Sylwii Grzeszczak 
są niczym poezja połączona z niepowtarzalnymi 
melodiami, które pozostawiają trwały ślad  
w naszej pamięci.
 Cały album emanuje wrażliwością oraz 
namiętnością. Sylwia Grzeszczak wyróżnia się 
wyjątkową barwą głosu oraz ogromną dojrzałością 
artystyczną. Jest niesamowicie świadomą wokalistką, 
która potrafi zaczarować słuchaczy. Utwory z płyty 
„Tamta dziewczyna” z pewnością umilą nam nudne, 
jesienne wieczory. Przyniosą chwile relaksu i reflek-
sji.

Maja Budka
Zwierciadło młodości
 „Właśnie przez zabawę osiągamy pełnię 
życia.” Tak twierdzą młodzi, modni, rzadko trzeźwi 
i ze smutkiem wypisanym na twarzy ludzie. Michał 
Marczak, w swoim najnowszym obrazie „Wszystkie 

nieprzespane noce”, kreuje obraz młodzieży, która 
za wszelką cenę chce wyrazić siebie w sposób głę-
boki i poetycki. Tylko jak odróżnić intelektualny 
trans od natchnionego bełkotu? I czy powinno się 
go w ogóle oddzielać? Dlaczego mam wrażenie, że 
według tego filmu generacja Y to bezmyślna masa, 
która ponad wszystko pragnie być pojmowana jako 
dekadencka bohema nocnych klubokawiarni? Upić 
się do nieprzytomności i od czasu do czasu zarzucić 
jakimś tanim i filozoficznym stwierdzeniem. Nie, ten 
film zdecydowanie nie jest zwierciadłem, w którym 
powinna przeglądać się dzisiejsza młodzież.
 „Wszystkie nieprzespane noce” to najnowsza 
produkcja młodego reżysera Michała Marczaka, 
która poustawiała polskich kinomanów i kinofilów 
po dwóch różnych stronach barykady. Film, balan-
sujący na granicy fabuły i dokumentu, nagrodzony 
w Sundance oraz we Wrocławiu na Festiwalu T-Mo-
bile Nowe Horyzonty, rzeczywiście jest świetnym 
projektem. Pięknie nakręcony, hipnotyzujący oraz 
oniryczny obraz wprawia widza w osobliwą ekstazę 
- muzyczno-wizualny dryf. Niestety piękny nastrój 
psują dialogi i rozmowy bohaterów, które sprawiają, 
że nie do końca wszystko tam „gra”. 
Podróż po nocnej Warszawie trwa. Żywiołem dwójki 
głównych bohaterów jest wir imprez, po których za-
kończeniu szukają swojego miejsca na ziemi. Ciało i 
dusza tkwią  
w stanie mistycznego upojenia. Nad ranem, kiedy 
noc odchodzi w zapomnienie razem  
z żądzami i pragnieniami, czeka ich jeszcze długi 
spacer do domu. Taki właśnie prowadzą żywot – 
pełen fantazji o dzikiej wolności, niezobowiązującej 
namiętności i nieokiełznanych przemyśleń. Problem 
w tym, że ich wzniosłe idee ulatują jak dym z umi-
łowanych przez nich papierosów. Stwierdzenie, że 
„tkwią w teraźniejszości” jest stwierdzeniem pustym 
jak butelki po wypitym wcześniej alkoholu. Marczak 
chciał przedstawić dwudziestolatków jako grupę 
cierpiącą na wieczny weltschmerz, wyjętą żywcem 
z okresu modernizmu. Wypowiedzi młodych, z 
założenia nietuzinkowych osób, są jak bełkotliwy 
strumień świadomości,  a zawarty w nim nadmiar 
pretensjonalności wręcz powoduje mdłości.  Widz 
postrzega ich bardziej jako tonących ludzi, którzy 
desperacko walczą o oddech. Tym oddechem mają 
być błyskotliwe sentencje, poprzez które chcą udo-
wodnić swoją nadwrażliwość, wybitność,  
a także pragną przemienić cierpienie i smutek w 
upoetyzowane piękno. 
 Reżyser stał się głosem młodego pokolenia, 
które wdychając dym z papierosa  
i wpatrując się w blask księżyca, chce jedynie olśnie-
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wać głębokimi przemyśleniami. Wydrzeć z piersi 
swe okaleczone, obolałe serce i pokazać je światu. 
Najwięksi intelektualiści na przestrzeni epok robili 
to w mrocznych piwnicach, faustowych ciemniach 
czy atelier, podlewając się absyntem. Świat idzie do 
przodu, czy to więc oznacza, że dzisiejsi myśliciele, 
poeci ukrywają się po nocnych klubach stolicy? Być 
może, i nie ma w tym nic złego, gdyż wykreowani 
bohaterowie filmu są jedynie nieudolną interpretacją 
i próbą odwzorowania dzisiejszej młodzieży. To, co 
przedstawia film, jest jedynie urywkiem życia wy-
jętym z kontekstu, nie może być on odbierany jako 
manifest filozoficzny. 
 Na sali kinowej czułam się, jakbym była 
jedyną trzeźwą osobą na imprezie. Każda pijacka 
rozmowa z czasem przechodzi na niepewny, egzy-
stencjalny grunt. W stanie silnego upojenia alkoho-
lowego czujesz się, jakby twoim rozmówcą był sam 
Platon. Bierny obserwator dostrzega jednak, że dys-
puta filozoficzna kręci się wokół problemu istnienia 
kwadratowych kół. Na takich rozmowach opierał się 
paradokument Marczaka. Pomyśleć, że widz wy-
chodząc z kina zrozumie, że ta dzisiejsza młodzież 
to tylko pije, ćpa i skacze w rytm bliżej nieokreślo-
nych dźwięków. Nieudolny obraz „supermłodych” 
Marczaka jest bliższy prześmiewczej kreacji niż 
wiarygodnej relacji.  Chociaż nie wiem, jak wielkie 
zarzuty można złożyć młodej generacji, większość 
jej przedstawicieli jest w stanie patrzeć na świat 
trzeźwo, a nie tylko przez pryzmat nocnego, alko-
holowego marazmu. Jesteśmy pokoleniem zagubio-
nym, o tendencji do odbierania świata z przesadną 
wrażliwością. Odcinamy się jednak, mimo wszystko, 
od powielania schematów nowoczesnego Wertera, 
władcy nocnych parkietów i pretensjonalnej melan-
cholii.

Marcin Arcimowicz 
„Nowy początek”
 Raz na jakiś czas musi siłą rzeczy powstać 
film, który potem będzie mianowany klasykiem. 
Tym razem mamy do czynienia z przyszłą klasyką 
kina science-fiction. Mowa  
o „Nowym początku” Denisa Villeneuve, reżysera 
świetnego „Sicario” i nadchodzącego sequela „Łow-
cy Androidów”.
 Film w swojej podstawie eksploatuje mo-
tyw „pierwszego kontaktu” – spotkania człowieka 
z obcymi. Niezidentyfikowane obiekty pojawiają 
się w dwunastu miejscach na Ziemi. Ludzkość staje 
przed zadaniem kluczowym w takiej sytuacji, czyli 
koniecznością porozumienia się z przybyszami. 
Zgłasza się więc ona do Dr Louise Banks, wybitnej 

lingwistki oraz Iana Donnelly, znanego fizyka, z 
nadzieją na pomoc. Szybko okazuje się, że ludzie nie 
są w stanie porozumieć się z kosmitami za pomocą 
dźwięków ze względu na kolosalne różnice w spo-
sobie działania języka mówionego obu cywilizacji. 
Zostaje więc pismo.
 Zarys brzmi prosto, wręcz sztampowo, bo 
przecież filmów o kosmitach było już dużo. Na całe 
szczęście reżyser podchodzi do tematu niestereoty-
powo. Nieczęsto główną bohaterką zostaje języko-
znawczyni, ponieważ nie jest to raczej zawód, który 
kojarzyłby się  
z ekscytującymi zwrotami akcji, pościgami lub 
jakimikolwiek intensywnymi emocjami. W tym wy-
padku proces poznawania pisma przybyszów, czyli 
heptapodów, jest pełen napięcia. Przede wszystkim 
dlatego, że widz bardzo długo nie jest pewien w 
jakim celu obcy przybyli na Ziemię. Cały czas poda-
wane jest w wątpliwość to, czy heptapody rzeczywi-
ście są przyjazne. A kluczem do rozszyfrowania ich 
zamiarów jest zrozumienie języka. 
 Idealnie sportretowano także reakcję ludz-
kości na wiadomość o zjawieniu się obcych, a 
informacje o tych zachowaniach nie są przekazy-
wane nachalnie. Przyjęto raczej założenie, że widz 
potrafi dostrzec pewne rzeczy samodzielnie. Tak oto 
w pierwszych chwilach tłumy ludzi tłoczą się przy 
każdym dostępnym telewizorze i radioodbiorniku, 
jednak informacja nie dociera do wszystkich. Ci, 
którzy nie wiedzą, w tak ważny dzień zjawiają się w 
pracy lub szkole, normalnie toczą swoje życie. Kiedy 
wiedzą już wszyscy, następuje pewien podział. Cha-
os na ulicach, okradanie sklepów, masowa histeria, 
robienie zapasów i potyczki z wojskiem to grupa 
pierwsza, zaś czczenie przybyszów jako bóstw – dru-
ga. Grupa trzecia to ludzie, którzy dzwonią do siebie, 
by wymienić się informacjami i opiniami, chodzą do 
pracy, żyją dalej, po prostu częściej oglądają wiado-
mości. Na najwyższym szczeblu ludzkość również 
jest podzielona. Chociaż naukowcy z różnych części 
świata początkowo współpracują ze sobą, to nie-
długo potem zrywają kontakty, by zachować cenne 
informacje dla siebie, a liderzy państw planują zaata-
kować obcych. 
 Na pochwałę zasługuje strona wizualna fil-
mu, czyli ujęcia, kolorystyka, projekt heptapodów i 
ich statków. Heptapody są ośmionogimi stworzenia-
mi, które na początku wyglądają trochę jak wielkie 
ośmiornice lub ręce. Statki zaś wysokie, czarne, 
przypominają monolity z „Odysei kosmicznej” Ku-
bricka. 
 Znakomicie zagrała Amy Adams, która po 
pewnych potknięciach w swojej karierze (m.in. „Bat-
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man vs Superman”), aktualnie błyszczy jako gwiazda 
„Nowego początku”  
i „Zwierząt nocy”. Dość nijako wypadł za to Jeremy 
Renner jako fizyk Ian, współpracownik Louise, o 
którego grze aktorskiej niewiele tu można powie-
dzieć. 
 To zdecydowanie jeden z najważniejszych 
filmów tego roku. Na długo powinien zapisać się w 
historii science-fiction jako pewien wzór dla tego 
gatunku; przykład, że nadal da się stworzyć coś 
świeżego. Obiecująco zapowiada się również następ-
ny film Villenueve’a: „Blade Runner 2049”, którego 
niecierpliwie oczekuję po takim sukcesie.

Marta Grzywna
„Dziecko Bridget Jones”
We wrześniu miała miejsce premiera trzeciej części 
filmu o dużo zdradzającym tytule „Dziecko Bridget 
Jones”. Po dwóch poprzednich częściach, sytuacja 
zdaje się nabierać konkretnych zarysów. Komedia 
jest wyjątkowo przyjemnym filmem. Jest bowiem 
nie tylko zabawna, ale też inteligentna i pozbawiona 
tanich żartów w stylu amerykańskim. 
Historia kontynuowana w części trzeciej, zaczyna 
się pod koniec lat 90’ w Anglii. Główna bohaterka 
przedstawiona jest w dość sympatycznym świetle, 
jako 32-letnia singielka, mająca problem z ułoże-
niem sobie życia i boleśnie odczuwająca brak dru-
giej połówki. Jednocześnie krąży wokół niej dwóch 
mężczyzn - amant Daniel grany przez Hugh Granta 
i chłodny Mark, w którego postać wcielił się Colin 
Firth. Ostatecznie, po wielu perypetiach, Bridget 
wiąże się z Markiem. Jednak już na samym począt-
ku drugiej części filmu, dowiadujemy się, że ów 
związek miał wyjątkowo szybki finał. Ostatecznie, 
ku obopólnemu zdziwieniu, film zakończył się ich 
ponownym zejściem. Wydawać by się mogło, że po 
dwukrotnym wykorzystaniu tego schematu, część 
trzecia będzie oparta na innym motywie. Niestety 
jest kompletnie odwrotnie. 
Część trzecia zaczyna się bowiem standardowo – 
Bridget, starsza o dekadę, jest samotną kobietą z 
kompleksami i gronem niemądrych przyjaciół, a 
jedyne, co uległo zmianie w jej życiu to wypracowa-
nie stabilnej sytuacji finansowej i wysokiej pozycji w 
korporacji oraz zrzucenie nadprogramowych kilo-
gramów. Uśmiercony został również Daniel - źródło 
zawirowań w życiu uczuciowym Bridget. Akcja nie 
straciła jednak na wartkości, bo na jego miejsce 
wszedł Jack (Patrick Dempsey).
Część pierwsza i druga filmu utrzymane są w tej 
samej konwencji, jednak część trzecia znacznie różni 
się w kwestii stylistyki i smaku. Widać wyraźnie, że 

twórcy filmu starali się dopasować formę filmu do 
współczesnego, młodego odbiorcy- żarty są dużo 
bardziej wulgarne, a dodatkowo dopuszczono kilka 
łóżkowych scen, które w poprzednich częściach były 
jedynie w domyśle, co nadawało filmowi zgrabno-
ści i klasy poruszania się w temacie seksualności 
głównych bohaterów. Świat, w którym osadzona 
jest akcja również się różni. Anglia, która w filmie 
przedstawiona jest jako prowincja, na której miesz-
ka rodzina Bridget oraz Londyn, gdzie ma miejsce 
większość wydarzeń, zatraciły zupełnie ślady brytyj-
skości - są zmultikulturalizowane i nie czuć w filmie 
angielskiego klimatu, który był obecny w pierwszej, 
jak i drugiej części. Analiza filmu pokazuje, jak 
bardzo zmieniły się gusta odbiorców na przestrze-
ni 10 ostatnich lat, a także jakie zmiany zaszły w 
społeczeństwie brytyjskim od czasów ukazania się 2. 
części filmu w 2004 roku. 
Jednakże, wracając do omawianego filmu, jest on 
jak najbardziej na plus: bawi tak samo jak robił to 
dotychczas. Choć fizjonomia Renee Zellweger, zmie-
niona pod wpływem niedawnych operacji plastycz-
nych jest zauważalna, bowiem wyszczuplone rysy i 
powiększone usta odebrały jej twarzy ten ślamazar-
ny, maślany uśmiech, jakim raczyła nas Bridget w 
chwilach zarówno błogiego szczęścia, jak i w mo-
mencie przekomicznych wpadek, to sam charakter 
postaci został idealnie zachowany. Podsumowując, 
komedia wprowadza lekką atmosferę i poprawia 
humor, toteż nadaje się zarówno na babski wieczór, 
jak i na jesienna chandrę.

Michalina Chmielarczyk
Każdy z nas ma jakiś brud
 „ – Co Twoim zdaniem decyduje o szczę-
ściu? – Dobrze dobrane leki psychotropowe” – taka 
wymiana zdań wita czytelnika na okładkowym ob-
razku nowej książki Piotra C. zatytułowanej „Brud”. 
Bo czym jest szczęście i czy jego zdobycie jest moż-
liwe? I jak próbujemy to zrobić? To pytanie autor 
postawił swoim bohaterom w dwóch poprzednich 
bestsellerach „Pokolenie Ikea” oraz „Pokolenie Ikea 
kobiety”, a teraz ono powraca, skierowane również 
do czytelników.
 Głównym bohaterem powieści jest Relu i 
to jego oczami patrzymy na zgorzkniały, zepsuty 
świat. Świat, w którym ludzie pozornie są szczęśliwi. 
Bogaci mężczyźni znajdują ukojenie w drogich gar-
niturach, kobiety w obcisłych sukienkach i ostrych 
imprezach. Świat, w którym lekarstwem na samot-
ność są narkotyki, przelotny seks czy droga zabawka.  
A wystarczy poczekać aż miasto zaśnie, aż pijane 
kobiety zmyją cudem makijaże, aż okropny kac 
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brutalnie nas wybudzi, zostawiając w pościeli, przez 
którą przewinęło się wiele przypadkowych, równie 
samotnych osób. Wtedy u każdego zobaczyć można 
tytułowy brud. Autor bardzo dobitnie kreśli portret 
pokolenia Y. Sam Relu jest uznanym adwokatem, 
który mieszka w prestiżowej dzielnicy Wilanowa. 
Ma syna, piękną kobietę, dom i psa. I choć na swojej 
drodze spotyka różnych ludzi i poznaje ich najgorsze 
tajemnice, jest sam. Ale na co dzień ludzie zakładają 
maski – maskę najlepszych pracowników, najza-
bawniejszych w towarzystwie, najlepiej ubranych, 
najbardziej zainteresowanych sprawami świata, 
jadających w najlepszych restauracjach i ćwiczących 
w najlepszych siłowniach. Bez chwil słabości. Udają 
przed partnerami, przed przyjaciółmi, przez znajo-
mymi z pracy i nawet przed psychoanalitykiem – bo 
jest najlepszy, więc pewnie znajomi też do niego 
chodzą. Chcą żyć najlepiej, zapominając o tym, jak 
chcieli żyć w zgodzie ze sobą. A w kryzysowych 
momentach przychodzą do Rela, aby zwyczajnie się 
żalić. Zdejmują maski i pozwalają sobie na emocje: 
na płacz, smutek, moment poddania. Pokazują się 
nie jako maszyny do robienia pieniędzy, zabawiania 
szefa czy imprezowania. I obiecują sobie, że teraz na 
pewno coś się zmieni. 
 Wizja pisarza kolejny raz jest pesymistyczna 
i momentami silnie przerysowana. Język powieści 
jest dobitny, pełen charakterystycznej dla Piotra C. 
ironii oraz niestroniący od wulgaryzmów, ale w ten 
sposób lepiej oddający całą ideę „Brudu”. Nie jest to 
filozoficzna i umoralniająca recepta na szczęście. Jest 
to refleksja o tym, jak łatwo się zgubić, nie tylko  
w pędzącej Warszawie, ale w życiowej codzienności. 
Książka wydana tym razem pod szyldem wydawnic-
twa Novae Res budzi kontrowersje wśród czytelni-
ków, ale uważam, że warto ją przeczytać. Aby szczę-
śliwie stwierdzić, że ten świat nas nie dotyczy lub 
żeby się ocknąć i pozwolić sobie na chwilę słabości i 
przestać się bać, bo inaczej będziemy powtarzać „za-
wsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze 
chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód 
słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze 
Zachodzącego Słońca, kochać, nienawidzić, krzy-
czeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, 
ochoty, możliwości. Bo się bałem/bałam. Straszne, 
prawda?”

Mirella Biegańska
Modelka gotowa na wszystko
 Emma – wysoka, młoda, chuda – idealny 
materiał na modelkę. Bohaterka wyjeżdża zatem z 
małej, duńskiej miejscowości prosto do światowej 
stolicy mody – Paryża. 

 I oczywiście nic nie zapowiada się kolorowo. 
Pierwsza sesja zdjęciowa okazuje się totalną klapą. 
Emmie brakuje iskry w oku i „tego czegoś”. Do tego 
współlokatorka jest niesympatyczną Polką, a wła-
ściciel wynajmowanego pokoju to stary podglądacz. 
Wszystko zmienia się, kiedy w paryskim klubie noc-
nym poznaje fotografa – tego samego, który kilka 
dni wcześniej wyrzucił ją z planu zdjęciowego. Tytu-
łowa modelka zaczyna zdobywać coraz to nowsze i 
bardziej intratne zlecenia, obraca się w towarzystwie 
ludzi sporo znaczących  
w świecie mody, a na każdym kroku słucha kom-
plementów na swój temat. Niestety, brutalne śro-
dowisko w jakim przyszło jej pracować, związek z 
dwa razy starszym od siebie mężczyzną i pokusy 
czekające na każdym kroku są przyczyną przemiany 
bohaterki z niewinnego dziewczęcia w zdolnego do 
brutalnych kłamstw wampa. 
 Twórcy filmu nie popisali się znajomością 
hermetycznego, modowego towarzystwa. Fabuła 
oparta jest na stereotypach: młoda dziewczyna, nie-
pewna siebie i swojej wartości, ale zdeterminowana, 
by spełnić swoje największe marzenie – zostać głów-
ną modelką Chanel, podczas paryskiego tygodnia 
mody. By dopiąć swego jest gotowa na wszystko i to 
dosłownie. Obraz zdaje się być mocno przewidywal-
ny, choć zapowiadał się na film z dużym potencja-
łem. Zamiast świata mody od kulis widzimy jednak 
schematyczną, pozbawioną koloru opowieść, która 
może nudzić po kilkunastu minutach.
 Na korzyść podziałał jednak zabieg obsa-
dzenia w roli Emmy profesjonalnej modelki, Marii 
Palm, dzięki temu jej postać ma w sobie dużo świe-
żości i autentyczności. Światowej sławy fotografa 
zagrał natomiast znany z ekranizacji najoryginal-
niejszego komiksu Marvela, filmu „Deadpool” – Ed 
Skrein. Smaczku dodawać może także fakt, że duża 
część zdjęć powstała w Warszawie, która całkiem 
autentycznie wypadła w roli Paryża. Ukazany jest 
on jednak nie jako pełne blichtru, barwne miasto, a 
szara i ponura metropolia. Zawodzić może spłycenie 
historii innych postaci, praktycznie nie dowiaduje-
my się o nich więcej ponad to, co zaobserwujemy 
podczas wędrówki kamery za główną bohaterką, 
która pojawia się w dokładnie każdej scenie. Reżyser 
Mads Matthiesen na pocieszenie pozostawia w nas 
jednak ziarnko ciekawości, dzięki otwartemu zakoń-
czeniu – co takiego Emma postanowi zrobić, gdy 
okaże się, że jej marzenie znajduje się na wyciągnię-
cie ręki?
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Paulina Grzyb
Mordowałem te kobiety, czy nie…? 
 Polscy twórcy filmowi coraz częściej powra-
cają w swoich dziełach do czasów PRL-u. Co ciekawi 
i fascynuje ich w minionej epoce i z jakiego powodu 
sięgają po nieco wyblakłe już klisze? Odpowiedzi na 
te pytania mógłby udzielić między innymi Maciej 
Pieprzyca, ponieważ swój najnowszy film postano-
wił obsadzić właśnie w tych realiach. Reżyser  
w thrillerze „Jestem mordercą” opowiada historię 
„wampira z Zagłębia” – seryjnego mordercy kobiet 
na Śląsku na początku lat 70. Pieprzyca, jak sam 
zresztą mówi, nie próbował zrobić filmu rozliczenio-
wego z przeszłością czy byłym ustrojem. Skupił się 
na temacie, na opowiedzeniu ciekawej historii – tak 
po prostu. Chociaż czasy, w których rozgrywa się 
akcja, bez wątpienia mają wpływ na przebieg wyda-
rzeń, a działania bohaterów są mocno uzależnione 
od presji minionego systemu i jego licznych mani-
pulacji. Dodatkowo tło i gotową scenografię stanowi 
krajobraz śląskich osiedli, który idealnie podkreśla 
atmosferę zawiłej i mrocznej opowieści.
„Jestem mordercą” przedstawia autentyczną sprawę 
seryjnych morderstw kobiet, dokonywanych przez 
obrośniętego w pewien rodzaj ludowej legendy 
„wampira”. Sytuacja doprowadziła do histerii miesz-
kańców Śląska (kobiety bały się na przykład wracać 
same po zmroku). Na dodatek ofiarą jednego z 
zabójstw padła bratanica Edwarda Gierka. Zrobiło 
się głośno, a na służby spadła presja jak najszybszego 

schwytania mordercy. W filmie szefem specjalnej 
grupy dochodzeniowej stojącej przed tym wyzwa-
niem zostaje milicjant Janusz Jasiński (w tej roli 
mało znany szerszej publiczności Mirosław Hani-
szewski).
 Maciej Pieprzyca podejmował już tematykę 
wampira z Zagłębia w filmie dokumentalnym z 1998 
roku, pod tym samym tytułem oraz w kilku odcin-
kach serialu „Kryminalni” znanych jako „Tryptyk 
śląski”. W żadnej jednak wersji nie postawił na tak 
luźną interpretację faktów. Prawdziwa historia była 
dla niego zaledwie inspiracją do stworzenia filmu 
fabularnego. „Jestem mordercą” zaczyna się jako 
kryminał, jednak szybko ważniejsze od odpowiedzi 
na pytanie „kto zabił?” okazują się motywacje psy-
chologiczne bohaterów. Pieprzyca z powodzeniem 
sięga do rozwiązań twórców kina moralnego niepo-
koju, ukazując dylematy i niejednoznaczne postawy 
postaci. 
Reżyser umiejętnie łączy gatunek, taki jak thriller z 
dramatem psychologicznym. Do tego dodaje wątki 
humorystyczne. Sprawnie operuje satyrą i potrafi ją 
odpowiednio dozować, wiedząc, kiedy uderzyć w 
komediowy ton.
 Głównym bohaterem, co wydaje się oczywi-
ste znającym temat filmu, jak zresztą sugeruje sam 
tytuł, powinien być morderca. Maciej Pieprzyca de-
cyduje się jednak przedstawić tę historię oczami po-
rucznika Jasińskiego i to na jego postaci się skupia. 
Mężczyzna jest pod ogromną presją nie tylko znale-
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zienia zbrodniarza, ale także osiągnięcia osobistego 
sukcesu. Stosunkowo szybko udaje się mu schwytać 
przestępcę, którym okazuje się Wiesław Kalicki 
(Arkadiusz Jakubik). Sukces przynosi popularność 
i uznanie, a także korzyści materialne pod postacią 
mieszkania czy kolorowego telewizora. Jednak mało 
satysfakcjonujące dochodzenie i mnożące się wątpli-
wości nie pozwalają mu w pełni cieszyć się dobroby-
tem i jak widmo unoszą się nad życiem milicjanta. 
Jasiński wikła się w złe decyzje i zaczyna traci
 właściwy ogląd sprawy. Perspektywa wyjścia z 
sytuacji wygranym, bez żadnych strat, zaczyna się 
oddalać. Pieprzyca nie ucieka się jednak do jedno-
znacznej oceny postaci – ten zły, zdegenerowany. 
To raczej człowiek wplątany w pewne mechanizmy 
systemu, pod wpływem wielu czynników, w czasach 
kiedy konformizm pozwalał zachować stanowisko i 
zwyczajnie się opłacał.
 Twórca „Chce się żyć” nie próbuje wnikać w 
istotę zła, nie bada jego źródeł, co często jest głów-
nym wątkiem podobnych filmów. Dzięki postaci 
granej przez Jakubika, chociaż fascynującej enigma-
tycznością i odpychającej zarazem, nie zrozumiemy 
lepiej motywów zbrodniarza.
 Ciekawie natomiast zarysowana jest relacja 
między podejrzanym, a milicjantem. Ich pierwszą 
styczność cechuje podejrzliwość i wrogość oddająca 
podział na linii wymiar sprawiedliwości – zbrod-
niarz. W toku śledztwa ich znajomość zaczyna nosić 
znamiona swego rodzaju zrozumienia przez po-
dobne położenie w systemie, jako elementy jakiejś 
rozgrywki, poddawane manipulacji i wykorzysty-
wane. W zachowaniu Jasińskiego można z czasem 
doszukać się nawet współczucia.
„Jestem mordercą” to film o uniwersalnych wybo-
rach. Zaczynając od podstawowego: między dobrem 
a złem, ale także między prawdą a manipulacją 
faktami, dobrobytem  
i spokojem ducha, a nonkonformistycznym dą-
żeniem do sprawiedliwości. Pieprzyca nad wątki 
historyczne przedkłada dylematy moralne. Tworzy 
coś na kształt moralitetu z silnie zarysowanym, choć 
dość oczywistym wydźwiękiem, skierowanym do 
współczesnego widza. Aktualnym również dziś, w 
świecie, w którym każdy może się pogubić, podjąć 
złe, wątpliwe moralnie decyzje, po to, żeby zachować 
twarz i stać się kimś, choćby na chwilę.

Karolina Iwaszkiewicz 
„Jestem mordercą”. Wampir z Zagłębia
  Film „Jestem mordercą” przedstawia opo-
wieść o słynnym mordercy z okresu PRL-u  
o pseudonimie „Wampir”. Głównym bohaterem jest 
Janusz Jasiński- funkcjonariusz Milicji Obywatel-
skiej, któremu podrzucone zostało kukułcze jajo, w 
postaci sprawy Wampira. Dwóch poprzedzających 
go, o wiele bardziej doświadczonych, dowódców  za-
wiodło. Młody mundurowy nie ma jednak zamiaru 
się poddawać, z zapałem zabiera się za powierzoną 
mu sprawę, z czasem popadając w pewnego rodzaju 
obsesje. Dodatkową trudnością dla Jasińskiego były 
realia życia i pracy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej. W tamtym okresie nie wypadało mówić głośno 
o sprawach seryjnych morderców. Przecież w socja-
listycznym raju nie mogła istnieć tak zdeprawowana 
jednostka.
 Film porusza bardzo wiele problemów. Jest 
wielka niewiadoma dotycząca tożsamości morder-
cy oraz już schwytanego Wampira, która męczy 
sumienie Jasińskiego. Jest pościg za nieuchwytnym 
winowajcą i wątek manii, w jaką wpada główny bo-
hater. Pojawia się również motyw niewzruszalnego 
domniemania nieomylności służb państwowych. Są 
naciski z góry, od osób które mają dużo do stracenia, 
gdyby śledztwo miało się skomplikować. Gra aktor-
ska bohaterów jest na bardzo wysokim poziomie, 
szczególnie dobrze wypadł Arkadiusz Jakubik, który 
zagrał winnego morderstw- Kalickiego. „Jestem 
mordercą” to kolejny świetny polski film, przede 
wszystkim niebanalny. Skłania do refleksji nad wła-
snym poczuciem moralności. Warto wydać pienią-
dze na bilet i zobaczyć go w kinie.

Aleksander Gałąska
Święto moli piwnych
Dnia 26 listopada 2016 roku nastąpiło wyjątkowo 
ważne wydarzenie dla polskiej rewolucji piwnej. 
Tomasz Kopyra wydał, pod skrzydłami wydawnic-
twa Flow Books, swoją debiutancką książkę, zatytu-
łowaną „Piwo. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby 
nie wyjść na głupka.”. Dlaczego to wydarzenie jest 
tak ważne? Otóż dlatego, że w Polsce - kraju będą-
cym na czwartym miejscu na świecie, pod względem 
konsumpcji piwa - książka poruszająca temat tego 
złocistego trunku, od podszewki, a zarazem przy-
stępnie, dotychczas nie powstała.
Piwna rewolucja to ogólnoświatowy trend ostatnich 
kilku lat - polega na sukcesywnym pojawianiu się 
browarów craftowych i rozszerzaniu świadomości 
przeciętnych konsumentów na inne gatunki piwa 
niż standardowy Lager. Twórca filmów w serwisie 
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Youtube, a jednocześnie największego bloga na 
świecie o tematyce piwnej, Tomasz Kopyra, z oczy-
wistych względów, jest w Polsce jednym z najważ-
niejszych trybików dla tego ruchu. Poprzez swoją 
twórczość internetową już od 4 lat uczy Polaków 
kultury picia. Naturalnym jest więc, że sięgnął po 
kolejne medium - literaturę. Sam jednakże wykształ-
cenia pisarskiego nie posiada. Nasuwa się pytanie, 
czy w takim razie wiedza z zakresu piwowarstwa i 
doświadczenie internetowego publicysty wystarczyła 
mu do napisania porządnej książki? I tak, i nie. 
Na każdej z 241 stron czuć sznyt blogerski. W 
zasadzie to debiut Kopyry jest czymś w rodzaju 
rozbudowanej gawędy, przeplatanej suchymi for-
mułkami rodem z podręcznika małego chemika. 
Autor niejednokrotnie posługuje się wtrąceniami 
niezwiązanymi z tematem książki, odpływając hen 
za pola jęczmienia i łąki chmielu. Trudno jednak na 
podstawie dygresyjności ocenić ją jednoznacznie 
negatywnie. Właśnie tak lekkie podejście do tematu 
sprawia, że każdą stronę czyta się z przyjemnością, 
niemalże jak ciekawy wykład w formie pisemnej. Ta 
tendencja, czyli “piszę, jak mówię”, to bardzo popu-
larny chwyt upraszczający odbiór tekstu. A książka 
powstała przecież, po to, aby wprowadzić polskich 
piwoszy w misterium ich ulubionego napoju. 
Bardzo też pomaga w tym możliwość zintegrowania 
książki z aplikacją w smartfonie - celem wyświetle-
nia materiałów dodatkowych. Dla przykładu, nagra-
nia z procesu powstawania lub butelkowania trunku. 
Pomimo wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej, 
Tomasz Kopyra tematu piwa, jak można było się 
spodziewać, nie wyczerpuje. Daje za to czytelnikowi 
narzędzia poznawcze, niezbędne do rozwoju w tej 
dziedzinie. Opisuje wszystko co najważniejsze - od 
procesu produkcji, przez skład chemiczny, aż po naj-
ważniejsze rodzaje “zupy chmielowej”. Oczywiście, 
“zupy chmielowej” w cudzysłowie, bo piwo chmielu 
wcale zawierać nie musi. Ale więcej o tym, i o wielu 
innych rzeczach, dowiedzą się państwo z książki.

Hanna Galik
Diamentowe Serce Matki-Potwora
 21 października 2016 r. po 3 latach ciszy (nie 
licząc duetu z Tonym Bennettem, czyli płyty „Cheek 
to Cheek”) ukazał się piąty studyjny album amery-
kańskiej piosenkarki Lady Gagi. Jego tytuł to „Joan-
ne” i został wydany nakładem wytwórni Streamline 
i Interscope Records. Nazwa albumu nawiązuje do 
zmarłej ciotki artystki oraz do jej drugiego imienia, 
a także do nowojorskiej restauracji jej ojca „Joan-
ne Trattoria”. Producentami płyty oprócz Gagi byli 
także, m.in.: znany z „Uptown Funk” Mark Ronson, 
BloodPop, autor tekstów i producent m.in.: Rebel 
Heart Madonny oraz Kevin Parker z zespołu Tame 
Impala, czy znany z poprzednich płyt artystki RedO-
ne. 
 Klimat i charakter całego dzieła są bardzo 
osobiste – po latach dziwacznych przebrań, fryzur, 
cekinów i dyskotekowych kul czy mięsnych kreacji - 
Stefani zakłada zwykłe szorty i prostą białą koszulkę 
z wyszytymi słowami „Lady Gaga”, a wysokie buty 
od nieżyjącego już Alexandra McQueena zamienia 
na kowbojki lub martensy. Zamiast być przykry-
te perukami, jej włosy są spięte w pony tai,l a całą 
kreację wieńczy kowbojski kapelusz w kolorze pu-
drowego różu, będący symbolem nowej ery i nowej 
Gagi. 
 W przeciwieństwie do debiutanckiego 
albumu „The Fame” na „Joanne” głos wokalistki 
jest bardziej dojrzały, praktycznie nieprzerobiony, 
naturalny i szczery. Także jego tematyka- dorosła, bo 
sama Gaga jest już starsza i wreszcie „obnaża” swoją 
duszę. I tak płytę można podzielić na dwie części – 
pierwsza jest pełna energii, elektryzująca, taneczna 
dzięki utworom takim jak A-YO, Diamond Heart, 
John Wayne (w którym Gaga wymawia te słowa w 
taki sposób, aby brzmieniowo przypominały „Joan-
ne”) czy pierwszy singiel promujący album, który 
pojawił się 9 września 2016 r. czyli „Perfect Illusion” 
(tak szczerze to muszę się przyznać, że po przesłu-
chaniu tego utworu pierwszy raz zastanawiałam się, 
co właśnie usłyszałam i czy to na pewno jest Gaga, 
na którą tak długo czekałam, jednak moje pierwsze 
wrażenie minęło i teraz w planie każdego mojego 
dnia jest chociaż jedno odsłuchanie tej piosenki). To 
piosenka, która bardzo odstaje od poprzednich, typu 
„Bad Romance” czy „Poker Face”. Ma wręcz rockowe 
brzmienie, a Gaga wydaje się bardzo autentyczna, 
wykrzykując „It wasn’t love, It was a perfect illusion”. 
Widać w niej również tę intymność i prawdziwość 
wprost z życia Gagi, ponieważ dotyczy związku i 
zerwania zaręczyn z jej byłym narzeczonym Taylo-
rem Kinney oraz sytuacji, kiedy to nieakceptujący 
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nowych wizerunków Gagi fani po prostu się od niej 
odwracali. 
 „Joanne” nie brakuje także ballad, np. wzru-
szające „Million Reasons”, które jest drugim sin-
glem promującym album czy melancholijne „Angel 
Down” przywodzące na myśl utwór Gagi „Yoü And 
I” z krążka „Born This Way” pokazują wrażliwą i 
prawdziwą część Stefani. Właśnie  
z takich wyciszających, spokojnych i kontrastujących 
z poprzednimi utworami piosenek składa się ta dru-
ga, cichsza część „Joanne”. 
 Album występuje w dwóch wersjach – nor-
mal oraz deluxe. Wersja rozszerzona posiada trzy 
dodatkowe utwory – „Grigio Girls”, którego tytuł 
pochodzi od nazwy wina Pinot Grigio i które zostało 
stworzone z myślą o przyjaciółce Gagi (która aktual-
nie walczy z rakiem); kolejny utwór to bardzo pozy-
tywne „Just Another Day” w stylu Marka Ronsona, a 
całe dzieło zamyka bardziej surowa i szczera wersja 
piosenki kończącej zwykłą wersję płyty, czyli „Angel 
Down (Work Tape)”, w której Gaga śpiewa głosem 
zdartym od papierosów i whisky. Płytę wzbogaca 
duet w „Hey Girl” z Florence Welch, wokalistką Flo-
rence and The Machine (Flosia wpasowuje się tam 
idealnie), który na myśl przywodzi dwie przyjaciółki 
razem biegające po łąkach, którym jest łatwiej, bo 
obie się wspierają (Hey girl, Hey girl We can make 
it easy if we lift each other). Obie artystki pokazują 
jak silne głosy mają i jak wspaniale mogą się ze sobą 
harmonizować. 
 Jak dla mnie absolutnym strzałem w dzie-
siątkę jest „Dancin In Circles”- piosenka, przy 
której czuję niesamowitą energię, dziwne szczęście 
i ogromną chęć do tańca. Pozornie utwory mogą 
ze sobą nie współgrać, jednak słuchając „Joanne” 
więcej niż raz, zaczynają układać się harmonicznie. 
Chociaż Gaga kojarzona jest z popem i w takim 
stylu były utrzymane jej poprzednie albumy z wyjąt-
kiem wspomnianego już wcześniej „Cheek to Che-
ek”, to w „Joanne” słychać raczej soul, blues i jazz. 
Mimo że „Joanne” spotkała się raczej z negatywnym 
odbiorem i krytyką spowodowaną tym, że fani ocze-
kiwali czegoś zupełnie innego, nie powstrzymało to 
płyty w dojściu do miejsca numer 1 amerykańskiej 
listy Billboard 200 i do pierwszej trójki, m.in.: w 
Australii, Włoszech, Czechach czy Kanadzie, gdzie 
uzyskała status złotej płyty. Jeśli chodzi o Polskę, to 
„Joanne” zadebiutowała na 10 miejscu notowania 
OliS.
”Joanne” to pod każdym względem innowacja w 
twórczości Lady Gagi, na którą nie każdy był przy-
gotowany, co nie jest powodem do spisania jej na 
straty i nieodsłuchania, zdając się na opinie i ko-

mentarze innych. „Joanne” trzeba samemu dokład-
nie przesłuchać, słowo po słowie, by zrozumieć i 
docenić, co oferuje Germanotta. Ciężko stwierdzić 
czy zmiany, które zaszły w Stefani to etap przej-
ściowy, kolejny image artystki, czy to już ostatnia- 
najbardziej autentyczna wersja jej samej. Odnoszę 
wrażenie, że będąc sympatyczką tego albumu jestem 
w mniejszości, jednak słuchając jak Gaga, choć nie 
jest bez skaz, daje słuchaczom swoje diamentowe 
serce, mam milion powodów, aby nie uważać jej za 
perfekcyjną iluzję.

Marzena Herka
Mgły Avalonu

 Mgły Avalonu to najbardziej znana powieść 
Marion Zimmer Bradley, amerykańskiej pisarki 
fantastyki. Autorka podejmuje w niej bardzo znany 
temat w niekonwencjonalny sposób. Jako, że przez 
długie lata była działaczką na rzecz feminizmu, 
nie powinno dziwić, że historia zawarta w książce 
skupia się na kobietach w patriarchalnym społeczeń-
stwie i z ich punktu widzenia jest opowiadana.  
 Mgły Avalonu są tzw. retellingiem, czyli 
ponownym opowiedzeniem legend arturiańskich w 
inny niż zwykle sposób. Centralną postacią, której 
losy obserwuje czytelnik przez przeszło 800 stron 
nie jest jednak król Artur, lecz Morgiana, osoba, 
która w tradycyjnych opowieściach była przedsta-
wiona jako osoba złowroga i obdarzona wielkimi 
mocami. W tej powieści jest po prostu prawdzi-
wym człowiekiem, co prawda bardzo inteligent-
nym i z wieloma umiejętnościami, ale wciąż tylko 
człowiekiem, ścierającym się z problemami, tym 
większymi, im starsza się staje. Na jej przykładzie 
autorka ukazuje cykl życia kobiety od dzieciństwa, 
przez wiek nastoletni, młodość, macierzyństwo, 
aż po starość. Na oczach Morgiany rozgrywają się 
wątki znane choćby ze średniowiecznego Le Morte 
d’Arthur Thomasa Malory’ego, takie jak powstanie 
bractwa rycerzy Okrągłego Stołu czy poszukiwanie 
świętego Graala, ale najważniejsze jest jej spojrzenie 
na zmieniający się świat. Marion Zimmer Bradley 
w swojej powieści portretuje powolny proces wypie-
rania religii pogańskiej z Brytanii na rzecz chrze-
ścijaństwa. Główna bohaterka, która spędza więk-
szość życia w pogańskiej świątyni, a w dojrzałym 
wieku zostaje jej najwyższą kapłanką, początkowo 
reprezentuje rozpaczliwą bitwę o utrzymanie daw-
nych tradycji. Krzewiciele nowej wiary jawią jej się 
jako ktoś, z kim trzeba bezwzględnie walczyć. Aby 
zachować znany sobie świat, Morgiana skłania się 
nawet przeciwko Arturowi, którego darzy miłością. 
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Z czasem jednak zdaje sobie sprawę, że dawna wiara 
przemija bezpowrotnie, co obrazują tytułowe mgły, 
które coraz bardziej zasnuwają wyspę kapłanek, 
Avalon, czyniąc ją niewidoczną dla oczu zwykłych 
śmiertelników. 
 Pozostałymi ważnymi bohaterkami powieści 
są królowa Gwenifer stojąca w opozycji do Morgia-
ny jako gorliwa katoliczka, księżna Morgause, która 
od najmłodszych lat knuje i intryguje tylko dla wła-
snych korzyści, Igriana, matka Morgiany oraz Vi-
viana, którą czytelnik poznaje jako starszą kobietę i 
mentorkę młodziutkiej Morgiany na wyspie Avalon. 
Mimo przesycenia etosem rycerskim, magią i ideała-
mi, Mgły Avalonu ukazują bohaterów z krwi i kości, 
stających przed trudnymi wyborami, patrzących, jak 
dokonują się wielkie zmiany na świecie i starających 
się odnaleźć swoje miejsce w nowych czasach. W 
trakcie trwania akcji okazuje się, że nawet postacie 
przedstawiane na początku jako kryształowe, potra-
fią dokonać strasznych czynów, uciec się do kłam-
stwa czy zdrady przeciwko najbliższej osobie. 
 Marion Zimmer Bradley opowiada nie tylko 
o kobietach walczących o swoje miejsce w świecie 
rządzonym przez mężczyzn, ale także obrazuje cykl 
ludzkiego życia, to jak z wiekiem zmieniają się po-
glądy i spojrzenie człowieka na pewne sprawy. Uka-
zuje zmieniający się świat nie z punktu zdobywców, 
ale tych, którzy odchodzą w zapomnienie, znikają 
we mgłach.

Agnieszka Domińczyk
Zasłużone Oskary 
 Film na podstawie powieści Bernharda 
Schlinka „Lektor” zdobył aż  5 oscarów. Trzeba 
przyznać, że są to zasłużone Oskary. Fabuła dotyczy 
wziętego prawnika Michaela, który wraca wspo-
mnieniami do czasów swojej młodości.   
  W roku 1958, jako piętnastolatek za-
kochuje się w dużo starszej od siebie kobiecie. Hann 
z początku trzyma dystans, ale będzie go trzymać 
aż do końca. Dla niej, Michael zawsze pozostanie 
‘’dzieciakiem’’- jak zwykle zwraca się do niego. Całe 
wakacje romansują ze sobą. Czas spędzają głównie 
w łóżku, w mieszkaniu kobiety. W przerwach mię-
dzy seksem, Michael czyta na głos książki. To ich 
ulubione rozrywki. Chłopiec zaraz po szkole, jeszcze 
z tornistrem pędzi do kochanki.  Główną bohaterkę  
z pewnością szybko można by oskarżyć o pedofi-
lię, ale relacji tych dwojga nie da się jednoznacznie 
zaszufladkować. Podczas oglądania filmu cały czas 
będzie nam towarzyszyć uczucie, że świata nie da się 
podzielić na białe i czarne. Romans urywa się, kiedy 
kobieta dostaje propozycję lepszej pracy. Niespo-

dziewanie zmienia miejsce zamieszkania, zostawia-
jąc swojego młodego kochanka bez  żadnej wieści. 
W tym momencie mamy przeczucie że życie mło-
dzieńca po takich doświadczeniach będzie zupełnie 
inne od rówieśników. Reżyser zostawił  pole na na-
sze domysły. W kolejnych scenach Michael powraca 
wspomnieniami do czasów kiedy był na studiach. 
Po raz kolejny spotyka swoją dawną miłość. Tutaj 
nie ma już miejsca na banalne zakończenia roman-
su. Widz dowiaduje się o wpływie, jaki tajemniczy 
romans wywarł na obu kochankach. Niestety Hanna 
ma jeszcze jedną tajemnicę która wychodzi na jaw. 
Należy docenić genialną  grę aktorską, zarówno 
Kate Winslet jak i Davida Krossa. 
 Bohaterowie filmu mają mieszane uczucia, 
nie do końca znamy ich motyw działania, a do wi-
dza należy osądzenie czy postąpili słusznie czy nie. I 
odpowiedź na najważniejsze pytanie- czy w sytuacji, 
w jakiej się znaleźli mieli do wyboru lepsze rozwią-
zanie?
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redakcja
Arcimowicz Marcin
Absolutnie nie chcę być dziennikarzem i nie mam pojęcia co robię w tej gazecie i na tych
studiach. Lubię filmy.

Bidzińska Justyna
Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz psychologii. Jej życiową pasją od 
zawsze była muzyka. Wokalistka, gitarzystka, początkująca kompozytorka. Interesuje się 
również makijażem i fryzjerstwem.

Bartoszewicz Martyna
Wrocław przygarnął mnie pod swoje niebo już trzy lata
temu i zupełnie zachwycił kulturą, architekturą, atmosferą. Lubię słuchać, obserwować
i opisywać. Interesuję się ludźmi – ich emocjami, historiami, zjawiskami społecznymi. Mam
nadzieję, że dziennikarstwo pozwoli mi być jeszcze bliżej i rozumieć coraz więcej. A jak
czasem jednak potrzebuję być daleko – uciekam w góry albo w muzykę.

Biegańska Mirella
Optymistyczna idealistka. Wciąż wierzę, że kiedyś świat będzie miejscem, gdzie wszyscy są 
szczęśliwi i równi wobec siebie. Czasem przypadkiem zrażam do siebie ludzi, szczególnie 
tych, którzy nie czują mojego ironicznego podejścia do rzeczywistości. Poza tym jestem 
melomanką z wielce eklektycznym muzycznym gustem, uwielbiam kinowe dramaty (byle nie 
hollywoodzkie) i książkowe romanse.

Chadrysiak Julia
Nowosolanka. Oddałabym wszystko, żeby móc całymi dniami słuchać Radiowej Trójki i 
oglądać na zmianę filmy Allena i amerykańskie seriale. Z reguły zagorzała pesymistka. Nie 
cierpię lukrecji i Gwiezdnych Wojen z dubbingiem.
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Chmielarczyk Michalina
Na co dzień jestem poszukiwaczką. Poszukuję klimatycznych miejsc, dobrych książek, szcze-
rych uśmiechów i mówiąc szczerze- kosmetyków na wyprzedażach. Z amatorskim pisaniem 
związana jestem od zawsze. To, co w dziennikarstwie fascynuje mnie najbardziej to możli-
wość poznawania i współodczuwania ludzkich historii.

Dola Yulia
Julia Dola. Jestem dumna z tego, że w mojej krwi zjednoczyły się dwie kultury. Staram się 
być rzeźbiarzem swojej indywidualności. Fotografuję, piszę i rysuję, żeby wykreować obraz 
3D naszej rzeczywistości. Głównymi „cnotami” dla mnie są: prawda, honor i sprawiedliwość.

Domińczyk Agnieszka
Miłośniczka filmów i muzyki alternatywnej. Gdyby mogła mieć supermoc, to czytałaby 
książki za jednym mrugnieciem.

Frąszczak Zawisza
Pochodzę z Kalisza. Należę do osób otwartych i ciekawych świata, uwielbiam muzykę, w 
szczególności muzykę elektroniczną i jestem bardzo mocno związany z kulturą uliczną. Typ 
obserwatora, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, mam bardzo 
liberalne poglądy na gospodarkę, natomiast społecznie znajduje się w centrum, starając się 
patrzeć na świat zdroworozsądkowo. W przyszłości, chciałbym związać swoją pracę z muzy-
ką, dlatego na specjalizację wybrałem dziennikarstwo muzyczne.

Galik Hanna
Moje motto to „Pozostań mały a osiągniesz wielkość”; interesuję się malarstwem, głównie 
nurtem, jakim jest surrealizm, ale również postimpresjonizmem oraz w kontraście kulturą 
pop. Wolne chwile poświęcam na poznawanie nowych obrazów i ich historii oraz biografii 
malarzy i artystów. Tworzę szkice zarówno rysunków, jak i tekstów rozmaitych gatunków. 
Prowadzę własnego bloga, Tumblra, gdzie publikuję zdjęcia mojego autorstwa przedstawia-
jące otaczającą mnie rzeczywistość oraz detale miejsc, które przykuwają moją uwagę, a które 
niekoniecznie są zauważane na co dzień przez innych.

Gałąska Aleksander
Aleksander Gałąska - pochodzący ze Śląska student dziennikarstwa. Zainteresowany świa-
tem, sztuką słowa i ludźmi, łączy te trzy zainteresowania w całość ‚na papierze’. Nie cierpi 
kotów.
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Głuszek Aleksandra
Jestem studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuję się głównie 
sportem, w szczególności sportami zimowymi, ale także dobrym filmem oraz książką.

Grzyb Paulina
Jestem studentką pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Od kilku lat o 
moje serce nieustannie walczy literatura z filmem. Spór pozostaje nierozstrzygnięty, dlatego 
staram się po równo obdzielać je uwagą. Poznawanie dzieł kultury oraz mówienie i pisanie 
o nich to moje wymarzone zajęcie. Nie ma przesady w nazwaniu mnie miłośniczką popraw-
nej polszczyzny. Poza tym z przyjemnością tworzę i uzupełniam albumy fotograficzne oraz 
kolekcjonuję przepisy kulinarne.

Grzywna Marta
Jedną nogą stoję w początkach zeszłego stulecia, hobbystycznie oddaję się rekonstrukcji 
historycznej, nierzadko stąpam po wcześniejszych epokach niż międzywojnie. Najbliższe 
są mi tematy kultury i sztuki w wymiarze społecznym, a także wszelkie przejawy ludzkiej 
aktywności na obszarze relacji międzyludzkich, toteż najwięcej uwagi poświęcam tym zagad-
nieniom. Na pytanie „i co chcesz robić po dziennikarstwie...?” odpowiadam, że będę liczyć 
szyszki w Tatrach- istotnie, taki jest mój życiowy plan- pozbyć się duchowego balastu, jakim 
jest życie na betonowym łonie metropolii.

Hebda Katarzyna
Pisanie paru słów o sobie przysporzyć może wielu problemów, szczególnie niewprawionym. 
Trudnym może być także wyrażanie opinii na własny temat, zwłaszcza w momencie, gdy 
każda osoba postrzega cię przez pryzmat innego z promieniujących na ciebie świateł. Dą-
żąc do meritum: kim jestem? Dziewczyną z obrazka, starającą się zgromadzić jak najwięcej 
wiedzy o świecie, ludziach, kulturach, językach i sobie samej. Moją codzienność wypełniają 
zatem książki wszelakie – od fantastyki po historię rzeczywistą, sztuka – malarstwo czy 
rzeźba, również w praktyce oraz klimat na wskroś śródziemnomorski, który wylewa się poza 
obręb samego instytutu romanistyki – nie tylko poprzez naukę języka włoskiego i poszerza-
nie wiedzy o tym kraju, ale także podczas wakacyjnych podróży w tamte strony.

Herka Marzena
Studentka pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Z urodzenia i zamiłowania wrocławianka, w wolnych chwilach pisze, czyta 
fantastykę (i nie tylko) oraz słucha wschodniej muzyki folkowej.
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Herold Weronika
Zainteresowana modą, filmem, kulturą i równoległą rzeczywistością.

Hrycyk Patrycja
Studentka pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Miłośniczka sportu, była koszykarka. Pasjonatka kultury latynoskiej i języka 
hiszpańskiego, Członkini uniradia.

Iwaszkiewicz Karolina
Jestem studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Lubię czytać książki, zwłaszcza te o tematyce psychologicznej. Pasjonuję mnie fotografia i 
film. Uwielbiam poznawać nowych ludzi i inne kultury.

Jabłońska Karolina
Pisaniem różnego rodzaju tekstów interesuję się od najmłodszych lat. Jednak największy 
„pociąg” czuję do muzyki, teatru, śpiewu i różnego rodzaju szeroko pojętych działań arty-
stycznych. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się połączyć dziennikarstwo właśnie z 
powyższymi zamiłowaniami.

Szostak Adrianna
Studiuję dziennikarstwo i polonistykę. Moją pasją jest fotografia, ale dużo czasu spędzam też 
na czytaniu książek. Poprzez fotografię i pisanie wyrażam swój punkt widzenia.


