
Konsumpcjonizm, hedo-
nizm, materializm, jak
również indywidualizm to
pojęcia, które w czasach
współczesnych są aktual-
ne każdego dnia w życiu
jednostki ludzkiej. Cytując
koncepcję znamienitego
greckiego filozofa Herakli-
ta z Efezu „Panta rhei” (tł.
z greckiego - „wszystko
płynie”), której podstawą
jest przemijanie. Ciągła
zmienność sprawiła, że
dzisiejszy świat stał się
globalną wioską.

Ludzkość przyjmuje nowe zało-
żenia, w szczególności dotyczące ludzi
młodego pokolenia, którzy podążają
za trendami. Ma na to ogromny wpływ
nie tylko kultura popularna, ale
również środki masowego przeka-
zu. Współczesna generacja uczniów,
nastolatków, studentów określana
jest jako tak zwane Pokolenie Z – po-
kolenie chorób cywilizacyjnych takich
jak smartfonoholizm, obselitofo-
bia oraz nomofobia, które coraz
częściej dotykają młode społeczeń-
stwo.

Ważna socjalizacja

Zadaję sobie pytanie, jaka jest rola
procesów socjalizacyjnych w życiu
człowieka we współczesnym świecie
oraz jaki wpływ mają środki maso-
wego komunikowania na budowanie
tożsamości osobistej. Denis
McQuail w swojej książce pt. „Teo-
ria komunikowania masowego”, wy-
różnia kilka najistotniejszych po-
trzeb odbiorcy środków masowego
komunikowania, którymi są potrze-
ba informacji, poczucia tożsamości,
integracji i interakcji społecznej oraz
rozrywki.

Jedną z głównych i podstawowych
funkcji mediów do dziś pozostało in-
formowanie odbiorców o aktualnych
wydarzeniach na świecie oraz ich ko-
mentowanie. Niemniej jednak, media
zaczynają odgrywać coraz większą rolę
w życiu człowieka, kreując nowe war-
tości i kształtując przy tym jego tożsa-
mość osobistą.

Coraz mniej telewizorów

Liczba odbiorników audiowizual-
nych w polskich gospodarstwach do-
mowych z roku na rok maleje. Nie jest
to jednak przeszkodą, gdyż coraz
prężniej w kraju nad Wisłą rozwija się
telewizja hybrydowa, która ma ogrom-
ny potencjał i jest w wielkim stopniu
zależna od sieci internetowej. Media
masowe od dziewiętnastego wieku są
nieodłącznym elementem życia
człowieka, poczynając od prasy druko-
wanej, poprzez wynalezienie pierw-
szego telefonu, po dzisiejszy w peł-
ni skomputeryzowany świat. Jedna
z najsławniejszych teorii etycznych,
teoria złotego środka, której prekurso-
rem był grecki filozof Arystoteles,
mówi iż człowiek powinien kierować
się rozumem, a wszelkie jego działania

winny być umiarkowane. Rozwój to
nie tylko pozytywne strony, wszystko
niesie za sobą również negatywne
skutki. Współcześnie środki masowe-
go komunikowania nie ułatwiają
młodym pokoleniem harmonijnego
i zgodnego z wartościami etycznymi
i moralnymi prawidłowego rozwo-
ju. Powracając do wspomnianego we
wstępie konsumpcjonizmu media do-
starczają młodzieży najczęściej w formie
spotów reklamowych nadmiar treści
o negatywnym wydźwięku, co powo-
duje wzrost zachowań o charakte-
rze powszednio nieakceptowanym
w społeczeństwie, takich jak chociażby
nadmierna agresja, nie wspominając o se-
ksualności na ekranie. Swoją niechlubną
rolę odgrywają coraz częstsze i po-
mysłowe manipulacje w mediach. Nie-
stety czynniki te mają bardzo duży wpływ
na budowanie tożsamości osobistej.

Życie wirtualne

Głównym celem niniejszej publika-
cji jest przedstawienie obrazu środków
masowego przekazu jak również treś-
ci popkultury, które mają pośredni
wpływ na budowanie tożsamości oso-
bistej nastolatków. Z wielką przykroś-

cią należy stwierdzić, że zanikanie
podstawowych oznak procesu socjali-
zacyjnego pogłębia się, a zastępowane
są one przez media i kulturę popu-
larną. Obecnie proces socjalizacji bę-
dzie dokonywał się w oparciu o system
„otwarty”. Ten rodzaj modelu sprzyja
spoglądaniu na innych członków
społeczności przez pryzmat ich indy-
widualnych cech. Zarówno społecz-
nych, emocjonalnych jak i poznaw-
czych. Ułatwia zarazem wyrażanie
własnych opinii i ich prawidłowe uza-
sadnianie. Kultura popularna też znaj-
duje swoje miejsce w procesie bu-
dowania tożsamości osobistej, jej
produkty to nowotwory czasów
współczesnych. Konsekwencje, które
niosą za sobą media oraz popkultura w
budowaniu tożsamości osobistej
człowieka stają się wielkim proble-
mem dzisiejszego społeczeństwa. Za-
tracanie się w wirtualnym świecie wy-
mknęło się spod kontroli. Ewolucja,
która dokonała się w XXI wieku w
świecie mediów oraz rewolucja tech-
nologiczna, przybiera coraz bardziej
niepokojący obrót. Jak to się skończy –
czas pokaże.

Maciej DZIĘCIOŁ
maciektorcikowski@gmail.com
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Media i tożsamość
Polecamy

Jeśli nadal brakuje Ci planów

na majowe weekendy
warto zastanowić się

jak odpowiednio spożytkować ten czas.
Może to właśnie pora, by zacząć pomagać?

Opowiem Ci o jednym ze sposobów.
czytaj na str. 2
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Za nami błogi, świąteczny czas. Już niedługo
nadejdzie długi weekend majowy, a wraz z nim,
miejmy nadzieję, znacznie cieplejsza aura. Już
wkrótce będziemy musieli przyspieszyć tempa,
bo sesja czeka tuż za rogiem. Tymczasem...

W kwietniowym numerze BUCa duża dawka
przydatnych, nowych i ciekawych informacji
– między innymi: skąd brać zdjęcia, aby nikt
nie oskarżył nas o kradzież oraz jak zakończył się
internetowy eksperyment Stephena Kinga.
Dowiecie się także o tym, jak media wpływają na
historię i czy historia z mediami potrafi
współpracować? W nowym wydaniu przeczytacie
również rozważania socjologiczne o pokoleniach
X, Y i Z – czy dwudziestolatkowie nadążają za
obecną kulturą, czy już nie? Kwietniowe wydanie
akademickiego miesięcznika dostarczy Wam
także dużo nowinek kulturalnych – przeczytacie
o początkach i o powrocie słynnego Przekroju
oraz po jaką książkę sięgnąć w coraz cieplejsze
majowe dni.
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Nie możesz się doczekać
promieni słonecznych na
skórze, pięknej zieleni do-
okoła i pozbycia się zbędnej
odzieży? Wszyscy na to cze-
kamy. Niemniej jednak, jeśli
nadal brakuje Ci planów na
majowe weekendy warto za-
stanowić się jak odpowied-
nio spożytkować ten czas.
Może to właśnie pora, by za-
cząć pomagać? Opowiem
Ci o jednym ze sposobów.

Wielkimi krokami zbliża się szósta edy-
cja Biegu na Tak, organizowanego przez
Stowarzyszenie Na Tak, który odbędzie
się 13 maja. Tradycyjnie cała impreza od-
będzie się na poznańskiej Malcie, która
jest idealnym miejscem na odpoczynek,
jak i wysiłek w słusznej sprawie. Jak co

roku, możliwy jest udział w biegach na
różne dystanse, dostsowane do wieku
i stopnia sprawności. Główną ideą im-
prezy jest wspólna integracja w biegu, bez
względu na stopień sprawności. Na linii
startowej może znaleźć się każdy: dzieci,
dorośli, osoby pełnosprawne i te z nie-
pełnosprawnościami.

Biegać każdy może

Jak czytamy na stronie imprezy: „Bieg
na Tak – Run of Spirit udowadnia, że
możliwe jest zorganizowanie imprezy
sportowej, która nie wyklucza każdego”.
Nie są to słowa rzucone na wiatr, ponie-
waż nawet miłośnik kanapy znajdzie od-
powiedni dla siebie dystans i rodzaj
aktywności. Organizatorzy dają nam kil-
ka możliwości: biegi bez barier (dystans:
800 m i 1500 m); kolejne dwa wynoszą
5,7 km, czyli pełne okrążenie Jeziora Mal-
tańskiego.

Pierwszy z nich dedykowany jest wiel-
bicielom nordic walking, a drugi zwany
Fun Run zachęca do kreatywnego i za-
bawnego przebrania. Ostatni bieg Run
Of Spirit przeznaczony jest do osób, któ-

re nie boją się dystansu 11,4 km. Nie na-
leży jednak zapominać o najważniejszej
sprawie. Udział równa się z wsparciem or-
ganizacji w postaci symbolicznego wpi-
sowego. Biegnąc – pomagasz. Wymaga to
odwagi. Za tak niewiele otrzymujesz ak-
tywnie spędzony czas, dawkę pozytywnej
energii, w niektórych przypadkach lekkie
zakwasy oraz powód do dumy w postaci
medalu.

Biegnij i Ty!

Bez względu na pogodę, impreza się
odbędzie i tylko od Ciebie zależy, czy zo-
staniesz jej częścią. Zamiast wylegiwać
się nad Wartą, załóż buty do biegania
i spędź czas, pomagając. Na mecie może
pojawić się zmęczenie, a na drugi dzień -
nawet zakwasy. Niemniej jednak, cel uś-
więca środki i w tym przypadku nie ma co
do tego wątpliwości. Jeśli nadal nie jesteś
przekonany, to dodam, że medale stano-
wią ręczną robotę podopiecznych stowa-
rzyszenia. Nie czekaj i zapisz się już te-
raz!

Dominika KAŹMIERSKA
dominika.kazmierskavk184@gmail.com
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Aby umożliwić wszystkim
innym udział w imprezie, na
mocy decyzji JM Rektora
UAM 10 maja został ustano-
wiony dniem rektorskim.
Wolny dzień można spożyt-
kować nie tylko na zmagania
sportowe, ale również na od-
bywające się po południu
Wielkie Grillowanie UAM.

Skupmy się jednak na ofercie
porannej.

Dla każdego
coś dobrego

Jak co roku, wachlarz dyscy-
plin jest dość szeroki. Różno-
rodność dostępnych zawodów
z roku na rok się zwiększa.

Przykładowo, dla fanów fit-
nessu oraz aerobiku odbędzie
się Maraton Fitnessu. Zapisy
na maraton prowadzone są
drogą internetową. Co ważne,
organizatorzy nie przewidują
limitu miejsc, więc jeśli prag-
niesz dużej dawki energii i ru-
chu z samego rana, wybór jest
oczywisty. Pasjonaci rozciąga-

nia mogą wziąć udział w ma-
ratonie jogi – niestety, z ogra-
niczoną liczbą miejsc.

Razem też można

Dla miłośników gier ze-
społowych przewidywane są
turnieje koszykówki, siatków-
ki oraz piłki nożnej. Zacięta

rywalizacja jest możliwa rów-
nież w Otwartych Mistrzo-
stwach UAM w Pływaniu. Jeś-
li jednak z wodą Wam nie po
drodze i wolicie stąpać po
twardym gruncie, zapisujcie
się na Bieg Wiosenny. Nie bez
powodu w grupie biegnie się
lepiej. Chętni i czujący się na
siłach mogą zmierzyć się w za-
wodach Strong Man.

Gotowi na rekord

Wielkim wydarzeniem
Dnia Sportu będzie bicie re-

kordu Guinnesa. Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza
zamierza pobić rekord w naj-
większej liczbie osób wyko-
nujących przysiady równo-
cześnie. Początek bicia re-
kordu zaplanowany jest na
8:00, więc chętni muszą pa-
miętać o nastawieniu budzi-
ków. Im więcej studentów,
tym lepiej.

Czy się uda? Przekonamy
się już 10 maja na Dniu Spor-
tu, na które serdecznie zapra-
szam!

Dagmara FILIPCZAK
dagmara.filipczak@interia.pl

Dajmy z siebie wszystko

Przede wszystkim, kręci mnie chwi-
la obecna oraz to, co jeszcze przede
mną, dlatego podjęłam taką, a nie
inna decyzję, by jeszcze studiować.
Kręci mnie to, że stale mogę dowiady-
wać się czegoś nowego. Od zawsze in-
teresowałam się różnymi dziedzinami,
tylko nie mogłam wcześniej wcielać
swoich planów w życie. Na szczęście,
po odchowaniu synów znalazł się czas
tylko dla mnie. Cieszę, że w tym wie-
ku mogę nie tylko być babcią dla swo-
ich wnuków, ale też realizować moje
marzenia. Jestem już na II roku, co
bardzo mnie cieszy.

Uczelnia wymiany poglądów

Zawsze lubiłam poznawać nowych
ludzi; słuchać, co mają do powiedze-
nia. Dotyczy to zarówno takich zwy-
czajnych, jak i tych bardziej znanych z
mediów, np. dziennikarzy, naukowców,
polityków, pisarzy, czy aktorów. Dzię-
ki studiowaniu, mogę dziś spotkać
tych, których kiedyś mogłam tylko zo-
baczyć na ekranie telewizora. Teraz
mam możliwość wymienić się z nimi
poglądami i dostać autograf. Wielu z
tych, których podpisy widnieją w mo-
ich pamiętnikach już nie żyją, ale po-
zostają w mojej pamięci. Z każdym z
zebranych przeze mnie autografów
wiążą się jakieś wspomnienia.

Tyle się dzieje!

Jest dla mnie czymś niesamowitym,
że mogę uczestniczyć w konferen-
cjach, również tych organizowanych
na naszym Wydziale oraz zajęciach fa-

kultatywnych. Interesuję się proble-
mami Bliskiego Wschodu i często ko-
responduję z ludźmi z tamtych obsza-
rów, którzy opowiadają mi o swoim
życiu codziennym. Lubię także wyda-
rzenia kulturalne i historyczne, na
przykład w Muzeum Archeologicz-
nym, gdzie można dowiadywać się
o różnych aspektach historii naszego
miasta. Oprócz tego, w wolnym czasie
biorę czynny udział w performan-
ce’ach w Centrum Kultury Zamek.
Jako młoda dziewczyna chciałam zos-
tać aktorką, teraz – ze swoimi rówie-
śnikami – mogę się realizować w teat-
rze nowoczesnym, w którym większą
rolę odgrywa dźwięk i światło. Kiedyś
nie było tak szerokiego wyboru aktyw-
ności, ani czasu, by w nich uczestni-
czyć.

Nigdy nie jest za późno

Tak sobie myślę, że człowiek, który
wie, skąd jest, zna swoja historię jest
człowiekiem wolnym. Wszystko, co
znamy, ma swój początek, który po-
winniśmy znać. Dlatego moim kolej-
nym hobby stało się tworzenie drzewa
genealogicznego. Stworzyłam drzewo
genealogiczne i w ten sposób poz-
nałam swoich przodków. To jednak
jeszcze nie koniec. Mam poczucie, że
wszystko jeszcze przede mną, bo
ciągle odczuwam niedosyt. Stale po-
jawia się cos nowego, w co się angażuję
i poddaje się temu z radością. Ocze-
kuję z zainteresowaniem, czy życie
przyniesie mi coś nowego.

Zofia SAWIKOWSKA
sawi5@tlen.pl

Co mnie
jeszcze
kręci?
Jako osoba, dla której – z różnych powodów - czas na
studiowanie przyszedł dość późno, odkrywam na nowo
uroki młodości. Wydawać by się mogło, że niewiele
mnie już zaskoczy. Nic bardziej mylnego.

Lata po 2000 r. to niebywały
postęp w dziedzinie telekomuni-
kacji. Żyjemy obecnie w kolejnej
rewolucji. Tym razem technolo-
gicznej. Świat kiedyś był ogromny
i podróż z jednego miejsca do dru-
giego trwała kilka dni, tygodni,
a nawet miesięcy. Teraz za pomocą
jednego kliknięcia możemy być w
każdym miejscu globu i mieć kon-
takt z osobami z różnych stron
świata.

Sieć szeroko pojęta

Współcześnie, szeroko pojęta
„sieć” nie służy tylko do kontaktu,
ale także do transakcji biznesowych,
rozrywki, pracy itd. Jednak nie tyl-
ko do tego sprowadza się użycie In-
ternetu. Wielu ludzi zauważyło w
nim szansę na popularyzację histo-
rii. Od prawie dziesięciu lat w Pol-
sce działają dwa duże portale histo-
ryczne: Historia.org.pl i Histmag.
Można by je nazwać praojcami
wszelkich inicjatyw popularyzacyj-
nych w tematach historycznych.
Jednak były i są one obecnie zbio-
rem artykułów popularnonauko-
wych i publicystycznych oraz new-
sów dotyczących historii.

Dopiero szeroki dostęp do coraz
lepszych smartfonów spowodował,
że kamera nagrywająca w dobrej ja-
kości stała się ogólnodostępna. Po-
budziło to historyków-amatorów do
nagrywania ciekawych, multime-
dialnych przekazów na temat his-
torii. Początkowo były one kiepskie,
wielu zarzuciło tę pracę, ale ci co
przetrwali tworzą obecnie bardzo
dobre odcinki na swoich kanałach,
bądź już w telewizji. Wśród nich
warto wymienić Wojtka Drewniaka
z Historii Bez Cenzury, bądź Radka
Kotarskiego z kanału Polimaty.
Można by wskazać jeszcze wielu in-
nych.

Historia bez przykrywki
Wojtek Drewniak słynie z przed-

stawiania historii w sposób kontro-
wersyjny. Jak sam mówił, w czasie
spotkania w ramach konferencji or-
ganizowanej przez TEDx, kiedyś
i dzisiaj nie różni wiele, ponieważ
każdego, tak jak wtedy, interesowały
pieniądze, seks i władza, dlatego też
ukazuje „historię” przez pryzmat po-
wyższych kwestii na swoim kanale.

Z kolei Radek Kotarski nie sku-
pia się na kontrowersjach, ale na
ciekawostkach. Zaowocowało to
tym, że jest on chyba najbardziej te-
raz znanym youtuberem-history-
kiem. Początkowo mogliśmy go
oglądać w reklamach pewnego ban-
ku, a od jakiegoś czasu prowadzi
swój własny program dotyczący his-
torii w Telewizji Polskiej i Focus TV.

Popularyzacja historii przez ama-
torów, tym bardziej w Internecie,
budzi skrajne emocje. Jedni są tym
zachwyceni, drudzy uważają, że tak
nie powinno być. Dotyczy to szcze-
gólnie środowisk naukowych zaj-
mujących się szeroko pojętą „histo-
rią”. Widoczne było to szczególnie
podczas Forum Badaczy Dziejów
Najnowszych w grudniu 2016 r.,
w czasie którego omawiano banali-
zację i infantylizację historii. Nota-
bene wątek Internetu oraz gier
komputerowych poruszył pewien
naukowiec z Poznania i to pracow-
nik naszego Uniwersytetu. Oczy-
wiście, mogą być obawy, że ludzie,
szczególnie młode pokolenie, będą
postrzegać historię przez pryzmat
tego co zobaczą w Internecie, ale ro-
dzi się tutaj pytanie: czy środowis-
ka naukowe powinny posiadać mo-
nopol na tworzenie nauki (w więk-
szym stopniu dotyczy to świata po-
lityki)? Odpowiedź jest przecząca,
ponieważ „historia” należy do ogółu
społeczeństwa i każdy ma prawo
wybrać, który przekaz chce czy-

tać/oglądać. Nie zwalnia to od prze-
strzegania pewnych zasad, np. nie
ingerencji w samą „historię”, czyli
nie zmieniania jej do własnych ce-
lów.

Historia jest wszędzie

Będąc sprawiedliwym, trzeba
także negować „historię” prezento-
waną na niektórych kanałach tele-
wizyjnych/internetowych, na któ-
rych to są prezentowane programy
dotyczące wykopalisk, prowadzo-
nych przez pseudoarcheologiczne
firmy, które to są rabunkiem, bądź
takich pseudohistoryków, jak David
Irving.

Druga sprawa jest taka, że
w większości środowisko naukowe
nie idzie z „duchem czasu”. Można
pisać książki naukowe, które to co-
raz więcej nowych rzeczy odkry-
wają, ale nikt, z wyjątkiem naukow-
ców i pasjonatów, ich nie przeczyta,
bo albo nie zrozumieją większości
naukowego języka, bądź nie mają
na to czasu oraz nawet sam dostęp
do tych publikacji jest ograniczony.
Dlatego do szerokiego grona od-
biorców dociera to co mają w Inter-
necie, ponieważ są to krótkie i łat-
we w odbiorze przekazy tekstowe
lub multimedialne. Jeżeli środo-
wiska naukowe chcą przekazywać
historię muszą także włączyć do
swoich metod możliwości jaką daje
sieć i tworzyć przekazy jasne dla
wszystkich, a nie tylko do wąskiego
kręgu (oczywiście z zachowaniem
dotychczasowej działalności). Na
marginesie: historią nie powinni
zajmować się politycy, ponieważ do
niczego dobrego to nie prowadzi.
Do historyków-naukowców należy
stanie na straży zgodności przeka-
zu z prawdą historyczną.

Marcin TUNAK
marcin7855@wp.eu

Historia
bez cenzury?
Ostatnie lata to „wysyp” coraz to nowych inicjatyw popularyzujących „histo-
rię”. Wielką rolę w tym dziele odgrywają sieć internetowa oraz multimedia.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Dnia Sportu UAM. Ciekawi tego, co w tym
roku oferuje Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu, mogą czuć się zaproszeni 10 maja.
Nie dotyczy to tylko studentów I roku, którzy w ramach zajęć wychowania fizycznego
mają nierzadko obowiązek uczestnictwa w tym wydarzeniu.
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Powszechny dostęp do sieci
zmienił nie tylko sposób ko-
munikacji i edukacji, ale
również sposób korzystania
z zasobów kultury. Rozwój
technologii przyczynił się
jednak do tych zachowań
internetowej społeczności,
które nie zawsze są zgodne
z literą prawa. Mówiąc
o sposobach dystrybucji in-
formacji, nie można zapom-
nieć o procederze piractwa
treści, które w społecznej
świadomości nie jest jesz-
cze równoznaczne z kra-
dzieżą i łamaniem praw
autorskich.

Ochroną dóbr kultury w Polsce zaj-
muje się Fundacja Legalna Kultura.
Projekt powstał w 2010 roku z inicja-
tywy kulturoznawczyni Kingi Jaku-
bowskiej, a fundacja w roku 2011.
Jednym z celów jej działalności jest
budowanie świadomości w użytkow-
nikach kultury, dotyczącej ich roli
w procesie dystrybucji zasobów kul-
tury oraz ochrona dziedzictwa kultu-
ralnego w cyfrowej rzeczywistości.
Działacze i ambasadorzy projektu, do
których należy plejada polskich artys-
tów kina, literatury, teatru i muzyki,
podkreślają konieczność pojmowania
piractwa jako kradzieży własności in-
telektualnej. W ramach tego projek-
tu powstała akcja społeczna, pro-
mująca legalne źródła kultury, co
przyczynia się do szerzenia poglądu,
że kultura jest dobrem wspólnym, za-
tem wszyscy powinni brać odpowie-
dzialność za sposoby korzystania
z niej, umożliwiając twórcom sztuki
otrzymywanie wynagrodzenia za pra-
cę, którą wykonują. Ponadto twórcy
kampanii podkreślają, że kształtuje
ona zachowania dotyczące korzysta-
nia z kultury w Internecie.

Na stronie fundacji znajduje się
m.in. baza legalnych źródeł, zawie-
rająca adresy serwisów, które udostęp-
niają swoje zasoby z poszanowaniem
praw ich twórców, zarówno te płatne,
jak i bezpłatne, kącik prawny, w któ-
rym można znaleźć przewodnik po
prawie autorskim czy strefę edukacji
zawierającą materiały dla nauczycieli
i uczniów. Fundacja Legalna Kultu-
ra nie jest jedynym podmiotem,
który zaangażował się w budowanie
w społecznej świadomości przeświad-
czenia o szkodliwości łamania praw
autorskich. Związek Pracodawców
Branży Internetowej IAB Polska jest
organizatorem długofalowej akcji
„Oglądaj legalne”. Inicjatywa ta ma
również pomóc internautom w iden-
tyfikacji bezpiecznych i licencjono-
wanych serwisów udostępniających
kulturę online. Rozwój sieci peer to
peer umożliwił uczestniczenie w kul-
turze bez ponoszenia za nią kosztów,
co w naturalny sposób doprowadziło

do sprzeciwu wielu twórców, którzy
w wyniku tego procederu tracą część
należnych im dochodów.

Jak King chciał być królem
e-booków

Jak uważa socjolog Marta Olcoń-
Kubicka, rozwój nowych technologii
odmienił zasady, którymi dotychczas
rządził się rynek dóbr kultury, a co się
z tym wiąże – artyści musieli się do
tych nowych reguł dostosować, częs-
to wybierając platformy streamingo-
we lub w szerszym kontekście – Inter-
net, jako jedyne miejsce publikacji.
Już w 2000 roku Stephen King,
najsłynniejszy pisarz horrorów na
świecie, wyczuł zbliżający się trend
korzystania z kultury w sposób cyfro-
wy i opublikował w sieci opowiadanie
„Jazda na kuli”, stając się jednocześ-
nie protoplastą e-booków. W ciągu
dwóch dni po nowelę sięgnęło ponad
400 tysięcy użytkowników, co przy-
czyniło się do podjęcia przez wiele wy-
dawnictw prób zdigitalizowania zbio-
rów. Sam King zachęcony tym sukce-
sem postanowił zmierzyć się z kolej-
nym eksperymentem dotyczącym
nowoczesnych form dystrybucji kul-
tury i tym razem musiał pogodzić się
z porażką. Pomysł był prosty – publi-
kowanie w Internecie w częściach po-
wieści „The Plant”, przy założeniu, że
przynajmniej 75% czytelników uiści
za dany fragment książki opłatę w wy-
sokości jednego dolara (przy kolej-
nych częściach były to już dwa dola-
ry). Początkowo czytelnicy wywiązy-
wali się z tej umowy, jednak z czasem
byli coraz mniej chętni do płacenia za
kolejne części „The Plant”, tym sa-
mym Stephen King nie czuł się dłużej
zobowiązany do udostępniania frag-
mentów swojego dzieła i zakończył

projekt (do tej pory nie ukończył po-
wieści).

Minęło już ponad półtorej dekady
i z popularności współczesnych cyfro-
wych rozwiązań można wnioskować,
że w roku 2000 taki sposób korzystania
z kultury był na tyle świeży i odmien-
ny w stosunku do dotychczasowych
możliwości nabywania artystycznych
wytworów, że być może zainteresowa-
ni twórczością Kinga czytelnicy nie
byli gotowi do nabywania i czytania
jego książek online. Dzisiaj nikogo nie
dziwi wybór Internetu jako jednego
z wielu kanałów dystrybucji kultury.
Często korzystanie z platform strea-
mingowych wiąże się z korzyściami w
postaci dodatkowych piosenek, czy
przedpremierowego odsłuchania al-
bumu (w przypadku serwisów mu-
zycznych), jednak nie sposób przewi-
dzieć wszystkich reakcji publiczności.
Irlandzki zespół U2 postanowił w 2014
roku wydać i bezpłatnie udostępnić
500 milionom posiadaczy konta w ser-
wisie iTunes swoją najnowszą płytę
Songs of Innocence, ale nie przemyś-
lał jednej kwestii – cyfrowa rzeczywis-
tość różni się od tej analogowej i wie-
lu użytkowników serwisu uznało poja-
wienie się na swojej muzycznej liście
darmowego, choć niekoniecznie
chcianego wydawnictwa, za arogancję
ze strony grupy. Nowy kanał dotarcia
do fanów z założenia miał być dobrą
akcją promocyjną, a okazał się wize-
runkową wpadką. Muzycy Prince oraz
Beyoncé udostępnili swoje najnowsze
albumy wyłącznie w Internecie na
platformie Tidal (Beyoncé jest jego
współwłaścicielką).

Wolna kultura?

Zdaje się, że największa zmiana w
zakresie użytkowania kultury nie do-

konała się tylko w technologii, ale
przede wszystkim w podejściu użyt-
kowników, którzy nie tyle posiadają
dostęp do danych kanałów (jak nie-
gdyś było z telewizją – przez długie
lata oglądano programy tylko kilku
stacji), ale wybierają te, które są dla
nich najkorzystniejsze i najciekawsze
pod względem oferty, personalizując
wybór. Piractwo treści nie jest zjawi-
skiem pożądanym, ale z pewnością
sprzyja indywidualizacji ich odbioru.
Naprzeciw osób, które chronią prawa
autorskie, stoją również te, które pro-
mują możliwość swobodnej wymia-
ny i modyfikacji dóbr kultury w ra-
mach ruchu „wolnej kultury”.
Uczestnicy ruchu podkreślają, że
standardowy model ochrony praw
autorskich ogranicza ludzką krea-
tywność. Nie jest to jednak pierwsza
tego typu inicjatywa. Już w 1996 roku
John Perry Barlow opublikował De-
klarację Niepodległości Cyberprzest-
rzeni, w której postulował oddziele-
nie się cyberprzestrzeni od regulacji
rządów i państw, a w roku 2012 cybe-
raktywiści, w ramach sprzeciwu wo-
bec ustaw SOPA, PIPA i ACTA
(zakładających walkę z naruszeniami
własności intelektualnej w Sieci)
ogłosili Deklarację Wolności w In-
ternecie. Jej postulaty dotyczą cen-
zury, uniwersalnego dostępu do szyb-
kiego i taniego Internetu, otwartości
sieci, innowacyjności oraz prywat-
ności. Lawrence Lessig stworzył kon-
cepcję licencji prawnych Creative
Commons, które pozwalają zastąpić
tradycyjny model „Wszystkie prawa
zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa
zastrzeżone”. Licencje te to zestaw
kilku warunków licencyjnych, czyli
swobód i ograniczeń, które dany au-
tor może określić w ramach udostęp-
niania swojego utworu, jednocześnie

zachowując prawa autorskie i za-
strzegając niekomercyjne wykorzys-
tanie jego dzieł.

Torrentowa gra o tron

Najwydajniejszą formą wymiany
i dystrybucji plików w ramach p2p
(peer to peer) jest protokół BitTor-
rent, w którym pasmo jest dzielone
pomiędzy osoby, które w danym mo-
mencie pobierają ten sam plik. Użyt-
kownicy jednocześnie pobierają dane
i przesyłają je innym użytkownikom.
Serial HBO „Gra o Tron” króluje na
BitTorrencie już od kilku lat – każdy
poszczególny odcinek tej produkcji
ściągnięto w 2015 roku blisko 14,5 mi-
liona razy. Dla porównania, rok
wcześniej było to „zaledwie” 8 milio-
nów pobrań. Twórcy adaptacji książek
George’a R.R. Martina przez długi
czas nie byli zaniepokojeni tak wyso-
kim poziomem piractwa ich produk-
cji, a nawet pojawiały się głosy, że po-
pularność serialu na torrentach jest
dla nich większym wyróżnieniem niż
nagroda Emmy. W Internecie można
również znaleźć opinię reżysera se-
rialu Davida Petrarci głoszącą, że pi-
ractwo pomaga serialowi zaistnieć w
świadomości społeczeństwa, ponad-
to HBO nie musi się martwić o swoje
finanse, więc nielegalne pobieranie
treści tylko podbija jego popularność.
Jednak telewizja HBO zaczęła w koń-
cu odnosić się do nielegalnego proce-
deru naruszania praw autorskich
i ostrzej reaguje na udostępnianie se-
rialu na BitTorrencie. Z początku sta-
cja oferowała dostęp do swojej pro-
dukcji jedynie na platformie HBO
Go, do której dostęp mieli ci, którzy
zawarli z dostawcą telewizji kablowej
lub satelitarnej umowę. Z czasem,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
osób, które takiego rodzaju zobo-
wiązania się nie podjęły, uruchomio-
no usługę HBO Now, która działa
analogicznie do Netflixa, na zasadzie
abonamentu.

Przejście od nadawania analogowe-
go do cyfrowego zaowocowało zmia-
nami w warstwie ekonomicznej, me-
dialnej, kulturowej, a przede wszyst-
kim społecznej. Społeczeństwo infor-
macyjne, które za pomocą kilku
kliknięć myszki komputerowej otwie-
ra drzwi do światowego dziedzictwa,
w coraz bardziej świadomy sposób kie-
ruje swoimi wyborami konsumencki-
mi, indywidualizując odbiór mediów
i kultury w skali jak dotąd niespotyka-
nej. Nie zawsze są to działania legal-
ne. Przyczyn można upatrywać prze-
de wszystkim w metryce osób korzys-
tających z tego typu rozwiązań, które
nie znają rzeczywistości niecyfrowej,
postrzegając Internet jako dobro
wspólne, z którego można korzystać
bez ograniczeń. Warto jednak pamię-
tać, że anonimowość w sieci i z pozo-
ru prosty dostęp do jego zasobów nie
upoważnia nas do otrzymywania wy-
tworów cudzej pracy bez jej wynagra-
dzania.

Dominika PACYŃSKA
dominika.pacynska@gmail.com

Po pierwsze: nie kradnij

Fo
t.

D
.P

ac
yń

sk
a



5facebook.com/fb.buc kwiecień 2017

Przywitało mnie piękne
słońce, które miało mi towa-
rzyszyć do końca krótkiego po-
bytu. Słupek rtęci sięgał na-
wet 20 kresek. W tle rysowały
się nieośnieżone góry, a ziemia
uginała od drzew palmowych.
Tu i ówdzie pojawiały się drze-
wa pomarańczowe i cytryno-
we, które nadawały wyjątko-
wego uroku całej okolicy.

Jedno wybrzeże,
wiele twarzy

Na wybrzeżu Costa Blanca
wyróżnia się wiele miejsco-
wości. I tak w Alicante (co z
arabskiego oznacza „źródło
światła” nad miastem góruje
zamek św. Barbary, niedaleko
położone Elche słynie z rzeź-
by „Dama z Elche.

Wyjątkowe zagęszczenie
drzew palmowych jest wpi-
sane na listę UNESCO.
Położony około godziny od
Alicante, Benidorm to słynny

park wodny Aqualandia. Nie-
stety, czynny jedynie w sezo-
nie letnim. Skaliste Calpe
kusi swoim położeniem nad
skalistym wybrzeżem Morza
Śródziemnego, a Murcja –
wyjątkową architekturą.

Angielski?
Nie wszędzie!

Choć rozmowy z lokalnymi
mieszkańcami nastręczały
sporych trudności, ponieważ
nie posługiwali się językiem
angielskim, przy odrobinie
dobrej woli można było się do-
gadać. Skłania mnie to do re-
fleksji, że powszechność języ-
ka angielskiego w Europie jest
mitem. Za to zieleń krajob-
razu sprzyja aktywności; prze-
de wszystkim wypoczywaniu
i spacerom, choćby i brzegiem
pięknego Morza Śródziemne-
go.

W oczy rzucają się sporych
rozmiarów muszle leżące nad

brzegiem, których można
zbierać. Od wpatrywania się w
te malownicze widoczki mogą
rozboleć nie tylko oczy, ale
i… nogi!

Na południu
też jest dobrze

Wielu ludzi powie, że
południe Hiszpanii nie jest
zbyt ciekawym rejonem, pre-

ferując zwiedzanie np. Barce-
lony. Nie do końca się z tym
zgodzę – zagajnik palmowy
robi imponujące wrażenie;
w dodatku klimat znacznie się

różni od naszego rodzimego.
Warto rzucić okiem – zwłasz-
cza przed sezonem!

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com

Korzystając z kilku dni wolnego, wybrałam
się ostatnio na wybrzeże południowej Hisz-
panii, znane też jako Costa Blanca. Rejon
ten znajduje się pod wpływem stepowej od-
miany klimatu śródziemnomorskiego, kusi
dobrą aurą, niewielkimi opadami przez cały
rok oraz wyjątkowo szerokimi, piaszczysty-
mi plażami.
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Piękno
południowej

Hiszpanii

Przez długi czas był w każdym
domu, niespodziewanie zniknął,
a później powrócił i wszyscy osza-
leli na jego punkcie.

Z Przekrojem trochę jak z Frugo – był, tworzył
ówczesną kulturę, pojawiły się problemy, przecho-
dził od właściciela do właściciela, zniknął, ludzie
zdążyli zapomnieć, (choć w rozmowach czasami
ktoś napomknął o nim tęskne dwa słowa) wrócił i...
przewrócił ludziom w głowach. Wszyscy chcieli
mieć Przekrój, Przekrój na każdym rogu, Przekrój
w każdym sklepie, Przekrój tematem rozmów. Za-
brakło Przekroju – pierwszy dodruk. Później zno-
wu go zabrakło – drugi dodruk. Co jest w nim ta-
kiego niesamowitego i przede wszystkim – jakie są
początki?

Na początku był Przekrój

Przekrój powstał w latach, w których większość
z nas nie stąpała jeszcze po ziemi, a zrujnowana
Polska podnosiła się z kolan po II wojnie światowej,
żeby za moment znowu upaść pod naporem
własnych polityków komunistycznych. Marian
Eile – najważniejszy bohater całej tej historii,
w Krakowie 1945 roku powziął nietypową, bo pa-
pierową broń i wyruszył na odbudowę rodzimej
kultury. Kolorowe komiksy, artystyczne okładki,
zdjęcia na całych stronach bez śladu tekstu, wiel-
cy znamienici artyści, to znaki rozpoznawcze
broni Eilego – Przekrój w całej swojej satyryczno-
-kulturalnej postaci. Już same nazwiska przyciągały
i zachęcały do kupna przewrotnego tygodnika
– autorami artykułów i niekiedy grafik i rysunków
byli między innymi Ludwik Jerzy Kern, Konstanty
Ildefons Gałczyński, Leopold Tyrmand, czy Sławo-
mir Mrożek. Szare i smutne społeczeństwo PRL-u
całe swoje serce skierowało ku tchnącemu życiem
i barwami pismu, w którym niekiedy pojawiały się
nawet teksty z Zachodu! Prócz zgrabnie przemy-
canych słów z zagranicy na łamach gazety widniały
także poważne dyskusje teoretycznoliterackie,
wywiady ze sławami, ale i artykuły dydaktyczne,
a co najważniejsze – Przekrój sprzeciwiał się soc-
realistycznej rzeczywistości i publikował zupełne
nowości, jak malarstwo abstrakcyjne. Sprzeciw
ten musiał być jednak dobrze wyważony i nie
ostentacyjny, aby dalsze uniki przed cenzurą oka-
zywały się owocne. Redaktor naczelny długo opie-
rał się przed tym, aby tygodnik przeniesiono do sto-
licy – uważał, że dzięki odległości Krakowa od
Warszawy możliwa jest większa swoboda wypo-
wiedzi. Dbał też o to, aby do Przekroju nie pisywało

zbyt wielu partyjnych, mówił nawet, że dwóch to
już za dużo.

Słowo na 8 liter, pierwsza P

Wielkim wydarzeniem, które miało miejsce
w 1956 roku było ukazanie się pierwszej przekro-
jowej krzyżówki, a że nie należała do najprostszych,
wkrótce stała się maleńkim społecznym i rodzin-
nym spoiwem: masz hasło na 5 liter zaczynające się
na A...? A Ty? Nie? To zapytam sąsiadki. Nakłady
tygodnika osiągały kolosalne liczby, nawet do 600
tysięcy egzemplarzy.

Ostatnia strona

W 1969 roku czar prysł. I dla przekrojowych czy-
telników i dla samego założyciela. Eile pochodził
z rodziny żydowskiej, na które władze PRLu nie-
spodziewanie rozpoczęły nagonkę. Marian Eile wy-
jechał do Paryża, a owocem jego pracy zaopiekował
się krakowski intelektualista – Mieczysław Kieta.
Od tej pory dobra passa legendarnego czasopisma
poczęła się psuć – osierocony Przekrój przechodził
nieustannie z rąk do rąk, a od 2002 został przenie-
siony do Warszawy. Tygodnik zmieniał nie tylko
redaktorów naczelnych, ale co za tym idzie, wyku-
pywały go co chwilę inne wydawnictwa, wrócił na-
wet z czasem do Krakowa. Po wyjeździe Eilego ty-
godnik jeszcze przez jakiś czas cieszył się dużym
gronem czytelników, stopniowo jednak podupadał,
aż w efekcie końcowym stał się sierotą, z którą nie
wiadomo było co zrobić. W 2013 roku, we wrześ-
niu ukazał się ostatni numer Przekroju pod re-
dakcją fotografa Tomasza Niewiadomskiego. Na-
stała cisza, a pustka po wielkiej, historycznej i le-
gendarnej gazecie nie była niczym wypełniana.

Przekrojowe BOOM
O grudniu 2016 roku, pół żartem, pół serio –

będą za parę lat mówić w szkołach. Nastąpiła istna
wydawnicza rewolucja. Przekrój wraca, Przekrój
wrócił. Pod opieką ostatniego właściciela – wspom-
nianego Tomasza Niewiadomskiego. W sklepach
kłócono się o znikające w zatrważającym tempie
egzemplarze. Prędko zorientowano się, że w całej
Polsce, nawet pod ladami zaprzyjaźnionych wiej-
skich sklepików, nie znajdzie się nigdzie, zupełnie
nigdzie ostatniej sztuki Przekroju. Na szczęście
wiatr przyniósł nowinę o dodruku gazety. Sytuacja
powtórzyła się – czytelnicy rzucili się na Przekrój
wyrywając go sobie z rąk. Sytuacja powtórzyła się –
zrobiono drugi dodruk i tym sposobem łącznie roz-
kolportowano około 140 tysięcy sztuk kolorowego
kwartalnika.

Korzenie i pąki

No właśnie – już nie tygodnika, lecz kwartalni-
ka, zatem na kolejne wydania trzeba czekać całe
długie 3 miesiące... Przekrój nie zapomniał o swo-
ich korzeniach – większość artykułów pisana jest
na bieżąco przez zdolnych intelektualistów, ale za-
warte są także teksty i obrazy archiwalne. Nadaje
to wyjątkowego klimatu wspomnień o bogatej
przeszłości polskiej kultury, dziennikarstwa, ma-
larstwa etc. Ponawiane zostały także takie cykle, jak
Przygody profesora Filutka, czy słynna przekrojo-
wa (nadal niełatwa!) krzyżówka. Kolorowe strony
mogą cieszyć oko nie tylko mądrego dorosłego, ale
i rozbudzać wyobraźnię najmłodszych. Kwartalnik
utrzymywany jest w satyrycznym klimacie, a nie-
które akapity wydrukowane do góry nogami, co
świadczy o ich dziwnej treści. Czytając Przekrój
można momentami uśmiać się lepiej niż przy nie-
jednej amerykańskiej komedii. Zatem – chwytaj-
cie broń w dłoń!

Magdalena KOPEĆ
magdalena.kope@onet.pl

Papierowe Frugo



To my. Pokolenie Y. Jes-
teśmy krok dalej, a jedno-
cześnie ciągle w tyle. Bo
już nas ktoś wyprzedził.
To pokolenie Z, które już
niedługo może sprawić,
że przestaniemy się
liczyć. Na razie ciągle
walczymy o swoje. Bo
jesteśmy w naszych
oczach wyjątkowi, kom-
petentni i pewni siebie.
Ale czy ta opinia ma odbi-
cie w rzeczywistości?

Skąd to Y?

Y to następca X, a poprzednik Z.
Zaskakujące, prawda? Nie chodzi tu
jednak wyłącznie o kolejność tych
liter w alfabecie, a o trzy kolejne po-
kolenia. Teoria ta wraca co jakiś czas.
Wróciłam do niej i ja. A to dlatego,
że zdaje mi się, że nastąpił jakiś
przełom. X to według socjologów już
przeżytek, to pokolenie, które w ze-
stawieniu z innymi wypada znacznie
gorzej, ma znacznie mniejsze szan-
se, a już na pewno na rynku pracy.
Nie są przyzwyczajeni do nowoczes-
nej technologii, ale za to uznają
w pracy hierarchię. W przeciwień-
stwie do Y i Z. Y urodzili się w glo-
balnej wiosce, funkcjonują na wol-
nym rynku przepełnionym nowo-
czesnymi technologiami. Z jest jesz-
cze bardziej do przodu – internet

stanowi dla tego pokolenia nie-
zbędną część ich życia, nowoczesno-
ść to ich najważniejsza cecha. A my,
współcześni dwudziestolatkowie?
Jesteśmy bardziej Y czy już Z? To za-
leży. I to nie tylko od daty urodzenia.
Przynależność do każdej z grup wy-
znaczają posiadane przez nas cechy.

Nienaukowy punkt widzenia

Zapatrzeni w siebie, przekonani o
swej niezwykłej wartości egoiści. To
określenie bardzo wartościujące, bez-
sprzecznie krytyczne i pozbawione,

zbędnych tu, eufemizmów. Dorzucę
więc coś od siebie. Pokolenie Y to le-
nie, okropne lenie, które doskonale
potrafią to maskować. Ukrywają to
skrzętnie w swoim cool i trendy sty-
lu życia. Są ciągle w biegu, z kubkiem
kawy w ręce (bo przecież kto ma rano
czas na śniadanie), z rozwianą, lekko
niedbale ułożoną fryzurą i kalenda-
rzykiem, który dodaje +10 do bycia
ultrazajętym człowiekiem. Prawda
wygląda nieco inaczej. Wszędzie bie-
gają, są prawie zawsze lekko spóź-
nieni, bo cenią sobie dobre życie,
a przede wszystkim dobry, długi sen.

Śniadanie też mogliby zrobić, ale
lanserska kawka ze znanym logo wy-
gląda znacznie lepiej, zwłaszcza
w oczach innych, a przede wszystkim
pasuje do outfitu. Egoiści, bo sku-
piają się głównie na sobie, swoich wy-
godach, są przekonani o swojej
wyjątkowości, nie cenią autorytetów,
bo w ich mniemaniu wszystko jest
w ich rękach, świat w zasadzie należy
do nich. Do tego chcą pracować, są
przedsiębiorczy, często zakładają
własne firmy, wyznaczają sobie cele,
które starają się osiągnąć, są przygo-
towani do życia we współczesnym

świecie, doskonale radzą sobie na
rynku pracy, zwłaszcza gdy konkuru-
ją z X.

Dlaczego więc lenie?

To proste – bo nic nie robią. Udają
wiecznie zajętych, o tym, co wykonują
w życiu, opowiadają tak, jakby to było
szczytem ich marzeń, a nie dopiero
początkiem. A są przecież dopiero na
samym starcie. To, co robią, w więk-
szości przypadków to piękne zalążki
czegoś, co w przyszłości może stać się
ich pracą marzeń, łączącą dwa, często
sprzeczne pragnienia o dobrych za-
robkach i karierze zgodnej z własnymi
pasjami. To przeświadczenie o robie-
niu rzeczy wyjątkowych i jedynych
w swoim rodzaju prowadzi do powsta-
nia czegoś, co nazwałam syndromem
leniwego Y. Syndrom ten objawia się
szerzącą się rezygnacją i stagnacją.
Wszystko zaczyna się pięknie, ma się
cudowny plan, mnóstwo zapału i wia-
ry w siebie, niezbędnej do tego, by ro-
bić coś naprawdę dobrego, słowem:
petardę. I z początku naprawdę coś się
dzieje. A później stopniowo spoczywa
się na laurach. Przecież ktoś już doce-
nił, pochwalił, poznał się, że jesteśmy
dobrzy, czasami wręcz najlepsi. I na tej
opinii się jedzie dalej. Chcemy być
wszędzie, więc tak naprawdę nie ma
nas nigdzie. Angażujemy się w projek-
ty, w których nasz udział ma często wy-
miar wyłącznie papierowy. Nie dotrzy-
mujemy danych obietnic, wymawiając
się na przeróżne sposoby, ale oczeku-
jemy, że mimo to będziemy mieli ja-
kieś korzyści. Chcemy dostać jak naj-
więcej, nie dając od siebie zbyt dużo.
Ale przecież nie możemy. W końcu
jesteśmy zajęci. Bardzo zajęci.

Paulina POPEK
paulina.popek@poczta.onet.pl
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Syndrom leniwego Y

W dniach 4-5 kwietnia na sąsied-
nim Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych odbyły się wydarze-
nia związane z XV Dniami Turystyki
– corocznym festiwalem podróżni-
czym. Impreza objęta patronatem
medialnym m.in. przez Jego Magni-
ficencję Rektora UAM, Radio Mer-
kury, Flesz, a także przez naszą re-
dakcję, zapowiadała się wyjątkowo
ciekawie.

Azjatyckie akcenty

Zgromadzeni w tych dniach
uczestnicy, mimo zmiennej pogody,
tłumnie przybywali na towarzyszące
imprezie prelekcje. Otwarcia uro-
czystości dokonał Dziekan WNGiG,
Pan Leszek Kasprzak i od tego mo-
mentu worek z prelekcjami się roz-
sypał. O prelegentach z pewnością
nie można było powiedzieć, że są
niedzielnymi turystami. Wprost
przeciwnie – tym roku na tapecie po-
jawiły się tak egzotyczne miejsca, jak
Azja, Patagonia, Pamir, Afganistan,
a nawet… Wietnam.

Inni, wcale nie gorsi

Pierwszego dnia na Wydziale gości-
li Jacek Kotus ze swoją prelekcją
o Patagonii (krainie w Ameryce
Południowej), Przemek Wójtowicz z
bloga Włóczykijek, opowiadający

o „niezłym Sajgonie” przy pękającej w
szwach sali, którym okazał się być
Wietnam, Jacek Cieślewicz z Wielko-
polskiej Organizacji Turystycznej mó-
wiący o turystyce lokalnej, a także Ka-
mil Białas, który mógł się poszczycić
podróżą odbytą przez wszystkie strefy
klimatyczne. Na szczęście, dzień pełen
atrakcji wciąż trwał i liczni chętni
mogli posłuchać prelekcji profesora
Nguyen Chi Thuat’a na temat Wiet-
namu, choć w trakcie pojawiły się rów-
nież polskie akcenty. Bezpośrednio po

zakończeniu spotkania odbył się in-
spirujący wieczorek wietnamski, na
którym można było się bliżej zapoznać
z założeniami tej egzotycznej kultury.
Ciąg prelekcji zamknął gość specjalny
wydarzenia – znany nie tylko Wielko-
polanom Arkady Fiedler, który w pas-
jonujący sposób umilał publiczności
czas opowieścią o podróży maluchem
przez Azję. Po zakończeniu chętni
mogli uwieńczyć dzień pełen wrażeń
kufelkiem piwa w Nowej Czytelni.
Mówiąc o pierwszym dniu Festiwalu,

nie należy jednak zapomnieć o mocno
obleganej ściance wspinaczkowej, któ-
ra na czas wydarzenia stanęła przed
budynkiem Wydziału.

Zbyt krótkie popołudnie

Drugi dzień Festiwalu rozpoczął
się w okolicach pory obiadowej
warsztatami Agaty Pilarczyk do-
tyczącymi pracy stewardessy od
kuchni. Następnie głos zabrali twór-
cy strony Wataha w podróży i auto-

rzy książki „Wataha w podróży.
Himalaje na czterech łapach”, Aga-
ta Włodarczyk i Przemek Bucharow-
ski. Na przykładzie swojego czworo-
nożnego przyjaciela, psa Diuny, po-
kazali, że podróż ze zwierzakiem nie
musi być odległą perspektywą. Ko-
lejnym punktem programu była pre-
lekcja podróżniczki z bloga Nadia vs.
the World, Anny Nadii Bandury, któ-
ra opowiedziała o swojej 17-mie-
sięcznej podróży dookoła świata,
w trakcie której odwiedziła 12 krajów.
Uwieńczeniem pełnego emocji po-
południa było rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego, a następnie wy-
stąpienie drugiego gościa wieczoru.
Środowy wieczór bezsprzecznie na-
leżał do zwycięzcy programu Azja
Express, Ludwika Borkowskiego, któ-
rego barwna opowieść była poświęco-
na doznaniom z tego programu.
Wywarła ona na zebranych spore
wrażenie, a dla niektórych być może
stała się inspiracją do powtórzenia tej
przygody, niekoniecznie „śladami zwy-
cięzcy”. Przbieg wydarzeń nie pozos-
tawiał wątpliwości, że to popołudnie
– jak i dzień poprzedni – były stanow-
czo za krótkie. Do zobaczenia za rok!

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com
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Bywać można wszędzie



Święta, święta i po
świętach… Wolne za-
zwyczaj mija nam
szybciej, niż byśmy
tego chcieli. Oczy-
wiście teoretycznie,
bo przecież czas na-
gle nie przyspiesza.
Przygotowania do
tych uroczystych
chwil zajmują nam
mnóstwo czasu, ale
jaki jest w tym
wszystkim sens, sko-
ro to tak szybko mija?
Jak cieszyć się z tak
krótkiej chwili?

W Wielką Sobotę koszyczek
już jest pięknie przystrojony,
żurek lub barszcz biały z
kiełbasą - ugotowane, jajka
piękne przyozdobione, a stół
zastawiony. W niedzielny pora-
nek siadamy do stołu, witając w
drzwiach rodzinę, z którą chce-

my spędzić najbliższy czas. Tra-
dycja nie ulega tak szybko
zmianie, jednak coraz więcej
Polaków znajduje inny sposób
na spędzenie świątecznych dni.
Dlaczego tak się dzieje?

Mniej tradycyjnie

Nie wszyscy chcą spędzić tak
wiele czasu w kuchni. Nie
każde chce spędzać ten czas
przy uginającym się od
ciężkich potraw stole. Przyby-
wa ludzi, którzy wyjeżdżają w
inny zakątek Polski, żeby tam
spędzić święta. W ciszy i spo-
koju, z dala od zgiełku, zabie-
gania i obżarstwa. Jeszcze inni
obierają dalszy kierunek. Wy-
ruszają za granicę, gdzie o wiel-
kanocnej słocie mogą usłyszeć
tylko od dalszej rodziny, która
do nich zadzwoniła z życzenia-
mi lub w telewizji. Wszystko to
wydaje się być logiczne, bo po
męczących tygodniach pracy
nie wszyscy mają ochotę na tra-
dycyjną formę Świąt.

Bliżej siebie

Zgadzam się, że jest to pe-
wien znak czasu. Może i ma-
my coraz więcej alternatyw

na jego spędzenie. Jednak częs-
to w całym zabieganiu (lub
będąc daleko od zamieszania)
zapominamy o jednym - o isto-
cie świąt. Dla jednych, tych
wierzących, powinien to być
najważniejszy okres w roku li-
turgicznym. Według teologii
chrześcijańskiej,Chrystus
zmartwychwstał, żeby wybawić
nas od wiecznego potępienia.

Lecz kiedy przychodzi co do
czego, bywa, że chrześcijanom
ucieka główne przesłanie Wiel-
kiej Nocy. Bo przecież jajka
same się nie ugotują, a jak ro-
dzina przyjedzie, to powie, że
zapomnieliśmy zrobić babkę
drożdżową. Jakby na tym koń-
czył się świat. Z tego powodu,
wielu wybiera odpoczynek. Po
prostu, bez religijnej otoczki,

bo liczy się tradycja – bycie
bliżej siebie. Nieważny jest
sposób spędzania świąt, a przy-
najmniej nie najważniejszy.
W tym przypadku mamy nie-
powtarzalną okazję, żeby po-
święcić więcej czasu rodzinie.
Coraz mniej go spędzamy ra-
zem na co dzień, niejedno-
krotnie widzimy się tylko przy
okazji takich chwil w kalenda-

rzu. Właśnie dlatego warto
skorzystać z nadarzającej się
okazji, ciesząc się, jedząc, czy
robiąc coś innego. Po prostu
warto rozmawiać i być razem,
nie tylko od święta. Nie polity-
ka, nie kłótnie, ale bliskość. To
chyba najmilszy sposób ciesze-
nia się gorączką Wielkiej Nocy.

Martyna KOWALCZYK
martynakowalczyk996@gmail.com
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Gorączka Wielkiej Nocy

Muzyka metalowa, nieza-
leżnie od odmiany, kojarzy się z
głośnym graniem, mocnymi in-
strumentami, mrocznym wize-
runkiem oraz patetyczną
warstwą tekstową. Nocny Ko-
chanek podchodzi jednak do
procesu tworzenia dość niekon-
wencjonalnie, kreując nieco
przerysowany wizerunek przed-
stawicieli subkultury metalo-
wej, co stało się przedmiotem
zarzutów pod adresem zespołu.

Zdrajcy metalu

Powyższy epitet ze śródty-
tułu jest jednak dla zespołu
nie tylko powodem do dumy,
lecz także niekończącym się
źródłem inspiracji. Zespół
ma na koncie już dwie płyty:
Hewi Metal Pany z 2015 roku
oraz Zdrajcy Metalu, wydaną
w styczniu tego roku. Muzycy
bezwstydnie wyśmiewają na-
puszony wizerunek miłośni-
ków ciężkich brzmień, propo-
nując coś lżejszego w warstwie
tekstowej. Piosenki traktują

o miłości, piciu alkoholu, im-
prezach, kobietach, jednak uję-
cie tematu pozwala mniemać,
że sami muzycy pochodzą
do tekstów z dużym przy-
mrużeniem oka. Pikanterii do-
daje wykreowana na potrzeby
materiału postać Andżeja, któ-
rego imię i miejsce pobytu po-
zostają nieznane. Jest jednak
coś znacznie ważniejszego, niż
zapełnienie istniejącej na ryn-
ku muzycznym niszy.

Grają – i to jak!

Fenomen Nocnego Kochan-
ka tkwi raczej w solidnie wyko-
nanej oprawie dźwiękowej oraz
niesamowitej charyzmie jego
członków. Chłopaki nie bez
przyczyny bywają nazywani
„polskimi Iron Maiden”, ze
względu na wyczuwalną przez
wielu inspirację brytyjskimi
legendami. W tekstach po-
jawiają się również odniesie-
nia do innych gwiazd wielkie-
go formatu, takich jak Black
Sabbath, czy Judas Priest.

W połączeniu z solidną porcją
gitar prowadzących i baso-
wych, młodym zapałem nowe-
go perkusisty oraz mocnym
wokalem tworzy to zespół
pełen pasji, który w ostatnich
miesiącach szczególnie zyskał
na popularności. Trwa kolejna
trasa koncertowa zespołu, a po-
pularność zespołu skłoniła od-
powiedzialnych za organizację
do zarezerwowania dwóch dni
pod rząd na dwa koncerty.

Strzał w niszę

Podsumowując, projekt Noc-
ny Kochanek to nowatorskie
podejście do polskiego rynku
muzycznego, już i tak wy-
pełnionego różnymi gatunka-
mi muzyki. Zespół doskonale
wyczuł trendy i z pewnością
wytrwale wykorzystuje swoje
5 minut. Pojawili się na łamach
takich gazet, jak Newsweek,
czy CKM, a w planach jest
m.in. nakręcenie filmu doku-
mentalnego Jako Kochanek.
Czy panowie ze Skrżyska Ka-
miennej na dobre zagoszczą na
polskim rynku muzycznym?
Prawdę mówiąc, już na nim są.
Hewi Metal Pany!

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com

Hewi Metal Pany
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Nocny Kochanek to zespół szczególnie zys-
kujący na popularności w ciągu ostatnich
dwóch lat. Kapela, będąca alternatywnym
projektem istniejącego od 12 lat Night
Mistress, podbiła serca wielu młodych
(i nie tylko) ludzi. Na czym polega fenomen
Nocnego Kochanka?
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Nie mów nikomu
– Harlan Coben

O kolejnej książce Cobena z pew-
nością opowiesz nie jednej osobie.
Jej bohaterem jest doktor David
Beck od kilku lat, od czasu utraty
żony nie może normalnie żyć. Od
tamtego dnia wciąż od nowa
przeżywa koszmar, który wydarzył się
przed ośmioma laty w sierpniową
noc. Tamtej nocy nad jeziorem Da-
vid ostatni raz widział swoją żonę,

zanim zniknęła. Może jednak
wszystko, co jak sądził Beck, się wy-
darzyło nie było prawdą, lecz kłam-
stwem, które wiąże się z tajemnica-
mi sięgającymi dalekiej przeszłości.

Już mnie nie oszukasz
– Harlan Coben

Maja Stern jest oficerem sił spe-
cjalnych i wraca do domu po misji w
Iraku. Kobieta montuje w mieszak-
niu kamęrę, dzięki której chce zoba-
czyc, jak zachowuje się niania jej
dwuletniej córeczki Lily, lecz to co
zobaczy na nagraniach przechodzi
jej najśmielsze podejrzenia. Na na-
graniu znajduje się mąż Mai- Joe,
który bawi się z ich córeczką. Nie
byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby niefakt, że Joe został zamor-
dowany dwa tygodnie wcześniej, na
oczach żony. Video wytrąca Maję
całkowicie z równowagi. Czy to, co
widziała jest prawdziwe? Przecież
była świadkiem śmierci Joego i sama
organizowała mu pogrzeb. Czy to
możliwe że on żyje? Żeby poznać od-
powiedź na to pytanie, Maja musi
najpierw uporać się z włąsną prze-
szłością i wszystkimi jej tajemnica-

mi, dopiero potem dowie się prawdy
o swoim męzu i o sobie.

„Świat według Janki”
– Ochojska Janina,
Zdanowska Marzena

„Świat według Janki” to opowieść
o pomaganiu innym oraz o przekra-
czaniu własnych barier. Tytułowa Jan-
ka, to Janina Ochojska, która przez
dwadzieścia dwa lata prowadziła Pol-
ską Akcję Humanitarną docierającą
z pomocą do wielu krajów. Studnia
w Sudanie, szpital w Korei Północnej
czy szkoła w Afganistanie lub domy dla
ofiar tajfunu Yolanda na Filipinach to
tylko niektóre z miejsc, istniejących
właśnie dzięki niej. Jej działalność wi-
doczna jest również w Polsce, gdzie
Dożywia dzieci oraz edukuje chęt-
nych wolontariuszy. Jedna z najbar-
dziej znanych polskich działaczek
społecznych udowadnia swoja pracą,
że ciągle można robić coś dobrego.

„Fantom bólu”
– Hanna Krall

W czterdziestą rocznicę opubliko-
wania „Zdążyć przed Panem Bo-
giem”, znajdziemy w księgarniach
kolejne dzieło Hanny Krall, zawie-
rające wyjątkowe utwory polskiej
mistrzyni reportażu. W skład tomu
wchodzą takie utwory jak: „Zdążyć
przed Panem Bogiem”, „Subloka-
torka”, „Okna”, „Hipnoza”, „Taniec
na cudzym weselu”, „Dowody na ist-
nienie”, „Tam już nie ma żadnej rze-
ki”, „To ty jesteś Daniel”, „Wyjątko-
wo długa linia”, „Król kier znów na
wylocie”, „Różowe strusie pióra”
i „Biała Maria”. W swoich utworach
Krall uchwyciła momenty życia
różnych osób i zatrzymała je w czasie
na zawsze w swoich reportażach.

Polacos.
Chajka płynie do Kostaryki.
– Joanna Pamuła

Dlaczego Kostarykańczycy nazy-
wają Żydów Polacos? Na to pytanie
odpowiada Joanna Pamuła w swojej
książce. Przedstawia w niej również
historie pierwszych polskich Żydów,
przybyłych na Kostarykę. Abraham
i Mojżesz trafili na Kostarykę prosto
z kolumbijskiego więzienia, lecz nie
są jedynymi, którzy przybyli do tego
kraju. Od roku przebywają już tam
Mendel, Josek, Jankiel i Jutko, którzy
założyli w Ameryce fabrykę ubrań. Na
początku XX wieku na Kostaryce za-
mieszkało ponad dwa i pół tysiąca pol-
skich Żydów. Joanna Pamuła przez rok
zbierała na Kostaryce opowieści tych
Żydów, którzy musieli opuścić Polskę.

Agata SZYMCZAK
agaszy_13@wp.pl

Moje propozycje książkowe na ten numer skierowane są głównie dla miłośników
kryminałów i literatury faktu, chociaż mam nadzieje, że zainteresują one również
sympatyków innych gatunków. Na początek proponuję dwie publikacje mistrza
powieści sensacyjnych, a następnie nie mniej doborowe towarzystwo, bo naj-
nowsze: dzieła Hanny Krall, Janiny Ochojskiej oraz Joanny Pamuły.

Propozycje dla książkomaniaków


