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WYDANIE INTERNETOWE

WRACAMY DO GRY!

N

owy rok okazał się być pełnym zmian. Ze względu na panującą
pandemię wprowadzono różne restrykcje, które w konsekwencji uniemożliwiły nam, członkom Akademii Młodych Reporterów,
uczestnictwo w zajęciach. Poświęciliśmy wiele czasu zdalnemu nauczaniu oraz przyzwyczajaniu się do zupełnie innej rzeczywistości.
I po tym czasie... wracamy! Dzięki temu możecie przeczytać Hajdpark,
pierwszy raz w internetowej formule. Oferujemy Wam oderwanie się
od tegorocznych szaleństw i pogrążenie się w lekturze różnotematycznych felietonów i recenzji. W artykułach czekają na Was człowiek-koń,
myśląca tablica i Sting, choć uwierzcie, że to jedynie niewielka część
tego, co znajdziecie w numerze. Poznacie również wrażenia naszej
redakcyjnej koleżanki z praktyk w radiu, a także niecodzienną pasję
innego z członków zespołu redakcyjnego. Życzymy Wam bezbolesnego przetrwania tego szalonego roku oraz udanej lektury!
Wiktoria
OKIEM KUBY

Czy to szaleństwo?

P

odczas pandemii, zacząłem słyszeć
duchy. To jedynie terminologia, bo
w nie nie wierzę, ale mam problem
nazewnictwem tego, o czym mówię, więc
niech to będą duchy.
Irytują i denerwują? Tak. Chyba można tak
powiedzieć. Pierwszy „duch” pochodzi z
głębokiego PRL-u. Z wyjątkową pasją prawdziwego masochisty jest w stanie wiercić
centymetrowy otwór w ścianie przez dwa
tygodnie.Drugi jest jedynie słyszalny. Brzmi
jak kosiarka, ale efektów jej pracy nikt nie
widział. Jednak dzieli się swoją symfonią
ze wszystkimi wokoło. Ostatni, najczęstszy,
daje smakowite efekty, ale nieprzyjemne
dźwięki. Bo przecież każda polska rodzina
musi mieć schabowego w niedzielę. Chyba,
że w okresie pandemii jest to sposób na
rozładowanie emocji, a nie wyraz kulinarnych gustów.
Dlatego tak kocham mieszkać w bloku. Takich emocji nie znajdziesz nigdzie indziej.
Kuba

TO MNIE DENERWUJE

Poranek w cyrku na kółkach

J

ak może zacząć się jeden z gorszych poranków? Jeśli kiedykolwiek Cię to zastanawiało,
mogę to przedstawić na własnym przykładzie. Wstaję. Oczywiście za późno. Muszę
się szybko zebrać, co zwiększa prawdopodobieństwo pozostawienia czegoś w domu, choć
mam wrażenie, że wszystko wziąłem ze sobą.
Czekam na autobus. Jest już lekko po czasie,
który dłuży się w nieskończoność. Wreszcie
dochodzę do wniosku, że niestety go przegapiłem. Stojąc na mrozie, będę musiał zaczekać
na następny, który pojawia się po ponad 20
minutach. Wydaje się być zbawieniem tego
fatalnego poranka, jednak po przekroczeniu
progu ukazuje od razu swą ciemną stronę. W
powietrzu unosi bardzo nieprzyjemny zapach,
który niemal mnie dusi. Jest to z pewnością
spowodowane bardzo dużą liczbą pasażerów,
przez których nie mam nawet miejsca siedzącego. Nogi niemalże odmawiają mi posłuszeństwa od zimna. Tę “cudowną” atmosferę dopełnia grupka znajomych słuchająca beznadziejnej
muzyki, którą muszą podzielić się z przypadkowymi ludźmi, w tym ze mną. Atrakcji byłoby
za mało, gdyby nie pojawiła się gwiazda tego
cyrku - bileter. Zaczynam zmarzniętymi rękami
przeszukiwać kieszenie. Obawiam się, że ta
przeklęta karteczka jest jedyną rzeczą, o której
zapomniałem. Dlaczego akurat dzisiaj musiał
się zjawić? Czuję, że coraz bardziej przyspiesza
mi serce i gdy ten nieszczęsny człowiek jest już
tuż obok, znajduję w odmętach swojej kurtki
pognieciony bilet. Jestem uratowany! Jednocześnie na horyzoncie pojawia się mój przystanek.
Gdy tylko już mam możliwość, wysiadam i
łapię pierwszy oddech świeżego powietrza.
Biegnę na miejsce. Jestem przecież spóźniony...
Daniel
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RADIO
PRAKTYCZNIE NIE GRYZIE
W życiu każdego
ucznia technikum następuje moment, w
którym trzeba wybrać
miejsce praktyk. Ja
zdecydowałam się na
Radio Bon Ton.
Początki nie były łatwe. Wyglądało to tak:
wraz z resztą praktykantów wchodziliśmy
do budynku. Jedne drzwi, drugie, trzecie,
schody, czwarte drzwi, zakręt i bum! Stawaliśmy przed niewielką biurową salą pełną
ludzi przed komputerami. Praca przebiegała
w ciszy, każdy przy swoim biurku niczym
w transie, w pełnym skupieniu. Jednak nie
panowała tam napięta atmosfera. Wręcz
przeciwnie: dzięki małej liczbie personelu
było tam naprawdę przyjaźnie, wszyscy czuli
się swobodnie (przynajmniej tak to wygląda).
Po krótkiej rozmowie i zapoznaniu się, Pani
u władzy przydzieliła nam pierwsze zadanie. Poszliśmy do redakcji radia, dostaliśmy
mikrofon i ruszyliśmy na sondy. Jest to niesamowicie rozwijające, jak i przerażające. W
odróżnieniu od gazety, w radiu pracowaliśmy
z narzuconymi z góry tematami, co nieraz
okazywało się wyzwaniem. Było to trudne,
jednak uświadomiło mi, że to nieodłączna
część pracy kreatywnej.
Wychodząc pierwszy raz na ulicę z mikrofonem, byłam PRZERAŻONA! Nie wiedziałam, do kogo podchodzę, w jaki sposób się
zachować… istny koszmar. Mimo chłodu
czułam, jak pot spływa mi po plecach. Powol-

nym spacerkiem przemierzyłam cichy tłum,
rozejrzałam się, szukałam wzrokiem osoby,
do której mogłabym podejść. Przełknęłam
ślinę. Raz kozie śmierć! Lecimy! Wraz z koleżanką podeszłyśmy do starszego, wysokiego
pana. Wyglądał sympatycznie, więc poleciał
na pierwszy ogień!
Pytanie: jak wspomina pan lata szkolne?
Mimo małych trudności ze względu na swój
wiek, przywołał dokładnie jedną ze swoich
nauczycielek (była surowa). Podziękowałyśmy za poświęcony czas. Odeszłam, nogi
miałam jak z waty, w głowie szum, byłam
podekscytowana i przestraszona, chciało mi
się płakać. Nie było tak źle!
Dni mijały, a ja doszłam do dziwnego
wniosku, że zaczynam się przy tym świetnie bawić! Jednak nie zawsze były to łatwe,
przyjemne rozmowy. Przeprowadzając sondy
na trudne tematy, zdarzało mi się spotykać
z różnymi reakcjami. Jedną z tych bardziej
pamiętnych sond była ta o święcie zmarłych. Pewna niska pani w blond włosach i w
jasnym płaszczu z puszystym kołnierzem,
wspominając swoich bliskich, ze wzruszeniem i drżącym głosem opowiedziała o
ulotności życia. Z drugiej strony wpadałyśmy też na dość… ciekawych rozmówców.
Właśnie skończyłyśmy jedną rozmowę, kiedy
znienacka podszedł do nas starszy, dobrze
trzymający się pan. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, zaczął mówić coś o specjalnej diecie jakiegoś nieznanego eksperta,
która trzyma go przy zdrowiu przez ostatnie
15 lat. Opowiadał o służbie zdrowia, która
chce nas... zabić. Tak więc bywa tu naprawdę
ciekawie i przerażająco.
Jednym z pierwszych spostrzeżeń po paru
dniach przyglądania się pracy w radiu było
to, że wygląda to w większości jak zwykła
biurowa robota (tyle tylko, że ciekawsza).
Siedzisz, montujesz lub szukasz newsów do

wiadomości albo po prostu informacji do
programów. Mimo wszystko jest to dosyć
statyczna praca. Jednak świeżo przybyłe praktykantki wysyłane są (chyba już
tradycyjnie) w piekielne tłumy uliczne, by
przeprowadzać sondy. Człowiek uczy się
całe życie i ten przedsmak pracy tylko to
potwierdził. Umożliwiło mi to lepiej określić
swoje umiejętności oraz wszystko, nad czym
chciałabym popracować.
Oprócz codziennych obowiązków, miałam
również zapewnioną sporą ilość rozrywki
oraz zabawy. Redakcyjnymi pupilami były
dwa urocze kotki - Bonek i Tonek. Po pracy z
sondami często siadałam wraz z moją kochaną koleżanką na podłodze i opiekowałyśmy
się małymi pociechami. Wspominam to bardzo miło. Czas, który tam spędziłam, dawał
mi wiele radości. Atmosfera, wspaniali ludzie
oraz nowe doświadczenia budowały mnie
oraz moją pewność siebie. W oderwaniu od
szkolnej codzienności, dni praktyk stawały
się utopią, nadzieją na przyszłość.
Klaudia

AKADEMIA MŁODYCH
REPORTERÓW W ETERZE

„Rozmowy nie(s)kontrolowane” to audycja radiowa, prowadzona przez Akademię
Młodych Reporterów razem z Agnieszką
Nowosad- dziennikarką Super Tygodnia
Chełmskiego oraz Radia Bon Ton. Staramy
się przybliżyć aktualne tematy społeczno
-kulturalne widziane okiem młodych ludzi.
Można jej wysłuchać w każdą niedzielę o
godz.17:10 w radiu Bon Ton lub na naszym
kanale Akademia Młodych Reporterów na
platformie YouTube.
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Na początku była... koszula

TO CO NAS KRĘCI
Temat dla niektórych
szalenie interesujący,
dla innych prozaiczny,
pejoratywny i nudny.
M o d a.

Dla mnie, początkującego projektanta, ma
szczególne znaczenie. Szczególnie, gdy
mam w nią swój własny wkład. Mam 16 lat,
jestem uczniem liceum i - choć może się to
wydawać abstrakcyjne - szyję na maszynie i
tworzę własne wzory na ubrania.
Moja przygoda z kłuciem sobie palców nie
zaczęła się zbyt ekscentrycznie. Od zawsze
lubiłem się trochę wyróżniać, a ubiór jest,
moim zdaniem, jedną z lepszych form ekspresji, stąd asortymenty zwykłych sklepów
były dla mnie niewystarczające. Postanowiłem więc odnaleźć starą maszynę babci na
strychu, dziwnym trafem w krótkim odstępie czasu kolega poprosił mnie o pomoc w
projekcie na zszycie kilku koszul w jedną.
Zabrałem się do pracy. Z racji, że moje
doświadczenie było takie, że nie było go
wcale, pierwsze materiały pozyskiwałem
z lumpeksów, by właśnie na nich ćwiczyć.
Powstawały zarysy tego, co rzeczywiście
chcę tworzyć i sobą reprezentować. Wreszcie przyszła pora, by zabrać się za właściwy
projekt. Pamiętam bicie serca przysparzane
strachem przy wykonywaniu pierwszego
cięcia koszul, modląc się, by nie uciąć ani
za dużo, ani za mało. Kto nie ryzykuje, ten
nie je. Wziąłem świeżo przygotowane dwa
kawałki materiału niczym dwie warstwy
ciasta ulepione przez cukiernika, po czym
pod igłą upiekłem je w jeden przepyszny
jabłecznik.
Żartowałem. Nerwy zjadały mnie od środka, a nić na szpulce z każdą minutą niknęła
w oczach. Moja perfekcjonistyczna natura
nie pozwalała na zrobienie czegoś tak, byle
było, dlatego w projekt włożyłem całe swoje
serce. W końcu udało się i, choć przewracając koszulę na lewą stronę, ujrzeć można
było pobojowisko poskręcanych kłębków
nici, to jednak nie będzie mi to spędzało
snu z powiek. W końcu to moja pierwsza
praca. Za to z zewnątrz ujrzeć można kawał
dobrej roboty, której poświęciłem dużo
czasu, potu i łez (oczywiście koszula przed
wręczeniem klientowi została dokładnie
uprana).
Dość chaotycznie zacząłem również tworzyć po nocach wzory na koszulki czy bluzy,
które potem z dumą na twarzy puszczałem
w eter. Zaczęło się niewinnie.
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Kiedyś zupełnie przypadkiem wpadłem na
pomysł stworzenia koszulki posiadającej
motyw znanego, dziś już świętej pamięci,
artysty. Wziąłem się do pracy - późnymi
godzinami, odrabiając pracę domową z
matematyki, drugą ręką jeździłem myszką po ekranie i tworzyłem. Tworzyłem,
bo kocham tworzyć. Z początku bałem
się pokazywać efekty swojej pracy nawet
najbliższym. Notabene jednocześnie zdecydowałem się udostępnić je w dużej grupie

zrzeszającej osoby z zainteresowaniami
pokroju modowego, liczącą sobie ok. 100
tysięcy członków. Pozytywny odzew tylko
zmotywował mnie do działania.
Podejmowałem kolejne kroki, na przykład,
po małych namowach znajomych, otworzyłem własny brand, pod którego mianem

zdecydowałem się wypuszczać ubrania. Z
czasem połączyłem moje dwie, tak bliskie
sobie, pasje i na Instagramie mojej marki
postuję zarówno swoje tzw. customy, czyli
ubrania tworzone ręcznie, jak i dzieła mojej
myszki komputerowej i wyobraźni.
Choć strach, nieśmiałość i wizja odrzucenia
przez innych była dla mnie co najmniej
niezbyt komfortowa, to właśnie o to w tym
chodzi. Szczerze, słuchanie o „wychodzeniu
ze strefy komfortu’’ kojarzy mi się z pseudo
-nauczycielami sukcesu, wyciągającymi pieniądze z desperatów, ale właśnie w tym jest
klucz. Jako ludzie lubimy przyzwyczajenia.
Przyzwyczajeni jesteśmy do swoich pensji,
sytuacji w związkach i szarej codzienności,
a potem wytrzeszczamy oczy, widząc dwudziestoparolatka podjeżdżającego nowym
superautem. Być może kupił je za pieniądze
rodziców, ale być może właśnie dostrzegł,
że nie trzeba żyć tak jak wszyscy. Znalazł
inną drogę do szczęścia i sukcesu, który jest
trochę jak losowanie Lotto - ludzi chcących
osiągnąć życiowy sukces autostradą bezpieczeństwa i zwyczajności jest całe multum,
więc dzielą się oni wygraną na małe części.
Tych, którzy odnaleźli tę wyjątkową i niepospolitą ścieżkę, jest znacznie mniej - to
oni zyskują najwięcej.
Robienie czegoś z pasji jest najcudowniejszą rzeczą. Daje mnóstwo satysfakcji
i możliwości samorozwoju, a doprawione
odrobiną serca może przynieść sukcesy
zawodowe. Ważne, by trafić w swoją niszę.
Nastawienie cechujące się szukaniem ciepłej i bezpiecznej posady w supermarkecie
może i przyniesie te tysiąc pięćset na rękę,
ale gdyby całe życie było bezpieczne, to nie
można by nazwać go życiem.
Jakub Ciupa

PERSPEKTYWA TABLICY
Ludzie sprawiają wrażenie, jakby to oni decydowali o słuszności danej perspektywy. Ta ludzka
jest właściwa. Bo ludzka. I koniec. A może istnieje alternatywny świat, w którym stworzenia
nieludzkie „dają głos”?

A

ch! Znowu dzwoni dzwonek. Zarówno dla niej, jak i dla innych uczniów jest to pozytywny znak. Czas płynie nieubłaganie. Pozostaje dosłowne kilka minut na odpoczynek, zanim kolejne dzieciaki wejdą do klasy. Gdyby chociaż potrafiły się zachować... pierwsze chwile lekcji zawsze stają się głośnymi ploteczkami i przekrzykiwaniem się w
zgłaszaniu nieprzygotowań albo szybkim spisywaniem prac domowych, gdy słynnych "kropek"
brakuje.
Bohaterka nie może nic zrobić – jest jedynie biernym obserwatorem. Zachowuje stoicki spokój
mimo całego zgiełku, hałasu i innych synonimicznych określeń. Może czasem wykrzywia
się niezauważalnie, kiedy jakiś łobuz jej nie szanuje i uderza otwartą dłonią przez pozornie
nierozwiązywalne zadanie. Pojawia się wtedy ochota na krzyk z przekazem „co ty sobą reprezentujesz, Dzieciaku!?”. Stanowienie przykładu dla innych przysparza problemów każdemu,
przedmiotom również. Kreda nieraz wymyka się z rąk, a Gąbka dobrze nie ściera pisanych
bazgrołów. Ale Tablica jest niezawodna. Musi być, to jej jedyna rola. I JEST.
Tego dnia lekcja staje się przyjemna. Uczniowie na przemian podchodzą do niej, rozwiązując
zadania. Warci uwagi są tacy, którzy szczególnie dbają o odpowiednie zapisy. Żadnych głupich
błędów, pomyłek ani szurania paznokciami. Zamiast tego delikatne ścieranie wzorów Gąbką
oraz traktowanie Kredy jako właściwego narzędzia do przekazania wiedzy. Idealnie.
Oczywiście, że gadatliwi mówią bez opamiętania. Nawet jeśli ich opowieści mają sens, a
opowiadający przekazują je w niezwykle ciekawy sposób... są niezwiązane z lekcją, w tym
przypadku matematyką. Co najmniej kilka razy dziennie bohaterka może usłyszeć „dlaczego
uczę się matmy, skoro jestem na humanie?” od uczniów klas humanistycznych. Słyszy jednak
o wiele więcej narzekania na język polski w wykonaniu całej reszty. Szkoda, że nastolatkowie
nie dobierają bardziej różnorodnych wymówek lub narzekań. To byłoby pasjonujące!
Uwierzcie albo i nie, że Tablica słyszy. Każdą rozmowę, każdy żal, każde najcichsze podanie
ściągi. Ściany mają uszy, tak jak i ona. Uważajcie na jej czujną obserwację.
Wiktoria

Brytyjski versus amerykański

Zainspirowany szkolnym wydarzeniem, postanowiłem wypowiedzieć się na temat nauczania
języka angielskiego w szkołach na wszystkich etapach nauczania.
Patrząc z perspektywy ucznia chcącego wyjechać np. do Stanów Zjednoczonych, muszę się
uczyć nowej formy mówionej wyrazów, a czasem nawet samych słów. Gdy nadal chodzę do
szkoły, mam obowiązek jednocześnie kontynuować naukę odmiany brytyjskiej, gdy nie ma
takiej potrzeby. Stosunkowo niedawno wyjazd do Stanów Zjednoczonych został ułatwiony i
wiele młodych osób zechce z tej możliwości skorzystać. Moim zdaniem uczniowie powinni
mieć możliwość wyboru swojej ścieżki kształcenia nie tylko wybierając rozszerzone przedmioty, lecz również odmianę języka Szekspira, której chcą się uczyć.
Daniel

Felieton egzystencjalny bez
puenty
zainicjowany chwilą

M

am wrażenie, że najbardziej
szczere teksty wychodzą z uczuć
negatywnych. Być może dlatego tak
niezwykle długo musiałem oczekiwać
na przypływ weny do tego krótkego
felietonu. Nie żebym nie bywał zły.
Prawdę mówiąc, sympatyczni koledzy – gniew, frustracja, poirytowanie
– chodzą za mną jak cień, gotowi w
każdej chwili urozmaicić prozę dnia.
„Jaki smutny i ponury musi być ten
człowiek” – gotowy pomyśleć pewnie
niejeden czytelnik. Takie powierzchowne wnioski mogę zbyć jednak
machnięciem ręki – w końcu ze złych
emocji można się sporo nauczyć.
Przykładowo, myślę, że dobrze jest
wyciągać esencję rzeczy ze skromnych
radości, które nam wpadają. Proste,
a trafne. Trochę niczym promyk
rozsądnego spojrzenia w mojej dalszej
egzystencji. Ta postawa wydaje się
sprawdzać w końcu całkiem nieźle,
gwarantując na co dzień miły spokój
wewnętrzny. Rodem z paradoksu lubi
zaburzać go moja chyba naturalna
ciągota do smutku. Jakaś nieodzowna
potrzeba oswojenia tych złych emocji,
nawet fetyszystycznego pochylenia się
nad nimi i kontemplacji. Ale tę cechę
mojej osobowości odbieram jako
potrzebny balans. Prawdę mówiąc,
lubię ją. Mam wrażenie, że pomaga mi
stawać naprzeciw rzeczywistości i z
drugiej strony uwrażliwia mnie na nią.
Czasami tylko przychodzą kryzysy.
Pojawiają się, gdy ten natarczywy,
upraszający się niekiedy o wybuch,
emocjonalny konglomerat, wzmacnia
porcja melancholii. Kryzys leży też u
stóp każdego zamierzenia – takiego z
wydeptaną ścieżką i brakiem pierwszego kroku. I jest odpowiedzią na
obezwładniającą bierność, z kluczeniem wokół niepełnych odpowiedzi.
Wyjątkowo mocne korzenie ma w nagłych poruszeniach, kiedy bezpieczny
stan narusza, brutalnie przerywa jakiś
niepozorny szczegół. Zdaje mi się, że
źródło tego życiowego zjawiska kryje
się w ciągłych przewartościowaniach,
które buzują mi w głowie. Niekiedy
zdają się być szybsze ode mnie samego.
Wymykają się jakiemukolwiek, choćby
chwilowemu, zatrzymaniu i zastanowieniu, o wypowiedzeniu ich na głos
nie ma nawet mowy.
To taka egzystencjalna akrobatyka.
Porządkująca mnie w różnych stanach
i położeniach, w żadnym jednak nie
na dosyć długo. Wpędzająca w pułapki
nieporozumień w relacjach, gigantycznych frustracji, no i pytań… Przejdzie?
Zostanie? A może są na to wszystko
zwyczajnie prostsze słowa?
Wiktor Wójcicki
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DAWNO, DAWNO TEMU W ODLEGŁEJ
GALAKTYCE
T

ak naprawdę nie tak dawno (i
wcale nie w innej galaktyce)
miałam okazję obejrzeć, wyczekiwany przeze mnie z zapartym tchem,
koniec sagi o kosmicznych podbojach i sporach. „Gwiezdne Wojny:
Skywalker. Odrodzenie” w reżyserii
J.J. Abramsa zabiera nas w sentymentalną podróż po poprzednich
częściach, jednocześnie wciągając
nas w szaloną przygodę Rey, która
poza zakończeniem wojny pragnie
dowiedzieć się, kim tak naprawdę
jest. Młodsi fani zdecydowanie powinni przed seansem przypomnieć
sobie wcześniejsze epizody serii, a ci
starsi – przygotować się na powrót
wspomnieniami do starszych bohaterów.
W „Skywalkerze: Odrodzenie”
witają nas te same postaci, od razu
zarzucając nas swoją energią i
humorem – nieustraszona i ciekawa
świata Rey (Daisy Ridley), zwariowany Poe (Oscar Isaac), a także
ukochany przez wszystkich, były
szturmowiec, Finn (John Boyega).
Ale to nie koniec! Poza znanymi
bohaterami pojawiają się nowe,
barwne twarze (okazja na kolejne

spin-offy?), które z pewnością przyciągną uwagę wielu widzów.
Może to kwestia emocji, jakie towarzyszyły mi podczas seansu, a może
tego, że zwykle stawiam poprzeczkę
wysoko, ale... nie czuję się usatysfakcjonowana produkcją. Niektóre
postaci momentami wydawały się
przerysowane, a to nie jedyny minus. Scenariusz też pozostawił wiele
do życzenia. Niedomówienia, skróty
myślowe i banalne rozwiązania
sprawiają, że osoba bez dobrej wiedzy na temat całej serii nie zrozumie
niektórych scen.
Ale przecież musiało być coś pozytywnego, prawda? I było! Film oglą-

dało mi się po prostu... przyjemnie. Ujęcia niejednokrotnie mnie
oczarowały, krajobrazy były miłe dla
oka, postacie wyglądały wspaniale,
a efekty specjalne spotęgowały wizualne odczucia. Produkcja idealnie
pokazała, jak wiele można pokazać
przy pomocy nowoczesnych technologii.
Gdybym miała jednym słowem
określić, czy polecam ten film, po
krótkim wahaniu odpowiedziałabym: „tak”. Mimo wielu niedociągnięć i wpadek to wciąż seria, która
łączy pokolenia.
AF

TO JEST GRA WARTA TWOJEGO CZASU

F

arming Simulator 19 potrafi wciągnąć na długie godziny, zwłaszcza
dlatego, że poprzednie części były
słabo rozbudowane, nie oferowały
za wiele i nie grzeszyły grafiką. FS 19
ma wszystko, co najlepsze. To właśnie nowi gracze powinni odczuwać
największą satysfakcję z rozgrywki –
doświadczeni mogą być rozczarowani
zbyt małymi zmianami w rozgrywce.
Po pierwszym kontakcie Farming
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Simulator 19 naprawdę imponuje.
Do naszej dyspozycji zostały oddane
zaledwie dwie mapy. Są jednak na tyle
duże i zróżnicowane, że i tak stanowią
bardzo dobry start na początek zabawy
w rolnika. Gdy wejdziemy do sklepu,
zobaczymy ogrom maszyn, pojazdów,
sprzętów i zwierząt, między innymi
trzy rasy psów. W parku pojazdów ujrzymy takie marki jak: Goweli, Samasz
czy Agromasz. Gdy zakupimy pole i

nie wiemy, co zasiać, mamy do wyboru
między innymi pszenicę, rzepak lub
słonecznik. Gra nie doczekała się zbyt
wielu usprawnień, jeśli chodzi o silnik
fizyczny i graficzny. Gleba pozostaje
dwuwymiarowa, co – jak na obecne
standardy – wygląda jak rozwiązania
sprzed naprawdę wielu lat. Choćby
Spintires: Mudrunner – symulator
jazdy w trudnym terenie – udowadnia,
że można to zrobić lepiej. Uproszczenia graficzne są zapewne ukłonem w
stronę graczy ze słabszymi konfiguracjami – oprawa mimo to jest po prostu
niedzisiejsza.
Formuła rozgrywki jest oparta na
piaskownicy i gracze znający poprzednie części powinni odnaleźć się tu
błyskawicznie. Nieco gorzej wygląda
sytuacja tych, którzy dopiero zaczynają
przygodę z Farming Simulator. Przygotowane samouczki to tylko podstawy, z
których nie wynika wiele i musimy się
ich domyślać samodzielnie.
Pozostaje pytanie: czy warto zainwestować w Farminga? W sumie tak - FS
to gra godna zaufania i poświęconego
czasu.
Hubert Kostecki
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Nowy-stary
Sting

LUDZIE-KONIE

eździmy na koncerty, bo odbiór muzyki na żywo znacząco różni się od tej
na albumach. Na płycie każdy dźwięk
i każda nuta są pieczołowicie dopracowane. Na żywo często wkrada się
improwizacja, nowa aranżacja utworów,
która dostarczają nam nowych przeżyć. Koncerty wymagają od artysty nie
tylko dobrego wokalu, ale też kontaktu
z widzem i mnóstwa energii. Tylko czy
starszym artystom nie brakuje właśnie
tej „mocy”?
Na pewno nie brakowało jej na koncercie Stinga drugiego listopada 2019 na
Tauron Arenie w Krakowie. 68 lat na
karku, a dalej daje koncerty na światowym poziomie. Dobór piosenek i ich
kolejność była wręcz perfekcyjna, jakby
jedna wynikała z drugiej. Koncert nie
dawał czasu na przerwę i mimo tego, że
był stosunkowo krótki, bo trwał ledwo
ponad dwie godziny, wyszedłem z niego
zachwycony i spełniony.
Płyta poprzedzająca koncert „My Songs” zawierała największe hity wokalisty,
nie było możliwości pominięcia lub
przeoczenia ulubionych „kawałków”. Ja
co prawda zostałem już kupiony pierwszym utworem „Message in a bottle”,
lecz czym dalej w las, tym entuzjazm nie
spadał. Za pomocą „Englishman in New
York” czy „So lonely” Sting uwodził
publiczność i mnie, bez chwili oddechu.
Oprócz oryginalnych utworów wykonano też parę coverów. Nie były one
oddzielane jako osobne utwory, a raczej
dopełniały inne kawałki, co dzieliło
koncert na swego rodzaju sekwencje piosenek, które wzajemnie siebie
uzupełniały. Najbardziej zapadło mi w
pamięć połączenie „So Lonely” oraz
„Woman no Cry”.
Kontakt z widownią Sting ma po prostu
niesamowity. Nieważne, czy to fani w
wieku moich rodziców, czy w moim.
Może to przez powtarzanie fraz śpiewanych przez artystę albo przez najprostsze śpiewanie refrenów. Nie musiał
dawać do tego specjalnych sygnałów.
Niekiedy wystarczały same słowa (cover
„Get Up, Stand Up”).
Niestety Sting w dniu koncertu wystąpił
z usztywnionym prawym ramieniem, ze
względu na złamany bark. Przez to nie
mógł grać na gitarze basowej.
To był mój pierwszy raz na koncercie,
dlatego pewnie nie potrafię ocenić,
czy coś straciłem. Tak czy siak, byłem
występem Stinga oczarowany. Zarówno
pod względem dobrego „show”, jak i
części technicznej, muzycznej, a szczególnie wokalnej.
Jakub

Wspomniany bohater, a być może antybohater,
to nikt inny, jak eks-gwiazda telewizyjnego sitcomu, dawny bywalec hollywoodzkich salonów,
a obecnie zmaltretowany przez życie etatowy
alkoholik. Pół człowiek, pół koń. Jednym słowem – BoJack. Horseman, rzecz jasna. Wraz z
początkiem roku dobiega koniec jego losów, sygnalizowany premierą szóstego sezonu netfliksowej opowieści. Opowieści, z którą spędziłem
ostatnie dwa miesiące i która, jak chyba żaden
inny kawałek sztuki w tym czasie, stała mi się
tak bliska idei paczki puzzli. Co siedzi więc w
BoJacku? W serialu, który przecież na pierwszy
rzut oka nie różni się wiele od dowolnej innej
kreskówki dla nieco, ekhm, bardziej dojrzałych.
Wystarczy parę chwil spędzonych sam na sam
z protagonistą, aby kurtyna schematów opadła
z hukiem.
Zanim jednak zawędrujemy głębiej, warto
przyjrzeć się elementom historii, które magnetyzują od samego początku. Przede wszystkim
kreatywności świata, którego kreacja to jeden
wielki punkt wyjściowy. To niejako rewers
naszej rzeczywistości, odmienny choćby tym,
że w biurach, kawiarniach i na ulicach ludzie
nie spotykają się jedynie z ludźmi, a również
z antropomorficznymi psami, żółwiami, czy
żyrafami. Świat się kręci, a jego mieszkańcy
niezależnie od obecności sierści, grubości pancerza czy liczby chromosomów żyją wspólnie.
Różnica jest zasadnicza, ale problemy pozostają
te same. Animacja to w końcu w dużej mierze
satyra na przeżartą konsumpcjonizmem
codzienność gwiazd i celebrytów (również tych
emerytowanych), która oglądana zakulisowo
nie ma w sobie nic z bajek filtrowanych mocą
ekranu. Realia serialowego Hollywoo (sic) są
idealną bazą dla szeregu absurdalnych żartów,
często utopionych w popkulturowych kontekstach; podobnie sprawa ma się z typowym dla
serialu humorem słownym, wynikającym ze
specyfiki języka angielskiego (ludzie, BoJack
koniecznie w oryginale!). Cała ta strona ma
charakter dojrzewający, zyskujący na przestrze-

J

Ogólnie rzecz biorąc, nie wierzę
w przeznaczenie. W idealny czas
i miejsce, gotowe scenariusze i
indywidualne życiowe instrukcje
obsługi. I brakującym elementom układanki, które dopełnią
nas, niczym paczkę puzzli (tak
jak innym pustym frazesom) nie
ufam. By jednak nie pozostawać,
podobnie jak główny bohater
tego tekstu, wiecznym cynikiem,
uznam, że wyjątki istnieją.

ni sezonów, wraz z nieustannym rozwojem
bohaterów. I to właśnie konstrukcja, rozłożenie
w czasie wątków i kolejnych fabularnych
motywów świadczy o geniuszu twórców. Napisać, że ten systematycznie dawkowany progres
fabularny pozwala zżyć się z postaciami, byłoby
banałem. W rzeczywistości robi więcej – otwiera furtkę do ich zrozumienia, wychwycenia
niuansów, które czynią głównych bohaterów
BoJacka Horsemana złożonymi i prawdziwymi.
W świecie bez drogowskazów, przepełnionym
bezlitosnym relatywizmem, czują zagubienie.
W efekcie krzywdzą swoich bliskich i siebie samych, popadają w nałogi, tracą poczucie sensu.
Wciąż jednak szukają szansy, zapewnienia, że
wszystko będzie dobrze. Prawda jest bowiem
taka, że twórców dużo bardziej od robienia
komedii interesuje wielopoziomowy dialog z
widzem. I właśnie w postaci BoJacka, którego
mimo pozycji „tego konia z Horsin’ Around”
w oczach co bardziej rozgarniętych amerykańskich kanapowców przepełnia wypalenie i
nihilizm, intencja ta wybrzmiewa najmocniej.
Wyjaśnienia genezy jego cynicznego nastawienia i moralnej ambiwalencji dostarczają
odkrywane kolejno karty z przeszłości. Czy
jednak można im zaufać? W którym momencie
dziecięce traumy czy psychologiczne zawiłości, sięgające kilka pokoleń wstecz tracą siłę
jako wygodne usprawiedliwienie? W którym
momencie, o ile w ogóle, dostajemy czystą
kartę, której zapisanie zależne jest wyłącznie
od nas? Tych refleksji nie domykają proste
wnioski. Szczęście w nieszczęściu – dzięki
temu Horseman jest postacią z krwi i kości,
ale też gdzieś na innym odległym poziomie…
lustrem. Odbiciem dla mnie, dla ciebie, dla
tego pana, który rano spacerował z psem i dla
tej chamskiej baby z urzędu. Jest tu dla nas.
Aby przypomnieć o krytycznym spojrzeniu w
głąb siebie, a także o ulotnej istocie rzeczy. O
tym, że „na tym strasznym świecie, wszystko,
co mamy, to więzy, które sami tworzymy”.
Wiktor Wójcicki
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REDAKCJA OD KUCHNI
KLAUDIA:

Wydaje się spokojna,
ale to pozory! Stara
się egzystować wśród
ludzi, dzieląc się z nimi
szczerym, szerokim
uśmiechem lub okazjonalnym smuteczkiem.
Miłośniczka Oscara
Wilde’a i musicali, najbardziej fotogeniczna z
grupy. Twórczyni Pana
Kwadrata, szanujemy ją.

WIKTOR:

Tańczący z koszulami.
Mistrz słowa i stylu. Ze swoją wiedzą
mógłby wystartować
w „Milionerach”. Elokwentny. Na antenie
radiowej jest zmorą
dla każdego montażysty
dźwięku.

KUBUŚ:

Młody przedsiębiorca z wyglądem małej owieczki i odzwierciedlającym jego „anielski charakter”. Ubarwia rzeczywistość
memami, przywołuje teksty dla rozluźnienia towarzystwa.
Z Wiktorem połączyła go pasja do fajnych ubrań i wspólne
jelito.

DANIEL:

Niezorientowany
słodziak,
melancholijny choleryk, uwielbiający poezję i amatorską grę na gitarze. Ukryty talent, szybko wkręca się w tajemnice dziennikarstwa.

ASIA:

Kolory włosów zmienia tak często, jak nastroje
– mówi, że nie ma ochoty do życia, jednocześnie
ożywia się przy tęczowych jednorożcach. Otwarta
z otwartym portfelem. Zawsze znajdzie opowieść,
aby umilić czas przy herbatce oraz uniknąć pracy
na zajęciach.

KUBA:

Stoicki spokój oraz ironiczny komentarz.
Oddany pracy. Można na nim polegać
jak na Zawiszy. Nie ukrywa, że czasem
koledzy go załamują.

PANI ASIA:

Wyjątkowa opiekunka naszej redakcji, która
jako jedna z nielicznych nie zalicza się do grona
boomerów. O czwartej rano wpada na najlepsze
pomysły. Nie chciała tego zdjęcia.

WIKTORIA:

HUBERT:

Wesoły blondynek w słuchawkach, a także najmłodszy z redakcji. Mamy wrażenie, że się nas
boi. Nie chce przyznać, czy to prawda.
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Mistrzyni przecinków.
Bardzo emocjonalna,
zaaferowana maturą
oraz całą humanistyką.
Perfekcjonistka, szybko się denerwuje. Ta
„dobrze zorganizowana”, która próbuje nas
opanować.

