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Chyba tylko sprzedaw-
cy internetowi mogą 
stwierdzić, że ostatni 
rok był dla nich do-
bry. Przez pandemię 
wielu klientów prze-
rzuciło się na zakupy 
w sieci. To, co dla sta-
cjonarnych sklepów 
z odzieżą, obuwiem, 
czy artykułami wnę-
trzarskimi, stało się 
przekleństwem, dla 
handlujących online 
– błogosławieństwem. 
Tyle o sprzedających, 
a co z klientami?
Kilka osób w różnym wieku spyta-
liśmy o to, jak radzili sobie z zaku-
pami w pandemii. Czy napotkali 
jakieś problemy? Co najbardziej 
ich irytowało? A może było coś, co 
okazało się dobrym wynalazkiem?

MALWINA, 18 LAT: Ma-
seczki to masakra
- Najgorzej będę wspominała 
obowiązek noszenia maseczek. 
Mam kłopoty z cerą i dla mnie 
było to szczególnie uciążliwe. 
Ciągle miałam jakieś uczule-

nia. No i trudno było swobodnie 
oddychać. Za to  dużo dobrego 
moim zdaniem zrobiło wprowa-
dzenie dezynfekcji i zachęcanie 
do częstszego mycia rąk. Ludzie 
zaczęli bardziej dbać o higienę.

BOŻENA, 65 LAT:– Godziny 
dla seniorów
- Godziny dla seniorów, to było 
teoretycznie dobre rozwiązanie. 
Chodziło o to, żeby starsi ludzie, 
bardziej narażeni na chorobę 
mogli bezpieczniej robić zaku-
py. W końcu ktoś o nas starszych 
pomyślał. Szkoda tylko, że sami 
seniorzy się nie spisali. Wielu 
z nich w ogóle nie korzystało 
z tego udogodnienia. Za-
miast tego odwiedzali sklepy 
w innych godzinach. Szkoda.

NINA, 13 LAT: Internet 
rządzi
- Wielu ludzi zdecydowało się 
kupować online, a nie jak do-
tychczas stacjonarnie. I to za-
równo rzeczy przemysłowe jak 
i spożywcze. Dawniej osoby, któ-
re korzystały z tej opcji, poszuki-
wały zazwyczaj korzystnych ofert 
cenowych. W pandemii interne-
towe zakupy dawały dodatkowo 
bezpieczeństwo i ograniczenie 
kontaktu z innymi, co miało zapo-
biec rozprzestrzenianiu się wiru-
sa. Zalecenie izolacji i zamknięcie 
w domach zdecydowanie zmniej-
szyło liczbę wizyt w sklepach 
stacjonarnych. Ograniczaliśmy 
się głównie do dyskontów, skle-
pów blisko domów i piekarni. 

KAZIMIERZ, 73 LATA: Jak za 
komuny
- Nie sądziłem, że dożyję czasów, kiedy 
przed sklepami znowu będą stały ko-
lejki. Jak za komuny normalnie. Potem 
się trochę poprawiło, ale na początku 
tej epidemii, ludzie oszaleli. Myśleli, 
że trzeba robić zapasy jak na wojnę. 
Cukier, makaron, mąka...Wszyst-
ko znikało z półek momentalnie. 
A przed sklepami ludzie sta-
li licząc, że jeszcze coś dostaną...

OLIWIA, 15 LAT: Izolacja
- Mnie najbardziej doskwierało to, 
że cały czas zamykali galerie i za-
mykali nas, młodych w domach. 
Chełm, jak wiadomo, 
nie jest wielkim miastem i do 
tej pory wizyty w galerii były 
dla mnie i moich koleżanek do-
brą rozrywką. A tak musiałyśmy 
nie tylko rozstać się na dłużej
z tym miejscem, ale także 
ze sobą. Spotkania były utrudnione, 
a chwilami niemożliwe. Ży-
cie towarzyskie zamarło.

MONIKA, 39 LAT: Zabrakło 
papieru
- Z zakupowych początków pandemii 
najbardziej będę pamiętała, że był pro-
blem z kupieniem... papieru toaletowe-
go i drożdży. Okazuje się, że to właśnie 
te artykuły wydały nam się wtedy naj-
bardziej potrzebne. Najgorzej wspo-
minam zamknięcie restauracji. Sama 
zajmuję się gastronomią i mocno to 
odczułam finansowo. Mam nadzie-
ję, że taki czas, już się nie powtórzy 
i w końcu wrócimy do normalności.

Nina, red

Handel w czasach pandemii



Moje małe 
tęsknoty
Zostałam wrzucona w 
wir kwarantanny znie-
nacka, tak jak wszyscy 
ludzie mnie otaczający. 
Z dnia na dzień zmie-
niło się moje życie 
i w konsekwencji moje 
plany. 
 Nie mam zamiaru pisać 
o negatywnych uczuciach - nie 
uważam ich za złe, jednak myślę, 
że mój limit narzekania i złości 
powoli się wyczerpuje. Było cięż-
ko, ale udało mi się przetrwać 
ten czas (Wam, czytelniczkom 
i czytelnikom, również!). Spo-
tkało mnie wiele nietypowych 
sytuacji, przez które myślałam, 
że surrealizm, przedostający 
się do mojego życia już wcze-
śniej, wtedy wdarł się z impetem 
do ówczesnego świata. Choć te-
raz czuję stabilizację - dobrze 
zdałam maturę, wyprowadzi-
łam się i studiuję - wielu rzeczy 
wciąż mi brakuje. Zazwyczaj 
nie tęsknię za nieznanym, za to 
za tym, co już wcześniej przeży-
wałam i co zapewne nie uległoby 
zmianie, gdyby nie pandemia.
 Jedna kwestia jest wyjąt-
kiem - studia. Chciałam chodzić 
na wykłady i ćwiczenia, w dużej 

mierze pewnie realizując to 
w biegu, do czego zdecydo-
wanie mam skłonność. Bra-
kuje mi takiego trybu życia, 
w którym większość czasu spę-
dzałabym poza mieszkaniem. 
Lubię ruch, lubię się uczyć, 
najłatwiej przyswajam wiedzę 
z miejsca. Zdalna nauka zu-
pełnie nie służy ludziom, któ-
rzy już wcześniej mieli proble-
my z koncentracją. Myślę, że 
Wy również to dostrzegliście.
 Ogromnie braku-
je mi kultury. Parę miesięcy 
przed kwarantanną byłam 
przekonana, że w Warsza-
wie będę zwiedzać obiekty 
kulturalne i korzystać z nich 
w najlepsze. Obecnie wycho-
dzę z założenia, że niczego 
nie można być pewnym, 
skoro pewnie postawione 
przeze mnie założenia ule-
gły przewartościowaniu (tak, 
za ową pewnością też tęsk-
nię, mimo że jest nieosią-
galna). Ostatni raz w kinie 
byłam ponad pół roku temu, 
gdy obostrzenia zelżały. 
Nie pamiętam, kiedy odwie-
dziłam teatr lub muzeum. 
Mój jedyny kontakt z kultu-
rą, poza oczywiście domo-
wą, mam przy uczęszczaniu 
do biblioteki - tuż przed se-
sją odkryłam jej świetność.

 Chciałabym żyć w rzeczywistości, 
w której nie musimy nosić cały czas ma-
seczek. Może wspominanie o tym przy 
ważnych kwestiach jest absurdalne, ale 
ciągły kontakt materiału z cerą jest bardzo 
męczący. Brakuje mi owej „wolności”, na-
wet jedzenia w biegu, swobodnego rozma-
wiania bez zaparowanych okularów... Nie 
mogę niestety sobie jeszcze na to pozwolić.
 Najbardziej tęsknię za ludźmi. Je-
stem bardzo społecznym typem, lubię 
poznawać nowe osoby i z nimi pracować. 
Zdecydowanie czerpię energię z kontaktu 
z nimi - ładują emocjonalne baterie eks-
trawertycznej części mnie i inspirują do 
podejmowania dalszych działań. Zostałam 
od tego odcięta, bo ze względu na obo-
wiązujące restrykcje, a wcześniej też zimę, 
większość czasu spędzam w mieszkaniu.
 Obecny stan trwa tak długo, 
że przestaję mieć nadzieję, że wszyst-
ko wróci do choć części normy. Zaczy-
nam już dostosowywać się do nowej rze-
czywistości. Zobaczymy, jak to będzie.
Mam nadzieję, że lepiej.

Wiktoria
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Sieciowy Don Kichot
Poniedziałek. Po raz kolejny otwieram oczy z 
myślą: „jeszcze tydzień do końca...”. Jeszcze pięć 
dni i upragniony weekend...

Uruchamiam pudełko, w którym 
zawierają się moje lekcje. Włączam 
discorda, żeby na chwilę przed 
lekcją skontaktować się z moimi 
znajomymi, z którymi utworzyli-
śmy naszą małą Lożę Szyderców. 
Zagajam rozmowę klasycznym 
pytaniem „Jak samopoczucie?”. 
Od pierwszego towarzysza słyszę: 
„Dramat”, od drugiego: „Na jakiej 
stronie znalazłeś instrukcję, jak za-
wiązać węzeł szubieniczny?”.  Sły-
sząc to zdaję sobie sprawę, w jakim 
stanie psychicznym znajdują się 
najtwardsi z najtwardszych men-
talnie zawodników. Zdalne lekcje 
mają na nas prawie tak samo au-
todestrukcyjny wpływ, jak miłość 
każdego bohatera romantycznego. 

80 dni dookoła obwodu
Zaczyna się pierwsza lekcja. Fizy-
ka. Na samą frazę: „No to p r o s z 
e m państwa zaczynamy, zaczyna-
my” już uświadamiam sobie, jak 
bardzo mam dość kochanego pa-
sjonata II Wojny Światowej i For-
muły I. Na tym zaawansowanym 
etapie funkcjonowania w szkole 
przed monitorem, samo sprawdze-
nie obecności jest w stanie wypro-
wadzić cię z równowagi. Oczywi-
stym jest, że im głośniej wyczytasz 
czyjeś imię, tym ta osoba lepiej 
usłyszy i będzie mogła powiedzieć 

prawdopodobnie jedyne słowo, ja-
kie wypowie w czasie całej lekcji: 
„Jestem”. Potwierdzono nauko-
wo, że najlepiej to działa na oso-
by, których nie ma. Ból, żal i tylko 
małe światełko, zwane końcem 
lekcji widnieje w naszym tunelu 
wypełnionym zasadami zachowa-
nia ładunku, żarówkami i opor-
nikami. Pasjonat jednak zbyt do 
siebie wziął radę Osła, aby nie iść 
w stronę światła i tylko czeka na 
ten niebieski kwiat i kolce. Aż nagle 
zjawia się rycerz na białym koniu, 
który włącza mikrofon upomina-
jąc się o koniec lekcji. Nauczyciel 
przeprasza, lecz czasu nie odda. 

Loteria Mendelejewa
Krótka przebieżka po pustym 
domu, gryz kanapki, łyk herbaty 
i gotowy czy nie, zaczynasz dru-
gą lekcję - chemię. Jednak zanim 
lekcja się rozkręci na dobre, lu-
bimy się zabawić w lekki hazard. 
Otóż nauczycielka od chemii jest 
niczym Harvey Dent/Dwie Twa-
rze z trylogii Nolana i zależnie 
od humoru ma dwa wcielenia: 
drakońskie i miłosierne. Nasza 
zabawa polega na przewidzeniu, 
w jakiej postaci będzie dziś „so-
reczka”. Jednak szanse na pojawie-
nie się upragnionej sorki miłosier-
nej są dużo bardziej złożone, niż 

prosty rzut monetą. Składa się na 
to: nastrój samego dnia, jego zmiany 
pod wpływem ostatnich lekcji oraz 
zachowanie i zaangażowanie naszej 
klasy. Biorąc pod uwagę sam ostat-
ni punkt to zawsze dostawalibyśmy 
ciemną stronę sorki. Na szczęście 
fortuna, nawet do tak leniwych biol-
chemów, czasami się uśmiechnie. 
I tak było dzisiaj, odzywało się małe 
grono, ale na tyle aktywnie, by sor-
ka nie musiała przepytywać tych, 
którzy na lekcji byli tylko w teorii.

Toksyczny związek
Dwie ważne lekcje za nami, ile tam 
jeszcze do końca. Sześć?! I już hu-
mor zepsuty. Nagle słychać powie-
dziane charakterystycznym głosem: 
„Dzień dobry, zapisujemy temat” - 
i wiadomo, że zaczęła się biologia... 
Na tej umiera nie tylko moja mi-
łość do biologii, ale też moja ręka 
od przepisywania regułek z pod-
ręcznika, albo dyktowanych od 
niej (ale głównie z podręcznika). 
Skoro przepisywanie zostało odha-
czone, to pora na kolejny punkt pro-
gramu - przepytanie „ochotnika” 
z zagadnienia z poprzedniej lekcji. 
Pada - już ikoniczne dla tej sorki - 
„Kto chce zabrać głos?”. Na te słowa 
Loża Szyderców jest wytresowana 
jak lwy w cyrku i nikt nawet nie my-
śli o odzywaniu się. Nie spodziewa-
łem się, że nauczycielkę oświeci, jak 
Neo kiedy zobaczył kod w matrixie 
i zadała pytanie: „Słychać mnie?”. 
W tym momencie zadziałał zwie-
rzęcy instynkt ucznia pracujące-
go zdalnie i odpowiedziałem moją 
nauczoną formułką: „Tak słychać 
sorkę”. Po sekundzie od wypowie-
dzenia tych słów mój mózg połączył 
kropki. Lecz to i tak było za późno. 
Ze słuchawek słychać głos: „To Ja-
kub może nam coś powie”. W my-
ślach strzelam sobie otwartą dłonią 
w czoło, dochodzą do mnie śmiechy 
Loży Szyderców, a ja skazany jestem 



na fascynującą konwersację o roz-
mnażaniu roślin okrytonasien-
nych... Z zadanych ran wypływają 
martwe szare komórki, a z mózgu 
błagania o litość. Sił witalnych 
starcza na końcówkę lekcji, a ja 
muszę zrobić ogólny reset przed 
kolejną dawką liczb do policzenia.

Co ma kot do rybki?
Ta nieszczęsna królowa nauk! Dla-
czego akurat prowadząca też mu-
siała wczuć się w królową? Bardziej 
tę angielską - dużo mówi, a mało 
robi. O ile do dużej ilości pracy 
samodzielnej można się przyzwy-
czaić, tak do nieudanego walca 
języka polskiego jakoś mi się nie 
udało. Aby moje gderliwości nie 
były nieuzasadnione z Szydercami 
utworzyliśmy Bingo, gdzie odha-
czamy wszystkie ulubione frazesy 
soreczki. Kilka przykładów: „żyw-
cem wzięty wzór”, „zgrabnym ru-
chem ręki”, „klasyka gatunku”, „mi 
tam rybka!” (od tego ostatniego 
wzięło się jej jedyne wymyślone 
przezwisko: „Rybka”). Tym ra-
zem jednak przeszła samą siebie. 
Bez wyraźnej dykcji mówcy, cięż-
ko usłyszeć nawet, który przykład 
masz zrobić (elektroniczny głos w 
tym nie pomaga...). Lecz i na to 
są sposoby! Taktyka z Koła For-
tuny przecież nie może zawieść! 
Chyba nie w tej szkole. Pada ko-
menda: „Robimy podpunkt „f ” jak 
Filomen... no ten słynny kot”. Nie 
wiem jak z resztą klasy, ale Loża 
jednomyślnie opuściła swe żuchwy 
wykrzykując: „KTO?!”. Żadne po-
prawienie się nie pomoże. Herezję, 
którą się usłyszało się nie odsły-
szy. „Słynny kot” urażony, ucznio-
wie rozczarowani, nauczycielka 
zawstydzona, lekcja zakończona.

Ich ból jest lepszy niż nasz
Nadeszła pora by stawić czoła bo-
haterom romantycznym na języku 
polskim. Wejście każdego nauczy-
ciela na e-lekcje staje się tak iko-
niczne, że będzie mi tego brakować 
na klasycznych lekcjach. Sorka jest 
olbrzymią fanką „Madagaskaru”, 

a szczególnie Króla Juliana. Od 
razu po zalogowaniu wita nas swo-
im: „Halo, halo, dzień dobry, dzień 
dobry (...)”, od tego miejsca zapo-
mina tekstu lub improwizuje wy-
korzystując w tym zarówno swój 
artystyczny, jak i pedagogiczny 
kunszt, wieńcząc frazę"(...) Jak się 
państwo dzisiaj czują? Wyspani?”. 
O takich nauczycieli walczyłem. 
Słowo „walka” jest w tym wypadku 
kluczowym, gdyż toczą ją ucznio-
wie z bohaterem sentymentalnym, 
jak i on sam ze sobą. Pytanie tylko, 
kto przeżywa większe cierpienia. 
Kwestia sporna. Im uwolnienie od  
trosk daje śmierć, a nam dzwo-
nek. Chyba nasz sposób jest nieco 
łatwiejszy, ale to ich życia - niech 
robią z nimi, co uważają za słuszne.
Krócej, czy dłużej - oto jest pytanie
Najważniejsze lekcje za nami, to 
teraz już z górki. Najpierw reli-
gia, która trwa czterdzieści pięć 
minut! Nie chodzę na nią, ale sły-
szę jęki bólu, rozpaczy i gniewu 
z Loży, podczas gdy ja słucham 
muzyki, aby zebrać ostatki energii 
na finalne lekcje. Jestem ciekaw, 
czy w alternatywnej rzeczywi-
stości nauczyciele stosują się do 
trzydziestominutowych lekcji. Je-
śli tak, to zazdroszczę. Dobrze, że 
przynajmniej nie owijali w baweł-
nę w tym temacie. A na wstępie 
powiedzieli: „Ja się z programem 
nie wyrobię, więc będziemy robić 
pełne lekcje”. Tylko dyrektorka za-
pewniała o tych półgodzinnych, 
a sorka od geografii nawet takowe 
robi... Czy to oznacza, że są z in-
nego wymiaru? Chyba nie, ale to 
dobry trop do dalszego śledztwa. 

Sierp i młot w owczej skórze 
Dobrze, że wychowawczynię wi-
dzę raz na tydzień i nie uczy mnie 
niczego. Jest mistrzynią w grze na 
nerwach i rzadko jej się zdarza, by 
mówiła z sensem na jakiejkolwiek 
lekcji. Podsumowując jej wkład, to 
przypomina o nieusprawiedliwio-
nych godzinach i... tyle. Tematy 
godzin wychowawczych realizu-

jemy sami, nie ma to jak wysługi-
wać się swoimi pachołkami. Może 
sprawia wrażenie ciepłej osoby, 
z którą da się pogadać o wszyst-
kim, ale zbyt boję się jej poglądów, 
by wchodzić z nią w polemikę. 
Wydaje mi się, że jest komunistką. 
Pasja z jaką wymawia słowo: „pra-
ca” nie może być przypadkowa. 
Dzisiaj nie miała nic wyjątkowego 
do powiedzenia. Sztucznie zapyta-
ła: „Jak się czujecie? Czy wszystko 
w porządku?”. Dostała odpowiedzi 
od swoich ulubieńców, po czym 
zakończyła. Jeszcze jedna godzina. 
Za Cezarem przez Rubikon
Na łacinie, jedyne na co czekamy z 
kolegami to na powitanie, spraw-
dzenie obecności i pożegnanie. Ale 
mimo tego, że nie jesteśmy naj-
bardziej aktywnymi osobami na 
lekcji, to naszej kreatywności nie 
powstydziłby się sam Neron – in-
nowator w wymyślaniu sposobów 
na mordowanie chrześcijan. Rado-
śnie wykrzykując na każdy z trzech 
momentów: „Ave Ceasar!” na co 
soreczka odpowiada tym samym. 
Tą prostą sztuczką podbijamy na-
uczycielce morale, wywołujemy 
wirtualny uśmiech na jej twarzy 
i chronimy przed załamaniem 
nerwowym, o które nietrudno na 
e-lekcjach. W gronie pozytywnych 
ludzi trudniej być smutnym, nie? 
Misja wykonana, dzień lekcyjny 
ciągnący się jak Irlandczyk zreali-
zowany i nareszcie można udać 
się na odpoczynek. Niestety, nie 
na długo, trzeba jeszcze zatań-
czyć tango z chmarą szarańczy 
zwaną również pracą domową...                                                                          

Mały, szary człowiek



 Nagły zwrot ku przestrze-
ni internetowej, gdzie wszystko 
funkcjonuje według prawideł roz-
woju: więcej i szybciej, ustawił 
zasady gry jeszcze na długo po 
zakończeniu pandemicznego kry-
zysu. Większość z nas zdążyła już 
przyzwyczaić się do życia w rytm 
streamingowych premier, które - 
jak nigdy wcześniej - rozpalają wy-
obraźnię. Zmiany, które w marcu 
zeszłego roku wydawały się raczej 
problematyczne (tj. pełna prze-
siadka na kino domowe), obecnie 
lwia część widzów postrzega w ka-
tegorii komfortu. Jak mogliśmy tak 
żyć? Uzależnieni od kinowych re-
pertuarów, pozbawieni tej cudow-
nej dowolności, jaką daje internet? 
Widzowie epoki koronawirusa są 
wyposażeni w możliwość płynne-
go wyboru między kolejnym sezo-
nem „netfliksowego” hitu, czy go-
rącego blockbustera który, zamiast 
na srebrny ekran, trafia wprost do 
katalogu HBO GO. A czyniąc to 
bezpośrednio z centrum dowo-
dzenia (czyt. kanapy w salonie) 
mogą poczuć się prawdziwymi 
panami świata. Na nic zdadzą się 
grzmienia malkontentów bojkotu-
jących wirtualną kulturę w oczeki-
waniu na powrót do normalności 
– sprzężony przecież z otwarciem 
kin i triumfem magii ekranu. Syn-
tezując niejako te dwie postawy 
chciałbym wskazać, jakie rejony 
internetowej kultury filmowej war-

to odwiedzić – alternatywnie do 
kolejnej randki z top 10 Netflixa. 
 Niezależnych, godnych 
uwagi inicjatyw jest wiele, a po-
kaźny ich wycinek zajmują festi-
wale. Odkąd tłumnie uczęszczane 
projekcje ze świeżego powietrza 
i kinowych sal przeniosły się w 
przestrzeń online’u, odpadł aspekt 
integracyjny. Pozostał jednak fil-
mowy fundament, czyli program 
– a ten jest zazwyczaj wyjątkowo 
mocny. Dodatkowo szansą drze-
miącą w wirtualności, okazało 
się rozszerzenie zasięgów – prze-
glądy znane lokalnie rozpuściły 
wici na cały kraj. Z taką właśnie 
siłą uderzył festiwal Pięć Smaków, 
w którego 14. edycji z pozycji fo-
tela uczestniczyłem w grudniu. 
Już sama nazwa festiwalu świetnie 
oddaje jego charakter. To przegląd 
najciekawszych pozycji kina Da-
lekiego Wschodu – fascynującego 
w swojej różnorodności. Pięcio-
smakowe seanse były dla mnie 
jednak nie tylko doświadczeniem 
estetycznym, ale chyba przede 
wszystkim okazją do wniknięcia 
w intymności azjatyckiego świata 
– osobiste dramaty, ale i komplek-
sowe portrety społeczne. Pozornie 
tylko daleki nam region, odma-
lowany został w całych jego zło-
żonościach, również dzięki około 
filmowym dyskusjom, czy podca-
stom, które z powodzeniem kre-
owały obfitującą w atrakcje evento-

wą otoczkę. Pięć Smaków rusza na 
wiosnę z własną platformą VOD, 
na której mają ukazywać się nie-
odkryte dotąd w Polsce perły kina 
azjatyckiego. Tego rodzaju gatun-
kowe mozaiki, wsparte na wschod-
niej wrażliwości, mogą okazać się 
dobrą odtrutką na znane od pod-
szewki hollywoodzkie schematy.
 Co poza tym? Podobne 
rozwiązanie obrał festiwal Mil-
lennium Docs Against Gravity 
– już od 18 lat czołowe wydarze-
nie skupiające polskich fanów do-
kumentu. Uruchomiona w czasie 
pandemii platforma VOD to jed-
nak alternatywa nie tylko dla ama-
torów filmowego obiektywizmu. 
Pogrupowane w bloki tematyczne 
produkcje mają do zaoferowania 
znacznie więcej. W gruncie rzeczy 
prezentowany katalog to przebież-
ka, czy też wędrówka przez stany 
świadomości tworzące  w s p ó ł c 
z e s n o ś ć. Bo wszystko zależy od 
punktu widzenia. Kino cenionych 
mistrzów, jak Varda, czy Herzog, 
krzyżuje się tu z żywiołowymi 
spojrzeniami młodych filmowców. 
A w oku kamery wolność i kuch-
nia, wiara i technologia, ludzkie 
ułomności, czy wreszcie kino samo 
w sobie. Seanse MDAG to ide-
alny na czasy pandemii zastrzyk 
humanizmu. Bez znieczulenia.
 Trzecią propozycję dedy-
kuję wszystkim przekonanym, że 
wobec szału obostrzeń kina, zawi-

Alternatywy 4 
dla widzów epoki koronawirusa
 

Czy pandemia zabiła kulturę? To dzisiaj jedno z pytań najmocniej rozpa-
lających okołocovidowy dyskurs. Odpowiedź prosta nie jest. Co do zasady 
jednak – nie. Jasne, że nie. Pewne jest za to, że wraz z nastaniem rzeczywi-
stości lockdownów, gwałtownej zmianie uległ sposób, w jaki sztukę konsu-
mujemy.



sły w niebycie. Nic bardziej mylne-
go. Część z nich przeniosła reper-
tuar w świat wirtualny, co może nie 
przywraca immersyjnej atmosfery 
seansów, ale procentuje już dla fil-
mowej różnorodności. Naprzeciw 
tej świeżej tęsknocie za wielkim 
ekranem wyszła platforma Moje 
eKino, skupiająca pod swoim szyl-
dem lokalne kina studyjne. Dla 
spragnionych nowości to okazja 
na zobaczenie filmów przedpre-
mierowo, ale również nadrobie-
nie zaległości, choćby tych, które 
pierwsza/druga/trzecia covidowa 
fala wymiotła przedwcześnie z kin. 
Co istotne, selekcjonowane na bie-
żąco pozycje to kino prawdziwie 
autorskie – różnorodne, przez co 

oddające szerokie spektrum uczuć, 
tonów, napięć i innych podejść do 
sztuki. Za nutę rodem z DKF-ów 
mogą posłużyć za to rozmowy 
z twórcami i filmowe wykłady. 
Wszystko to w symbolicznej cenie 
biletu. Seans tego typu to więc nie 
tylko mniej czy bardziej zobowią-
zująca artystyczna przyjemność, 
ale i okazja do wsparcia lokalne-
go kina, choćby chełmskiej Zorzy.
 Ostatecznie można też ze-
rwać z zasadami i niczym modelo-
wy nonkonformista poszperać na 
własną rękę. Jako amator tego typu 
rozrywek polecam terapeutycznie 
„wypaść z gry” raz na jakiś czas, 
zerknąć na to, co dziś nie błyszczy 
najjaśniej, choć może. Wystarczy 

to tylko lekko odkurzyć. W miej-
sce kolejnego szlagieru streamin-
gów zachęcam więc do nasycenia 
zmysłów choćby retrospektywą 
jakiegoś filmowego awanturnika, 
czy innego artysty wyklętego. Ce-
lowo nie podsuwam konkretnej 
propozycji. Tutaj liczy się Wasz 
gust i kreatywność. A i na zdoby-
cie takich artefaktów, metod jak 
to w internecie, jest wiele. Choć 
chyba nie o wszystkich powinie-
nem głośno mówić. W gruncie 
rzeczy chodzi tu po prostu o twór-
cze skorzystanie z tych dłuższych 
niż zwykle domowych posiedzeń. 
O wychodzenie z ram i niepopada-
nie w banał – bo kto nam zabroni? 

ww

Maseczkowy zawrót głowy
 Od marca 2020 roku świat zaczął wyglądać trochę inaczej. Między 
ludźmi zapanował cichy dystans, codzienność przeniosła się do interne-
tu. W realu wychodzenie z domu zaczęło wymagać noszenia maseczek. 
Z początku była to przykra konieczność. Do wszystkiego jednak można 
się przyzwyczaić.
 Oczywiście nazywanie obowiązku noszenia 
maseczek przykrym, dla wielu osób może wyda-
wać się przesadą. I słusznie! Jednak pierwsze próby 
wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa nie 
zostały ciepło przyjęte. Do dziś często spotkać moż-
na zagorzałych przeciwników noszenia maseczek.
 Jednak czy nam się to podoba czy nie - ma-
seczki stały się nieodłączną częścią naszej codzien-
ności i szybko jej raczej nie opuszczą. Mało tego 
- ciągle przybywa i przybywać ich będzie coraz 
więcej! Początkowy deficyt na maseczkowym ryn-
ku zainspirował wiele osób i przedsiębiorstw do 
tworzenia i produkcji własnych maseczek. Masecz-
ki stały się łatwo dostępne w wielu wariantach kro-
jów i kolorów. Tak zaczęła się „maseczkowa moda”.
Początkowo mało kto przejmował się wzorem na 
swojej maseczce. Na ulicach pełno było zwykłych 
maseczek jednorazowych lub losowych materiałów, 
z których naprędce dało się uszyć prostą ochronę 
twarzy. Jednak czas mijał a „maseczkowy świat” się 
rozrastał. Dzisiaj znaleźć można maseczki w pra-

wie każdym wymarzonym kroju, wzorze i kolorze. 
Powstały maseczki z motywami z filmów i seriali, 
zespołów muzycznych, powstały maseczki z trójwy-
miarowymi motywami. Maseczki stały się akceso-
riem równie ważnym jak zegarek czy kolczyki. Za 
jej pomocą ludzie wyrażają swoje upodobania, pasje, 
nawet poglądy. Powstały maseczki przedstawiające 
różne subkultury. Oprócz sieciówek maseczkowym 
fenomenem zainteresowały się też mniej popularne, 
niszowe, specjalistyczne. Dobrym i zarazem uroczym 
tego przykładem są salony ślubne, które dostoso-
wując się do sanitarnego reżimu zaczęły produko-
wać pasujące do sukni ślubnych piękne, delikatne, 
aksamitne maseczki. Jest to nie tylko mały gest dla 
rozweselenia par pobierających się w tym trudnym 
okresie. Jest to również dowód na to, jak masecz-
ki weszły do każdego aspektu naszej codzienności.
A ty, jaką maseczkę dziś założysz?

Klaudia
 



HAJDPARK Redakcja: MDK przy Czapli ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm, e-mail: hajdparkmdk@gmail.com, blog: akade-
miamlodychreporterow.blogspot.com
Redaguje zespół w składzie: Klaudia Koguciuk, Jakub Matuła, Wiktoria Piątek, Nina Piszczek, Paweł Woś, Wiktor Wójcicki, 
Daniel Żółkiewski oraz współpracownicy. Opieka redakcyjna: Joanna Sadowska. Gazeta powstaje podczas warsztatów dzienni-
karskich Akademii Młodych Reporterów MDK. Wydawca: Młodzieżowy Dom Kultury.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.

Kino domowe
 Nadeszła pandemia, a wraz z nią restrykcje mocno 
uderzające w kulturę. Zamknięte zostały m.in. kina. Natu-
ralną koleją rzeczy społeczeństwo przerzuciło się na inter-
netowe platformy, na których filmy i seriale są w zasięgu 
ręki. 
 Jedną z nich jest Netflix, 
znany prawdopodobnie każ-
demu, kto orientuje się choć-
by minimalnie w słownictwie 
oraz aplikacjach internetowych. 
Właśnie na Netflixie obejrzałam 
film „Birdman, czyli nieocze-
kiwane pożytki z niewiedzy”.
 Szczerze mówiąc, tytuł 
w żadnym stopniu nie zasu-
gerował mi, o czym mógł-
by być ten film. Nie przed-
stawiło mi tego również 
streszczenie bez spoilerów. Na-
wet sformułowanie „Broadway 
za kulisami” zdaje się być niewy-
starczające. Najlepszym opisem 
byłoby to, że po prostu wciąga. 
 Przekonałam się o tym 
już w pierwszych minutach oglą-
danego obrazu. Pozornie cha-
otyczne, lecz w rzeczywistości 
dopracowane do perfekcji zdjęcia 
oraz montaż sprawiły, że poczu-
łam się wrzucona w wir historii. 
Mimo że kompletnie w niej nie 
uczestniczyłam - byłam „jedynie” 
odbiorcą - dzięki odpowiednim 
zabiegom mogłam wcielać się 
w różnych bohaterów, przeżywa-
jąc razem z nimi wzloty i upadki.
 To sama historia przy-
ciągnęła mnie do „Birdmana” na 
tyle, że nie mogłam oderwać od 
niego wzroku. Oto kulisy nowo-
jorskiego światka, który jedynie 
idealistom bez cienia refleksji 
mógłby się wydać przyjaznym 

miejscem, świetnym do speł-
niania marzeń. A jak wiadomo, 
rzeczywistość jest bolesna. Cią-
gły stres towarzyszący aktorom 
oraz realizatorom przedstawień 
ich wyniszcza; żyją w niepew-
ności, czy uda się rozwiązać 
kwestie finansowe, czy teatralne 
show się przyjmie, czy zdołają 
podołać wyzwaniom. Wpada-
ją w obłędy, płacz, przeżywają 
najróżniejsze emocje, próbują 
wyzwolić się od cierpienia. Za 
idealnymi kreacjami skrywane 
są trudne historie i relacje. No 
i kwestia, która jest jedną z naj-
trudniejszych w życiu - wypale-
nie zawodowe. To właśnie ono 
od początku towarzyszy głów-
nemu bohaterowi i staje się ka-
talizatorem dalszych wydarzeń.
Przedstawienie kulis ujęło mnie 
jeszcze w innym znaczeniu. Sce-
ny z przygotowań i poprawek 
przed prapremierą przedsta-
wienia były genialne! Czułam 
napięcie i swego rodzaju che-
mię pomiędzy głównymi bo-
haterami, którzy zdecydowanie 
stawiali na ekspresję i realizm 
na deskach teatru. Podobała mi 
się również nieoczekiwana se-
kwencja z wyjściem Birdmana 
na papierosa. Film wręcz obfituje 
w odzwierciedlenia efektu motyla.
 Bardzo ciekawym wydaje 
mi się jeszcze jeden temat poru-
szany w dziele - wpływ krytyki 

literackiej na jego odbiór. To intere-
sujące, jak bardzo nam, odbiorcom, 
zdarza się jemu ulegać. Nieraz czytamy 
recenzje przed obejrzeniem filmu, by 
przekonać się, czy jest wart naszej uwa-
gi lub czego możemy się przy nim spo-
dziewać. Przyznam, że po tym coraz 
bardziej zaczęłam zastanawiać nad per-
sonalnym odbiorem kultury i powoli 
przestaję sugerować się ocenami, żeby 
zapoznawać się z różnymi dziełami 
i wyrabiać własne zdanie na ich temat.
 Mogę śmiało napisać, że nie 
jestem pewna, czy „Birdman” spodo-
ba się każdemu. Opinie są bardzo po-
dzielone, od mocnej krytyki dotyczącej 
pretensjonalności i banalności, do za-
chwytów nad formą poruszeniem wie-
lu tematów. Nietrudno zgadnąć, jakie 
zdanie podzielam. A jakie jest Wasze?

Wiktoria


