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F JAK FANTOMAS
W któryś z czerwcowych weekendów przypomniałem sobie, dzięki jednej z pomniejszych stacji tele-
wizyjnych, dwie pierwsze części francuskiego Fantomasa – nakręcone w połowie lat 60.

Sam się sobie trochę dziwię. Te filmy bowiem zestarzały się w sposób straszliwy! Nie widziałem 
ich w kinie, gdyż wtedy byłem zbyt małym dzieckiem. Opowiadał mi o nich starszy kolega – a mnie 
aż uszy czerwieniały z wrażenia. Później, gdy pięcioletnia kinowa licencja wygasła, w polskiej telewizji 
najpierw wyemitowano Fantomasa z 1964 roku. Oglądając go w (czarno ‑białym przecież) telewizo-
rze – miałem ochotę schować się za fotel, gdy nieuchwytny przestępca po raz pierwszy pojawił się 
w swej demonicznej masce. Kontynuacje Fantomas wraca (1965 r.) oraz Fantomas kontra Scotland Yard 
(1967 r.) obejrzałem (także w telewizji) nieco później – i odebrałem je już na luzie, jako kolejne (tym 
razem kryminalne) komedie z Louisem de Funès; w tym czasie zresztą miałem szczęście bywać w ki-
nie na takich hitach francuskiego komika, jak Wielka włóczęga, Mania wielkości, Zawieszeni na drzewie… 
Po upadku komuny, już posiadając wspomnianego niedawno „japończyka”, chciałem nawet zobaczyć 
fantomasową trylogię wreszcie w kolorze. Ale już nie dało się tego oglądać! W dzieciństwie horror, 
w młodości komedia, za dorosłości – ramotka. Sztuczność & naiwność. To tak porażało, że aż odrzucało. 
Z żadną inną ze znanych mi komedii z de Funèsem czas nie obszedł się równie okrutnie…

A jednak ostatnio przysiadłem sobie przed telewizyjnym ekranem. Może dlatego, że on jest teraz 
nie tylko kolorowy – ale też duży i panoramiczny. Może także dlatego, że chciałem przypomnieć sobie 
sam początek opowieści (widziany najdawniej, więc najsłabiej zapamiętany). Założyłem z góry: oglądam 
do końca sceny porwania dziennikarza – i wychodzimy z żoną na spacer. Obejrzeliśmy ciurkiem obie 
części… Dlaczego? Może dlatego, że – niczego dobrego się po tym seansie nie spodziewając – obejrza-
łem oba te filmy (zwłaszcza część pierwszą) nie jako irytującą ramotkę, ale jako urokliwe „stare kino”.

Dużo się tam zestarzało. Przede wszystkim technika – zarówno ta filmowa, jak i ta posiadana 
przez Fantomasa. Te przenikające się ujęcia w scenach dopasowywania masek (dziś, dzięki obróbce 
komputerowej, tego typu sceny realizowane są płynnie), te walkie ‑talkie używane przez Fantomasa 
i jego ludzi (dzisiejszy młody widz mógłby je uznać za telefony komórkowe; tylko czemu uparcie nie 
korzystają z nich policjanci i dziennikarze?). Wyraźnie sztuczne twarze postaci, w które ma się wcielić 
Fantomas (np. profesor Lefebvre w drugiej części). Przyznać z kolei muszę, że gdy Fantomas przebiera 
się za redaktora Fandora lub komisarza Juve’a – Jean Marais i Louis de Funès są tak ucharakteryzowani, 
że widać pewne różnice fizjonomii w stosunku do oryginału. Nie przeszkadza mi natomiast to, że 
dzielny dziennikarz powala opryszków, skacze po dachach, wyskakuje z samolotu… Taka jest w tego 
typu opowieściach figura bohatera, więc musimy ją przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza! Gorzej, gdy 
uderza samego Fantomasa – a ten nawet nie drgnie: ewentualny pancerz może chronić przed bólem 
i kontuzją, ale nie przed prawami fizyki Newtona (żeby pozostać nieruchomym – musiałby, niczym 
Terminator, ważyć tonę…). Wyobrażam sobie jednak, jakie wrażenie te filmy wywierały na kinomanach 
sprzed pół wieku: finałowy pościg za Fantomasem w części pierwszej, barwny bal maskowy w części 
drugiej i polowanie na lisa w części trzeciej. Co do tego pierwszego pościgu… Trwa on długo, zmie-
niają się środki lokomocji; ale oglądając go – dopiero widzi się, o ile poziomów podniesie poprzeczkę 
kilkanaście lat później Steven Spielberg (chociażby sceny mordobicia na ciężarówce w Poszukiwaczach 
zaginionej Arki)!

Fantômas (po polsku to chyba… Widmos?) pojawił się w powieściach Pierre’a Souvestre’a i Mar-
cela Allaina na początku XX wieku. Został też bohaterem pięciu – wiernych pierwowzorom i utrzy-
manych w tonacji serio – filmów Louisa Feuillade’a już w epoce kina niemego. Barwna wersja André 
Hunebelle’a zbliżyła go do komediowej, ale jednak SF. Lecz w tej formie opowieść nie została dokoń-
czona. Ponoć Jean Marais (grający wszak obie główne postacie) poczuł się urażony tym, że drugopla-
nowy Louis de Funès „skradł” mu prawie cały show… Swoją drogą aż się dziwię, że tak popkulturowy 
(i francuski) temat nie skusił na przełomie XX i XXI wieku Luca Bessona!

JPP
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Drodzy wakacyjni Urodzeńcy!

Życzymy Wam, byście – już w pełni zaszczepieni i uodpornieni –
mogli w te wakacje poodwiedzać same najładniejsze zakątki

Polski, europy, świata (wciąż brzmi fantastycznie, nieprawdaż?)
Redakcja INFO
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	 27	 Władysław	Wojtkiewicz
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Z życia Klubu

rELaCJE

PRZED WAKACJAMI I W WAKACJE
Posiedzenie Zarządu nie odbyło się w ostatnim czasie. Natomiast klubowa biblioteka była czyn-
na: 26 maja, 9 czerwca, 23 czerwca. Otworzy swe podwoje jeszcze 7 lipca i 21 lipca. W sierpniu 
Maciuś będzie nieczynny. Od września mamy nadzieję wrócić do funkcjonowania w pełnym 
zakresie. 

GKF

NOWOŚCI W DZIALE GIER
Korzystając z promocji w jednym ze znanych sklepów internetowych – udało się uzupełnić ko-
lekcję o kilka fajnych gier: Eminent Domain – to lekki deckbuilder w klimacie podboju kosmosu 
(odkrywamy planety, kolonizujemy lub podbijamy je, prowadzimy badania); Little Big Fish – dwu-
osobowa gra abstrakcyjna (z bardzo uroczymi figurkami rybek); Similo – zestaw trzech talii 
(historia, baśnie, mity greckie) do kooperacyjnej gry, w której trzeba odgadnąć jedną z postaci 
porównując jej cechy z cechami pozostałych. 

Ceti

KRYPTONIM „FROMBORK”
Szpiedzy „Informatora” donoszą, że na tajnym spotkaniu GO Nordconowa zapadła decyzja 
o otwarciu rejestracji na początku wakacji. Szpiedzy nie dali rady nic więcej zarejestrować, bo 
zostali nakryci i zaproszeni na grilla z piwkiem. Szczegóły na stronie konwentu wkrótce (?).

Ceti

W TRYBIE AWARYJNYM
22 czerwca, w drugim terminie (pierwszy odwołano z powodów losowych), udało się przepro-
wadzić piątą (i ostatnią?) prelekcję na temat historii rPG. Tym razem dotarliśmy do XXI wieku 
i wpływu d20 oraz The Forge na rozwój gier fabularnych. Prelegent rozważa powtórzenie cyklu 
na kolejnych Nordconach – przez pięć lat!

Ceti

INTEGRACJA, OTRZĘSINY, ODREAGOWANIE
Na wieczór 26 czerwca, w oliwskiej Paszczy Lwa, zaplanowana jest nasza coroczna impreza inte-
gracyjna (w poprzednim numerze też była już o niej wzmianka). W związku z tym, że nie odbyła 
się ona w zeszłym roku – tym razem ma być wyjątkowo; a szczególne zaproszenie skierowano 
nowych członków… W planie: jedzenie, picie, gry, otrzęsiny – i oczywiście świetna zabawa! re-
lacja (fotorelacja?) spodziewana jest w dubeltowym numerze „Informatora” pod koniec wakacji.

Ola/red.
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NIE TYLKO Z OKAZJI DNIA DZIECKA
W majowym (#370) numerze „Informatora”, na stronie 7, zamieściliśmy zaproszenie dla Milu-
sińskich do dzielenia się rysunkami/obrazkami przez nich wykonanymi i utrzymanymi w tonacji 
fantastyki. Apel ten jest cały czas aktualny – a informatorowe łamy zawsze otwarte!

jpp 

TRZECIE SPOTKANIE Z UCZNIAMI „SOBIESKIEGO”
Przed laty nasz naczelny prowadził spotkanie poświęcone fantastyce w bibliotece I LO im. Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie. Dwa lata temu podobne odbyło się znowu, już w bardziej profesjo-
nalnej formie: w szkolnej auli, z użyciem prezentacji multimedialnej. Szczegółowy temat wykładu 
wyklarował się w analizę porównawczą pt. „Dwie genezy. Historia literackiej oraz filmowej SF” 
(prelegent nawiązywał m.in. do tez swego artykułu z „Fantastyki” 6/88). W ostatni piątek maja 
br. prawie taka sama prelekcja (nieco tylko poszerzona) zajęła dwie godziny lekcyjne online 
(z użyciem szkolnego teamsa) części uczniów z kolejnego rocznika. Wszystkie trzy spotkania, 
choć każde w innym stylu, przygotowywały nauczycielki z licealnej biblioteki. Natomiast PiPiDżej 
niezmiennie wspominał także o GKF‑ie.

red. 

W „NOWINACH” UM O „INFORMATORZE” GKF
Przed miesiącem odnotowaliśmy w informacjach klubowych, że na oficjalnej stronie miejskiej 
www.wejherowo.pl napisano o naszym klubie i naszym periodyku. Skrócona wersja tej notki 
ukazała się na 12 stronie majowego numeru ratuszowego miesięcznika „Nowiny”. One również 
wychodzą zarówno drukiem (format A4), jak też są dostępne w formie PDF na wspomnianej 
stronie miasta. Oto dokładny namiar majowych „Nowin”: http://www.wejherowo.pl/files/nowi-
ny/2021_05.pdf.

red.

SOBOTA UPALNA – ALE AKTYWNA
Pandemii nadal nie należy lekceważyć, ale ponieważ większość klubowiczek i klubowiczów za-
szczepiła się już dwiema dawkami lub przyjęła szczepionkę jednodawkową – zaczynamy powoli 
wracać z wirtualu do realu. 19 czerwca w Maciusiu odbyło się spotkanie First Generation (no-
tabene pierwsze od czerwca ubiegłego roku). Jednym z punktów programu był odbiór zaległych 
numerów „Informatora” (niektóre z obecnych osób były pod wrażeniem, że pandemia nie 
zakłóciła ciągłości wydania!). Natomiast tego samego dnia redakcja naszego periodyku spotkała 
się, też po raz pierwszy od dawna non ‑online (i jak dokładnie przed rokiem w wejherowskim 
ogródku redNaczelstwa), opracowując niniejszy numer przedwakacyjny oraz dobrze się bawiąc 
(m.in. nad żartobliwym fotokomiksem przypominającym o roku Lema). Oby tak już zostało 
również po wakacjach…

pap/jpp 
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Jarosław Jesikiewicz

Armada znowu w Gdańsku

W pierwszą sobotę czerwca mieliśmy zaszczyt zorganizować regionalne mistrzostwa Star 
Wars. Tak jak w zeszłym roku – udało nam się przyciągnąć graczy z tak egzotycznych 

kierunków Polski jak radom czy Wrocław. Dodatkowym atutem był fakt, że pogoda w długi 
weekend była idealna. W walce o tytuł mistrza Pomorza starło się czternastu admirałów. Turniej 
był prowadzony w popularnym formacie SWISS i składał się z trzech rund. Był to drugi turniej 
po wypuszczeniu dwóch nowych frakcji: republiki oraz Separatystów
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Adam „Ceti” Cetnerowski

Top 10 gier według Cetiego 3
Odc. 6 Istanbul

istanbul 

Autor: rudiger Dorn
rok wydania: 2014
Liczba graczy: 2–5
Czas gry: 40–60 minut
ranking BGG*: 124
ranking Cetiego: 3

Gra strategiczna (Strategy) – gry stra-
tegiczne to mało zdefiniowana kategoria; 

ale to są gry, o których myśli typowy „gracz”, 
czyli wymagające poświęcenia odrobiny czasu, 
zaangażowania – no i strategii,i aby wygrać.

Gra strategiczna numer 1, wg Boardgame-
geek, to Gloomhaven, które było opisane w „In-
formatorze” #356. Z tego powodu dzisiaj opiszę 
grę, która w ostatnim roku wskoczyła do mojego 
osobistego Top 10. 

Istanbul, zwycięzca prestiżowej nagro-
dy Kennerspiel des Jahres (Zaawansowana 
Gra roku), to eurogra* będąca wyścigiem* 
z wykorzystaniem mechaniki rondel* i pickup 

& deliver*. W grze wcielamy się w kupców 
poruszających się po tytułowym mieście 
z (dziurawą – o tym później) taczką i grupą 
pomocników. Naszym celem jest zdobycie 
(jako pierwsi) pewnej liczby rubinów. rubiny 
zdobywamy kupując je za złoto, przynosząc 
prezenty sułtanowi, składając ofiary w mecze-
tach i wykonując inne misje. 

W swojej turze przemieszczamy naszą 
grupkę o jedno lub dwa pola na kwadratowej 
planszy i wykonujemy czynność z tego pola. 
Jednak, aby skorzystać z pola, trzeba zostawić 
jednego z asystentów lub odebrać asystenta 
pozostawionego we wcześniejszej turze. Klu-
czem do wygrania jest więc takie planowanie 
podróży po mieście, aby rozstawiając i zbie-
rając tychże asystentów – odnosić korzyści 
z odwiedzanych pól (w ostateczności można 
zebrać się przy fontannie). 

Pola pozwalają załadować taczkę różnymi 
rodzajami dóbr; co ciekawe – za darmo! (może 
na kredyt?) Dostarczyć je na rynek, do sułta-
na lub meczetu. Możemy spróbować szczęścia 
w hazardzie lub nawet załatać taczkę. Podczas 
podróży po mieście możemy napotkać bur-
mistrza, handlarza czarnego rynku czy nawet 
bardzo przydatnego (ale niesfornego) kuzyna. 

O co chodzi z taczką? OK, to nie taczka, 
lecz wózek. Wózek ma pewną pojemność, 
którą poszerza się dokładając prostokątne 
żetony w środku (dziurawej) płytki w kształ-
cie wózka. Jest to bardzo przydatne (mamy 
więcej towarów), lukratywne (pełny wózek 
daje rubina) – ale kosztowne. 

Gra ma sporą regrywalność*, bo każdora-
zowo układ Istanbułu jest inny: każde pole to 
osobna płytka, rozstawiane są one losowo na 
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początku gry. Dodatkowo dostępne są dwa 
dodatki*, które nie dosyć, że rozbudowują 
planszę (z 16 na łącznie 25 pól), to dodają 
nowe zadania poboczne (między innymi han-
del kawą i roznoszenie listów). 

Moja opinia
Gdy pierwszy raz zagrałem w Istanbul (na 

Festiwalu Gramy z evinem!), to gra mi się 
spodobała. Kiedy drugi raz w nią zagrałem 
(w Kalifornii z losową osobą, która okazała 
się znać evina!) – wiedziałem, że bardzo mi 
się podoba i warto kupić ją do GKF‑u. Jak 
dodałem ją do biblioteki klubowej i zagrałem 
z dodatkami, to wstrzeliła do mojego ścisłego 
topu. Dlaczego?

1. Proste zasady – OK, zawsze muszę rzu-
cić okiem na instrukcję przy nietypo-
wych polach, ale podstawowa mecha-
nika jest prosta i nie da się zapomnieć.

2. Krótki czas gry – te 60 minut to nie 
kłamstwo. Nie każda gra to muszą być 
trzy godziny parowania mózgu.

3. Adrenalina – wyścig to wyścig: czy zdążę 
przed przeciwnikiem; zarówno w skali ma-
kro (wyścig po ostatni rubin), ale też mikro 
(czy przeciwnik wykupi tańszy rubin, czy 
zajmie pole i będę musiał mu płacić).

4. Duża różnorodność – zależnie, jak plan-
sza się ułoży, jak inni wykonają pierwszy 
ruch, jakie karty akcji dociągnę – będzie 
inaczej (ale zawsze dobrze). 

To jest gra, przy której z całkowitą pewno-
ścią mogę powiedzieć: złap mnie na Planszów-
karium lub Nordconie, a na pewno usiądę 
z tobą i zagram

Słowniczek:
bGG BoardGameGeek (boardgamegeek.

com) – strona o gra planszowych z jedną 
z największych, jeśli nie największą, bazą da-
nych gier planszowych; ponadto na tej stro-
nie znajdują się bardzo aktywne fora dysku-
syjne, rynek gier i wiele innych przydatnych 
materiałów. Niezbędny zasób prawdziwego 
fana gier planszowych. GKF też ma swój 
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profil z listą gier w bibliotece: https://board-
gamegeek.com/collection/user/GKF_

Dodatek (rozszerzenie, ang. expansion) – 
dodatkowe elementy do gry kupowane 
w osobnym zestawie. W wersji minima-
listycznej są to nowe karty czy żetony. 
W wersjach rozbudowanych zawierają całe 
pudełko nowych elementów oraz sporo 
zmian w zasadach. Szczególnym przypad-
kiem są tzw. Standalone expansion (samo-
istne), których można używać jako oddziel-
ną grę lub połączyć z poprzednią częścią.

euro, eurogra – gry tego typu charaktery-
zują się determinizmem, ujednoliconymi 
zasadami (kosztem klimatu czy „realizmu”) 
i (często) brakiem interakcji negatyw-
nej pomiędzy graczami. Nazwa wzięła się 
z wczesnego okresu, gdy większość tego 
typu gier powstawała w europie, w szcze-
gólności Niemczech. 

Pickup and deliver (z ang. odbierz i do-
starcz) – popularna mechanika, w której 
wykonujemy akcje „kurierskie”, czyli odbie-
ramy towary/pasażerów w jednym miejscu 
planszy i zanosimy w inne w celu zdobycia 
pieniędzy, punktów zwycięstwa itp. 

Regrywalność – (subiektywna) cecha gry 
określająca, ile razy można zagrać w grę 
nim się znudzi/wyczerpie. regrywalność 
może wynikać z dostępności różnych sce-
nariuszy/misji/przygód, obecności różnych 
dróg do zwycięstwa, losowości w grze (np. 
losowa plansza), interaktywności. 

Rondel (z ang. koło) – mechanika, w której 
mamy zestaw akcji na polach, w swojej tu-
rze przesuwamy pionek o jedno lub kilka 
pól i wykonujemy akcję z tego pola. W ten 
sposób co turę mamy inny zestaw akcji. 
Klasyczne rondel to okrąg (stąd nazwa), 
ale występują też gry liniowe (po przesko-
czeniu pola nie da się już powrócić) lub 
dwuwymiarowe (na płaszczyźnie). 

wyścig (ang. race, race game) – są to gry, 
w których zwycięża gracz, który jako 
pierwszy osiągnie zadany cel. Celem może 
być meta w grach opartych na sportach (np. 
kolarstwie, wyścigach samochodowych), ale 
może to być to też zebranie pewnych przed-
miotów (np. rubinów w Istanbule) lub nawet 
abstrakcyjnych punktów (np. Vitaculture). 

źródło: internet



ZapoWiedZi WydaWnicZe

Janusz Piszczek

Uzupełnienie zapowiedzi czerwca

Przekleństwo Pythosa (The Damnation of Pythos) – 
David Annandale 
Data wydania: 2 lipca 2021  
Wydawca: Copernicus Corporation
Dżihad butleriański (The butlerian Jihad) – Kevin J. 
Anderson & Grian Herbert 
Data wydania: 6 lipca 2021 (wznowienie) 
Wydawca: rebis
wezwijcie moje dzieci – Marta Krajewska 
Data wydania: 7 lipca 2021  
Wydawca: Genius Creations 
Pan Lodowego Ogrodu t. 2 – Jarosław Grzędowicz
Data wydania: 9 lipca 2021 (wznowienie) 
Wydawca: Fabryka Słów
Pani Cisza – Arkady Saulski 
Data wydania: 9 lipca 2021  
Wydawca: Fabryka Słów
Susza (Drought) – Graham Masterton
Data wydania: 13 lipca 2021 (wznowienie) 
Wydawca: rebis
Pełnik – Anna Lewicka 
Data wydania: 14 lipca 2021  
Wydawca: Jaguar
Grobowiec tom 1 – Antologia
Data wydania: 14 lipca 2021  
Wydawca: Vesper

Dzień, w którym rozpadł się świat (Der Tag, an dem 
die welt zerriss) – Anna benning
Data wydania: 30 czerwca 2021 
Wydawca: Media rodzina
Niewidzialne oko – erckmann-Chatrian
Data wydania: 30 czerwca 2021 
Wydawca: C&T
Gildia zabójców – Małgorzata Stefanik
Data wydania: 30 czerwca 2021 
Wydawca: Papierowy Księżyc

Zapowiedzi lipca
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Obcy 3 – Alan Dean Foster 
Data wydania: 14 lipca 2021 (wznowienie) 
Wydawca: Vesper
Grombelardzka legenda. Serce gór – Feliks w. Kres 
Data wydania: 16 lipca 2021 (wznowienie) 
Wydawca: Fabryka Słów
Ślad dymu (Smoke bitten) – Patricia briggs
Data wydania: 16 lipca 2021  
Wydawca: Fabryka Słów
Ziemia nieświęta (Unholy Land) – Lavie Tidhar
Data wydania: 20 lipca 2021  
Wydawca: Zysk i S‑ka
Podpalaczka (Firestarter) – Stephen King
Data wydania: 21 lipca 2021  
Wydawca: Albatros
O mrówkach i dinozaurach – Cixin Liu
Data wydania: 27 lipca 2021  
Wydawca: rebis
Mściwy duch (Vengeful Spirit) – Graham McNeill 
Data wydania: 27 lipca 2021  
Wydawca: Copernicus Corporation
Perturabo. Młot Olympii (Perturabo: The Hammer of 
Olympia) – Guy Haley 
Data wydania: 27 lipca 2021  
Wydawca: Copernicus Corporation
Żniwiarz dusz (Reaper of Souls) – Dan Abnett & Mike 
Lee 
Data wydania: 27 lipca 2021  
Wydawca: Copernicus Corporation
black Ops (black Ops) – Craig Alanson
Data wydania: 29 lipca 2021  
Wydawca: Drageus
Sajens Fikcje – wojciech Szyda
Data wydania: lipiec 2021  
Wydawca: Stalker Books
władca świtu – Andrzej Zimniak
Data wydania: lipiec 2021  
Wydawca: Stalker Books
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billy Summers (billy Summers) – Stephen King
Data wydania: 3 sierpnia 2021  
Wydawca: Prószyński
łowca snów (Dreamcatcher) – Stephen King
Data wydania: 4 sierpnia 2021 (wznowienie) 
Wydawca: Albatros
Dwa mutanty – Roman Kulikow
Data wydania: 20 sierpnia 2021  
Wydawca: Fabryka Słów
Sfora – Tadeusz Oszubski
Data wydania: sierpień 2021 (wznowienie) 
Wydawca: Stalker Books
Niemądre dziecko (Unwise Child) – Randall Garrett
Data wydania: sierpień 2021 
Wydawca: Stalker Books
Skaza na niebie – Tomasz Kołodziejczak
Data wydania: sierpień 2021  
Wydawca: Fabryka Słów
Nieustanna ucieczka (endless Flight) – A. C. Cabble
Data wydania: sierpień 2021  
Wydawca: Fabryka Słów
Grombelardzka legenda. wstęgi Aleru – Feliks w. 
Kres 
Data wydania: sierpień 2021 (wznowienie) 
Wydawca: Fabryka Słów
Zew wilka (The wolf ’S Call) – Anthony Ryan
Data wydania: sierpień 2021  
Wydawca: Mag 
Rozmowy pokojowe (Peace Talks) – Jim butcher
Data wydania: sierpień 2021  
Wydawca: Mag 
Trylogia Mostu (bridge trilogy) – william Gibson
Data wydania: sierpień 2021  
Wydawca: Mag 

bardzo wstępne zapowiedzi sierpnia



serialoWisko

Artur Łukasiewicz

Premiery czerwca
Nie wiem, co napisać… Może Was rozbawi Loki? A może ucieszy rick i Morty? Żaden z tych seriali 
jakoś na razie mnie nie zachwycił. Ale należy samemu się przekonać, czy warto. Dla każdego coś miłego. 
Nowości i kontynuacje. Jak zwykle Disney jest nieformalnie, bo staram się podawać jedynie seriale dys-
trybuowane oficjalną drogą. Zapraszam do oglądania! I do następnego przeczytania za dwa miesiące…

• 3 czerwca
Record of Ragnarok / sezon 2 / Netflix 
Japońskie anime na podstawie mangi. Aby nie dopuścić do zagłady Ziemi – ludzie muszą wyka-
zać się, że są godni przetrwania. Bogowie zadecydowali, że rozstrzygnie to ragnarok.

• 4 czerwca
Łasuch / sezon 1 / Netflix 
W wyniku tajemniczego wirusa w postapokaliptycznym świecie rodzą się pół‑ludzie, pół‑
‑zwierzęta – zwane Hybrydami. Bohaterem naszej historii jest Człowiek Jeleń, zwany Łasu-
chem. Jego podróży po świecie towarzyszy szorstki opiekun.

• 9 czerwca
Loki / sezon 1 / Disney + 
Po kradzieży Tesseraktu Loki zostaje zmuszony do pracy dla organizacji monitorującej linie 
czasu. Aby zapobiec katastrofie – bóg oszustwa zaczyna podróżować w czasie i zmieniać 
historię ludzkości.
Gdy sen nie nadchodzi / sezon 1 / Netflix
Globalna katastrofa sprawia, że nikt na świecie nie może zasnąć. Była żołnierka próbuje urato-
wać rodzinę, zanim jej umysł i cały świat pogrążą się w chaosie. A miliardy ludzi zaczną cierpieć 
i umierać z powodu braku snu.

• 17 czerwca
Black Summer / sezon 2 / Netflix 
W mrocznym świecie – ogarniętym apokalipsą zombie – kilkoro nieznajomych zaczyna wspól-
nie walczyć z nieumarłymi, by przetrwać zagładę i wrócić do swoich bliskich.
Katla / sezon 1 / Netflix 
Serial islandzki. rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu – z topniejącego lodu wyłaniają 
się tajemnicze elementy z czasów prehistorii; co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.
Trese / sezon 1 / Netflix 
W Manilii podziemiem przestępczym zawładnęły mroczne, nadprzyrodzone siły. Alexandra 
Trese ma utrzymać spokój, ale nie będzie on trwał długo. Produkcja azjatycka z elementami 
horroru.
Atiye / sezon 3 / Netflix 
Dalsze losy malarki ze Stambułu, która odkrywa w ruinach Anatolii symbol związany z jej 
przeszłością.
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• 20 czerwca
Rick i Morty / sezon 5 / HBO GO 
ekscentryczny naukowiec rick udaje się ze swoim wnukiem Mortym do najdziwniejszych 
miejsc w galaktyce oraz do alternatywnych rzeczywistości. Animacja dla raczej dorosłych.

• 25 czerwca
The A List / sezon 2 / Netflix 
Bohaterom tego thrillera o zjawiskach nadprzyrodzonych – nastolatkom przebywającym na 
obozie zorganizowanym na odległej wyspie – towarzyszą romanse, rywalizacja i mroczne 
tajemnice.

• 28 czerwca
The Seven Deadly Sins / sezon 5 / Netflix 
Księżniczka elizabeth poszukuje uznanych za zdrajców rycerzy – licząc, że pomogą jej odzy-
skać utracone w wyniku zamachu królestwo. Mroczne anime.

• 29 czerwca
Black Lightning / sezon 4 / Netflix 
Jefferson Pierce – dyrektor szkoły i były superbohater – wraca do akcji jako legendarny Black 
Lightning, gdy pewien gang zaczyna grozić jego rodzinie.

Kuro-Smoko-Rybo-Słoń, rysunek piórkiem, Miłosz Kasprzak (lat 9), Warszawa

Fantastyczna Galeria Milusińskich



niusy !!!
NebULe PRZyZNANe
Stowarzyszenie Amerykańskich Autorów SF (SFWA) już po raz 56. 
przyznało swe nagrody. Laureatami za rok 2020 w najważniejszych 
kategoriach zostali: za powieść – Martha Wells Network Effect; za mi-
kropowieść – P. Djèlí Clark Ring Shout; za nowelę – Sarah Pinsker Two 
Truths and a Lie; za opowiadanie – John Wiswell Open House on Haun-
ted Hill. Nagrodę Andre Norton dla powieści młodzieżowej otrzymała 
T. Kingfisher (pseudonim ursuli Vernon) za A Wizard’s Guide to Defensive 
Baking. Natomiast Nagrodę raya Bradbury’ego dla filmu lub przed-
stawienia teatralnego przyznano Michaelowi Schurowi za Czy długo 
jeszcze? (odcinek serialu Dobre Miejsce).

wg: nebulas.sfwa.org

NOMiNACJe DO ZAJDLA OGłOSZONe
22 czerwca za pośrednictwem transmisji internetowej zaprezentowano utwory, które w tym 
roku będą się ubiegały o najważniejszą literacką nagrodę w dziedzinie fantastyki. Wśród opo-
wiadań nominacje otrzymały: Święci z Vukovar Krzysztofa Matkowskiego i Krzysztofa rewiuka; 
Sen nocy miejskiej Magdaleny Kubasiewicz; Al Krzysztofa rewiuka; Gdzie Mikołaj nie może… tam 
diabła pośle! Katarzyny Bereniki Miszczuk oraz Córka poławiacza żachw Krzysztofa rewiuka. 
W kategorii powieść uczestnicy głosowania wybrali: Pieśni Chołów Macieja Głowackiego; Trzecią 
część człowieka Krzysztofa Matkowskiego; Płacz Marty Kisiel i Czerń nie zapomina Agnieszki Hałas.

grzeszcz

KOSiK wyKOSZONy
Z listy szkolnych lektur ma zniknąć m.in. powieść rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz Gang Nie-
widzialnych Ludzi. Czyżby aktualny minister nie lubił tego rodzaju fantastyki?

jpp

TRóJMieJSKie POSTAPO DebiUTANTA
Powieść Dominika Draby Do kości i do krwi rozgrywa się w roku 2099. 
Świat podnosi się do życia po wielkiej wojnie, pandemii oraz kolej-
nym zlodowaceniu. Miejscem akcji jest Gedanapolis zdominowana, 
podobnie jak większość europy, przez Wielkorosję, która militarnie 
podbiła kontynent i kontroluje go w swoim stylu. Mieszkańcom dają 
się też we znaki żywioły, których wcześniej na tym obszarze nie zna-
no. Ale w świecie u progu XXII wieku zaszły nie tylko polityczne 
i przyrodnicze zmiany; ujawniają się także siły, których pochodzenie 
nie wygląda na ziemskie. Narrator nie szczędzi sobie satyrycznych 
wycieczek pod adresem współczesnej kultury i z całą pewnością nie 
są to zabiegi politycznie poprawne. Dodatkowym atutem powieści są 
liczne odwołania do topografii i historii Trójmiasta, także tej najnow-
szej. Drażni natomiast młodopolska egzaltacja, która miejscami czyni 
tekst mało przejrzystym.

grzeszcz



czerwiec 2021 17

PieRwSZy weeKeND – NA beTONOwO
Na poły realistyczną, na poły fantastyczną powieść 
Moniki Milewskiej Latawiec z betonu zrecenzowali-
śmy swego czasu na łamach „Informatora”; wspo-
mnieliśmy też w niusach o zainspirowanym nią 
spektaklu Beton Teatru Miniatura. Z powodu pan-
demicznego lockdownu spektakl obejrzeć można 
było jedynie online. Jednak z początkiem czerwca 
ów gdański teatr otworzył swe podwoje dla publicz-
ności – oczywiście w reżimie sanitarnym.

jpp

bURZLiwA PReMieRA
Długo przygotowywana i parokrotnie przekładana Burza Williama Szekspira w reżyserii Szy-
mona Kaczmarka (notabene laureata Złotego Yoricka) zagości w wakacyjnych miesiącach na 
scenie gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Przypomnieć tu warto, iż ta pełna fantazji sztuka 
Arcymistrza była między innymi inspiracją klasycznego filmu science fiction Zakazana planeta 
Freda Wilcoxa z 1956 roku.

jpp

LeM NA PeRONie -1
Teatr Gdynia Główna, którego scena znajduje się w podziemiach głównego gdyńskiego dworca 
PKP, z okazji stulecia urodzin Stanisława Lema przygotował dla fanów fantastyki oraz miłośników 
teatru cztery spektakle oparte na jego prozie. Będą to: Maska, Czy pan istnieje, Mr. Jones?, Kongres 
futurologiczny oraz TEOHIPHIP, czyli Telechroniczna Optymalizacja Historii Powszechnej Hyperputerem 
(na podstawie opowiadania Podróż dwudziesta z Dzienników gwiazdowych). Przedstawienia te 
składają się na projekt 2021: Odyseja Lemowska.

grzeszcz

MUZyCZNie i FANTASTyCZNie
Do musicalowych adaptacji wielkiej literatury 
gdyński Teatr Muzyczny dołączy wkrótce Mistrza 
i Małgorzatę. Już od jakiegoś czasu trwa casting. Li-
czymy na recenzję Ogana w którychś z jesiennych 
Okruchów…

jpp 

JUŻ PO RAZ DRUGi w STRZebieLiNie
uczniowie szkolnego teatru Odeon w Strzebielinie wystawili adaptację powieści Harry Potter i Ksią-
żę Półkrwi. Spektakl wyreżyserował Dawid Kwidzyński, w roli głównej wystąpił Mateusz Sikora. 
To już druga taka adaptacja – przed laty w podobny sposób wystawiono pierwszy tom przygód 
młodego czarodzieja. Więcej o najnowszym spektaklu na stronie: https://telewizjattm.pl/dzien/2021‑
06‑14/56186‑swiat ‑harry ‑ego ‑pottera ‑ponownie ‑zagoscil ‑na ‑scenie ‑w ‑strzebielinie.html?play=on

jpp 
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ZMARł NeD THOMAS beATTy
W wieku 83 lat odszedł, urodzony w 1937 roku, Ned T. Beatty – amerykański ak-
tor, którego wielbiciele fantastyki mogli zapamiętać z roli Otisa (pomagiera Lexa 
Luthora z dwóch pierwszych części Supermana) oraz ojca edwarda (z drugiej 
części Egzorcysty). Był jednym z najbardziej zapracowanych aktorów w Hollywood: 
w latach 1972–2013 zagrał 166 ról.

scifi.radio/grzeszcz

SMUTNA wiADOMOŚĆ 
CZeRwCOwA
22 czerwca, cztery dni przed 78 urodzinami, 
zmarł Krzysztof Gradowski – scenarzysta, re-

żyser, dokumentalista. Autor m.in. filmowej Akademii Pana 
Kleksa i jej trzech kontynuacji oraz Dziejów Mistrza Twardow-
skiego. Był m.in. kawalerem Orderu uśmiechu.

jpp

SĄ TeŻ wPiSy GODNe UwAGi…
Na Twitterze pojawiło się zdjęcie z planu (?) piątej części kinowych przygód Indiany Jonesa. Nie 
jest to żadna archiwalna fotka, gdyż zarówno Harrison Ford, jak też otaczający go członkowie 
ekipy, noszą na twarzach maseczki. Ponoć wiekowy Indy ma walczyć z pogrobowcami narodo-
wego socjalizmu – chociaż w latach 60.–70. XX w. to bolszewicki komunizm trwał w najlepsze…

Bazyl

POwRóT ANiMOwANeGO ŚRóDZieMiA
The Lord of The Rings: War of The Rohirrim – taki tytuł będzie nosić 
najnowsza animowana produkcja ze świata Śródziemia. Fabuła 
ma się rozgrywać 250 lat przed słynną bitwą o Helmowy Jar; 
a opowiadać będzie o zmaganiach króla Helma Żelaznorękiego 
z barbarzyńcami, którzy najechali Gondor, a potem zaatako-
wali riddermarchię (na dodatek nastała wówczas Długa Zima, 
w czasie której głód dziesiątkował obrońców). Konsultantem 
przy produkcji filmu będzie współscenarzystka Jacksonowskiego 
Władcy Pierścieni Philippa Boyens, a reżyserem Kenji Kamiyama.

scifi.radio/grzeszcz

NA RAZie DLA DZieCi…
Zwycięzcą dziecięcej gry roku Kinderpsiel des Jahres zostało Dragomino. Główne nagrody zo-
staną ogłoszone w późniejszym terminie.

Ceti

ZNOwU FANTASTyCZNie ZA SZybAMi
Wdłuż przeszklonej elewacji Filharmonii Kaszubskiej od 21 czerwca oglądać można fantastyczne 
grafiki Natalii Albeckiej ‑eikmann. Autorka to rodowita mieszkanka Gościcina. Z formalnego 
wykształcenia jest filolożką angielską, z amatorskiej pasji – filmo‑ i literaturoznawczynią oraz 
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plastyczką. Prawie wylądowała w orłowskim liceum, jednak w ostatniej chwili wybrała huma-
nistyczną ścieżkę edukacji. Co wcale nie przeszkodziło jej w wygraniu kilku ogólnopolskich 
konkursów artystycznych. Jej twórczość obejmuje portrety, ilustracje książkowe oraz tatuaże 
metodą handpoke. Jeśli ktoś nie ma możliwości wybrać się na letnią wycieczkę do Wejherowa – 
bez problemu wygoogla jej prace w internecie.

wg: wck.org.pl

NOwy wyDAwCA MUZyKi eLeKTRONiCZNeJ
Wojciech Sedeńko – dobrze znany (nie tylko nam) wydawca, redaktor, antologi-
sta i właściciel internetowej księgarni z fantastyką – postanowił rozszerzyć swo-
ją działalność o wydawanie płyt winylowych z muzyką elektroniczną. Pierwszą 
przymiarką był podwójny album (w wersji CD – jeden krążek) z muzycznymi 
ilustracjami do jego antologii Mars stworzonymi przez gdańszczanina Prze-
mka rudzia. W katalogu Sedeńki znajdą się także tacy giganci polskiej sceny 
klasycznej muzyki elektronicznej, jak: endorphine, Tomasz Pauszek, Vanderson, 
Józef Skrzek czy Andymian. Projekt nosi nazwę „Antologia polskiej muzyki 
elektronicznej”, a każdy album będzie dwupłytowy. Może to już czas, żeby 
kupić sobie gramofon…

grzeszcz/sedenko.pl

MANDARyNKi ZNOwU w GDAńSKU
15.08 w ramach odbywającego się w Gdańsku united Arts 
Festival dojdzie do bezprecedensowego wydarzenia. Oto na 
jednej scenie zagra jeden z najznakomitszych zespołów upra-
wiających rock elektroniczny, czyli niemiecka grupa Tangerine 
Dream, a także czołówka polskich wykonawców el ‑muzyki: 
Marek Biliński, endorphine, Przemek rudź, Vanderson, Andy-
mian oraz Tomasz Pauszek. Obecność dla wszystkich fanów 
kosmicznych dźwięków obowiązkowa.

grzeszcz

ZASZłO NAM SłONeCZKO…
10 czerwca nad Polską miało miejsce częściowe zaćmienie 
Słońca. Od kilku procent na południu kraju, po kilkanaście 
na północy. Ponadto ten dzień w Trójmieście i na Kaszubach 

był bezchmurny. Następne częściowe zaćmienie już pod koniec przyszłego roku – ale na pełne 
zasłonięcie tarczy słonecznej nasz obszar globu poczeka długie dekady…

jpp

LeM NA iSS
Z okazji obchodów roku Lema francuski astronauta eSA, Thomas Pesquet, planuje uhonorować 
polskiego pisarza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym celu nawiązał on 
współpracę z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej oraz organizacją eSA. Jaka będzie forma 
owego uhonorowania? Przekonamy się wkrótce!

wg: kosmonauta.net
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CZTeRySTA LAT PóŹNieJ
Bezzałogowy i zasilany energią słoneczną trimaran „Mayflower” (nazwa upamiętnia trójmaszto-
wiec z XVII‑wiecznymi osadnikami) wypłynął z angielskiego Plymouth do uSA. Ma on nie tylko 
upamiętnić tamten rejs i przygotować flotę handlową do zdalnie sterowanych statków – ale 
również zbadać stan wód tej części Atlantyku. Jednostkę wyposażono w Wielkiej Brytanii, na-
tomiast jej potrójny kadłub wykonała jedna z trójmiejskich stoczni. Może po zakończeniu tego 
pionierskiego rejsu napiszemy nieco więcej o całym eksperymencie.

jpp
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Dariusz Bednarczyk
Nocny lot – albo zagadka 

osiemnastu laboratoryjnych myszek

Lot odbywał się zgodnie z planem. 1514 świerszczy cykało w najlepsze, 245 welonek dostoj-
nie pływało w podgrzewanych akwariach, 152 szczury gryzły ziarno, 134 ze 135 ślimaków 

flegmatycznie konsumowało liście, zaś 18 myszek z ufnością oczekiwało na rychłe rozwiązanie. 
Dziesiątego dnia podróży prom Blanks 77 został nieoczekiwanie zbombardowany niewy-

krytym przez Naziemne Centrum Kontroli Lotów rojem drobnych meteorytów. uderzenia 
kosmicznych kamyków spowodowały wymagającą niezwłocznej naprawy usterkę jednej z anten, 
co zmusiło całą załogę do wyjścia w przestrzeń kosmiczną. Jak poinformował rzecznik Cen-
trum – w trakcie manewru otwierania śluzy nastąpiła wprawdzie krótka przerwa w dopływie 
energii, skutkiem czego próżnia wyssała niewielką, uwzględnianą w przypadku takich lotów 
ilość tlenu z pokładu; jednakże obie usterki niezwłocznie usunięto, co należy potraktować jako 
efekt doskonałego wyszkolenia astronautów, zaś komputery stwierdziły zaledwie minimalne, 
mikro sekundowe rozhermetyzowanie. rutynowe testy mogły więc wykazać sprawność całego 
systemu. 

Po wykonaniu zadania nadzwyczaj wygłodzona załoga hurmem rzuciła się do kambuza. W la-
boratorium zaszły tymczasem nieznaczne zmiany. 1514 świerszczy zamilkło, 245 welonek skupiło 
się na dnie akwarium, szczury legły, zakopane w trocinach, 134 ze 135 ślimaków przestało żreć, 
a 18 przycupniętym myszkom odeszły wody. 

rozentuzjazmowanym sukcesem kosmonautom apetyty nadzwyczaj dopisywały. Po obiedzie 
przystąpili więc czym prędzej do deseru. W tym czasie 1514 świerszczy chaotycznie fruwało po 
terrarium, 245 welonek jak oszalałe miotało się pomiędzy ścianami szklanego akwenu, 152 szczu-
ry piszczały, 134 ze 135 ślimaków zasklepiwszy się w skorupkach próbowało przeczekać, nato-
miast 18 myszek poroniło.

Jakoś tak zaraz po deserze ktoś z załogi nieznacznie napomknął o potrzebie urozmaicenia 
kosmicznego menu. Dalsze wypadki potoczyły się błyskawicznie. John rzucił się na 1514 świersz-
czy i wtrącił je z miodem, Wołodia usmażył 245 welonek, z których część natychmiast poddał 
degustacji, natomiast pozostałą resztę powierzył zamrażarce, Lee uwędził 152 szczury, po czym 
nanizał na uprzednio porozwieszane w kabinie sznurki, Pierre z kolei niezwłocznie przyrządził 
w potrawce wszystkie 135 ślimaków, aby wspaniałomyślnie poczęstować resztę załogi. Oczywi-
ście, jak zawsze czujny w swej precyzji, komputer pokładowy nie omieszkał w sposób komple-
mentarny natychmiast powiadomić Ziemi.

 W dwa dni po tym incydencie Centrum Lotów odwołało misję. Media milczały. Co się stało 
z 18 myszkami w połogu – nadal pozostaje niezgłębioną tajemnicą



filatelistyka

Janusz Piszczek

Fantastyka na znaczkach pocztowych 
usa

Administracje pocztowe poszczególnych państw niezbyt chętnie sięgają po tematykę fanta-
styczną przy emisji znaczków pocztowych. Przez pierwszych 100 lat wydawania znaczków 

tematyka ta praktycznie nie istniała.
Po raz pierwszy możemy się jej doszukać dopiero w latach 50. i 60. XX wieku. I można 

powiedzieć, że wzięło się to z niewiedzy. W początkach tzw. ery Kosmicznej – ZSrr bardzo 
niechętnie publikował wizerunki swoich pojazdów kosmicznych, ale poczty państw satelickich 
ochoczo upamiętniały osiągnięcia swego hegemona w podboju kosmosu. W związku z tym na 
znaczkach pokazywano mniej lub bardziej fantastyczne wyobrażenia pojazdów kosmicznych. 
Często nawiązujące do grafik umieszczanych na okładka książek sf Złotego Wieku.

Jak widać na załączonych ilustracjach – 
obrazy statków kosmicznych miały niewie-
le wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze 
bardziej poetycko lot kosmiczny Gagarina 
przedstawiła poczta Czechosłowacji:

Można więc stwierdzić, że na znaczkach 
możemy znaleźć elementy science fiction, 
brak jest natomiast jakichkolwiek nawiązań 
do fantasy.

Przełom nastąpił dopiero w czasach 
wielkich sukcesów kinowych Harry’ego Pottera oraz Władcy Pierścieni.

Wiele dyrekcji pocztowych zapragnęło wykorzystać komercyjnie te sukcesy.

uS Post, instytucja wydająca znaczki pocztowe w uSA, długo broniła się przed wykorzystywa-
niem tematyki sf/f w swoich wydawnictwach. 

Po raz pierwszy w 1989 roku, z okazji XX Światowego Kongresu Pocztowego, ukazała się 
emisja pokazująca współczesne i przyszłe pojazdy pocztowe: wahadłowce kosmiczne, pojazdy 
pocztowe poruszające się po Księżycu, itp:



W 1993 roku ukazała się emisja ściśle w swej 
estetyce nawiązująca do sf Złotej ery.

edycja to Space Fantasy. Zawiera pięć 
znaczków wydrukowanych w pasku, tworzą-
cych wspólny rysunek.

Swoistą kontynuacją jest pojedynczy znaczek, 
również wydany w 1993 roku. Nazywa się po 
prostu Space. 

Znaczek służył do opłacanie przesyłek ekspre-
sowych, o czym świadczy jego nominał 2,90 $.

W 1998 roku wydano serię znaczków o wie-
le mówiącym tytule Space Discovery. Ponownie 
mamy do czynienia z pięcioma znaczkami, których 
grafika stanowi całość – tym razem przedstawia-
jącą panoramę jakiejś odległej planety.



Znaczki wydrukowano w ozdobnym ar-
kusiku zawierającym cztery paski po pięć 
znaczków.

W 2006 roku ukazała się seria dwu-
dziestu znaczków (wydrukowana na 
ozdobnym arkusiku) przedstawiająca 
superbohaterów komiksowych wydaw-
nictwa DC Comics.

Na odwrocie arkusika znajdziemy 
opisy przedstawionych postaci.



informator gkf #37126

No, i dotarliśmy wreszcie do edycji odwołującej się do konkretnego dzieła sf. W 2007 roku 
poczta uSA wydała ozdobny arkusik przedstawiający postacie i pojazdy z Gwiezdnych wojen. 
Bloczek zawiera piętnaście samoprzylepnych znaczków, których obrazy wpisują się w całościo-
wą ilustracje arkusika. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że na jego odwrocie, od strony kleju, 
wydrukowano opisy postaci i pojazdów.

Specjalnie potraktowano Yodę, któremu poświęcono osob-
ną edycję: jeden znaczek wydrukowany w dwudziestoznaczko-
wym arkusiku.



Kontynuacją edycji z 2006 roku po-
święconej komiksom DC jest wydana 
w 2007 roku seria dwudziestu znaczków 
(znowu w arkusiku dwudziestoznacz-
kowym) poświęcona superbohaterom 
Marvel Comics.



informator gkf #37128

W 2014 roku specjalnego wydawnic-
twa doczekał się Batman. Poświęcono mu 
osiem znaczków wydanych w dwudzie-
stoznaczkowym bloczku.

Kolejną superbohaterką, która docze-
kała się własnej serii znaczków, jest Won-
der Woman. Poświęcono jej cztery znaczki 
wydrukowane w dwudziestoznaczkowym 
arkusiku ozdobnym.
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romantycznych i komediowych. Cudownie 
skonstruowany, czasem przeciągnięty i prze-
gięty, lecz jakże miło się go ogląda! Dziesięć 
półgodzinnych odcinków obejrzałem w dwa dni, 
z niewielką kilkudniową przerwą na pisanie re-
cenzji do poprzedniego numeru „Informatora”. 

Na koniec serial nie tylko łapie nas na ha-
czyk i żałujemy, że to już koniec; w dodatku tak 
miesza w fabule, że ci, którzy z pozoru są ci 

„fajni i dobrzy” – jak się okazuje, tak do końca 
nimi nie są. A ci, którzy niby to są źli – okazują 
się być całkiem, całkiem. Kurde, naprawdę cze-
kam na kolejną serię!

Jeszcze na koniec zaznaczę, że uwielbiam 
Andy Allo – i to nie tylko za ten serial, bo na-
wet nie wiedziałem, że jest też aktorką. Bo 
cenię ją przede wszystkim jako wokalistkę, 
początkowo śpiewającą w chórkach Prince’a. 
Za co ów był współtwórcą jej znakomitego 
albumu Superconductor. Prince zawsze miał do-
brą rękę do świetnych wokalistek soulowych, 
a Andy jest tego doskonałym przykładem. Wy-
lansował ich z resztą całą masę, zaś kilka in-
nych śpiewających pań dzięki jego twórczości 
mogła zarobić kupę kasy.

Ale miłość do Minneapolis Sound to zupeł-
nie inna historia

Ostatnią (jak na razie) interesującą nas 
publikacją jest seria dziesięciu znaczków 
poświęcona droidom z Gwiezdnych wojen. 
W 2021 roku uS Post wydała bloczek 
zawierający dwie serie przedstawiające 
najróżniejsze droidy z różnych filmów uni-
wersum SW

dokończenie ze s. 41



OKRUCHY OGANA

Korespondencja 122

Na deskach

Załamanie mojej formy czytelniczej sprawiło, 
że nie wyrobiłem się z lekturą do czerw-

cowej korespondencji i musiałem się inspiro-
wać innymi tekstami kultury. Tak się składa, że 
najbliższe miesiące upłyną mi pod znakiem 
teatru (do obejrzenia miałem kilka zaległych 
premier oraz czeka na mnie jeszcze kilka 
nowości, w tym lemowskie – co w tym roku 
szczególnie ważne). Korzystam więc z okazji, 
by podzielić się moimi refleksjami (a może 
raczej refleksami, bo nie mam kompetencji 
teatrologa) na temat odmrożonych spektakli.

Na początek Prawiek i inne czasy według 
Olgi Tokarczuk w adaptacji Jacka Bały w Te-
atrze Miejskim w Gdyni. Zanim przejdę do ad 
remu, to jeszcze mała deklaracja: nie przeczy-
tałem ani jednej książki noblistki i po obejrze-
niu tego spektaklu nie zamierzam nadrabiać 
zaległości. Bynajmniej nie dlatego, że wkurza 
mnie jej oikofobia czy jej wywody o rzeczy‑
pospolitej jako ciemiężycielce narodów obra-
żają mój intelekt (żaden ze mnie Lem i nie 
będę się posługiwał jego opinią, bo nie mam 
złudzeń – po lekturze moich felietonów mógł-
by mnie potraktować jeszcze bardziej obceso-
wo). Ja po prostu nie przepadam za tym rodza-
jem postmodernistycznych gierek, w które się 
bawi Tokarczuk. uznaję i rozumiem, że można 
się w ten sposób opowiadać przeciw zasta-
nemu porządkowi, ale nie zmienia to faktu, że 
rozpoznania Tokarczuk mam za fałszywe, a jej 
bunt za oportunistyczny lans, który się na do-
datek świetnie jej opłaca (a jeszcze reżimowy 
minister kultury i sportu – nb. trudno go so-
bie nie wyobrażać w szortach, getrach i kor-
kach do koszuli, krawata i smokingu – załatwił 

jej zwolnienie nagrody z podatku; jakże to 
więc: można iść z prawicowymi siepaczami na 
finansowe układy – a potem udawać, że się 
cnoty nie straciło i dalej pouczać maluczkich?). 

Jaki jest gdyński Prawiek…? Najłaskawiej 
byłoby powiedzieć, że mnie nie porwał. Teatr 
to takie zjawisko, które – aby się udało – nie 
wymaga wcale wielkiego tekstu, ale zaistnie-
nia w jednym miejscu i czasie emocjonalnej 
wspólnoty aktorów i publiczności. To do ak-
torów należy wciągnięcie widzów w swoją 
grę i przekonanie ich, że biorą udział w czymś 
ważnym, a przynajmniej zajmującym (to wła-
śnie pochodna religijnych misteriów, z których 
dramat wziął swój początek). Niczego takiego 
nie doświadczyłem – i jest to opinia prawdzi-
wa, bo skrajnie subiektywna. Mimo zaangażo-
wania ogromnych sił i środków (w przedsta-
wieniu bierze udział bodajże cały zespół TMG, 
a niektórzy aktorzy grają więcej niż jedną po-
stać; dodatkowo postarano się o nietypową 
scenografię i dosyć oryginalne stroje, zwłasz-
cza dla aniołów strzegących Prawieku), nie 
dało się tego przekuć w przekonującą wizję 
i omamić iluzją mitycznego miejsca centrum 
Wszechświata, skąd wyrastają korzenie ośmiu 
gnostyckich światów. Nie kupił mnie ten mi-
stycyzm, nie porwała też zmysłowość, która 
aż kipiała ze sceny (swoją drogą: Bała, który 
kiedyś deklarował, że gdyński teatr jest miej-
ski, więc i on robi sztuki mieszczańskie, teraz 
zupełnie się swoim ideom sprzeniewierzył; no 
chyba że to mieszczanin się ostatnio zmienił 
i już nie gorszą go nagie biusty i torsy, symulo-
wane pokracznie akty seksualne czy parodie 
porodu na scenie). Nie zainteresowały mnie 
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także losy bohaterów, no może poza jednym – 
Izydorem Niebieskim naprawdę świetnie za-
granym przez Krzysztofa Berendta. Gdyby nie 
on, pewnie byłbym bliski uznania, że straciłem 
tylko czas, jeden z tych czasów, którego nie 
potrafili ustrzec mieszkańcy Prawieku. Tylko 
nielicznym, głównie kobietom, udaje się bo-
wiem z tego centralnego więzienia wszech-
świata wyrwać i coś osiągnąć w realnym życiu. 
Pozostali kiszą się i gniją poza czasem, który 
przepływa gdzieś obok nich, jedynie od czasu 
do czasu wyciągając ku nim macki (osobliwie 
dzieje się to w czasie konfliktów zbrojnych – 
jakoś obce armie zawsze potrafią znaleźć 
drogę do Prawieku). Całe przedstawienie jest 
zaś z grubsza o tym, że prawdziwą siłą poru-
szającą świat (ten rzeczywisty i mitologiczny) 
jest kobiecość wyzwolona z patriarchalnych 
okowów. Dziedziczka steruje mężem, który 
jest w jej rękach bezwolną kukłą; młynarzowa 

Niebieska zdradza męża, który został wzię-
ty w kamasze, i to z młodym jurnym Żydem; 
knajpiana ladacznica burzy wszelki porządek 
tego zaścianka dając chętnie i na zmianę, na 
koniec zaś zostaje wiedźmą (znachorką znaczy 
się); córki młynarzowej i rozpustnicy – niepo-
mne na kobiece powinności – bezproblemo-
wo przekraczają strzeżoną przez aniołów 
barierę Prawieku i przechodzą do zwykłego 
świata. Tak się hartował w naszej literaturze 
feminizm – ale chyba nikt z nas, spierających 
się o niego wówczas (czyli w połowie lat 90. 
XX wieku) m.in. z Jurkiem Szyłakiem, nie przy-
puszczał, że może on zaprowadzić Tokarczuk 
do jakichś laurów. Czas potrafi jednak płatać 
figle; szkoda tylko, że aż tak przewrotne.

Lilla Weneda Juliusza Słowackiego to ko-
lejny po Balladynie dramat z historiozoficzne-
go i niedokończonego cyklu wieszcza, który 

Bogdan Smagacki, Jacek Bała, Piotr Michalski, elżbieta Mrozińska; fot. roman Jocher 
(teatrgombrowicza.art.pl)



w baśniowo ‑legendarnych odsłonach miał 
opowiadać o prapoczątkach naszego narodu 
(Słowacki tego zamiaru nie zrealizował; swo-
istym kontynuatorem jego zamysłu był Józef 
Ignacy Kraszewski, który napisał 29 powieści 
w cyklu „Dzieje Polski”). W przeciwieństwie 
do poprzedniczki bardziej skupiał się on na za-
gadnieniach dwoistości polskiego charakteru 
wynikającej z faktu, że powstał on przez prze-
mieszanie cech miłujących pokój Wenedów 
(ludu celtyckiego) ze słowiańskimi najeźdź-
cami Lechitami, sterowanymi przez nordycką 
królową Gwinonę. Do tego pomysłu zainspi-
rowały Słowackiego pisma Fryderyka Hen-
ryka Lawestama, który uważał, że Polacy są 
częściowo pochodzenia celtyckiego (w jakimś 
stopniu to tłumaczy moją fascynację muzyką 
celtycką, Irlandią i językiem gaelickim, które-
go nie znam i nie rozumiem, za to godzinami 
mógłbym się wpatrywać w jego grafię). Jeśli 
połączymy te fakty chociażby ze znanymi ze 
szkolnej lektury frazami o czerepie rubasznym, 
który więzi w sobie duszę anielską – będzie-
my w domu, tzn. w grobie… Agamemnona 
(wiersz o tym tytule otwierał tom z pier-
wodrukiem dramatu). Trzeba bowiem i to pa-
miętać, że jednym z impulsów do powstania 
Wenedy była klęska powstania listopadowego, 
którą poeta tłumaczył sobie nie tylko brakiem 
męstwa walczących, ale jakimś fatum, które 

miało wisieć nad naszym narodem. Mistycyzm 
romantyków to jednak temat na tyle szeroki, 
że pozwolę sobie dalej weń nie zagłębiać.

Gdańska Lilla Weneda wyreżyserowana 
została przez Grzegorza Wiśniewskiego, a wy-
stawiana jest na sopockiej Scenie Kameralnej 
Teatru Wybrzeże. Podobnie jak w wypadku Pra-
wieku – nie znam oryginału, nie mogę się więc 
wypowiadać na temat skrótów i przeinaczeń 
tekstu, których dopuścił się reżyser, dopaso-
wując klasykę do własnego przesłania. (I tu 
jeszcze taka ciekawostka: Lilla Weneda cieszyła 
się ogromną popularnością w czasach zaborów 
i po odzyskaniu niepodległości, głównej boha-
terce stawiano pomniki, malowano jej obrazy, 
inspirowała inne teksty; była też pierwszym po-
wojennym przedstawieniem Teatru Polskiego 
w zrujnowanej Warszawie w 1946 roku. Dziw-
nym jednak trafem już za moich czasów szkol-
nych wypadła ona z listy lektur i nawet na po-
lonistyce nie wymagano jej czytania – może po 
aferze z Dziadami Dejmka bano się sztuki o tak 
niepoprawnej wymowie). Spektakl odbierałem 
zatem saute, jako utwór samoistny, więc tak go 
tu zreferuję. Po pierwsze muszę się od razu 
przyznać, że to przedstawienie mnie wciągnę-
ło. Intensywność emocji, multimedialne efekty, 
nawet wszechobecna nagość (niestety głów-
nie męska, ale ściśle związana z futurystyczno‑
‑fetyszystycznym anturażem realizacji) zagrały 
ze sobą znakomicie. Nie wiem, może to też 
kwestia aktorów zatrudnionych w Wybrzeżu, 
którzy zdają się górować nad swoimi gdyń-
skimi kolegami kunsztem, może ich odwaga 
przekraczania granic dobrego smaku, co też 
nie pozostawia widza obojętnym i jakoś anga-
żuje w to, co się dzieje na scenie. Nagie torsy, 
odsłonięte uda i ramiona Lillii i rozy pokryte 
bluźnierczymi tatuażami (krzyże, Chrystusy, 
Maryjki) oraz pomalowana figura Matki Boskiej, 
by wyglądała na płaczącą, zastępująca jeden 
z najistotniejszych artefaktów dramatu – harfę 
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Derwida (nb. Matka Boska pojawia się także 
u Słowackiego, nie jest to zatem jakieś szcze-
gólne nadużycie), to chwyty – moim zdaniem – 
tanie i obliczone na odwrócenie uwagi widza 
od zmanipulowanego tekstu (np. dopisanych 
do roli Kraka piosenki A ja wolę moją mamę 
czy wierszyka Pan kotek był chory). Ale są one 
jednak jakoś spójne z drapieżną i nihilistyczną 
prawdą o ludzkiej kondycji, która wyłania się 
z tej adaptacji. Nie ma więc tu mowy o żadnej 
anielskiej duszy i nikt nie rozłupie rubasznego 
czerepu. Homoseksualno ‑kazirodcze igraszki 
zastąpią prawdziwe cnoty, a o Polsce i polskości 
nie padnie tu ani jedno słowo. Słowacki pisał 
dramat o stawaniu się narodu, Wiśniewski zaś 
wystawia zaś sztukę o rozstawaniu: rodzice 
tracą dzieci, a dzieci rodziców, zło zwycięża 
i nie ma ratunku – harfa nie zagra, bo w pudle 
jest trup Lilli. Pojawi się za to kolejne wcielenie 
Lady Macbeth – bezwzględna Gwinona, która 
popycha do działania swego męża ‑ciamajdę 

Lecha. Inną aktywną kobiecą postacią tego 
spektaklu jest wróżka roza (siostra Lilli i cór-
ka Derwida) – architektka zemsty Wenedów, 
której plany nie do końca się jednak udają. 
Natomiast najmniej wymowną osobą drama-
tu jawi się gollumowaty Ślaz, który wychodzi 
z Gopła (basenu na środku sceny), pożywia się 
rybką i nie realizuje żadnego z przekazanych 
mu zadań. Tytułowa Lilla Weneda od początku 
godzi się z rolą ofiary i jest gotowa poświęcić 
swoje życie, by uratować ojca, braci, a nawet 
naród. Takiej determinacji i odwagi mogą po-
zazdrościć jej wszyscy męscy bohaterowie tej 
tragedii, którym brakuje woli, by samodzielnie 
kierować własnym życiem. W tym sensie oba 
spektakle (gdyński i sopocki) grają do jednej 
bramki: prawdziwie sprawcze są w nich kobiety, 
a faceci to tylko popychadła. Kto wie – może 
to i prawda…

Wasz wielkokacki korespondent

Krzysztof Matuszewski, Katarzyna Dałek; teatrwybrzeze.pl
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recenZje karola

Projekt wdrożenia do produkcji TIe Defen-
derów, na którym tak zależy Thrawnowi, 

ma problemy z finansowaniem. Imperium brak 
środków, by udźwignąć równocześnie koszt 
tego programu i projektu Gwiazdy Śmierci. 

Tym bardziej, że ten ostatni jest opóźniony, co 
oznacza jeszcze wyższe koszty w stosunku do 
planowanych. 

Thrawn przyjmuje zakład, że w ciągu tygo-
dnia rozwiąże problemy, które są przyczyną 
opóźnień. Jeżeli wygra – to jego projekt bę-
dzie kontynuowany. Jeżeli zaś przegra – po-
żegna się ze swoim projektem, a Imperium 
skoncentruje się na budowie Gwiazdy Śmierci.

Przyczyną opóźnień przy projekcie Gwiaz-
dy Śmierci mają być gralloki. Jest to gatunek 
szkodnika żyjącego w próżni, który atakuje 
statki z dostawami. W efekcie ich część znika. 
Thrawn szybko odkrywa, że jest to swego ro-
dzaju mistyfikacja, która umożliwia okradanie 
Imperium. Pytanie – kto za nią stoi? 

Co gorsza: okazuje się, że z powstałego 
przy tej okazji zamieszania korzystają Gry-
skowie – tajemniczy wrogowie, którzy reali-
zują swoje zagadkowe plany. A to sprawia, że 
do rozgrywki włącza się okręt Chissów. Jak 
Imperator potraktuje współpracę Thrawna 
z jego ludem?

Książka przyzwoita, ale prawie nic ponadto. 
Autor starał się gmatwać fabułę i dodawać ko-
lejne zwroty akcji, ale niewiele to pomogło. In-
tryga była niezbyt wyszukana. Nie potrafiłem 
się przejąć tą historią. Może również dlatego, 
że znałem jej finał? Taka jest właśnie słabość 
prequeli…

www.karolginter.pl

/tytuł od redakcji INFO/

Timothy Zahn
Star Wars. Thrawn: Zdrada

Karol Ginter

Alternatywa dla Gwiazdy Śmierci



RECKI Z MYSZKĄ 
Artur Łukasiewicz

Tron – moje życie, czyli 
cybernetyczny pawi ogon…

No nie ukrywam, że dużym sentymentem 
darzę początki salonów gier wideo z koń-

ca lat siedemdziesiątych i początku osiem-
dziesiątych. Jak tylko pojawiły się pierwsze 
tego typu przybytki, gdzie za piątaka (dużą 
starą piątkę) można było zagrać na flipperach, 
lub postrzelać w Asteroids, to znikałem po 
szkole (nawet jeszcze w początkach liceum 
się zdarzało) na całe godziny, by zwykle śle-
dzić, jak radzą sobie inni, bo z forsą było kru-
cho, starczyło czasem na jedną albo dwie gry 
i finisz. Zdarzało się, zwłaszcza w okresie ferii 
zimowych czy wakacyjnym, kiedy dostawałem 
od rodziców gotówkę na posiłek, że zamiast 
zjedzonego w barze obiadu – przepuszczałem 
gotówkę na automaty.

Do tego usłyszany w radiu utwór grupy 
Kraftwerk, pod znaczącym tytułem Computer-
world, w którym z miejsca zakochałem się bez 
pamięci. Potem jeden z moich kolegów za-
prezentował mi tę płytę w całości. Pamiętam, 
jak z podziwem oglądałem wykreowaną przy 
pomocy komputera okładkę longplaya. I ten 
niesamowity, wariacki i przekraczający mój 
nieletni w końcu rozum koncert owej grupy 
w 1981 roku w Operze Leśnej. A miałem wtedy 
tylko 13 lat. I byłem w tej Operze Leśnej sam. 

To tylko dygresja w dygresji

Pierwsze popołudnie stanu wojennego, a wła-
ściwie niedzielny wieczór, spędziłem – w salo-
nie gier, gdzie gościu o pseudonimie Popeye 
(na Przymorzu wszystkim doskonale znany 
właściciel takowego przybytku) jednym okiem 
rozmieniał banknoty na piątki, drugim zaś 
oglądał powtarzane po raz kolejny przemó-
wienie Jaruzelskiego. 

I wiecie co, uświadomiłem sobie właśnie 
zdaje się, że tę sierpniową środę, kiedy zaczął 
się strajk w stoczni, też spędziłem w salonie 
u Popeye’a. Zaraz po tym, jak wróciłem z wi-
zyty u okulisty.

Byłem na tyle szalony, żeby pojechać na 
przykład do Gdyni, bo ktoś mi powiedział 
o nowym salonie, który tam powstał, a któryż 
to mieścił się aż na Grabówku! Jazda z Przy-
morza pociągiem około 40 minut, potem 
kierowanie się wskazówkami rzeczonego ko-
legi typu „idź dwie przecznice, potem skręć 
w prawo sto metrów, dalej jest kościół, skręć 
w prawo i tam już parę metrów dalej jest taka 
blaszana buda – i to jest tam”.

I ja tam jechałem…
I tylko po to, by zorientować się, że rzeczo-

na budka – jest właśnie zamknięta, bo właści-
ciel gdzieś musiał wyjść. 

Pojawienie się mikrokomputerów i możliwość 
posiadania takiego urządzenia w domu stała się 
długoletnią obsesją w moim życiu. 
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I to nieziszczalne marzenie, by dostać kom-
puter choćby pod choinkę. Niestety, było to tak 
bardzo nierealne, że pozostawało marzeniem 
aż do wiosny 1988 roku, kiedy to wreszcie, po 
kilku miesiącach pracy jako mleczarz (ciekawe 
czy są tutaj tacy, którzy pamiętają tę zupełnie 
już dziś zapomnianą profesję), za zarobione pie-
niądze (w przeliczeniu na wymienialną walutę 
120 dolarów) stałem się posiadaczem kompu-
tera Atari 65Xe z magnetofonem. To było już 
prawie w chwili, kiedy socjalistyczny system wa-
lił się w gruzy. I jeśli poczekałbym jeszcze parę 
miesięcy – dostałbym ten sprzęt za złotówki.

Ba, posiadanie komputera zdeterminowa-
ło też moją zawodową przyszłość, bo ukoń-
czyłem technikum informatyczne, co zresztą 
okazało się życiową porażką. Gdyż jednak nie 
miałem serca do tej pracy: czymś innym jest 
żmudne rzeźbienie programu, a czymś innym 
popykiwanie w Arkanoida.

Ale – zaraz, zaraz – o czym my mieliśmy 
tutaj? No tak, przecież ja miałem o filmie…

Film Tron.
To musiało być w góra 1985 roku, nie póź-

niej. W Chyloni, w klubie „Collaps”. 
To była strasznie zjechana kopia filmu na 

kasecie VHS (no cóż, innych wtedy nie było) 
i ledwie, ledwie pamiętam tamten pierw-
szy seans w wypełnionej tłumem ludzi salce 
w klubie osiedlowym „remus”. O czym to 
było? Kołaczą się tylko jakieś luźne fragmenty 
z tamtego pokazu. Jeff Bridges wczytywany do 
komputera. I te świetliste motocykle.

Takimi motocyklami sterowałem nieraz 
w salonie u Popeye’a – ale to było wcześniej. Tyl-
ko czy wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że 
obcuję z filmową franczyzą? A skąd! Ważne było 
tylko to, by tak wyrolować kolegę ‑współgracza, 
by tamten po prostu odszedł w niebyt.

Potem był seans taki normalny telewizyj-
ny, chyba jeszcze na czarno ‑białym ekranie, 

a może już kolorowym? Nie pamiętam. Pew-
nie też seans w Canal Plus, który lubił zaska-
kiwać takimi pokazami – i na pewno wizyta 
w Leningradzie (a może już w Neptunie) na 
sequelu. Pewnie nawet mi się podobało. Tak 
sądzę – ale czy na pewno?

Zauważyłem, że do chwili, kiedy na potrze-
by tej recenzji obejrzałem film ponownie – 
w ogóle go nie pamiętałem. Nic a nic. Nawet 
sequela zrobionego przeszło dwadzieścia lat 
później kompletnie nie pamiętam. Pamiętam 
jedynie spektakularny show podczas Super-
bowl z 2011 roku, który jakby nawiązywał 
stylistyką do tamtego obrazu.

I tyle…

OK! 
Ten film, patrząc z dzisiejszej perspektywy 

i oglądając go na nowo w cyfrowo wyostrzo-
nej wersji, jest (wstyd przyznać) aż przesiąk-
nięty scenariuszowym absurdem. Jakaś ściśle 
nieokreślona firma encom. Zajmuje się gra-
mi? Pisaniem programów? eksperymentami 
naukowymi? I właściwie po co im urządzenie 
wczytujące daną rzecz do komputera oraz 
czemu to coś znika? I czemu nasz główny bo-
hater tak łatwo wchodzi do pomieszczenia 
z supertajnym wczytywaczem do pamięci? 
I właściwie kto w tej firmie jest szefem? Dilin-
ger czy Główny Program Kontrolny – bo wy-
gląda na to, że jednak komputer? I jakim cudem 
program szachowy dostaje takich supermocy, 
by niszczyć inne programy komputerowe (ja-
kieś arkusze kalkulacyjne), tworząc jakąś armię, 
przeciw komu? Aby więc te programy wyszko-
lić, każe im grać w jakąś grę? I skąd w dobie 
raczkujących dopiero bbs‑ów ma on dostęp 
(podobno) do programów wojskowych.

I w dodatku jeszcze jakiś koleś zostaje wpi-
sany do komputera, by tam pomagać innym 
programom w walce z przerośniętym kom-
puterowym ego szachmistrza.



informator gkf #37138

No, głupie to; głupsze niż serdelowa.

A to dopiero początek tej historii. Nie będę 
wnikał w jej dokładną treść, bo nie jest ce-
lem tej recenzji schlastanie filmu – lecz raczej 
odkurzenie pewnych klasycznych dzieł filmo-
wych. Z pewnym szacunkiem.
A co sprawia, że mimo głupiej, mocno komik-
sowej treści, mam dużo szacunku do tej Di-
sneyowskiej produkcji?

Przede wszystkim – chodzi o piętnaście 
minut (z dziewięćdziesięciu dwóch całego te-
goż dzieła), które są całkowicie wykreowane 
komputerowo. I to w czasach, kiedy królowały 
ośmiobitowe komputery, mające co najwyżej 
w mega wypasionych konfiguracjach 120 kilo‑
bajtów pamięci. A największa znana pamięć 
rAM oscylowała w granicach 2 megabajtów. 

Sam film został zrobiony w konfiguracji 
pamięci dwumegabajtowej i dysku mającego 
aż trzysta trzydzieści megabajtów pamięci! To 
była najprawdopodobniej najbardziej wypasio-
na dostępna komercyjnie maszyna kompute-
rowa, jaka wtedy istniała. 

Dwa megabajty to dzisiaj pojemność 
niewarta wspomnienia. Coś jak dziesięć 
złotych wydane na piwo i zagrychę. Nawet 
przez chwilę nie zaprzątamy sobie tym głowy. 
Piętnaście minut wygenerowane katorżniczą 

pracą 500 techników z Tajlandii, którzy praco-
wicie przenosili punkt po punkcie kolejne ka-
dry filmu do komputerowej pamięci. W czasach, 
kiedy o programach renderujących grafikę nikt 
nawet nie marzył. I trwało to piętnaście miesięcy.

I robiono to w Tajlandii, bo nikt w Disneyu 
do końca nie wierzył, że jest to możliwe. Ba, 
uznawano taki rodzaj efektu specjalnego za 

„pójście na łatwiznę”, gdyż to nie ręka ani-
matora pracowała nad dziełem, lecz maszyna 
licząca. Nawet Akademia Filmowa uznała, że 
Tronowi Oscar za coś takiego się nie należy. 

Nawet nie dostał nominacji.
Ale żeby tylko to. Ponad pięćdziesiąt minut 

reszty filmu stanowiła technika mieszana, czyli 
animacja poklatkowa i rysowana. Na czarnym 
tle budowano całą geometrię przestrzen-
ną – romby, kwadraty, stożki i temu podob-
ne rzeczy – a potem doklejano zrealizowany 
normalnie na blue screenie materiał z aktorami, 
wreszcie zaś uzupełniano resztę o szczegóły 
ubioru czy wystroju. Oczywiście króluje czerń, 
bo brakowało pamięci. W dodatku aktorzy, 
jak się im dobrze przyjrzeć, są czarno biali, 
ewentualnie jednokolorowi (pamięć, pamięć!). 
Wszystko to filmowano na taśmę w formacie 
Panavision 70 milimetrów.

Ten film ma, oprócz mocno sfiksowanej fa-
buły, niesamowicie sfiksowaną komputerowo 
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wykreowaną scenografię. I tu, mimo ograni-
czeń sprzętowych, widać kawał wyobraź -
ni . Zakręconej, szalonej, niewyobrażalnie 
fantastycznej.

A jednym ze współtwórców owej animacji 
był niejaki Moebius chociażby.

Ciśnie się też na usta pytanie, czy Tron to 
film fantastycznonaukowy? Czy to raczej bajka 
fantasy wciśnięta w kostium cybertechniki?

Niepowtarzalny, jednorazowo wykreowa-
ny komputerowo pawi ogon.

Film przyniósł pewne zyski, ale drugie życie 
zaczęło się po jego wydaniu wpierw na japoń-
skim laser dysku, a potem kasecie VHS. Stop-
niowo torował sobie drogę ku nieśmiertelno-
ści. Dziś jest raczej techniczną ciekawostką, 

którą jednak polecałbym bardzo uwadze każ-
demu komputeromaniakowi.

 
I na koniec tylko jeszcze jedno. Nie czytajcie 
polskiego opisu tego filmu w Wikipedii, bo jak 
nie znam angielskiego i korzystam z tłumacza 
Google, by czasem zrozumieć treść strony, 
to piszący streszczenie filmu nawet z niego 
nie skorzystał (a przecież mógł przynajmniej 
spróbować przetłumaczyć tekst z angielskiego, 
bo ten jest wyczerpujący i zrozumiały nawet 
przy użyciu wspomnianego tłumacza). On to 
pisał chyba ze słuchu. Ktoś mu coś opowie-
dział, niezbyt dokładnie zrozumiał; a czego nie 
wiedział – to sobie dopisał z głowy.

Apage. Tragedia i Wstyd. I to całą trójcą 
jednocześnie

Nie mogę zawieść Bazyla! Więc będą trzy 
grosze od rednacza. Ale dość dziwne...

Grosz pierwszy. W przeciwieństwie do 
naszego recenzenta – jakoś nigdy nie chwy-
ciłem bluesa gier komputerowych. Ani na ich 
wczesnym („kropeczkowym”) etapie, ani na 
etapie bardziej rozwiniętym („figurkowym”), 
ani na obecnym („wypasionym”). To nie jest 
ocena gier jako takich! To moja czysto subiek-
tywna preferencja odbiorcza. Jakoś mnie (po-
dobnie jak np. do piłki nożnej, majsterkowania, 
motoryzacji) nigdy nie ciągnęło… Pamiętam, 
jak – pisząc pracę magisterską o kategorii 
przestrzeni w fantastyce naukowej – bywałem 
u wspomnianego niedawno Jacka Stachury, by 
pożyczać odeń trudno dostępne w biblio-
tekach książki SF. Pewnego dnia gospodarz 
wziął mnie do pokoju obok, by pochwalić się 
najnowszym nabytkiem: komputerem i zesta-
wem gier (oczywiście czarno‑biały ekranik 
i wgrywanie z kaseciaka). Popatrzyłem przez 
chwilę i… zaproponowałem, byśmy wrócili do 

dysput o książkach i filmach. Jego żona, widząc 
nas wychodzących po kwadransie z pokoju, 
zrobiła wielkie oczy: byłem ich pierwszym go-
ściem, który nie utknął tam do późnej nocy…

Grosz drugi. O filmie Tron było w tamtych la-
tach bardzo głośno. Pisano o nim w periodykach 
poświęconych kinu, trochę z tych recenzenc-
kich uwag cytowałem chyba nawet w ostatnim 
(„filmowym”) rozdziale wspomnianej pracy. Ale 
samego filmu nie widziałem, bo go chyba do 
polskich kin nie zakupiono (nawet z kilkuletnim 
poślizgiem wynikającym z oszczędzania dewiz). 
Zobaczyłem go dopiero na którymś z sobie-
szewskich Nordconów. Za to w kolorze (i chy-
ba z wideoskopu – takiego trójobiektywowego 
praprzodka rzutników multimedialnych).

Grosz trzeci. Na wspomnianym koncercie 
Kraftwerku w Operze Leśnej byłem również. 
To moje studenckie czasy; miałem wtedy 22 lata. 
Tak więc na ówczesnym etapie różnica wieku 
między Arturem a mną była istotna. Teraz tych 
dziewięć lat jest właściwie bez znaczenia

PS. od RedNacza



oko na seriale 

Artur Łukasiewicz

W zaświatowo-cyfrowym 
trójkącie

Oglądanie seriali sprawia, że odkrywam 
w sobie pewne skłonności, których bym 

się po sobie nie spodziewał.
Okazuje się bowiem, że jestem masochistą.

No bo chyba od czasów The Boys żaden se-
rial nie zalazł mi tak bardzo za skórę. Niczym 
wytrawny oprawca najpierw mnie trochę po-
łaskotał (tak, że zacząłem się dobrze bawić), 
potem delikatnie dał w ucho, a następnie już 
się nie certolił, tylko walił na odlew – co jakiś 
tylko czas przerywając, by rzucić niby ‑to od-
prężającym żartem, aż wreszcie – dawaj z po-
wrotem walić sierpowymi w szczękę. W koń-
cu, kiedy nagle odczułem w sobie syndrom 
sztokholmski, serial zniknął; zostawiwszy mnie 
na lodzie z cichym skomleniem o więcej…

Tak, siedziałem przy kompie i prosiłem 
o więcej!

A Amazon Prime zapowiadał premierę 
drugiego sezonu na maj tego roku. Maj minął – 
i, za przeproszenie, ni wuja (nie, nie będzie 
tym razem brzydkich słów). Gdzieś w styczniu 
2021 roku dopiero zaczęli kręcić, czyli może 
jakoś na początku przyszłego roku? 

ech…

A było to tak. 
Na trop tego dzieła trafiłem niejako na od-

wrót niż zwykle. Wpadła mi w ręce, w ramach 
mojej rozszerzającej się retro ‑manii 8‑bito-
wej, ostra jak brzytwa (ucyfrowiona) wersja 
stareńkiego Tronu Stevena Lisbergera, więc 
pomyślałem sobie, że mógłbym coś o tym 
skrobnąć. Film jaki jest – może zobaczyć każ-
dy; a jeśli ktoś ciekaw mojej opinii – może ją 
znaleźć parę kartek wcześniej. No i film jest 

zacnie stary i ma swoją „myszowatą wartość”, 
ale… jaki serial do tego przypasować?

I od tego jest, jak się można domyślić, Świę-
ty Google. Napisałem „komputer programista, 
upload do gry, fantastyka”. Święty Google nie 
zastanawiał się sekundy i wyrzucił mi mię-
dzy innymi serial o jakże oryginalnym tytule 
Upload właśnie. Pomyślałem: co szkodzi zo-
rientować się, skupić na jeden ‑dwa odcinki. 
Niech stracę.

No, i zaczęło się…

Sytuacja wyjściowa trochę jak z Czarnego Lu-
stra. Oto już za życia i za odpowiednią opłatą 
można sobie przygotować swoiste „życie po-
zagrobowe”. To znaczy: w stosownej dla siebie 
chwili, ale (jak się domyślam) jeszcze „zanim 
się zejdzie z tego świata” (czyli jest to coś 
w rodzaju świadomego samobójstwa?) moż-
na się „przepisać” do komputerowego pro-
gramu – którym może być każdy ziemski raj, 
jaki tylko sobie ktoś wymarzy. Zamieszkać sa-
motnie, albo w towarzystwie innych zmarłych, 
robić, co się żywnie podoba i na ile wystarcza 
kasy, pędzić żywot niczym nie zmącony, rzec 
można wieczny (chyba że nagle ktoś wyłączy 
prąd, że się nieco sarkastycznie wtrącę). 

Nasz bohater Nathan (robbie Amell), za 
życia trochę beztroski programista akurat 
w danej chwili związany z Ingrid (Allegra 
edwards), przypadkowo (doprawdy? prze-
cież samochody sterowane komputerowo się 
nigdy nie psują!) ulega wypadkowi. Jest dość 
solidnie – ale wbrew pozorom nie tak mocno, 
by z tego nie wyjść z jakąś mniejszą lub więk-
szą kontuzją – skołowany wypadkiem i obra-
żeniami; dlatego – dzięki usilnym namowom 



Ingrid, by nie ryzykować, bo operacja może 
się skończyć dla niego źle – daje się zuploau-
dować do miejsca zwanego Lakewiev, czyli 
najatrakcyjniejszego ośrodka życia po śmierci. 
Tak się oczywiście składa, że rodzina Ingrid ma 
silne związki z tym miejscem. Jakie – tego do-
wiadujemy się pod koniec sezonu. 

Tak więc nasz bohater ląduje w grupie 
klientów z najwyższej półki. Ma właściwie pe-
łen luksus, może robić co mu się żywnie za-
marzy, sztuczna inteligencja troszczy się o jego 
potrzeby. Co prawda nie wszystko jeszcze 
dopracowano do ostatniego szczegółu; dlate-
go też pomocą w spornych i trudnych spra-
wach służą pracownicy Likeview – tak zwane 
„Anioły”, które mają możliwość tu i ówdzie 
„poprawić” błędy programu czy rozwiązać ja-
kiś konflikt. Wszystko po to, by Likeview rósł 
w siłę, a ludziom w nim żyło się dostatniej. 
Oczywiście, sama firma pracuje nad kolejną, 
bardziej doskonałą wersją swojego programu. 

Ale, żeby nie było zbyt kolorowo, jest 
też druga strona medalu. Tak zwana strefa 

„Dwóch Gigabajtów”, gdzie swoją nieśmier-
telność przeżywają ci, których po prostu na 
więcej nie stać. Ot. Ponure miejsce, w którym 
nie ma niczego i w którym „nic się nie robi”, 
bo każda czynność mocno zużywa dostępną 
pamięć; gdyż, jak się można domyślić, dwa gi-
gabajty to bardzo niewiele. Gdy rzeczona licz-
na gigabajtów zostanie zużyta – dana postać 

zamiera w bezruchu, do następnego okresu 
rozliczeniowego, gdzie znów ma dwa gigabajty 
do wykorzystania. Koszmar!

Po tym miejscu, i jak i po całym Lakewiev, 
oprowadza Nathana Nora (Andy Allo); to jego 

„Anioł”, który, jak można domniemywać, w re-
alu ma mocno pokręcone życie i brak stałego 
partnera. Jak się można więc szybko zorien-
tować – między Natanem a Norą „zaiskrzy”. 
Ale jest przecież Ingrid; a to ona dzierży klucz 
do pieniędzy, dzięki którym Natan w ogóle 

„egzystuje” – w dodatku potrafi być humorza-
sta i postawić na swoim, grożąc Nathanowi 
zupełnym wymazaniem. Jak pogodzić z Ingrid 
rodzące się uczucie do Nory? Jak przystoso-
wać się do miejsca, w którym nawet puszcze-
nie bąka ma zapach kremowego budyniu? I czy 
Natan kocha Ingrid? A może jednak nie? I jak 
to wszystko ze sobą pogodzić?

Dobrze, nie ukrywajmy. 
To serial z pozoru bardzo zabawny, czasami 

wręcz farsowny i miejscami mocno zbereźny, 
jednak z odcinka na odcinek nasz pogodny 
śmiech zamiera – i zaczyna się, co tu ukrywać, 
zmieniać w grymas zaskoczenia, a nawet prze-
rażenia. OK, to nie jest serial tak silny emocjo-
nalnie, jak Czarne Lustro, jednak jego duch jest tu 
mocno wyraźny. Ale to wciąż serial o wątkach 

dokończenie na s. 29



Andrzej Prószyński

Pomocne kopytko

PÓŁKA Z DVD

Pamiętacie baranka Shauna? Ten spionizo-
wany superzwierzak wplątuje się co i rusz 

w niesamowite przygody, o czym opowiada 
serial Baranek Shaun, kilka krótkometrażówek 
oraz dwa pełnometrażowe filmy. Drugi z nich, 
noszący podtytuł Farmageddon, należy do na-
szego ulubionego gatunku – chciałbym więc 
napisać o nim kilka słów.

Najkrócej mówiąc: jest to animowana wer-
sja E.T. Stevena Spielberga; co nie oznacza by-
najmniej bezmyślnego kopiowania, lecz twór-
cze przekształcenie zawartych tam motywów 
w kierunku sympatycznej parodii. No i, rzecz 
jasna, jest to nadal klasyczny baranek Shaun 
i jego rodzima farma.

Nieletnia kosmitka Lu ‑La ma słabość do 
prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych, które zwie zum -zum. Pewnej nocy 
wsiada do spodka rodziców (żywo przypo-
minającego ten z Bliskich spotkań III stopnia) 
i rusza w nieznane, co w tym wypadku ozna-
cza Ziemię, a jeszcze dokładniej okolice far-
my baranka Shauna. Kiedy świadek otwarcia 
włazu przez Lu ‑La ucieka z krzykiem, sprawa 
przedostaje się do mediów, a na miejsce lądo-
wania ściągają licznie ciekawscy oraz tłumek 
postaci w czerwonych pandemicznych ska-
fandrach pod wodzą agentki red. Bez skutku 
jednak, bo spodek (do czasu) stał się niewi-
dzialny. Zaś właściciel farmy naszego baranka 
usiłuje zrobić interes na powstałym zamie-
szaniu, tworząc park tematyczny pod nazwą 
Farmageddon…

rankiem baranek Shaun odnajduje kosmit-
kę Lu ‑La w zabudowaniach farmy i zaprzyjaź-
nia ją z całym stadem, starając się nie rzucać 
w oczy gapowatemu farmerowi, a zwłaszcza 
czujnemu psu Bitzerowi. Cóż jednak z tego, 

skoro nasza kosmitka wypatrzyła kolejne 
zum ‑zum pod postacią kombajnu i wyruszyła 
na szaloną przejażdżkę zakończoną kraksą…

Tak właściwie Lu ‑La potrafi zrobić zum‑
‑zum z prawie wszystkiego dzięki swoim 
zdolnościom telekinetycznym. Na przykład 
z kontenera na śmieci, aby udać się z Shaunem 
do swojego spodka (poniżej). Poniżej zaś, dla 
porównania, można zobaczyć, co nasz baranek 
potrafił zrobić jeszcze przed przybyciem ko-
smitki, aby zawczasu zapewnić skojarzenia ze 
znanym pierwowzorem…

Jak można się domyślić – najważniejszym 
problemem kosmitki Lu ‑La jest dodzwonienie 
się do domu, czyli mamy Me ‑Ma i taty  ub ‑Oo. 
Komunikator jest, za to nie ma zasięgu. I tu 



baranek Shaun ma szansę się wykazać, wdra-
pując się na wysoką wieżę z napisem „Farma-
geddon”. No i te kilkadziesiąt metrów wy-
starcza, zupełnie jak w filmie Ad Astra, który 
komentowałem w „Informatorze” #363.

Jak widać – skojarzeń z E.T. jest całkiem 
sporo. Poza tym są też aluzje dźwiękowe do 
innych znanych filmów. Otóż otwarciu wrót 
tajnej bazy agentki red towarzyszy sekwen-
cja dźwięków z kulminacyjnej sceny Bliskich 
spotkań III stopnia, a wewnętrzne drzwi bazy 
otwierają się po zagwizdaniu pierwszych 
sześciu nut głównego tematu serialu Z Archi-
wum X (tu warto wspomnieć, że Lu ‑La okazu-
je się muzycznie lepsza od naszego baranka). 
Trzykrotnie pojawiają się motywy z 2001: Ody-
sei kosmicznej: dwa razy sekwencja otwierająca 
(richard Strauss), tudzież raz Johann Strauss 
w całkiem odpowiednim momencie – kiedy 
spodek Lu ‑La zarysowuje świeżo pomalowa-
ny korpus stacji kosmicznej…

Jak łatwo się domyślać z moich napo-
mknięć, karkołomnych przygód jest tu znacz-
nie więcej, niż zasygnalizowałem powyżej. I to 
przygód zarówno ze świata baranka Shauna, 
jak i świata sf. Tworzy to wybuchową mieszan-
kę, którą ogląda się z przyjemnością – ale to 
już proponuję sprawdzić samemu

P.S. Na koniec chciałbym skomentować tytuł 
niniejszego tekstu. Otóż Pomocne kopytko to 
tytuł teledysku do filmu (słowa Bartosz Zi-
miński, muzyka Piotr rubik) obecnego na 
płycie i w Internecie. Co więcej, samą piosen-
kę słychać też podczas napisów końcowych 
Farmageddonu! Nie wiem, jak się to ma do 
oryginalnej ścieżki dźwiękowej, gdyż na płycie 
jest tylko ścieżka polska. Co – mówiąc nawia-
sem – jest wyjątkowo złudne, gdyż wszyscy 
bohaterowie tej opowieści porozumiewają się 
wyłącznie monosylabami, które na szczęście 
nie wymagają jakiegokolwiek tłumaczenia

baranek Shaun Film. Farmageddon 
(Shaun the Sheep Movie: Farmageddon), 
Francja, uSA, Wielka Brytania, 2019
ocena FilmWeb: 6,7, IMDb: 6,8
reżyseria: Will Becher, richard Phelan
scenariusz: Mark Burton, Jon Brown
gatunek: animacja, komedia, przygodowy
czas trwania: 1 godz. 23 min.
Obsada (głos): Justin Fletcher (baranek Shaun)
John Sparkes (Farmer, pies Bitzer)
Kate Harbour (agentka red)
Amalia Vitale (kosmitka Lu ‑La, jej mama Me ‑Ma)
richard Webber (ub ‑Oo, tata kosmitki)
Joe Sugg (chłopiec dostarczający pizzę)




