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„Mówiąc o fi lmach pokazywanych w głównym 
konkursie naszego festiwalu, często używam 
określenia, że są to fi lmy wykraczające poza 
granice konwencjonalnego kina. Co to ozna-
cza? Czy w kinie XXI wieku, kształtowanym 
przez gusta masowej publiczności, jest jesz-
cze miejsce dla reżyserów idących na przekór 
modom, dla indywidualistów operujących wła-
snym stylem, językiem nie do podrobienia?”

Roman Gutek, Tych filmów nie zapomnisz`,
„Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 16 lipca 2013, s. 5.


„Ostatnio byłam z moim synem [ma ADHD] 
w kinie. To dla mnie zawsze próba tolerancji. 
Nauczono mnie, by w kinie siedzieć jak trusia 
(z szacunku do kina i innych widzów)”.
Paulina Reiter, Polski lek na ADHD, „Wysokie Obcasy” 
25/2013, „Gazeta Wyborcza” 144/2013, s. 2.


„To proste. Bo aplikacja musi być prosta, żeby 
stała się popularna. Codziennie jeden obraz – 
u nas po południu, w Stanach w porze śniada-

nia, bo tam jest najwięcej użytkowników. Jeden
obraz i krótka anegdotka o nim, pięć zdań. Zu-
zanna Stańska wie, że ludzie potrzebują (też)
sztuki jako rozrywki, a nie tylko katartyczno-
-intelektualnych uniesień”.
Miłada Jędrysik, Arcydzieła w komórce, „Wysokie
Obcasy” 2013, „Gazeta Wyborcza” 180/2013, s. 5.


„Woody Allen potrafi  swym umysłem oczarować
najpiękniejsze kobiety. Całuje się na ekranie 
z uroczą Diane Keaton i ze świeżutką Mariel
Hemingway, a przez lata był partnerem ujmu-
jącej Mii Farrow, która musiała go porównywać 
do byłego męża Franka Sinatry, ale nie uciekała 
z krzykiem”.

Krzysztof Kłopotowski, Chudy a sprośny, „Plus Minus” 
27/2013, „Rzeczpospolita” 156/2013, s. P11.


„Jeśli to kogoś uspokoi, to sama też pokazywałam
[waginę] w krzakach kolegom w przedszkolu”.

Paulina Reiter, Od redakcji, „Wysokie Obcasy” 29/2013,
„Gazeta Wyborcza” 168/2013, s. 2. 

Jak nam świeżo
doniesła prasa
Adam Poprawa
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Trafki z imentu


„Na podstawie tego, co mówią nam ks. Pereira 
oraz polscy instruktorzy tej praktyki [...], praw-
dopodobny wydaje się wniosek, że ćwicząc au-
tentyczną jogę, nie sposób całkowicie oddzielić
aspektu fi zycznego od duchowego. To wcale nie
oznacza, że ćwiczenie musi być dla katolika 
szkodliwe. Wręcz przeciwnie”.

Piotr Sikora, Czy katolik może ćwiczyć?,
„Tygodnik Powszechny” 30/2013, s. 7.


„– Kuria zarezerwowała na Dni Młodzieży 
wszystkie miejsca w akademikach. [...] – mówi
Majchrowski”.
Magdalena Kursa, Małgorzata Skowrońska,
Kraków czeka na miliony,
„Gazeta Wyborcza” 176/2013, s. 3.


„Zbyt wiele złego dzieje się na świecie przez na-
dmuchane ego”.

Sylwia Chutnik, [ankieta nominowanych do Nagrody Nike], 
„Gazeta Wyborcza” 166/2013, s. 12.


„Bogata osobowość Jana Pawła II sprawia, że
nadaje się on na patrona wszystkich możliwych
spraw, prywatnych i publicznych.
[...]
Na najniższym poziomie obawiam się, że za-
dekretowana świętość Jana Pawła II spłaszczy 
jego wizerunek”.

Jarosław Mikołajewski, Kłopot z kanonizacją,
„Gazeta Wyborcza” 156/2013, s. 17.


„Gdyby nie wygląd i delikatność muzyki, [Co-
hen] mógłby być królem punk rocka. Od lat 
śpiewa przecież I Got No Future o tym, że nie
ma przed nim przyszłości i ciągle wpada w ko-
lejne kryzysy.
[...]

Za swoim ulubionym bohaterem Grekiem Zor-
bą [Cohen] powinien dodać, że «życie jest kata-
strofą»”.

Jacek Cieślak, Urzekający drań, „Plus Minus” 28/2013,
„Rzeczpospolita” 162/2013, s. P13.


„Historia innych zespołów odgrywających
w popkulturze podobną rolę do Kraftwerku,
jak na przykład The Beatles, Pink Floyd czy Sex
Pistols, jest już dziś prześwietlona pod każdym
kątem”.

Wojciech Orliński, Eine kleine Tanzmusik,
„Gazeta Wyborcza” 148/2013, s. 12.


„Amerykański «New York Times» czy brytyjskie
«Independent» i «Guardian» publikowały ko-
lejno obszerne eseje dowodzące, że znaczenie
Kraftwerk dla muzyki popularnej – od elektro-
niki, przez hip-hop, po syntezatorowe przebo-
je – porównać można jedynie do The Beatles,
często z korzyścią dla Niemców”.

Mariusz Herma, Powrót do przyszłości,
„Polityka” 23/2013, s. 87.


„A w październiku 2009 r. generał wszedł
w moje życie raz jeszcze. Odwiedził Kraków,
a mnie usadzono na obiedzie obok niego. Pierw-
szy raz przyszło mi wtedy z nim rozmawiać. I nie
miałem już wątpliwości: to «polski Imre Nagy»”.

Andrzej Romanowski, Kim jest generał,
„Gazeta Wyborcza” 156/2013, s. 19.


„Generał i jego miejsce w historii Polski zawsze
będą wywoływać spory. Zwłaszcza gdy dotyczą 
biografi i pękniętej, polityka komunistycznego,
który przetrwał na bardzo wysokim stanowi-
sku Marzec ’68, interwencję w Czechosłowacji,
masakrę robotników na Wybrzeżu w grud-
niu 1970 r. czy »ścieżki zdrowia« w Radomiu



158  

w czerwcu 1976. To normalne – spory o prze-
szłość są warunkiem żywotności kultury naro-
dowej.
[...]
Gen. Jaruzelski, który będąc wszechwładnym 
dyktatorem, odrzucił tytuł marszałka, łączył 
omnipotencję władzy ze swoistą skromnością”.  

Adam Michnik, Generał i polskie losy,
„Gazeta Wyborcza” 156/2013, s. 18. 


„Niepełnosprawny intelektualnie 25-latek ma 
skomplikowaną sytuację prawną. Miał w sumie 
siedem wyroków za kradzieże. Zbierał złom, 
a przy okazji kradł cenne dla właścicieli przed-
mioty, np. rowery (jak podaje PAP, w latach 
2008-12 dokonał kradzieży łącznie na 10 tys. zł)”.

Monika Adamowska, 
Niepełnosprawny Radek – ułaskawienie czy więzienie?,
„Gazeta Wyborcza” 180/2013, s. 3.


„Jestem wielbicielem pomysłowości i inwencji 
językowej Niziurskiego – gdyby pisał po angiel-
sku, byłby sławą światową. [...]
Wiesław Michnikowski, grający główną rolę – 
Podkolesina, jest tu z mimiki wyjątkowo podob-
ny do Stana Laurela, czyli słynnego Flipa.[...]
Gdyby przed laty zobaczył to [Kłopoty to moja spe-[[
cjalność] ktoś z Hollywoodu, Piwowski dostałby 
pewnie szansę sfi lmowania książki Chandlera”.
Jacek Szczerba, Znacie? To oglądajcie!,
„Gazeta Wyborcza” 181/2013, s. 12. 


„Bąkowski, autor muzyki, słów i warstwy gra-
fi cznej płyty, przykuwa uwagę jak nikt. Wywo-
łuje w słuchaczu ból głowy, uczucie odrealnie-
nia. Kaleczy go. Jak Białoszewski, Cave i młody 
Beksiński”.
Jacek Świąder,
[nota o płycie Wojciecha Bąkowskiego Kształt],
„Gazeta Wyborcza” 167/2013, s. 26. 


„A co do tego wspomnianego przeze mnie
Włocha, to było tak: kiedy ów Jan XXIII, dla 
niektórych nazbyt postępowy, był odważnie
beatyfi kowany, to dla kościelnej równowagi
uhonorowano wtedy również papieża całkiem
innego. Mianowicie Piusa IX, który napisał
sławny Syllabus i dzielnie się opierał postępo-
wym nowinkom”. 

Jonasz [Jan Turnau], Bez cudu, bez Piusa,
„Gazeta Wyborcza” 180/2013, s. 3. 


„Otóż to, że Franciszek nie chce się chować za 
kuloodporną szybą, uważam za etyczną normal-
ność. [w oryginale od nowego akapitu] Jan Pa-
weł II po zamachu dał się złamać, Benedykt XVI
w ogóle nie lubił gestów, ich następca jest nie-
ugięty. Co mnie zupełnie nie dziwi: w końcu Je-
zus też nie skorzystał z możliwości obrony przed
zabójcami, choć gdy chciał, sięgał po cud”.

Jan Turnau, Franciszek się kulom nie kłania,
„Gazeta Wyborcza” 175/2013, s. 2.                  


