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Najwyższy czas uświadomić społeczeństwu,  że feminizm nie jest zaprze-
czeniem kobiecości, lecz jej synonimem, co widać po szacie graficznej 
obecnego numeru. Można również za pomocą zawartości rozwiązać 

odwieczną zagadkę, czy kobiety faktycznie zniewolone są w świecie zdo-
minowanym przez męską mniejszość. Warto również przypomnieć o tym, 
że najlepiej jest zachować umiar w każdej sprawie, dlatego feminizmowi 

mówimy tak! 
Pod warunkiem, że nie przybiera on ekstremalnego charakteru. 

Dotyczy to zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego zjawiska spo-
łecznego. 

Niemniej jednak wszystkie sufrażystki, emancypantki i feministki 
łączmy się!  

w t pni ks ę a
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może z(a)bawić się sama), czy nieosiagal-
nym ideale kobiecego piękna. Pracuje na 
dwie zmiany: w kopalni i w warsztacie 
samochodowym, a każdemu kto ustą-
pi jej miejsca w autobusie jest gotowa 
zrobić pogadankę o wielkiej sile drze-
miącej w tych drobnych dłoniach zmie-
niających opony. Matko, co za brednie!
 Szczerze? Żarty o stereotypowych femi-
nistkach są zabawne, ale do pewnego mo-
mentu. Bo kiedy ktoś, kto pyta mnie „ile fe-
ministek potrzeba do wkręcenia żarówki?” 
i nie czekając na odpowiedź, dławiąc się ze 
śmiechu krzyczy „żadnej! Przecież i tak nic 
nie zmieni…he..hehe…he *tu ociera łzy 
śmiechu*”, to naprawdę szlag mnie trafia. 
 
 W końcu od 1893 roku pra-
wa wyborcze mają kobiety niemalże 
na całym świecie, choć wcześniej było 
to nie do pomyślenia. I czy to nie brak 
tych praw, poniżanie i sprowadzanie ko-
biet do niskiej pozycji społecznej jest 
tym, co pojawia się wśród argumentów 
świadczących o zacofaniu danego kraju?

 A kobiety u władzy? Przecież 
już 3000 lat p.n.e na tronie Egiptu zasia-
dały właśnie kobiety! A niezaprzeczalnie 
to królowa Jadwiga jest jedną z postaci 
polskich władców, którzy najlepiej za-
pisali się na kartach historii. I choć for-
malnie była królem, nawet najbardziej 
uparci nie zrobią z niej mężczyzny. Naj-

 Wyobraź sobie, że nadchodzą 
wybory. I jedyne co może twoja mama, 
siostra lub dziewczyna, to wybranie kra-
watów dla męskich członków rodziny 
i bierne przyglądanie się wynikom bez 
jakiejkolwiek możliwości wpłynięcia za-
równo na nie, jak i na niemalże wszyst-
kie dziedziny życia społecznego. I choć 
Kowalski najchętniej zasiega rady u Ko-
walskiej mówiąc, że bez niej by sobie 
nie poradził, to chwilę później słysząc 
w telewizji o feministkach walczących 
o równe prawa, zakrzykuje „Brednie!”. 
I jak tu walczyć o równość, kiedy ciężko 
jest nawet z jednoznaczymi poglądami?
  
 Z drugiej strony, to właśnie me-
dia wykształciły w odbiorcach błędny ob-
raz zarówno idei feminizmu, jak i samej 
feministki. Nie ma się co oszukiwać; sły-
szącym te dwa hasła, na myśl przychodzi 
zwykle krótko ostrzyżona, mało urodziwa 
i ubrana jak facet kobieta w okularach, 
w domyśle także z inteligencją i humorem 
blatu kuchennego (bo przecież to w kuch-
ni jest miejsce kobiety, a kanapki same 
się nie zrobią). Dodatkowo na pewno nie 
walczy o żadną równość, tylko usiłuje 
sprowadzić mężczyzn do parteru, bo po 
to się przecież urodziła. Jej córki (o ile po-
zwoli sobie na taką zależność od partnera 
jak dzieci) nigdy nie zobaczą lalki, żeby 
móc wyrosnąć na niezależne kobiety bez 
złudzeń o książętach z bajki (bo przecież 

Wysokie obcasy, 
      czerwone pazury
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jenia swoich przekonań bardziej, niż jest 
to konieczne? Zawsze jest ta druga stro-
na medalu, więc naprawdę nie ma sensu 
w mierzeniu całej idei miarą stereotypo-
wych fanatyków. Bo przecież nikt nie lubi 
być sądzony na podstawie stereotypów. 
 Jako kobieta twierdzę, że trzeba znać umiar 
w bronieniu własnych przekonań i mieć 
duży dystans do świata, bo bez tego na-
prawdę ani rusz. Wiadomo, pewnych kon-
wencji zwyczajnie nie da się zmienić, ale 
czy to źle? Zwykle kobiety naprawdę lubią 
być przepuszczane w drzwiach, a spodnie 
najlepiej wyglądają z wysokimi obcasami.

większa znaleziona dotychczas łódź wi-
kińska była pochówkiem dwóch kobiet i 
jest najważnieszym eksponatem muzeum 
w Osebergu (jako symbol epoki „męskich” 
wikingów!). A obecnie? Jak wiele osób bez 
zastanowienia jest w stanie podać imię 
króla Hiszpanii, podczas gdy na pytanie 
o to, kto rządzi w Wielkiej Brytanii, nie-
mal każdy bez wahania odpowie „Elżbie-
ta II!”?. I czy to nie przypadkiem Angela 
Merkel „trzęsie” współczesną Europą? 
 Jak widać, tych „wkręconych ża-
rówek” zebrało się całkiem sporo.

  

 
Jedno trzeba pojąć - feminizm to nie jest 
dominacja. To dążenie do równości. Nikt 
tu nie mówi o przywilejowaniu kobiet. 
Niektórzy pytają „w takim razie dlacze-
go w nazwie jest femi?”. A no dlatego, 
że patrząc przez pryzmat historii to nie 
mężczyźni musieli walczyć o swoje pra-
wa i pozycję społeczną, a właśnie kobie-
ty. Tu naprawdę nie chodzi o jakąkolwiek 
chęć bycia „nad”. Oczywiście zdarzają się 
takie przedstawicielki feminizmu, któ-
re opowiadają o kobietach w samych su-
perlatywach, tworząc z nich rasę wyższą 
i nadgatunek. Ale czy nie każda idea ma 
wyznawców - fanatyków, którzy będą dą-
żyć do posunięcia się jeszcze dalej i wpo-

Julia Cherezińska
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[Łomot]: Dlaczego azjatycka młodzież  pra-
gnie uczyć się języka polskiego?
[Maja Polkowska]: Z dwóch powodów. Po 
pierwsze kult polskości jest zakorzeniony w 
ich rodzinach. Kobiety, które w czasie woj-
ny zostały zabrane do Kazachstanu, „wpa-
jają wnukom Polskę” przez ogromną chęć 
powrotu do niej. Kochają swoją ojczyznę  
i wszystko co z nią związane. Po drugie po 
zadowalającym zdaniu egzaminów w am-
basadzie dostają się na studia do naszego 
kraju, które są im opłacane przez okres 
5 lat. Jest to dla nich przejście do nowego 
świata.
[Ł]: Jak bardzo nauka tam różniła się od na-
uki w Polsce i czy Kazachstańska młodzież 
wykazywała większe chęci do tego niż my?
[M.P.]: Była to szkoła popołudniowa, 
szkoła Odrodzenia Narodowego, gdzie 
młodzież uczyła się języka, kultury i tra-
dycji. Spotykałam się z młodzieżą, która 
wykazuje większe chęci do nauki języka 
polskiego, lecz myślę że jest to spowodo-
wane przeszkodą, jaką są egzaminy w tym 
obcym dla nich języku.
[Ł]: Pracując, w którym kraju lepiej się Pani 
czuła?
[M.P.]: Ciężko odpowiedzieć na to py-
tanie, to zupełnie inny rodzaj pracy, na 
pewno tutaj pracuje mi się dużo prościej, 
ponieważ wszyscy mówią w moim języku i 
otaczam się moją kulturą. Samotna kobie-
ta w kraju muzułmańskim nie jest chętnie 
słuchana, było to dużym utrudnieniem, 
lecz tam codziennie zaskakiwało mnie coś 
nowego. Przykładowo, raz, gdy szłam do 
pracy, brodziłam po kostki we krwi.

W Kazachstanie trwało święto, przy każ-
dym domu zarzynano barany, a krew pły-
nęła po ulicach.
[Ł]: Jakie doświadczenia Pani zdobyła?
[M.P.]: Na pewno kulturowe i kulinarne. 
Pojechałam tam jako wegetarianka, a mu-
siałam jeść mięso konia, co było trauma-
tycznym przeżyciem. Poznałam gościn-
ność ludzi wschodu. Nauczyłam się wiele 
o sobie, przez pewien czas byłam sama, 
wróciłam silniejsza.
[Ł]: Dlaczego zdecydowała się Pani wrócić 
do kraju?
[M.P.]: W Kazachstanie poznałam moje-
go ukochanego i tęskno nam już było za 
Polską, zdecydowaliśmy się na powrót, 
początkowo 2 letni, lecz nasze życie poto-
czyło się tak, że mamy malutkie dziecko 
i zapuszczamy korzenie w Polsce.
[Ł]: Może posiada Pani jakieś najdziwniej-
sze wspomnienie?
[M.P]: Przez cały tydzień czekaliśmy na 
tamtejszego sułtana. Strona ulicy, od któ-
rej miał wjechać, została odmalowana,  
a my staliśmy tam krzycząc „Niech żyje 
Kazachstan; Niech żyje sułtan”. Poczułam 
się jak za czasów komunistycznych w Pol-
sce, po czym sułtan przyjechał, przeciął 
wstęgę i odjechał. Paranoja. Doświadczy-
łam władzy na wschodzie, gdy za każ-
dym razem wchodziłam do szkoły, byłam 
sprawdzana, czy niczego nie wnoszę, łącz-
nie z butami.
[Ł]: Podsumowując…
[M.P.]: Polecam Kazachstan, Kirgistan, 
Uzbekistan! To są przepiękne miejsca.
[Ł]: Dziękujemy za rozmowę.

Nauczycielka WOKu i języka polskiego w ,,Sienkiewiczu’’ miała okazję uczestniczyć w 
wymianie między nauczycielami. Uczyła naszego języka w Kazachstanie, Kirgistanie, 

Uzbekistanie i na Łotwie. Zadaliśmy Pani kilka pytań na temat jej podróży.
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Rozmawiały Oliwia Malesza i Ola Kozieł

Maja 

Polkowska
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nę uznali, że pora na „małą” zamianę ról. 
Umowa spisana notarialnie, Hugo posta-
nawia zostać w domu, by zaznajomić się 
z obsługą pralki i zająć się dziećmi, a Aria-
na stanie na czele firmy wynajmującej 
sprzęt budowlany. 

Dotarliby w swoim postanowieniu do 
końca, gdyby nie wścibska teściowa i zna-
jomi, którzy wszędzie muszą wtrącić swoje 

trzy grosze. 

 A może jednak nie tylko trzy? 
Książka w humorystyczny sposób ukazu-
je, jak ważna jest praca nad związkiem od 
początku do końca. Tu nie występują dro-
gi na skróty. Nieistotne też jest unoszenie 
się dumą, którą tak chętnie chcą szczycić 
się feministki. Czasem chodzi o coś więcej, 
nawet jeśli to tylko opieka nad dziećmi. 
Każdy robi to, do czego najlepiej się nada-
je. W końcu nastały czasy, gdy bransoletki 
i kolczyki robią mężczyźni, a kobiety zaj-
mują wysokie stanowiska w firmach bu-
dowlanych. Z kolei, czy wszyscy mogą 
robić to, na co mają ochotę? Użeranie się 
z „grubymi rybami” nie jest dla każde-
go, niezależnie od płci, wieku, orientacji. 
Ariana to przykład kobiety - feministki. 

Takiej prawdziwej feministki, a nie umię-
śnionej baby hetery, która z mężczyzny 

A co jeśli to kobiety są z Marsa, 
a mężczyźni z Wenus? 

 Cały światopogląd poszedłby 
w chusteczkę! Przecież to my, kobiety, 
mamy teraz wszystko na głowie - dom, 
dzieci, praca, opłacanie rachunków, stanie 
w kolejkach, gotowanie, sprzątanie. A męż-
czyźni co? Najchętniej zalęgliby się przed 
telewizorem z pilotem i butelką wody. I nie 
odchodzili do wieczora, kiedy to przycho-
dzi odpowiedni moment na sen. Ewentu-
alnie chwila sam na sam ze swoją ukocha-
ną. Zdarzają się jednak wyjątki, a jednym 
z nich jest małżeństwo Ariany i Hugo, bo-
haterów książki „Po nie swoich stronach 
łóżka” Alix Girod De l’Ain. W ich 10letnie 
małżeństwo wkradła się monotonia - coś, 
co czeka każdą parę, która utraciła iskrę.

 Praca przestała sprawiać im radość, am-
bicje poszły w odstawienie, a dzieci nie 

dają nawet chwilę odetchnąć.

Tak więc nadszedł czas na zmiany! Kroplą, 
która przelała czarę, okazał się remont, od 
tak dawna odwlekany. Para wciąż się ko-
cha mimo, że przeminęło pierwsze zauro-
czenie, nadal są dla siebie ważni, potrafią 
ze sobą rozmawiać, a co najważniejsze -  

planują przeżyć razem  
jeszcze wiele lat. Przez tę irytującą ruty-

Szpilki, betoniarka? 
Biżuteria, firma?
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Nie ma różnicy między byciem „kurą do-
mową” a „głową firmy”. 

To tylko inne miejsce wykonywanych 
czynności, a wartości wnosi takie same. 
W książce jest też mowa o tym, jak szybko 
można się zakochać. Jednakże trwanie w 
miłości to już o wiele trudniejsze zadanie. 
Książka ta pokazuje, że to wszystko jest 
możliwe, ale nie zawsze przynosi dobre 
skutki.  Sama zamiana ról męża i żony 
sugeruje nam, że książka należy do pozy-
cji humorystycznych. A więc jak już było 
wspomniane we wstępniaku - zaufajcie ró-
żowej sile, ponieważ kobiety zawsze mają 
rację! 

chce zrobić robaka pod trampkiem! 
Ariana obrazuje równouprawnienie, 
czyli to, o co my kobiety walczyłyśmy. 
Nie ma jednak co ukrywać - można 
nas kobiety uznać za płeć „słabszą”. W 
końcu nie dla nas praca fizyczna, o wie-
le lepiej czujemy się za biurkiem, z go-
rącą kawą i podgrzewanym fotelem. 

Nagle jednak przychodzi tęsknota za 
dawnym życiem, przyzwyczajeniami. 

 I tak się dzieje u naszych głów-
nych bohaterów - nabierają szacunku do 
pracy wykonywanej przez partnera i za-
czynają rozumieć jej znaczenie. Nawet jeśli 
tylko jedna strona nie boi się do tego przy-
znać. Hugo to osoba o wielu umiejętno-
ściach. Nie tylko prowadzi dobrze prospe-
rującą firmę, lecz także idealnie radzi sobie 
z dziećmi i znajduje z nimi wspólny język. 
Czego chcieć więcej, mąż idealny. Ariana 
podświadomie czuje zazdrość i postana-
wia wrócić do starego porządku rzeczy, 
aby nie wyszło na jaw, że nie ze wszyst-
kim umie sobie poradzić. Jednak prze-
cież to był jej pomysł odnośnie zamiany 
ról, więc nie wszystko będzie takie proste, 
jak by się mogło wydawać. Przyniesie to 
kolejne komplikacje ale o tym już Wy - 
czytelnicy musicie przekonać się sami.

Karolina Waplak
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 Chyba największą sławę osiągnął 
w ten sposób pewien koncern kosmetycz-
ny. Swego czasu rozsyłała ona do skrzynek 
internautów reklamy przedstawiające ko-
biety, opatrzone tekstami takimi jak: ,,Dziś 
będzie na twarz, skarbie’’, czy też ,,Mo-
krych i gorących wrażeń dostarcza [Bin-
goSpa]’’. Wywołały one oburzenie wśród 
zgorszonych internautów, według których 
reklama uprzedmiotawia kobiety, które są 
ich - nomen omen - głównym targetem. 
Jakkolwiek koncern ten wywołał zniesma-
czenie wśród odbiorców, nie doczekał się 
dalszych konsekwencji niż obsmarowanie 
w mediach. Inny los czekał pewne cen-
trum handlowe, które po złożeniu przez 
ponad 700 osób skargi do Rady Rekla-
my usunęło billboard przedstawiający 
kobiece nogi z opuszczonymi majtkami. 
 

 Konsumenci zareagowali rów-
nież po ujrzeniu reklamy Internetu przed-
stawiającej bezgłową kobietę w rozpiętych 
spodniach, opatrzoną jednoznacznym 
opisem: ,,Dajemy za darmo’’. Fundacja 
feministyczna wniosła do sądu spra-
wę odnośnie naruszenia godności. Sąd 
nie podzielał odczuć powódki i dopiero 
w drugim etapie akcji reklamowej obrazek 
został lekko zmodyfikowany – pojawiło się 
objaśnienie sloganu, zaś kobiecie nie wy-
mazano już twarzy. Przykłady podobnych 

 Co od dawna wiadomo, reklama 
jest dźwignią handlu. Aby zaś jednak do 
owego handlu doszło, musi ona przycią-
gnąć uwagę docelowych odbiorców. Naj-
lepiej uwagę przyciągają obrazy przełamu-
jące swoiste tabu, nawet co poniektórych 
szokujące. Reklama zyskuje rozgłos, staje 
się ważniejsza od produktu, któremu mia-
ła go nadać. Największe zamieszanie zaś  
w ostatnich czasach wywołują treści o cha-
rakterze seksistowskim, wywołujące zgor-
szenie nie tylko wśród środowisk femini-
stycznych. 

Szowinizm 
jest 

przereklamowany
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reklam można mnożyć. Warto zaś wspo-
mnieć, że nie są one wymysłem naszych 
czasów. Różnica widnieje w tym, że dzi-
siejsze reklamy podlegają seksualizacji, te 
z lat 70 przedstawiają zaś kobietę jako istotę, 
której miejsce znajduje się jedynie w kuch-
ni lub sugerują w niesmacznym żarcie, że 
bicie żony to świetna zabawa na wieczór. 
Co ciekawe, ówczesne feministki z powo-
dzeniem walczyły z plakatami tego typu.

 
 Podsumowując, warto się za-
stanowić, do jakiego efektu dążyły osoby 
projektujące owe reklamy. Owszem, wy-
wołały one rozgłos wśród mediów, lecz czy 
zdawali sobie oni sprawę, że nie wywołają 
pozytywnych uczuć u grupy docelowej, 
a co za tym idzie, spadnie sprzedaż? O ile 
lepiej byłoby skupić się na poprawie jako-
ści oferowanych produktów i być kojarzo-
nym przez wartościowy asortyment, nie 
zaś niesmaczne reklamy. Oktawia Czeladka
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 Zastanawiając się nad terminem 
„dziewczyna XXI wieku” widzę niezależ-
ną osobę, która wie czego chce. W obec-
nych czasach wiele obowiązków spadło 
na barki kobiet, które doskonale radzą 
sobie z trudem codziennego życia. Wiek 
XXI jest wiekiem większych możliwo-
ści, lecz mniejszej ilości czasu, większej 
wiedzy, a mniejszej umiejętności dobrej 
oceny sytuacji. Mówimy za dużo, kocha-
my za mało, kłamiemy zbyt często. Jest 
to czas, kiedy mamy mnóstwo za oknem, 
a nic w pokoju. Młode kobiety zostają 
same ze swoimi problemami, ponieważ 
coraz mniej darzą kogokolwiek zaufaniem. 
Zamykają  się w sobie, muszą stać się sa-
mowystarczalne, a najtrudniejszym zada-
niem mężczyzn jest przekonać kobietę, 
że ma on wobec niej poważne zamiary. 
Istnieje wiele dziewczyn, które prócz wy-
glądu nie mają nic więcej do zaoferowania. 

 Jednakże pocieszające jest to, że 
ich względy zdobywają panowie, którzy w 
zanadrzu też mają niewiele więcej. Wygląd 
przyciąga, a charakter zatrzymuje, lecz jak 
MY kobiety mamy go kształtować, skoro 
społeczeństwo tak wiele  od nas wymaga? 
W XXI wieku nie przykłada się tak wiel-
kiej uwagi do piękna wewnętrznego, jak 
do fizycznego. Kobiety sprzeciwiają się 
przedmiotowemu traktowaniu, gdyż chcą 
aby mężczyzn obchodziło jakie mają po-
dejście do życia, a nie ile wynosi ich ob-
wód bioder, czy talii. Pragną być akcepto-
wane takie, jakie są. Stereotypowe kobiety 
przestają istnień. Tak zwana ,,słaba płeć’’ 
zaczyna się rozwijać, podążać za wiedzą, 
za pasją, robić to, co kocha, a nie to, co 
wypada.  Dziewczyna XXI wieku jest po 
prostu sama i dzielna, lecz czasami MA-
RZY o wielkiej miłości, PRAGNIE uwagi, 
CHCE być zawsze wysłuchana, MÓWI o 
tym, co JĄ boli, JEST dziwna i trudna do 
zrozumienia, UWIELBIA być adorowana. 

Katarzyna Idzik

 DZIEWCZYNA XXI WIEKU
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zdecydowali się podążyć tą drogą. Pięk-
na królewna  mimo swej „ciapowatości” 
i odrobinę zaburzoną koordynacją rucho-
wą postanawia nauczyć się walczyć i obalić 
wiedźmę.  Może i książę jest piękny ale jed-
nocześnie nieco głupawy, a uroda królowej 
ma swoją straszliwą, tajemniczą cenę. Kra-
snoludki pomimo początkowej niechęci 
do Śnieżki postanawiają jej pomóc w od-
zyskaniu królestwa. Dbają o nią i tuczą dla 
księcia, który nadciąga z daleka w poszuki-
waniu prawdziwej miłości. Nie jest to jed-
nak typowa opowieść o królewnie, która 
śpi snem kamiennym i czeka na wybudze-
nie. Tym razem historia została ukazana 
z perspektywy królowej, co do tej pory się 
nie zdarzało, a sprawy się nieco skompli-
kują, kiedy Śnieżka powróci, aby walczyć 
o swoje racje na czele bandy siedmiu ra-
busiów. Świetny film familijny z genialną 
obsadą i nieoczekiwanym zakończeniem. 
No bo kto by przypuszczał, że bestia oka-
że się... Nie, nie, nie. Tego wam nie zdra-
dzę. Obejrzyjcie sami ten wspaniały film 
z nietypową historią, o sile kobiety, która 
postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.

Lustereczko powiedz przecie, któż jest naj-
piękniejszy w świecie?

 Julia Roberts, Lily Collins i no-
woczesny powrót do bajki z dzieciństwa 
to nieliczne z perełek tego filmu. O czym 
mowa? O „Mirror, mirror”, co zostało prze-
tłumaczone na język polski jako „Królewna 
Śnieżka”. Może jednak zacznę od początku. 
Dawno, dawno temu, za górami i za lasami 
żyła sobie księżniczka. Pewnego razu wła-
dzę w królestwie przejęła zła czarownica, 
która była zazdrosna o urodę córki zmarłe-
go króla. Wygnała  Śnieżkę i zajęła się pla-
nowaniem ślubu z majętnym księciem, bo 
przecież podatki od ludności (a dokładniej 
wszystkie ich pieniądze) już nie wystar-
czają na nowe stroje. Jednakże nie wszyst-
ko idzie po myśli nowej królowej. Młodą 
Śnieżkę z rąk bestii ratuje siedmiu krasno-
ludków. I tu zaczyna się przygoda. Sądzicie, 
że mamy tu doczynienia z historią opowia-
daną już od lat? Co to, to nie. Krasnoludki 
zamiast wydobywać złoto w kopalni robią 
to w innym miejscu. A mianowicie na 
trakcie. Okradając nieszczęśników, którzy 

Karolina Waplak
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Prym wśród kobiecych bohaterek 
gier zdecydowanie wiedzie Lara 
Croft, główna bohaterka jednej 

z najlepiej sprzedającej się od lat 
serii Tomb Raider. 

Powstała ona w latach 90, co jak na 
tamte lata było o wiele bardziej kontro-
wersyjne, niźli teraz. Bohaterka wywo-
łała skrajne reakcje, dzieląc nawet fe-
ministyczne stowarzyszenia.  Niektórzy 
okrzyknęli ją jako idealny wzorzec dla 
młodych dziewcząt, podczas gdy inni 
krytykowali ją za nierealistyczną budowę 
ciała, podkreślającą szowinizm gry stwo-
rzonej ku uciesze męskiej części graczy.
Jednak nie wszystkie bohaterki gier zo-
stały oskarżone o promowanie seksizmu. 

 Z tej konwencji dobrze wyła-
muje się Chell, bohaterka logicznej plat-
formówki Portal oraz jej sequelu – Por-
tal 2. Jako obiekt testowy, ma za zadanie 
przejść serie testów, po której ukończeniu, 
zostanie zniszczona. Chell rozpoczyna 
nieudolną walkę o przetrwanie. Mimo 
porażki poniesionej w starciu ze sztucz-
ną inteligencją, została ona zapamiętana 
głównie za wyłamanie się ze schema-
tu niezwykle atrakcyjnej bohaterki gry.

Od lat funkcjonuje krzywdzący 
stereotyp, jako że kobiety to płeć 
słaba, zarówno psychicznie, jak 

i fizycznie. 

 Że nikt nie posłałby baby do wal-
ki, no chyba, że do mięsnego po ostatni 
schabowy. Coraz częściej, na szczęście, 
ów stereotyp zostaje przełamany. W więk-
szości przypadków dokonują tego artyści, 
kreujący swe bohaterki filmowe czy też 
literackie na silne, niezależne kobiety, któ-
rym mógłby pozazdrościć niejeden męż-
czyzna. Rzadziej zdarza się to zaś w grach, 
które mimo posiadania rzesz wielbicielek 
nadal są postrzegane jako męska rozrywka.

Oktawia Czeladka
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Pozostaje pytanie, co sprawia, że 
mimo tylu przykładów gier odno-
szących sukces na rynku, których 
bohaterkami są kobiety, twórcy 
chętniej zajmują się tworzeniem 
gier skupionych wokół męskich 

postaci?

 Twierdzą oni, że takowe lepiej się sprze-
dają, na co męska część graczy odpowiada, 
że podczas gry woli spoglądać na kobiece, 
wyidealizowane ciało  dość skąpo odziane…

Grą szczególnie obfitującą w kobie-
ce postacie jest znany multiplayer 

- League of Legends. 

 Do wyboru mamy aż 43 kobiety 
na 123 bohaterów, a każda z nich posia-
da własną oryginalną historię, umiejęt-
ności oraz osobowość. Co ciekawe, jedna 
z bohaterek, LeBlanc, otrzymała swoje 
imię po pseudonimie, którego używała 
Sophie Germain, wybitna francuska ma-
tematyczka, nie mogąc studiować jawnie 
jako kobieta. W podobnej stylistyce utrzy-
mana jest Dota2 (której spin-offem jest 
LoL), będąca dziełem tego samego studia.

Przykłady można mnożyć – nie brakuje 
silnych, kobiecych bohaterek. Nawet jeśli 
nie grają one głównej roli, to coraz częściej 
stajemy przed wyborem płci bohatera, 
którym chcemy grać. Dobrymi przykła-
dami są między innymi Tekken, czy też 
seria The Elder Scrolls (do której należy 
sławetny Skyrim). Bohaterki są równie 
dobrze dopracowane, co i bohaterowie.
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 Za to, co teraz przeczytacie, od-
powiedzialność ponosi fotograf ŁOMOT- 
u. Wszelkie skargi i opinie proszę kiero-
wać do niego. 
 
 Fantastyczne i kolorowe koniki 
podbiły świat swoją słodkością w 2010r. 
Zawdzięczają to głównie Lauren Faust, 
która koordynowała powstawanie Ato-
mówek. Zwierzątka te zostały przystoso-
wane do każdej grupy wiekowej, jednakże 
niektórzy ludzie zaczęli doszukiwać się 
w tej serii ukrytych treści. Nie o tym jed-
nak tutaj drodzy czytelnicy przeczytacie. 
Zostanie wam przybliżona historia kilku 
przyjaciół, wrogów, miłości. Wszystko 
to dzieje się w magicznej Equestrii, gdzie 
rządzi Celestia zajmująca się podno-
szeniem i opuszczaniem słońca (Serio? 
Nie słyszała o wschodzie i zachodzie?). 
Z początku opiekowała się królestwem 
wraz z siostrą - Luną, która jak się każdy 
domyśla, stała się zawistna. Nie chciała 
dzielić się władzą, zbuntowała się i zo-
stała skazana na banicję. Jednak Celestia 
to nie jedyna główna bohaterka tego se-
rialu, są jeszcze inne superaśne kucyki!

  Moja faworytka w My Little 
Pony to Pinkie Pie. Ta dziewczyna ma 
moc! Śmieje się non stop (co mogą wy-
woływać ciasteczka podjadane podczas 
pracy w cukierni), lubi imprezować (a kto 
tak naprawdę nie lubi?), a do tego każdy 

musi zostać jej przyjacielem! W świecie 
Ponyville ma swoje całkowite przeciwień-
stwo - Twilight Sparkle. Dziewczyna - ku-
cyk - jednorożec - kujonka. Większość 
swojego czasu spędza na czytaniu książek 
i wykonywaniu obowiązków. Jej całkowi-
te zorganizowanie podchodzi pod obsesję 
(czas na odwyk zwierzaczku!). Kolejną 
interesującą mieszkanką tego świata jest... 
Rainbow Dash. Ma talent - potrafi chodzić 
po chmurach, a nawet przemieszczać je. 
Odważna, nie boi się ryzyka, lata najszyb-
ciej w całej krainie (po ciasteczkach Pinkie 
z pewnością). 
 
 Nadeszła pora na opisanie mę-
skiego mężczyzny - smoka Spike. Spike to 
mały pomocnik Twilight (i według mnie 
najsłodszy osobnik w tym horrorze). Może 
jednak nie zagłębimy się dalej w historię 
o Spike’u, żeby nie otrzymać kary więzie-
nia. Idąc dalej pojawia się na ekranie Ap-
plejack. Nie, nie ma ona nic wspólnego 
z szarlotką (chyba, że tylko ja mam takie 
skojarzenie?). To taki szeryf w krainie tzw. 
poniaczy. Jej unikalnym designem są 3 
jabłuszka na... biodrze. Powiedzmy. Głów-
nym celem w jej życiu jest ubrudzenie się 
i bycie nad wyraz miłą. Nie tyl-
ko ona stara się zadowolić wszyst-
kich wokół siebie. Poznajcie Flutter-
shy, nieśmiałą i łatwowierną pegazkę. 

bajka czy horror
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Zajmuje się ona zwierzętami w Ponyvil-
le (odpowiednik ludzkiej opiekunki dla 
dzieci), a gdy jej przyjaciele są w niebez-
pieczeństwie włącza tryb bojowy - odwa-
gę. Najcudowniejsze w niej są jej różowe 
włosy. No bo kto nie zachwyci się kremo-
wym pegazem z taką grzywą? No nikt. 
Jak to wszędzie bywa, pojawiają się też złe 
charaktery. Najciekawsza z nich to Trixie 
(znaczy Wielka i Potężna Trixie). Na czub-
ku jej głowy widnieje róg, a sama uważaja 
się za najbardziej uzdolnionego magicznie 
kucyka w Equestrii. Czy to prawda? Jeszcze 
nie zostało powiedziane ostatnie słowo...

  W tym miejscu zakończę rozpły-
wanie się nad urodą i życiem bronies. Naj-
bardziej interesującą rzeczą w całej serii są 
Raporty Przyjaźni. Szczególnie są one po-
lecane osobom, które nie rozumieją defi-
nicji przyjaźni, wsparcia. Twilight Sparkle 
otrzymuje od Celestii zadanie. Polega ono 
na szkoleniu się Twilight w magii sympatii. 
Na koniec każdego odcinka przytaczane 
są krótkie informacje - morały - zawarte 
w treści całego odcinka. Jeśli jeszcze tego 
nie widzieliście, to zobaczcie! Może i wy 
staniecie się fanami szalonych kucyków? 
Interpretacja dowolna. Zaufajcie mi czy-
telnicy, jeśli niczego się nie nauczycie, to 
przynajmniej spożytkujecie czas na oglą-
danie przesadnej słodkości. Tymczasem 
redakcja ŁOMOT-u zasiada na kanapie, 

Karolina Waplak
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O etyce narodowej

   
 Jako belfer czuję się zobowiąza-
ny do skomentowania artykułu Pana Re-
daktora Adama Kawałka, który ukazał się 
w nieregularniku „Łomot” nr 44, z li-
stopada 2014r. Po lekturze artyku-
łu pojawiło się pytanie: czy Pan Ka-
wałek pod eufemistyczym pojęciem 
„etyki narodowej” promuje nacjonalizm?
Gdyby tak miało być, to jest to dla 
mnie oczywiste, że autor nie odma-
wia prawa wszystkim narodom (a nie 
wyłącznie polskiemu) do kierowania 
się tą ideologią. (W  innym przypad-
ku jego postawa byłaby nieetyczna).
W związku z powyższym sugerował-
bym, aby autor artykułu przypomniał 
sobie jakie były skutki niemieckie-
go i ukraińskiego nacjonalizmu dla 
ludności Polski w latach trzydzie-
stych i czterdziestych ubiegłego wieku.
Przypominam jednocześnie, że dzięki 
propagowaniu „etyki ogólnokrajowej”, 
o której Pan Kawałek pisze, iż cyt. „...jest 
ona kolejnym frazesem: nie przynosi ocze-
kiwanego efektu, ... a jedynie zgniliznę, 
upadek moralności i obyczajowości, oraz 

Polemika. 
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Jarosław Maj

ogólnoświatowe zagubienie się w rzeczy-
wistości, relatywizmie”, od około 70 lat 
w Europie Zachodniej i Środkowej mamy 
do czynienia z okresem pokoju (co do 
tej pory chyba się nie zdarzało). W tym 
okresie jedyny poważny konfilkt zbrojny, 
w trakcie którego powszechnym zjawi-
skiem były czystki etniczne, wystąpił na 
początku lat 90. XX w. w byłej Jugosła-
wii. Podłożem tej wojny był nacjonalizm 
(głównie serbski) oraz różnice wyzna-
niowe. Redaktor Kawałek przywołuje 
przykład Turcji odnoszącej sukcesy po-
lityczne i gospodarcze poprzez realizację 
„etyki narodowej”, dlatego informuję, że 
w latach 1915-1916 Turcy realizując na-
rodowe interesy wymordowali ok. 1.5mln 
Ormian, a obecnie prowadzą okresowe 
działania militarne przeciwko Kurdom 
i od kilkudziesięciu lat bezskutecznie 
czynią starania o przyjęccie do UE. Po-
wyższe przykłady skłaniają do zasta-
nowienia się co jest mniejszym złem, 
cyt. „...ułuda postępowego bagna ety-
ki ogólnoludzkiej...” czy ludobójstwo.



o f e m i n i s t k a c h słów kilka...





„Bo to baby rządzą 
światem...”


