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SZCZYT NATO
W WARSZAWIE

PRIORYTETY I OBAWY

WARSZAWA
DA SIĘ LUBIĆ…

NASI AUTORZY

Poznajmy się bliżej…

Karol Plewa –
redaktor
naczelny
tygodnika. Fan
poezji śpiewanej,
przy której
przenosi się
w inny wymiar.

Paweł Zdziarski –
szef działu
Polityka i
Społeczeństwo,
redaktor naczelny
youtubowego
kanału Apetyt na
prawdę, z
zamiłowania
historyk i teolog.

Klaudia Dadura sekretarz
redakcji. Jej drugi
żywioł obok
polityki to moda.
Dla niej nie ma
rzeczy
niemożliwych.

Katarzyna
Szczypińska –
miłośniczka
dobrego humoru
i równie dobrej
kawy. Oddana
fanka siatkówki.

Aleksandra Gielo
– szefowa działu
Kultura.
Fanatyczka dobrej
książki, festiwali
muzycznych,
zagranicznego
kina oraz języków
obcych.

Damian Trzpil –
z wykształcenia
fotograf.
Wyuczony zawód
to jego pasja.

NASI AUTORZY

Alicja
Maliszewska w wolnym czasie
lubi uczyć się
języków obcych.
Pracuje w szkole
języka
francuskiego.

Paweł
Gołaszewski –
szef działu Sport.
Lubi wylewać z
siebie siódme
poty.

Jakub Mierecki miłośnik starych
samochodów.
Najchętniej
wsiadłby w jeden
z nich i pojechał w
podróż dookoła
świata.

Paweł Szwajda Technologia –
nigdy. Sport –
innym razem. Ale
za to kino, książka,
moda i design –
zawsze.

Sebastian Fedorczyk – szef
działu Historia. Miłośnik
finezyjnych nakryć głowy,

Katarzyna
Zabora Miłośniczka
książek, zwłaszcza
tych związanych
z kulturą
Dalekiego
Wschodu.

Norbert Zaborski
- Pasjonat piłki
nożnej. Interesuje
się też
marketingiem
medialnym.

dr Milena Kindziuk –
opiekun naukowy
projektu. Entuzjastka
tygodnika ,,Słowo się rzekło”.

Słowo się rzekło…
Drodzy Czytelnicy,
z
nieukrywaną
przyjemno cią
oddajemy w Wasze ręce premierowy
tygodnik opinii ,,Słowo się rzekło”.
Jednocze nie
liczymy
na
to,
że
przeczytacie go ,,od deski do deski”. I nie
na jednym wdechu, bo zapewniam, że
zagadnienia podjęte przez ten tygodnik,
wymagają bardziej wnikliwej analizy.
Autorzy, których teksty widnieją na
naszych łamach, są młodymi ludźmi
niepozbawionymi dojrzałego i krytycznego
spojrzenia na otaczającą rzeczywisto ć.
Przykucie Państwa uwagi i utkanie
wzajemnej nici porozumienia byłoby dla
tych
młodych
ludzi
najwyższym
wyróżnieniem.
Premiera tygodnika ,,Słowo się
rzekło” następuje w okresie bardzo
gorącym nie tylko dla Polski i Europy, ale
i dla całego wiata. Mamy rok 2016 i rządy
nad Wisłą sprawuje partia Jarosława
Kaczyńskiego. A jeszcze do niedawna
oponenci prezesa PiS, powtarzali zgodnie,
że jest on politycznym trupem, który
powinien pożegnać się z wszelkimi
marzeniami o wielkiej władzy. Tymczasem

stało się na odwrót, a co więcej Polska pod
wodzą Kaczyńskiego trafiła na usta Europy
z niespotykaną dotąd mocą. Na
brukselskim bruku nie milknie pie ń
o zagrożonej demokracji w kraju, który do
niedawna był ziemskim rajem. Europejscy
decydenci do tego stopnia są zaniepokojeni
sytuacją w Polsce, że dla jej dobra
zrezygnowali z kontroli sytuacji na
własnym podwórku. W imię tolerancji
i otwarto ci brukselski establishment
przyzwala na krwawe zamachy islamistów
i obracanie w pył chrze cijańskiego
dziedzictwa Starego Kontynentu.
To co najważniejsze w 2016 roku,
nadal jest jednak dopiero przed Polską.
W lipcu nasz kraj będzie gospodarzem
szczytu NATO i
wiatowych Dni
Młodzieży. Patrząc na europejskie
poczynania wyznawców islamu, trudno
wyczekiwać tych chwil z beztroską. Do
zasadnych obaw o bezpieczeństwo obydwu
wydarzeń odnosimy się na łamach tego
tygodnika.
Podejmujemy
również
refleksję, jakie następstwa dla naszego
kraju może mieć szczyt NATO.
Nie zapominajmy, że przez cały rok
2016
więtujemy
1050.
urodziny
chrze cijaństwa w Polsce. W 966 roku
Mieszko I wprowadził Polskę na cieżkę
Chrystusa. Z tego kursu nigdy nie
zboczyli my. Również dzisiaj, gdy głęboki
kryzys przeżywa europejska tożsamo ć,
Polska pozostaje wierna chrze cijaństwu.
Być może od nas zależy przyszło ć
Starego Kontynentu. Przez 1050 lat
podążamy
niezmiennie
za
głosem
Chrystusa, który nakazał pomagać bliźnim.
Wyciągnijmy
z
opresji
Europę
wycieńczoną
polityką
multikulti.
Wystarczy, że wskażemy jej wła ciwy
kierunek.
Nieodpowiedzialna
Europa
zapomniała, że nie przeżyje bez Boga.
Każdy z nas ma do wypełnienia ważną
misję w obliczu bieżących wydarzeń. Nasz
tygodnik ma o nich rzetelnie informować.
A Polska? Ty, Polsko, módl się za Europę,
póki nie jest za późno. No dalej, słowo się
rzekło…
KAROL PLEWA,
redaktor naczelny
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Oczom nie wierzę…

Politykom Platformy
Obywatelskiej zrzedła mina. Audyt
sprawił, że opadły im zarówno szczęki,
jak i maski kamuflujące prawdziwe,
szpetne oblicze. Nie sposób w tych
okolicznościach nie przywołać
powszechnego dzisiaj powiedzonka
,,wyglądasz niewyjściowo” forsowanego
przez mężów wobec żon, które danego
dnia zbyt mało czasu spędziły przed
lustrem. Zdecydowanie ,,niewyjściowo”
prezentowali się prominenci Platformy
Obywatelskiej w trakcie audytu. Nie
pozostaje mi nic innego jak wystosować
do nich apel ostatniej szansy.
Panie i Panowie, gdzie ta energia,
którą do niedawna tryskaliście? Przecież
,,nic się nie stało”… Nie może być tak, że
nawet Grzesiu Schetyna chodzi jak
struty. Jeśli lider nie potrafi dodać
otuchy, to kto inny jest w stanie tego
dokonać? Panie i Panowie, weźcie się w
garść! Z tą depresją wymalowaną na
twarzy daleko nie zajedziecie. Zacznijcie
w końcu być wesolutcy jak Misio
Kamiński na zdjęciach z Ewką z okresu
kampanii wyborczej. Pamiętacie jacy
byli happy? A przecież już wtedy
przeczuwali, że reżim Kaczyńskiego

tupie coraz głośniej i zaraz dobierze się
do władzy.

Prawie na koniec tak zwane ,,ad
personam”. Michaś, co się z Tobą
porobiło? Ja oczom nie wierzę. Tak,
pośle Michale Szczerbo, do Ciebie
mówię. Oglądałem ten program
reżimowej telewizji ,,Studio Polska” z
Twoim udziałem. Chłopie, zawiodłeś
mnie na całej linii. To zupełnie nie w
Twoim stylu. Gdzie się podziała Twoja
gorąca krew? Ja rozumiem, że w tych
studiach reżimowej telewizji Kurski nie
zamontował klimatyzacji, a Ty lubisz się
pocić, ale to wcale Cię nie
usprawiedliwia. Nawet ten nieśmieszny
pisowski satyryk Makowski zrobił z
Ciebie pośmiewisko. Ech…
Panie i Panowie, generalnie każdy
popełnia błędy. Sztuką jest się do tych
błędów nie przyznawać. Doskonale
wiecie, że nikt nie potrafi tego tak
dobrze jak Wy. Mam nadzieję, że
weźmiecie sprawy w swoje ręce, ,,by
żyło się lepiej”. Oczywiście, żeby Wam
się lepiej żyło, mniejsza z tym całym
narodem czy jak mu tam. Wiecie, co
macie robić, a ja trzymam kciuki.

KAROL PLEWA
7

FELIETONY

Nie uda się nawet
wtedy, gdy właściwie
powinno się udać

Żył kiedyś pewien bardzo
mądry człowiek, który nazywał się
Edward Murphy. Stwierdził kiedyś, że
„jeżeli coś się może nie udać, to się
nie uda” i ja mu wierzę.
milionow złotych- tyle
wyniosła rekordowa kumulacja w Lotto.
Te pieniądze otrzyma trzech graczy,
kazdy po nieco ponad
milionow.
Drobne. Zwłaszcza w porownaniu z
innymi bardziej powaznymi loteriami na
swiecie.
W
Stanach
Zjednoczonych
rowniez trzy osoby podzieliły się
wygraną
milionow, ale dolarow. W
Wielkiej Brytanii największa pojedyncza
wygrana wyniosła
miliony euro.
)mponująca jest (iszpanska Loteria
Bozonarodzeniowa. W
roku pula
na wszystkie wygrane wyniosła łącznie
, miliarda euro. Pula na samą wygraną
pierwszego stopnia to „zaledwie”
milionow euro. Z tym, ze los o
szczęsliwym numerze kupiło
graczy
i kazdy musiał zadowolic się wygraną
milionow. Co za zawod.

Pierwsza udokumentowana loteria w
Polsce odbyła się w
roku. Zatem od
pierwszych słow „komora maszyny
losującej
jest
pusta,
następuje
zwolnienie blokady” minęło juz trochę
czasu. Nic się nie zmieniło. Ludzie dalej
wierzą, ze to własnie oni trafią z
cyfr. Nawet jesli prawdopodobienstwo
wynosi do prawie
milionow. Ja sam
nigdy nie grałem i nie będę grał. Zył
kiedys pewien bardzo mądry człowiek,
ktory nazywał się Edward Murphy.
Stwierdził kiedys, ze „jezeli cos się moze
nie udac, to się nie uda” i ja mu wierzę.
Jestem nawet zdania, ze jesli się
zapobiegnie temu, by cos poszło zle, to
nie uda się cos innego. Nie ma co
probowac. Nawet jesli przydałoby mi się
milionow złotych.
Na koniec cos a propos loterii.
Ostatnimi czasy modne stały się
konkursy w popularnych piwach.
Otwierasz kapsel a pod spodem jest
napisane
„Wygrałes
Krolewskie!”,
Wygrałes Tatrę!” albo nawet „Wygrałes
dwa Zubry!” W najgorszym wypadku
mozesz przeczytac „graj dalej” . Tak
sobie myslę, ze ta
promocja
stworzona
została po to, zeby moc
powiedziec, iz jest się
hazardzistą,
a
nie
alkoholikiem.
SEBASTIAN FEDORCZYK
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Cała prawda...z przekąsem

urok
państwa
demokratycznego.

W ogóle
A jednak poszli! Na marszu
KOD-u pogoda dopisała. W ród
tłumów dumnie powiewały flagi
Polski i Unii Europejskiej. Oni
zadowoleni,
a
stolica
zakorkowana. O to chyba
chodziło, bo w ten weekend
znowu udało im się przywrócić
silne, demokratyczne państwo.
Dziennikarze niektórych tytułów
okrzyknęli
przemarsz
największym od 89' roku. Król
polskiej opozycji na pewno jest
dumny ze swoich podopiecznych
Bardzo gło no ostatnimi czasy w
lewicowych mediach o „kapłanie
nienawi ci”.
Warto
jednak
wspomnieć,
e ów „klecha
faszysta”, a dokładniej ks. Jacek
Międlar ma na swoim koncie
sporo pięknych akcjiŚ pomoc
dzieciom w Afryce, maluchom z
chorobami nowotworowymi i
wiele nawróceń ludzi, którzy
odeszli od Ko cioła.
Chyba cała nienawi ć do jego
osoby kreowana jest faktem, e
wspomniany ksiądz jest blisko
związany
ze
rodowiskiem
radykalnych narodowców z ONR,
zwanych dalej przez lewicowe
media faszystami. Podobno diabeł
tkwi w szczegółach.
Dobrze byłoby wspomnieć tak e o

Fantastycznie wyglądający
marsz
KOD-u
w
wiadomo ci protestujących
przerwał
przemarsz
narodowców. Wyruszył on
spod katedry w. Żloriana
na Pradze. Narodowcy szli
pod
jak e
odwa nym
hasłem „Odwagi Polsko!”.
Raczej nie chodziło o
odwagę
egzystencji
i
dalszego pozostania w Unii,
bo to wła nie pod hasłem
„Jeste my i będziemy w
Europie” szedł wcze niej
wspominany ju pochód,
tylko po drugiej stronie
Wisły.

innych demonstracjach, które
przeszły
ostatnio
przez
Warszawę. Ten dzień pozostanie
chyba w pamięci wszystkim,
którzy
chcieli
eksponować
swoje poglądy. No ale podobno
państwo demokratyczne wła nie
tym się wyró nia. Od czasu do
czasu
pozwala
swoim
obywatelom trochę pokrzyczeć
o tym jak to wspaniale by
wszystko wyglądało, gdyby żenialny pomysł ta Wisła w
władza znalazła się w rękach ich, rodku stolicy. miało w
takich sytuacjach mo e
a nie okrutnych polityków.
słu yć jako barykada. Ale
są
mosty.
Ewenementem
na
stałe jednak
wpisanym w takie państwo jest Narodowcy się odwa yli.
opozycja. Ka da. Oni swoje Przeszli. Skończyli swój
przemarsze nienawi ci mają przemarsz na Krakowskim
codziennie. My mo emy je Przedmie ciu. Hasła im
były
zaobserwować
codziennie przy wiecające
między godziną 18, a 20 sprzeciwem wobec jak to
włączając dowolny kanał w okre liły lewicowe media
działań
telewizji. Marsz się zaczyna na „kolaboranckich”
Komitetu
Obrony
jasnym sejmowym korytarzu,
kończy z pudrem na twarzy Demokracji (czyt. KOD) i
przed mikrofonem. Ale có , taki opozycji.

...i w szczególe
Ojoj. Premier Szydło rozwiązała
Radę ds. walki z rasizmem i
ksenofobią.
rodowiska
liberalnej lewicy ju snują wizję
pełnej mowy nienawi ci Polski.
Swoją drogą, ciekawe, ile
działalno ć
owej
Rady
kosztowała podatników?

ręce. Unia
Europejska,
zakazując
produkcji
papierosów z tzw. aromatem
charakterystycznym, w końcu
zadbała, eby przemyt był
opłacalny.
"Mentolowe,
mentolowe mam" - słyszane
przy przej ciach dla pieszych,
nabierze nowego, dro szego
znaczenia.

Więcej wiceministrów ni w
Polsce, nie ma nigdzie w Europie.
Obecnie w rządzie Beatki Szydło
jest 95. Przypomina nam to
konkurs w styluŚ kto ma więcej
biurokracji, wygrywa.

Zakaz korzystania z Facebooka,
noszenia
spodni
oraz
Prawda jest po naszej stronie Towarzysze
wszystkich wychodzenia z domu bez zgody
wbrew temu, co wiadczą fakty! okręgów łączcie się! Do mę czyzny. To ostatni apel
Obrońcy demokracji po ostatnim wszystkich
Platformersów brytyjskich
meczetów
do
marszu ogłosili, e było ich
muzułmanek.
A
240 tysięcy i koniec dyskusji!
tymczasem burmistrzem
To nic, e dane Policji mówią
Londynu
zostaje
zupełnie co innego. A się
wybrany muzułmanin.
przypomina kultowa scena z
Brawo!
filmu „Dzień wira”.
Źle się dzieje we
władzach SLD. Włodek
Ritchie Petru znowu błysnął.
Czarzasty w trakcie
Według lidera Nowoczesnej
obchodów Dnia Pracy
chciał
przypomnieć,
rząd PiS łamie Konstytucję 3
komu
zawdzięczamy
Maja i trzeba jej bronić.
Poznali my ju wiele twarzy został wysłany SMS z bycie w UE. Niestety, nie
Rysia, ale tego,
e jest nakazem przybycia na marsz powtórzył przed przemówieniem
monarchistą, nie wiedzieli my. KOD-u. Oczywi cie nie to deklinacji i trochę przesadził z
zaprzecza temu, e inicjatywa emocjami, przez co wystawił się
oddolnym
zrywem na pastwę internetów. A one, jak
Szok!
Redakcja
z
ulicy jest
Czerskiej ostrzegaŚ ju wkrótce obywatelskim. Ani trochę.
wiadomo, nie biorą jeńców.
mo esz trafić do więzienia pod
byle pretekstem! W artykule jest Uwaga, uwaga! W dyskusji arty się skończyły. Za jednego
nawet opisane, jak nale y się publicznej coraz czę ciej nieprzyjętego imigranta Niemcy
zachować w takiej sytuacji. pojawia się temat nowej chcą uzyskać od innych państw
Stary członkowskich UE 250 tys. euro.
Jeste my ju spakowani i z Konstytucji.
establishment
bije
na
alarm.
dr eniem serca oczekujemy
A mo e by tak za ądać tyle samo
Okazuje
się,
e
układ
z
sądnego dnia.
za jednego Polaka zabitego w II
Magdalenki mo e nie trwać wojnie wiatowej?
ciana wschodnia a zaciera wiecznie.
PAWEŁ ZDZIARSKI
DAMIAN TRZPIL

TEMAT TYGODNIA

SZCZYT NATO W POLSCE

PRIORYTETY I OBAWY

Czy w ogóle powinien odbyć się w Polsce? W kraju pochłoniętym
kryzysem demokracji? Pytają zaniepokojone niemieckie media. Oczywiście,
chodzi o szczyt NATO, który zaplanowany jest na lipiec bieżącego roku
w Warszawie.
Według gazety "Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung", tak ważne
wydarzenie powinno zostać
przeniesione, jeżeli polskie władze nie

zaprzestaną "demontowania państwa
prawa". Jest wiele środowisk w naszym
kraju, które wtórują tym głosom.
Przewodniczący Platformy
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NATO Jens Stoltenberg
powiedział, że szczyt planowany na
rok odbędzie się w świetle zmian
w środowisku międzynarodowym, jakie
miały miejsce na wschodniej i
południowej flance NATO. Podkreślił
przy tym, iż ważną rolę na tym terenie
Nie jest to jedyny głos w
odgrywa Polska. Wzmocnienie
straszącym tonie. Lewicowo-liberalne
wschodniej flanki sojuszu ma zapewnić
media i ich polityczne autorytety od
większe bezpieczeństwo zarówno
pewnego czasu regularnie podtrzymują
naszemu krajowi, jak i zachodnim
tę narrację. Ich zdaniem, w wyniku
krajom członkowskim.
działań nowego rządu, Polska nie
Pod koniec marca Ministerstwo
spełnia cech demokratycznego państwa
Obrony Narodowej wydało spot
prawa i nie jest
promujący szczyt.
odpowiednim
W 30-sekundowym
Według gazety "Frankfurter
miejscem na
filmie możemy
Allgemeine
Sonntagszeitung",
zorganizowanie
usłyszeć, że „już za
szczytu Paktu
tak
ważne
wydarzenie
sto dni Warszawa
Północnoatlantycki powinno zostać przeniesione,
stanie się stolicą
ego. Zupełnie inne jeżeli polskie władze nie
świata”.
zdanie na ten
Przedstawiciele
zaprzestaną "demontowania
temat ma Jakub
wielu państw będą
państwa
prawa".
Kulesza, rzecznik
debatować o
klubu
przyszłości NATO.
parlamentarnego Kukiz’ : - Niemieckie
Film pokazuje też najważniejszy cel, jaki
media ani NATO nie będą mówiły, gdzie
stawia sobie polski rząd – obecność
ma się odbyć szczyt.
wojsk sojuszu na terytorium RP. - Jest
Również rząd zapewnia, że co do
duża szansa, że polityczna decyzja o
miejsca szczytu nie powinniśmy mieć
wzmocnieniu wschodniej flanki NATO
wątpliwości: - Nie ma zagrożenia, że
również na poziomie wojskowym będzie
szczyt NATO, który ma odbyć się w lipcu
satysfakcjonująca – powiedział wiceszef
w Warszawie, zostanie przeniesiony do
MON Tomasz Szatkowski na jednym z
innego kraju – mówi minister spraw
posiedzeń sejmowej komisji obrony. zagranicznych Witold Waszczykowski.
Polskie propozycje dotyczą
wzmocnienia obecności sił
Szanse
sojuszniczych w naszym regionie tak,
Dlaczego tak ważne jest, aby
aby ona wyszła poza zakres czysto
szczyt odbył się właśnie w Warszawie?
symboliczny, była związana z planami
Co możemy „ugrać”, będąc jego
operacyjnymi i strukturami dowodzenia
gospodarzami? Sekretarz generalny
na wschodniej flance. Są duże szanse, że
Obywatelskiej Grzegorz Schetyna
powiedział na antenie Radia Zet: Otrzymujemy niepokojące sygnały, że
Amerykanie szukają pretekstu, żeby
szczyt NATO się nie odbył. Jeśli Polska
da im pretekst, to jest możliwe.
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takie postulaty będą uwzględnione –
dodał Szatkowski.
Zapewnienie bezpieczeństwa
Polsce jest kwestią kluczową. W
połączeniu ze słabnącą pozycją Niemiec,
pochłoniętych kryzysem imigracyjnym,
ciągle rosną szanse, że szczyt NATO
odbędzie się Warszawie. Należy to
wykorzystać, tym bardziej, że
jakąkolwiek akcję Moskwy wobec
państw bałtyckich, Gruzji, być może
nawet i Białorusi może powstrzymać

armii. To ona ma być podstawą obrony
terytorialnej.
Zagrożenia
Oprócz wszystkich zalet, jakie
niesie ze sobą szczyt NATO w Polsce,
niewątpliwie musimy się przygotować
na zwiększone zagrożenie terroryzmem.
Ostatnie wydarzenia z Francji i Belgii nie
napawają optymizmem. Terroryści z
tzw. Państwa )slamskiego pokazali, że

Szef MON Antoni Macierewicz

tylko silne, widoczne i przekonujące
zaangażowanie NATO w Polsce. W
związku z działaniami zaczepnymi ze
strony Rosji, na przykład niedawnej
prowokacji lotniczej nad Bałtykiem,
Amerykanie coraz bardziej przekonują
się o konieczności rozmieszczenia wojsk
sojuszniczych w Europie środkowowschodniej. Z drugiej strony należy
pamiętać, że sama pomoc militarna ze
strony NATO nie wystarczy i należy
przede wszystkim zadbać o
rozbudowanie własnej, narodowej

potrafią uderzyć w samo serce Europy.
Unijni przywódcy zdają się nie
dostrzegać siły islamskiego
fundamentalizmu i promują multi-kulti.
Czasami wręcz za większe zagrożenie
dla Europy postrzegają sytuację na
Węgrzech i w Polsce. Ze zwalczaniem
terroryzmu wolą być ostrożni, ze
względu na tzw. polityczną poprawność.
Szczyt NATO to dla Państwa )slamskiego
„łakomy kąsek”, aby uderzyć w miejsce
przepełnione najważniejszymi
politykami Zachodu. Nasze służby czeka
zatem ważny egzamin. Nie będzie to
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Szef MON Antoni Macierewicz wraz z szefem MSZ, Witoldem
Waszczykowskim

jedyny sprawdzian, bowiem dwa
tygodnie później w Krakowie odbędzie

najważniejsze jest bezpieczeństwo
Polaków. Służby są w pogotowiu - mówi
premier. - Będą wzmożone kontrole tam,

Szczyt NATO to dla Państwa Islamskiego
„łakomy kąsek”, aby uderzyć w miejsce
przepełnione
najważniejszymi
politykami
Zachodu.
się kolejne wielkie wydarzenie –
Światowe Dni Młodzieży.

Polski rząd niejednokrotnie zapewniał
już, że sytuacja jest pod kontrolą i służby
są odpowiednio przygotowane: - W tej
chwili służby są dofinansowywane, trwa
olbrzymi przegląd procedur. Zbliża się
szczyt NATO, który będzie dla Polski
wielkim sprawdzianem. To będzie też
możliwość przetestowania zachowania
naszych służb na dwa-trzy tygodnie
przed ŚDM – mówi minister
Waszczykowski. Wielokrotne
zapewnienia o bezpieczeństwie padają
też z ust premier Beaty Szydło: - Teraz

gdzie powinno się to odbywać: w
komunikacji, na dworcach, na lotniskach
po to, żebyście czuli się Państwo
bezpieczni. W tej chwili Polska jest
państwem bezpiecznym. Nie ma
podstaw, żeby wprowadzać
podwyższony stopień bezpieczeństwa.

Jak widać, w temacie szczytu NATO nie
brakuje obaw, czy odbędzie się w
Warszawie, a jeżeli tak, to czy będzie
odpowiednio zabezpieczony. Jeśli jednak
wszystko od strony organizacyjnej się
uda, może być to dla Polski ogromna
szansa. Jak ją wykorzystamy, dowiemy
się w lipcu.
PAWEŁ ZDZIARSKI
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Z MARKIEM KRÓLEM, publicystą, wieloletnim redaktorem
naczelnym tygodnika ,,Wprost”, rozmawia Karol Plewa
Często wspomina Pan, że
Polacy są poddawani
,,lobotomii”. Co to za
zabieg, kto za niego
odpowiada i jakie ma
następstwa?
Jest to zabieg, który
na szeroką skalę
stosowano w Europie
Zachodniej. Polega na
oddzieleniu płata

czołowego od reszty
mózgu. Stosowano go u
osób, u których wykryto
zaburzenia psychiczne.
Wskutek lobotomii
człowiek zamienia się
w roślinę, jest apatyczny
i wręcz wegetuje. Polacy
przez wiele lat byli
poddawani podobnemu
zabiegowi przez

mainstream, nazywany
przeze mnie
,,resortowymi mediami”.
W takiej rzeczywistości
człowiek, który nie
zgadza się z poglądami
lansowanymi przez
elity, jest wykluczany ze
społeczeństwa. Stefan
Kisielewski , z którym
często się spotykałem
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w ostatnich latach jego
życia, powtarzał mi,
żebym ,,na wszelki
wypadek” nie zgadzał
się ze wszystkimi, bo to
źle, gdy wszyscy się
zgadzają. Polaków
starano się
zsowietyzować, ale to
się na szczęście nie
udało, chociaż część
społeczeństwa niestety
uległa tym zabiegom.
Po zeszłorocznym
tryumfie wyborczym
PiS postkomunistyczne
elity utraciły dawne
wpływy, ale nadal
poddają społeczeństwo
,,lobotomii”. Jak się
przed tym zjawiskiem
bronić?
To smutne, ale
,,lobotomia”
w szczególności dotknęła
ludzi wykształconych.
Amerykańscy specjaliści
twierdzą, że im bardziej
człowiek jest
wykształcony, tym
łatwiej nim
manipulować. Znowu
nawiąże do Stefana
Kisielewskiego, który
pokpiwał z ,,inteligencji
kawiarnianej” i radził mi,
bym słuchał prostego,
religijnego ludu. Na
szczęście prosty, religijny
lud nadal w Polsce
istnieje, a co więcej
stanowi przeważającą
część społeczeństwa. To
oni postawili na PiS
w zeszłorocznych
wyborach.
,,Wykształciuchy” od
zawsze popierały
dominujący mainstream.

Dzisiaj imponuje im PO
i Nowoczesna, czyli
kwintesencja leminga.
Jest to tzw. inteligencja
budżetowa, która lansuje
liberalizm. Ci ludzie są
zakochani w etatach i
PiS-owi trudno będzie to
zwalczyć. Zresztą PiS nie
może ze wszystkimi
walczyć. Inteligencja
budżetowa nie chce
wolnego rynku, który
rezygnuje z mniej
zdolnych i kreatywnych.
Naruszyłoby to interesy
różnych grup i klanów.

zgodzili, by Polacy
przejmowali ich media.
Jako wieloletni wydawca
mogę powiedzieć z
pełnym przekonaniem, że
dzisiaj wydanie gazety,
czy otworzenie telewizji,
nie jest
przedsięwzięciem
biznesowym. Jedno i
drugie znajduje się na
granicy opłacalności.
Niemiecki projekt
zawłaszczenia mediów
w Polsce jest projektem
politycznym. Żaden
dziennikarz niemiecki nie
powie Panu tego wprost,

Szeroko komentowana
jest w Polsce reforma
mediów publicznych.
W drugiej połowie
kwietnia z zarządu
Polskiego Radia
odwołany został Marcin
Palade. Podobnych
odwołań było więcej. Nie
odnosi Pan wrażenia, że
zmiany w mediach
publicznych są
przeprowadzane zbyt
nerwowo?
W mediach w Polsce
dominuje hipokryzja.
Zachód na czele z
Niemcami pilnuje, by
media były w rękach
narodu. Większość
mediów prywatnych
w Polsce jest w rękach
kapitału niemieckiego.
Tymczasem Niemcy
w życiu by się nie

ale przecież widać to
gołym okiem
W Polsce obowiązują
hipokryzja
i popularyzowane jest
przekonanie, że każdy,
kto dysponuje kapitałem,
może utworzyć swoje
media. Pozwolę sobie
jeszcze przywołać pewną
anegdotę: Australijczyk
Murdoch, który kupił
media w Stanach
Zjednoczonych, został
zmuszony do przyjęcia
obywatelstwa
amerykańskiego. Nawet
w takich potężnych,
wielkich Stanach
Zjednoczonych
dopuszczalny jest
wyłącznie kapitał
amerykański. W Polsce
na nowo został

Wykształciuchy od zawsze popierały
dominujący mainstream. Jest to tzw.
inteligencja budżetowa, która lansuje
liberalizm.
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zdefiniowany zawód
dziennikarza. W III RP
dziennikarz to ktoś, kto
nie ma pytań i
wątpliwości.
Dziennikarz został
oficjalnie mianowany
wykonawcą życzeń
władzy.
Gdy byłem redaktorem
naczelnym tygodnika
,,Wprost” pewien
dziennikarz mediów
publicznych zwierzył mi
się, że cieszy się z
obecności na rynku
mediów prywatnych.

Pana zdaniem jak na
dłoni było to widoczne po
Smoleńsku, kiedy podczas
debat publicznych
sekowano tych, którzy
kwestionowali oficjalne
przyczyny tragedii – błąd
pilotów i ,,pancerną
brzozę”.
To nie wszystko. Tusk
i PO udoskonalili system,
w którym ludzi, na których
były jakieś ,,haki”,
dowartościowywano.
Niedawno rozpoczął się
proces marszałka
Karapyty, który jest

W III RP dziennikarz to ktoś, kto nie ma
pytań i wątpliwości.
Jak
to
uzasadnił?
Powiedział, że gdy media
prywatne ujawniają afery z
udziałem polityków, to
publiczne mogą o tym
mówić,
a dodatkowo
zachować czyste ręce, nie
narazić się mocodawcom.
Napisał Pan w jednym
z felietonów, że w czasie
rządów PO-PSL w Polsce
panował system
kanalizacyjny, w którym
władzę nad obywatelami
sprawował hierarchiczny
układ ludzkich kanalii.

przykładem kanalii ,,do
sześcianu”. Karapyta
dopuścił się masy
przestępstw finansowych
i wykorzystywania
seksualnego swoich
pracownic. Ludzki pomnik
skrajnej degeneracji rzec
można. Największym
zagrożeniem dla systemu
kanalizacyjnego jest
człowiek niezłomny
i niezależny. W związku
z tym promuje się ludzi
typu Arabski lub
Siemoniak, czyli zupełnie
niekompetentnych do

wyniesienia na urzędy, na
które zostali wyniesieni.
Jeden z dygnitarzy PRL
powiedział mi kiedyś, że
nigdy nie awansuje
człowieka, na którego nie
ma papierów, bo mógłby
się wyrwać spod jego
kontroli. Tym samym
podał definicję mafii. Mafia
najpierw przeprowadza
intrygę, następnie zabija
człowieka i kryje
wykonawcę, ale że jest on
najbardziej związany
z szefostwem, to
i najbardziej się boi. Taki
system rodzi
zdegenerowane produkty
i to było widać również
w kontekście katastrofy
smoleńskiej.
Przed Polską dwa
wielkie wydarzenia –
szczyt NATO i Światowe
Dni Młodzieży. Patrzymy
na nie z niepokojem,
mając na uwadze
okrutne dzieło
muzułmańskich
ekstremistów
w Brukseli, a wcześniej
w Paryżu.
Na szczęście Polska nie
jest atrakcyjnym miejscem
dla terrorystów. Nie jest
atrakcyjna z medialnego
punktu widzenia. Oni lubią
rozgłos.
Nie jest atrakcyjna
również ze względu na
1050-letni dorobek
chrześcijaństwa i ciągłą
wierność Chrystusowi.
Zgadza się.
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KOLEJKI PO ,,500+”

Wielu Polaków czekało na ten
moment od kilku miesięcy! Pierwsze
świadczenia z rządowego programu
„Rodzina 500 Plus” trafiły już do
rodzin. Jak sobie z tym radzą
samorządy?
- Nie będziemy mieli żadnych
problemów z wypłaceniem środków,
które do nas trafiły z rządu – mówi
specjalnie dla „Słowo się rzekło” Robert
Gołaszewski, burmistrz Łochowa. –
Mieszkańcy naszej gminy złożyli nieco
ponad 1300 wniosków. Pokazuje to, że
było bardzo duże zapotrzebowanie na
pomoc i ten program zdaje egzamin –
dodaje.
INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Wśród osób, które krytykują
projekt dużo mówiło się o tym, że
obsługa programu będzie dodatkowym
obciążeniem dla samorządów. „Rodzina
500 Plus” miało uderzyć znowu w
najmniejszych, urzędy miały zatrudniać
nowych pracowników i wchodzić
dodatkowe koszty. A jak to naprawdę
wygląda? – Nie musieliśmy zatrudnić
żadnej nowej osoby. Nasz MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
stwierdził, że poradzi sobie z tym
zadaniem i jak na razie wywiązuje się
bez zarzutów – odpowiada nasz

rozmówca. – Nie odczuliśmy żadnego
dodatkowego obciążenia – dopowiada.

W Łochowie wypłata świadczeń
rozpoczęła się dzisiaj – 16 maja – ale jest
tylko dla osób, które złożyły wniosek
przed 5 kwietnia. Ci, którzy złożyli
później będą musieli poczekać na
decyzję i pieniądze do czerwca. Warto
dodać, że wnioski można składać cały
czas. – Z każdym tygodniem wniosków
nam przybywa. Wiem, że pieniądze z
tego programu to duża inwestycja i nie
będą wyrzucone w błoto. Jestem
przekonany, że fundusze, które trafią do
rodzin zostaną wykorzystane należycie
– komentuje burmistrz.
CHCEMY WIĘCEJ!

Gmina
zarządzana
przez
Gołaszewskiego otrzymała ponad 9
milionów
złotych.
Wiadomo,
że
całkowicie ta kwota nie zostanie
wykorzystana, bo nie wszystkie rodziny
złożyły wnioski. Nasz rozmówca
zapewnia, że dla jego mieszkańców
funduszy nie zabraknie. – Wszystko jest
odpowiednio przemyślane. Kwota, którą
dostaliśmy została nam narzucona
odgórnie i nie mieliśmy w zasadzie na to
żadnego wpływu, ale na pewno nie
będzie za mała. Wiem, że nasi
mieszkańcy potrzebują tych pieniędzy
tym bardziej teraz, kiedy zbliżają się
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wakacje i dzieci chcą gdzieś wyjechać.
Lada chwila trzeba będzie kupić też
nowe ubrania i podręczniki do szkół. Nie
muszę chyba tłumaczyć, że są to wydatki
naprawdę duże – zaznacza gospodarz
Łochowa.

O programie „Rodzina 500 Plus”
było głośno we wszystkich mediach – od
tych najmniejszych lokalnych, po
największe
ogólnopolskie.
Spoty,
plakaty, audycje radiowe to wszystko
miało zachęcić Polaków do składania
wniosków.
Rząd
Prawa
i
Sprawiedliwości nie boi się, że wydatki
związane ze świadczeniami wywołają
dziurę w budżecie państwa. A jak
mieszkańców
gminy
zachęcał
burmistrz? – Mieliśmy uroczystą
inaugurację programu. Mieszkańcy
przyszli całymi rodzinami. Dla dzieci
były różne atrakcje jak na przykład

teatrzyk dziecięcy, konkurs plastyczny i
wiele innych. Rodzice w tym czasie
mogli dowiedzieć się o szczegóły
programu oraz przede wszystkim mieli
pomoc specjalistów jak poprawnie
wypełnić wniosek. To bardzo ważne, aby
każdy miał jasną i klarowną informację –
podkreśla nasz rozmówca.

Zatem program „Rodzina 500 Plus”
nie obciąża samorządów tak bardzo, jak
próbują przedstawić to antyrządowe
media. Samorządowcy radzą sobie na
razie bardzo dobrze, a jedynym
kłopotem jest ciągły ruch w urzędzie.
Czy wpłynie to na wyż demograficzny
Polski? Na efekty tego projektu
będziemy musieli poczekać jeszcze kilka
lat.

PAWEŁ GOŁASZEWSKI

Burmistrz Łochowa, woj. mazowieckie
Robert Gołaszewski
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Rząd weźmie się za hakerów
Na liczne zaniedbania w kwestii ochrony
cyberprzestrzeni wskazywał już raport NIK-u
opublikowany na początku b.r. W obliczu
zagrożeń ze strony hakerów, rząd chce
uchwalenia nowej ustawy w ramach której
powstaje tzw. Strategia dla Cyberbezpieczeństwa.

Większość wykonywanych
przez nas transkacji w sieci jest
narażona na cyberataki, w tym
transakcje realizowane przez
pocztę polską oraz konta
bankowe. W USA w 2015 roku
zgłszono 295 prób cyberataków.
W Polsce zaś w pierwszych
dniach programu 500+,
odnotowano 150 serwisów,
które próbowały wyłudzić
pieniędze i dane osobowe ludzi
korzystających z programu.
Jednak rządowi udało się
zapobiec nadużyciom ze strony
cyberprzestępców.
- Pierwszy raz udało nam się
zorganizować, w takiej skali, system
walki z cyberatakami, gdzie mogliśmy
szybko reagować - mówiła Anna
Streżyńska, minister cyfryzacji, podczas
piątkowej konferencji CYBERSEC,
zorganizowanej przez Instytut
Kościuszki.
- Niektórzy mogą myśleć, że problem
ataków hakerów go nie dotyczy. Jednak
najbardziej podatną ofiarą na nie jest
wałśnie przeciętny ,,Kowalski" - dodała
Streżyńska. Ostatnio ofiarą hakerów
padł Mateusz Kijowski, założyciel
Komitetu Obrony Demokracji. - Mamy

niezbity dowód na włamanie się na
skrzynkę pocztową Mateusza
Kijowskiego - informował niedawno
portal niebezpiecznik.pl, specjalizujący
się w bezpieczeństwie internetowym.
Podczas wspomnianej konferencji
prelegenci wskazali na liczne
zaniedbania w kwestii ochrony
cyberprzestrzeni, które ujawnił raport
NIK-u z 2015 r. - W całej administracji
miały powstać zespoły reagowania na
incydenty komputerowe. To nie zostało
zrealizowane nawet w resortach
siłowych - stwierdziła minister
cyfryzacji.
Aby zapobiec cyberatakom, rząd pracuje
nad wprowadzieniem, w połowie roku,
europejskiej dyrektywy NIS, która ma na
celu zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa sieci i informacji w
obrębie Unii. - Taki przepis zmusi firmy
prywatne do raportowania władzom o
cyberincydentach oraz ułatwi pracę
organom ścigania - twierdzi zastępca
prokuratora generalnego. Minister
cyfryzacji z kolei wspomniała o
utworzeniu tzw. programu Złota Setka,
którego celem jest uruchomienie działań
motywacyjnych i edukacyjnych dla
najzdolniejszych pracowników
administracji. - Prace nad projektem
ukończymy do końca roku –
zapowiedziała.
KLAUDIA DADURA

KULTURA

Klawy klimat Warszawy
Jak myślisz, czy znasz Warszawę? Nie
wystarczy tu przyjechać, poznać ulice i budynki.
Nie wystarczy nawet znajomość historii. By
poznać prawdziwą stolicę trzeba przenieść się w
czasie...

Dziś Warszawa, nowoczesne,
europejskie miasto, tętni życiem, jej
mieszkańcy w ciągłym pośpiechu gonią
za karierą. Z zazdrością zerkają w
stronę Zachodu,
którego wpływ jest
coraz bardziej
dostrzegalny na
ulicach i w życiu
społecznym. Staramy
się dorównać krajom
zachodniej Europy
czy Stanom
zjednoczonym,
kreując kulturę, gospodarkę i całe nasze
życie na podobne tamtym krajom.
Zafascynowani zapraszamy na koncerty
popularne zagraniczne gwiazdy, znając
angielskie słowa ich piosenek. Nawet
nasi twórcy decydują się śpiewać w
tym języku i choć nie wszyscy
rozumiemy, czego i o czym tak
naprawdę słuchamy, cieszymy się i
staramy przeżywać tę muzykę na swój
sposób. Są hity, które słyszymy w
radio, teledyski, które oglądamy w sieci
i remiksy, przy których bawimy się w
klubach.

Oczywiście nie ma w tym nic złego,
ale dobrze jest wiedzieć i pamiętać, że
kiedyś Warszawa miała swój klimat
i swoją muzykę. Przed krwawymi
dniami wojny i
wpływem
nowoczesności
stolica była jednym z
najpiękniejszych
miast Europy i
cieszyła się wysokim
poziomem kultury
muzycznej.

Orkiestry uliczne były bardzo często
spotykane, cieszyły się uznaniem
zapewne dlatego, że ludzie mieli czas
przystanąć i rozsmakować się w
melodii płynącej wprost z banjolki bądź
akordeonu. Piosenki były śpiewane
oczywiście po polsku i każdy znał ich
słowa bo były po prostu o Warszawie,
małej stolicy jej mieszkańców.
Stępowski śpiewał o Kamiennych
schodkach, Grzesiuk o Czerniakowskiej
czy Saskim Ogrodzie. Słowa piosenek
to w dużej części gwara „warsiaska”,
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Zafascynowani zapraszamy na koncerty popularne zagraniczne gwiazdy,
znając angielskie słowa ich piosenek. Nawet nasi twórcy decydują się
śpiewać w tym języku i choć nie wszyscy rozumiemy, czego i o czym tak
naprawdę słuchamy, cieszymy się i staramy przeżywać tę muzykę na swój
sposób.
której niegdyś używano na porządku
dziennym i nikt nie dziwił się, słysząc,
o Antkach czy Apaszach. Zapewne
gdyby dziś posłużyć się przedwojenną
gwarą, można by zostać źle odebranym
lub wręcz niezrozumianym.
Melodie utworów komponowane były
do tańca. Tanga, fokstroty i walce
wygrywane były na ulicach, na
potańcówkach, w mieszkaniach na
weselach czy „U cioci na imieninach”.
Okazje trafiały się co i rusz, a
Warszawiacy kochali się bawić. Kiedy
rozbrzmiewała muzyka czy to na żywo
czy z gramofonu, ruszali w tan. Nikt nie
stał pod ścianą, wszyscy tańczyli bo po
prosu umieli. Bez specjalnych szkół,
bez kursów, tańczono tańce
towarzyskie.
W teatrach natomiast odbywały się
rewie. Widowiska, na które składały się
krótkie scenki oraz numery estradowe.
Tam swoje popisy dawały całe
orkiestry. Henryk Gold, Tadeusz
Faliszewski, Adolf Dymsza czy
popularny dziś Eugeniusz Bodo, do
którego wzdychały podlotki i marzyły,
by to właśnie z nimi „umówił się na
dziewiątą”. To tylko niektóre z
nazwisk, które w dwudziestoleciu
międzywojennym znał każdy

Warszawiak. Muzyka grana w teatrach
była pełna klasy i wdzięku. Bardzo
taneczna, nie sposób było się przy niej
nie bawić.
Są jeszcze miejsca i ludzie, dzięki
którym można poczuć klimat dawnej
stolicy. Najczęściej są to bardzo stare
lokale na Pradze. Jako że prawa strona
Wisły zdaje się dość opornie
przyjmować do siebie nowoczesność,
zachowało się tam wiele klimatycznych
miejsc. Są i grupy muzyczne, orkiestry
rozsmakowane w dawnych melodiach,
które grając na imprezach czy
potańcówkach, niczym wehikułem
czasu przenoszą ludzi na rewie czy
dawne, warszawskie zabawy. Do takich
zespołów, należy między innymi
Warszawska Orkiestra Sentymentalna,
która w maju tego roku wydała swoją
debiutancką płytę. Na cd bądź
klimatycznym winylu można znaleźć
najbardziej znane warszawskie
szlagiery dwudziestolecia i powrócić
choć na chwilę do tych wspaniałych lat.
Bo choć we współczesnej muzyce nie
ma nic złego, to warto pamiętać i
pielęgnować to, z czego możemy być
dumni.
ALICJA MALISZEWSKA
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SEZON STUDENCKICH
SZALEŃSTW

ALEKSANDRA GIELO

Maj miesiącem Juwenaliów! Gdzie
nie spojrzysz, tam studenci
kiwający się, skaczący czy tańczący
w rytm muzyki wygrywanej przez
zaproszonych artystów.
Prowizoryczne sceny, pod którymi
kłębią się tłumy młodych ludzi
zamieniają uczelniane kampusy w
jeden wielki festiwal. Kto nie był
niech żałuje! Takiej atmosfery się
nie zapomina!
Co było…

 12 maja – Majowe wibracje –
juwenalia AON-u
Pele Mele –
juwenalia AWF i SGSP
 13 maja – Juwenalia PW:
dzień I
MegaWat –
Juwenalia WAT-u

Juwenalia
Artystyczne 2016:
dzień I
 14 maja – Wielka Parada
Studentów
Juwenalia
Artystyczne 2016:
dzień II
Juwenalia PW: dzień
II

Co będzie…

 20 maja – Juwenalia UKSW
2016
o Agrykola, Park
Łazienkowski
o Start: 17:30
o Artyści: Dwa Sławy,
Sokół i Marysia
Starosta, Strachy na
Lachy, Łąki Łan
 21 maja – jUWenalia 2016:
dzień II
o Agrykola, Park
Łazienkowski
o Start: 17:30
o Artyści: Funkologia,
Natalia Przybysz, HEY,
Mrozu
ALEKSANDRA GIELO
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IBEYI

Kubanki dzielące swoje życie między Francję i Kubę, z korzeniami nigeryjskimi – brzmi
intrygująco? Warto zobaczyć tę wybuchową mieszankę na scenie. Ibeyi wystąpią 21 maja
w

Warszawie

podczas

Red

Słowo „Ibeyi” w języku youruba oznacza
„bliźniaczki”. To wła nie bliźniaczki, Lisa-

Bull

Music

„Ibeyi” wydany w 2015 roku. Wystarczył,
żeby zwrócić uwagę krytyków.

Weekender.

Ibeyi upamiętniają swoją starszą siostrą, która
odeszła trzy lata temu.

Kaindé i Naomi Diaz, tworzą ten duet. Na
koncie mają dopiero jeden album zatytułowany

Academy

Lisa z Naomi wietnie się uzupełniają.
Lisa-Kaindé

zachwyca

pięknym

głosem

i zjawiskowym afro.. Naomi z kolei gra na
bębnach oraz odpowiada za sample. Pełna

Choć na płycie bardzo ważną rolę

energii, trudno jej usiedzieć w miejscu.

odgrywają elektronika i język angielski, siostry

Wła nie tym zachowaniem na scenie oraz

nie odcinają się od swoich korzeni. I wła nie to

ubiorem zdradza swoje zamiłowanie do hip-

je wyróżnia.

hopu.

piewają w nigeryjskim języku

yoruba oraz grają na tradycyjnych kubańskich
instrumentach perkusyjnych takich jak cajón
czy bębny Batá. Między innymi tutaj widać
wpływ ich ojca – Miguela „Angi” Diaza, który
zmarł w 2006 roku. Był znanym kubańskim
perkusistą i członkiem Buena Vista Social
Club. Dzięki niemu Naomi sięgnęła po cajón i
o nim opowiada jeden z utworów na płycie –
„Think Of You”. Więzom rodzinnym, stracie i
nadziei po więcają zresztą dużą czę ć albumu.
W innym utworze zatytułowanym „Yanira”

„Naomi mówi, że gdybym tworzyła
muzykę sama, byłaby zbyt depresyjna i nikt by
jej nie kupił” –

mieje się Lisa w wywiadzie

dla „The Guardian” i dopowiada: „Gdyby
jednak Naomi była zdana tylko na siebie, na
płycie byłyby same imprezowe beaty, żeby
festiwalowe tłumy mogły sobie potańczyć”. Na
szczę cie tworzą duet i możemy zarówno
pobujać się przy rytmicznych beatach, jak i
wzruszyć.
JOLANTA KOWALAK
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rolę wroga Majami wciela się Bogusław Linda.
Legenda polskiego kina tym razem kreuje postać
bezwzględnego gangstera, który nie cofnie się
przed niczym.
Film wypełniony jest krwawymi scenami
bójek, strzelanin i porachunków gangsterskich.
Jednak Patryk Vega oplótł brutalną akcję dawką
humoru. Przez to film jest smaczny. Dzięki temu
widz nie ma do ć, lecz pragnie więcej.

Dobre i mocne
Handel
narkotykami, napady,
morderstwa. Brutalny
świat gangsterki. To
wszystko w filmie
„Pitbull. Nowe
Porządki”
w
re yserii Patryka
Vegi.
Głównym
bohaterem filmu jest
Majami, w którego rolę wciela się Piotr
Stramowski. Młody, ambitny policjant pragnie
rozbić gang gangsterów na warszawskim
Mokotowie. Akcja filmu nabiera tempa, gdy na
jego drodze pojawiają się Babcia i jego grupa. W

Kulturalne kartki kalendarza
12. Międzynarodowy
Festiwal Filmowy
ydowskie Motywy
Data: 18 maja ( roda) - 22 maja
2016
Miejsce: Kino Muranów, ul. Gen.
Andersa 1
Festiwal pozwala zapoznać się z tematyką
żydowską we współczesnej
kinematografii. Filmy pokazują
tradycję i historię żydowską.

Festiwal Komiksowa
Warszawa 2016

Warto zwrócić uwagę na obsadę ról
kobiecych. Fenomenalna Maja Ostaszewska grająca
Olkę, tworzy z głównym bohaterem wątek miłosny.
Jednak nie jest to miło ć do jakich przyzwyczaiły
nas komedie romantyczne. Agnieszka Dygant
wcieliła się w rolę prostytutki o pseudonimie Kura.
Obie wspomniane role pokazały, jak kobieca natura
i delikatno ć radzą sobie w gangsterskim wiecie.
Królem humor w filmie jest Tomasz O wieciński,
wcielający się w człowieka od brudnej roboty
w gangu Babci.
Efekty specjalne oparte dużą dozą
realistycznych wydarzeń. Przemy lana akcja i
znakomita obsada aktorska. Czy to jest przepis na
dobry film? Takie filmy chce się oglądać. Takie
filmy
zostają
w
pamięci.
Sukces?

Data:19 maja
MiejsceŚ Stadion Narodowy, Al. Księcia J.
Poniatowskiego 1
Warsztaty komiksowe, spotkania z autorami
komiksów, prezentacje szkoły komiksu, to tylko
nieliczne punkty programu festiwalu.

Warszawskie Targi Ksią ki 2016
Data: 19 -22 maja
Miejsce: Stadion Narodowy, Al.
Księcia J. Poniatowskiego
wietna okazja do spotkań z
autorami książek.
KATARZYNA
SZCZYPIŃSKA
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Polska

od

kulis

Historie trudne do
uwierzenia, bezsilność i
ludzkie
dramaty.
To
wszystko w najnowszej
książce Justyny Kopińskiej
„Polska odwraca oczy”.
Justyna Kopi ska,
najczę ciej
nagradzana
dziennikarka 2015 roku,
przygotowała
zbiór
reporta y, który przedstawia
najgło niejsze sprawy karne
i nie tylko karne kilku
ostatnich
lat.
Justyna
Kopi ska
zajmuje
się
tematyk kryminaln , za co
została
wielokrotnie
doceniona, między innymi
zdobywaj c Nagrodę PAP
im.
Ryszarda
Kapu ci kiego.
Autorka ksi ki od
zawsze marzyła, o byciu
policjantk . Dzi spełnia to
marzenie jako dziennikarka
ledcza. W ksi ce „Polska
odwraca oczy” Kopi ska
tropi, bada i doszukuje się
sprawiedliwo ci
w
sytuacjach
często
absurdalnych. Obna ona jest
bezduszno ć
jednostek
pracuj cych na najwy szych
szczeblach
instytucji
publicznych w pa stwie.
Korupcja,
wykorzystanie
seksualne, przemoc to tylko
niektóre
przykłady
okrutnych działa względem
bezbronnych osób.
W ród
sytuacji
opisanych
w
ksi ce
odnale ć między innymiŚ
reporta „Odział chorych ze
strachu”,
o
nieletnich

pacjentach
szpitala
psychiatrycznego
w
Starogardzie Szczeci skim,
o znęcaniu się nad nimi
przez personel i nieludzkim
traktowaniu.
Kolejny
reporta
opisuje historię
chłopca, który z powodu
błędnej diagnozy przez ń4
lat pozbawiony był dostępu
do
normalnej
edukacji
(Beethoven z Murzasichla),
a tak e, nigdzie wcze niej
niepublikowan rozmowę z
on ,
„popularnego
mordercy”
Mariusza
Trynkiewicza, skazanego za
zabicie czterech chłopców.
Autorka

doszukuje

Przedstawia
instytucje
i
jednostki państwowe, często w
negatywnym
świetle,
funkcjonujące
w
sposób
niezgodny z prawem.
się
prawdy,
odkrywa
rzeczywisto ć
krok
po
kroku, tak aby pokazać
czytelnikowi
prawdziwe
oblicze tych e, czasami
brutalnych
zdarze .
Przedstawia instytucje i
jednostki pa stwowe, często
w negatywnym
wietle,
funkcjonuj ce w sposób
niezgodny
z
prawem.
Kieruje
się
zasad Ś
sprawiedliwo ci stanie się
zado ć.
Podczas
lektury
musimy zmierzyć się z
realiami, jakie maj miejsce
w naszym kraju. To
wszystko działo się i dzieje
wokół nas, dlatego zadajmy
sobie
pytanie
czemu
większo ć osób „odwraca
oczy” od tych spraw i udaje,
e ich to nie dotyczy?
Kopi ska
za
pomoc
sprawnie
prowadzonej

narracji, wci ga czytelników
w wiat bohaterów swoich
reporta y,
stara
się
oddziaływać na emocje.
Stawia pytania i zawsze, za
wszelk
cenę, d y do
uzyskania
odpowiedzi.
Niew tpliwe potrzeba du ej
odwagi, eby stan ć twarz
w twarz z zabójc , bez
obecno ci funkcjonariuszy.
Czytaj c tę ksi kę,
nie mogłam uwierzyć, e
takie rzeczy dziej się wokół
nas i nie mamy o tym
pojęcia. Przecie yjemy w
wolnym, demokratycznym
kraju, w którym władza i
pa stwo maj nam zapewnić
bezpiecze stwo i troskę o
dobro jednostek, a nie
działać
wbrew
nam.
Kopi ska i jej zbiór
reporta y skłania nas czytelników do refleksji i
zmusza do poznania takiej
rzeczywisto ci na jak nie
chcemy i nie lubimy
patrzeć, ale której jeste my
czę ci . Ponad 2ŃŃ stron,
wstrz saj cych historii, bez
których nie mo emy przej ć
obojętnie.
KATARZYNA
ZABORA

JUSTYNA KOPI SKA
„POLSKA ODWRACA
OCZY”
WYDAWNICTWO WIAT
KSI KI

KULTURA
Odejście do wolności
Miał odwagę, by zrobić co , o czym nikt nawet nie my lał. Nagłówki gazet
krzyczały. A ty?

Przełom marca i kwietnia. Czasem
pada, trochę wieje. Ju nie zimno, a
jeszcze nie gorąco. Na zewnątrz. Bo w
głowie ka dego fana mody, płomienie
większe, ni te które zniszczyły Pompeje.
W mojej te .
Przeglądam internet. Zamarłem. A
jednak, stało się. Hedi Slimane odchodzi z
Saint Laurent Paris. Prawdziwy wizjoner.
Tchnął w legendarną markę nowe ycie.
Zrezygnował. Zawsze krok do przodu,
przed innymi. Bo dzi modne jest to, co
jutro będzie popularne, a pojutrze stanie się
codzienno ci – on rozumiał to jak nikt
inny. wiat mody przecierał oczy ze
zdziwienia. Ja te .
Rzucić posadę, o której marzą
miliony. Czy to nie jest prawdziwa
wolno ć? Z dnia na dzień zakończyć co ,
co przynosiło sławę, uznanie i podziw.
Przestać tworzyć rzeczy, które stają się
marzeniami tysięcy. Mo e po to, by własne
marzenia przestały być w końcu tylko
marzeniami. Potrafiłby ? Miałby na tyle
odwagi? By być tak wolnym. Ja chyba nie.
„Zamiast ciągle na co czekać –
zacznij yć, wła nie dzi . Jest wiele
pó niej ni ci się wydaje” – powiedział
kiedy mój ulubiony ksiądz Kaczkowski.
Hedi Slimane przestał czekać, zaczął yć.

Postawił wszystko na jedną kartę, kartę
swobody, marzeń i wolno ci. Bo przecie
moda to nic innego, jak wielka, niezwykle
barwna ba ń o niczym nieograniczonej
wolno ci. Ilu z nas nigdy tej karty nie
u yje? Choć bardzo by chciało, choć
marzy o tym ka dego dnia. Ksiądz
Kaczkowski byłby zawiedziony.
Spakować
walizki,
tylko
najpotrzebniejsze rzeczy, nic zbędnego.
Rzucić wszystko – pracę, uczelnię, całe
ycie. Wyjechać, a mo e uciec. A pó niej
yć, gdzie w wiecie. Pod Pcimiem
Dolnym albo na Malediwach, w Kunowie
albo w Monako – wiat jest wszędzie. Być
niezakłócenie szczę liwym i wolnym. Nic
nie musieć, a jedynie chcieć. Cieszyć się
słońcem, deszczem, li ćmi na drzewie,
mleczem i kamykiem w bucie. yć.
Brzmi jak sen? Jak bajeczka?
Bajeczka, o której marzy sąsiad i kolega
sąsiada i kolega tego kolegi. Zmienić
wszystko, rzucić wszystko. Po to, by
realizować marzenia, yć pełną piersią.
Warto rzucić nawet Saint Laurent Paris,
eby realizować siebie. A kiedy to zrobić,
jak nie teraz, wiosną, kiedy ju nie zimno,
a jeszcze nie gorąco? To co, mo e jutro?
PAWEŁ SZWAJDA
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SPOTKAJMY SIĘ NA JUWENALIACH…
Juwenalia to święto

studenckie obchodzone

Uczelniane place

Zapoczątkowane w

młodych ludzi, którzy

Krakowie, bardzo
szybko zyskało

ulubionym miesiącem

gromadzą rzesze

chcą się dobrze bawić

przy muzyce ulubionych

popularność w innych

zespołów. Nie brakuje

Młodzież z całego kraju

napojów nisko i

polskich miastach.
Który miesiąc jest

rok coraz większą.

już od

ponad 500 lat.

ALEKSANDRA GIELO

powiedzieć, że z roku na

również miłośników

wysokoprocentowych,

studentów? Wrzesień

zapragnęła rozrywki i
czerwcowymi

papierosów

przedłużający

zabawy tuż przed

wakacje? Grudzień i

egzaminami.

i innych używek.

Wszystko to, by lepiej

święta w domowej
atmosferze? Luty

Początkowo sami

i posesyjne ferie? Nic

organizowali występy –

poczuć atmosferę

wystawiali sztuki czy

Poszczególne

bardziej mylnego!

grali koncerty. Wszystko

uniwersytety co

Ukochanym miesiącem
wszystkich młodych

to oczywiście w klimacie

weekend organizują

osób na uczelniach

relaksu. Z czasem

się one nakładać, gdyż

wyższych jest
oczywiście maj!

„luzu” i ogólnego

juwenalia ewoluowały,

juwenaliów.

imprezy. Często potrafią
terminów jest znacznie

Przodownik świetnej

przybierając dzisiejszą

mniej niż szkół

zabawy w atmosferze

Majowe studenckie

miastach jak chociażby

juwenaliów.

postać.

święto cieszy się

ogromną popularnością.
Można

wyższych w takich
Warszawa. Wtedy
trzeba wybierać –

rockowe koncerty
Politechniki czy też
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tańce

w rytmach
disco polo
na placu

Juwenalia

przed

to

WATem.

doskonała
okazja, by

Nieważne

spotkać się
ze

jest jednak,

udasz. Istotne jest to, by

niej zyskać

być tam w gronie

absolwentów szkół

gdzie właściwie się

znajomych. Bo przecież
głównie o to chodzi w

idei juwenaliów – żeby

móc wspaniale spędzić
czas z przyjaciółmi.
Co dalej?

zainteresowanie m.in.
średnich czy sponsorów.
Trudno też nie
zauważyć, że

uniwersytety
prześcigają się w

ściąganiu na swoje

wydarzenia coraz to
popularniejszych gwiazd

Warto zauważyć

także, że inicjatywa ta
rozwija się niezwykle

prężnie. Oprócz tego, że
coraz więcej uczelni

oferuje tego rodzaju
rozrywkę, stara się ją

jednocześnie ubogacać i
napędzać tak, by

przyciągnąć większe
tłumy. Staje się to

niesamowitą reklamą

dla uczelni. Może dzięki

– kiedyś były to raczej

niszowe zespoły, teraz
są to postaci

ogólnopolskiego,
czasami nawet
światowego formatu.
Zwiększa to

atrakcyjność

organizowanej imprezy.
A co za tym idzie –

liczebność przybyłych
gości.

znajomymi i napić piwa.
To także świetny

pretekst do posłuchania
ulubionej muzyki w

plenerze. Atmosfera
sprzyja zabawie,
procenty uderzają do
głowy, relaks pełną
parą. Trudno nie

dziękować krakowskiej
młodzieży, która
kilkaset lat temu
nieświadomie
uruchomiła

juwenaliowy proces. W
końcu dzięki niej maj

ogłoszono miesiącem

świąt studenckich. Oby

przetrwały kolejne 500
lat ciesząc się jeszcze

większą popularnością
niż cieszą się teraz.

ALEKSANDRA GIELO
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Raport: Jak nie czytają Polacy?
inicjatorka kampanii społecznej Cała Polska
czyta dzieciom, zaznacza, że należy czytać
dzieciom

już od momentu urodzenia.

Większą aktywność czytelniczą wykazują
kobiety aniżeli mężczyźni. Podobnie jak w

ubiegłych latach zmienną, która najsilniej

determinuje czytanie jest wykształcenie- im

wyższe, tym wyższy odsetek czytelników.
Ankietowani
Czytelnictwo w Polsce z roku na
roku spada. Z opublikowanych niedawno
badań

przeprowadzonych

Bibliotekę
wynika,

przez

Narodową
że

aż

potem

zakup

biblioteki.

przedstawia

słabo, na tle innych krajów europejskich,
przekracza

50-

procentowy próg, w Czechach poziom
czytelników osiąga rekordowe 8 %. Ponad

14% populacji znajduje się poza kulturą
pisma. Oznacza to, że w ciągu ostatniego
roku nie przeczytali żadnej książki ani nic z
papierowej

bądź

internetowej, a w ostatnim miesiącu nie
mieli do czynienia z jakimkolwiek dłuższym
tekstem.

Irena Koźmińska, prezes Fundacji

ABCXXI-Cała

Polska

czyta

Dopiero

wymieniono

w

skrócie

sytuację czytelniczą Polaków,

Polska wciąż wypada bardzo

wersji

domowe

Powyższy raport w

nieczytających wynosił 8%.

w

następnie

później

%

rokiem poprzednim odsetek

prasy

a

księgozbiory.

książki. W porównaniu z

czytelnictwo

pytanie

deklarowano pożyczanie od znajomych,

roku ani jednej

gdzie

na

dotyczące pochodzenia książek. Najczęściej

Polaków nie przeczytało w
ciągu

odpowiadali

dzieciom,

która nie wygląda dobrze.

Dlaczego odsetek czytających obywateli

wynosi zaledwie 37%? Rząd postanowił
temu

przeciwdziałać

i

wprowadził

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Projekt ma na celu wspieranie w latach
2016-2020 organów prowadzących szkoły
oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów przez
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i
młodzieży,

w

wydawniczych,

tym

zakup

poprawę

nowości

infrastruktury

i wyposażenia bibliotek. Czy to wystarczy?

KATARZYNA ZABORA
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BURZLIWY MAJ
W annałach miesiąc maj zapisał się
w niejednoznaczny sposób.

16 maja 1648- wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod
Żółtymi Wodami podczas powstania Chmielnickiego.
16 maja 1929- po raz pierwszy wręczono nagrody Amerykańskiej
Akademii Filmowej, później nazwane Oscarami.
17 maja 1602- wojska polskie zdobyły twierdzę Fellin podczas
wojny polsko- szwedzkiej.
17 maja 1632- wojska szwedzkie zajęły Monachium podczas wojny trzydziestoletniej.
18 maja 1792- w rozpoczęła się wojna Polski z Rosją w obronie konstytucji 3 maja.
18 maja 1897- irlandzki pisarz Bram Stoker wydał powieść Drakula.
19 maja 1983- odbył się pogrzeb Grzegorza Przemyka, który zmarł w wyniku pobicia
przez milicjantów.
19 maja 1649- Anglia została proklamowana republiką.
20 maja 1862- założono Muzeum Narodowe w Warszawie.
20 maja 1498- Vasco da Gama dopłynął do )ndii.
21 maja 1674- wybrano Jana III Sobieskiego na króla Polski.
21 maja 1904- w Paryżu założono międzynarodową federację piłki nożnej F)FA .
22 maja 1948- na dożywotnie więzienie skazano przywódców Stronnictwa
Narodowego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie.
22 maja 1911- założono serbską organizację konspiracyjną Czarna Ręka. Jej
członkowie zorganizowali zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, co stało się
pretekstem do rozpoczęcia ) wojny światowej

SEBASTIAN FEDORCZYK
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HISTORIA
Z Ks. dr hab. Józefem Klochem,
wieloletnim rzecznikiem prasowym
Konferencji Episkopatu Polski,
specjalistą z zakresu filozofii nauki oraz
zastosowań informatyki
Rozmawia Jakub Mierecki

wypowiedzi pozytywne pokazujące radość,
powołujące się na piękne wspomnienia z
wizyt św. Jana Pawła II. Oczywiście były też
wypowiedzi negatywne. Główny nurt to nie
tyle prymitywny hejt, a raczej wyraz złości
poirytowania z obecności kanonizacji we
wszystkich mediach, radiu, telewizji,
Internecie, po prostu wszędzie. Być może
ludzi denerwowało, że nie mogą obejrzeć
czegoś innego, choć ciężko mi w to uwierzyć

Kanonizacja Jana
Pawła II w Internecie
JAKUB MIERECKI: Mijają właśnie dwa
lata od kanonizacji świętego Jana
Pawła II. Uroczystości kanonizacyjne,
wspólne dla obu świętych papieży:
Jana Pawła II i Jana XXIII były
transmitowane on-line przez
Internet. Jak Ksiądz Profesor, jako
badacz obecności Kościoła w
cyberprzestrzeni postrzega znaczenie
świętego Jana Pawła II dla tejże
obecności ?
JÓZEF KLOCH: Kanonizacja zaznaczyła się
bardzo mocno w mediach
społecznościowych, również na stronach
www, ale to najciekawsze jeśli chodzi o
badania, to są to właśnie media
społecznościowe. Widać kilka cech
wspólnych, mianowicie, kiedy zbliżał się
dzień 7 kwietnia
4roku, to liczba
postów we wszystkich social-mediach
wzrastała aż do samego momentu
kanonizacji a potem szybciej czy wolniej
malała zatem widać, co jest oczywistym
wnioskiem, że kulminacja była właśnie
w dzień kanonizacji. Jest to prosty wniosek,
kiedy wejdzie się głębiej w te media, to
widać negatywne, pozytywne czy też
neutralne wypowiedzi i pewne proporcje
między nimi. Najwięcej było zwykle
wypowiedzi neutralnych, głownie były to
informacje, drugie miejsce zajmowały

w obecnej
dobie telewizji satelitarnej i Internetu. Były
to raczej oznaki zmęczenia
monotematycznością w tym dniu.
Generalnie jednak, jeśli się weszło głębiej w
te wszystkie wypowiedzi jawiła się cała
paleta doznań towarzyszących kanonizacji.

Bardzo aktualne obecnie jest
podejmowanie kwestii mowy nienawiści
i konieczności walki z tym zjawiskiem.
Mowa nienawiści nie ominęła też postaci
Jana Pawła II. Kilka lat temu , jeszcze
przed kanonizacją, pojawiły się strony
internetowe, profile na Facebooku
ośmieszające i szkalujące świętego. Jak
Ksiądz Profesor postrzega ten problem?
Czy można skutecznie przeciwstawiać się
takim działaniom ?
Przeciwstawianie się jest dosyć trudne
choćby z dwóch racji: anonimowości,
a przynajmniej opinii, że jest się takim w
Internecie, oraz ze względu na liczbę takich
negatywnych stron. Jeżeli do właścicieli
kanałów społecznościowych zwróci się ktoś
i zgłosi, że są tam treści niewłaściwe a
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nawet nie licujące z człowieczeństwem to
czy to poszczególne posty czy też całe
kanały blokuje Twitter, Facebook,
Instagram i inne media. Podczas moich
badań nad Twitterem spotkałem się z
sytuacją w której zasoby firmy na kanale
Twittera były większe niż dziś sam Twitter.
Dlaczego? Bo pewne wpisy zostały
zgłoszone jako bardzo niewłaściwe i
właściciele Twittera je usunęli, ale w tej
bazie danych pozostały. Jest to ciekawe
zjawisko warte uwagi. Okazuje się, że
interwencje mogą być skuteczne.
Największy
problem jest ze stronami www

Niezrozu iały jest dla

zamieszczonymi na zagranicznych
serwerach. Trudno jest dotrzeć do ich
właścicieli i one po prostu sobie istnieją.
Myślę, że swojego rodzaju
cisza nad nimi działa na
korzyść ludzi zdrowo
myślących. To znaczy im
zrobimy większą wrzawę tym
ktoś ma większą zabawę z
tego. Niezrozumiały jest dla
mnie czysty „hejting” - piszę
hejty, bo nienawidzę. Kogo?
Papieża, człowieka, który tyle
dobra zrobił. To jest dla mnie
niezrozumiałe.

Nawet tylko pobieżny przegląd polskiego
Internetu pod kątem przejawów kultu
świętego papieża – Polaka wskazuje na
ogromną popularność próśb o
Jego wstawiennictwo. Czy Ksiądz
Profesor może potwierdzić tę ocenę - czy
kanonizacja wpłynęła na aktywność
polskich katolików w cyberprzestrzeni?
Oczywiście, że wpłynęła. Mało tego znajdują
się tam świadectwa tego, co ja, jako
człowiek zawdzięczam papieżowi, co on
uczynił w moim życiu. Już nawet nie chodzi
o cuda typu uzdrowienie czy ratunek przed

ie zysty „hejti g” - piszę hejty,
o ie awidzę.

śmiercią w wypadku, ale po prostu refleksje
nad życiem czy też szansą na jego zmianę na
lepsze i z tego względu, ponieważ jest to
dzień kanonizacji, bądź
dlatego, że papież został
świętym czy też dlatego, że w
ogóle był między nami to
pokazywał nam drogę i ja
chcę z tej drogi skorzystać.
Uważam, ze tego typu
świadectwa w Internecie są
najistotniejsze, pokazują, że
życie papieża i jego nauczanie
coś zmieniły w życiu jakiegoś
człowieka.

Ks. dr hab. Józef Kloch
- wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor kilkudziesięciu prac
z zakresu filozofii nauki i sztucznej inteligencji, zastosowań informatyki i dydaktyki
komputerowej
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Kiedy w Polsce skończył
się komunizm?
4 czerwca 1989 roku skończył
się w Polsce komunizm. Te słowa
Joanny Szczepkowskiej zna wielu
z nas. Czy jednak są one
prawdziwe? Czy naprawdę tego
dnia w naszym kraju dawny reżim
przeszedł do lamusa, a zaczęła
kwitnąć
demokracja?
Warto
zadać sobie to pytanie przy okazji
kolejnej
rocznicy
tamtych
wydarzeń.
Zbigniew Herbert pisał przed
laty, że jeżeli Polska odzyska
utraconą
niepodległo ć,
to
wybiegnie na ulice Paryża i będzie
krzyczał w kierunku każdego
napotkanego przechodnia „Viva la
Komuni ci, nie licząc się ze
zdrowiem i życiem obywateli, za
wszelką cenę próbowali utrzymać
stary układ. Nie było to jednak
możliwe, a kryzys gospodarczy
wyniszczał państwo i prowadził
nieuchronnie do jego upadku. W

Polonia!” Jednak poecie nie przyszło
do głowy wybiec na ulice Paryża w
dniu 4 czerwca 1989 roku. Nie zrobił
tego nigdy, aż do mierci w 1998
roku. Wiedział bowiem, że w
obecnych warunkach trudno jest
mówić o zakończeniu w Polsce
systemu komunistycznego. Jego
zdanie podziela wielu Polaków.
Geneza przemian
Najpierw przypomnijmy sobie
jak przebiegał proces zmian PRL-u
w III Rzeczpospolitą. Fala strajków
latem 1980 roku doprowadziła do
powstania
„Solidarno ci”
–
pierwszego
wolnego
związku
zawodowego
w
bloku
komunistycznym. Po ponad roku
legalnej działalno ci Związku nastał
13 grudnia 1981 i wprowadzenie
stanu wojennego przez generała
Wojciecha Jaruzelskiego. Karnawał
„Solidarno ci” został przerwany, na
ulice
miast
wjechały czołgi,
wprowadzono godzinę milicyjną, a
liczba zabitych do dzisiaj nie jest
dokładnie
znana.

dodatku, w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych utrzymaniu starego
ustroju nie sprzyjała sytuacja
międzynarodowa. Prowadzona przez
Michaiła Gorbaczowa pieriestrojka,
czyli polityka ustępstw wobec

Zachodu, była początkiem końca
ZSRR.
Oficjalny przekaz
Za
datę
demontażu
komunizmu uważany jest rok 1989.
Pozbawieni
„Wielkiego
Brata”
polscy komuni ci musieli jako
odnaleźć się w nowej sytuacji.
Postanowili zaprosić do rozmów
przedstawicieli opozycji. Wywodzili
się oni z odrodzonej „Solidarno ci”.
Od lutego do kwietnia trwały obrady
Okrągłego Stołu, przy którym
ustalono
najbliższą
przyszło ć
Polski. Później, sprawy potoczyły
się szybko. Przywrócono urząd
Prezydenta i Senat. Trwała kampania
przed czę ciowo wolnymi wyborami
parlamentarnymi.
Wreszcie
przyszedł 4, a potem 18 czerwca i
powstanie
pierwszego
niekomunistycznego rządu. To tyle,
je li chodzi o wiedzę, którą możemy
w szkolnych podręcznikach.
zerwania z PRL i zarzucają
politykom
niekonsekwencje
w
dokonywanych
reformach.
Niechętnie
wobec
przemian
okrągłostołowych odnosi się spora
czę ć młodych osób, zawiedziona
brakiem perspektyw na godne życie.
Niektórzy są zmuszeni wyjechać za
granicę, aby tam budować swoją
przyszło ć.
Ci, którzy uważają
transformację ustrojową za „dobrą
zmianę” (hasło ostatnio bardzo

popularne),
w
zdecydowanej
większo ci uważają, że nie dało się
wówczas dokonać jej lepiej i należy
cieszyć się z tego, co jest, bo mogło
być o wiele gorzej.
Niewygodne fakty
O tym, kiedy w Polsce
zakończył
się
komunizm,
wypowiedział się Józef Szaniawski
w wywiadzie, jakiego udzielił
„Naszemu Dziennikowi”:
- Jak mogę uznać ten dzień za
datę zwycięstwa nad komunizmem,
skoro siedziałem tego dnia w
więzieniu? I to w więzieniu bez
wątpienia komunistycznym. Mało
tego, po tym rzekomym zwycięstwie
nad komunizmem siedziałem tam
jeszcze pół roku. Kto mnie wtedy
więził, jak nie komuni ci?
Mnóstwo
sędziów
i
prokuratorów, skazujących polskich
bohaterów
podziemia
antykomunistycznego,
pozostało
bezkarnych i pobiera wysokie
państwowe emerytury. W służbach
nadal znajduje się wiele osób
odpowiedzialnych za zbrodnie PRLu. Ulice i place polskich miast nadal
noszą
nazwy
związane
z
komunistycznym totalitaryzmem.
W dyskusji na temat 4
czerwca 1989 roku powinni my brać
pod uwagę kontekst tamtych
wydarzeń, ale też realnie oceniać
zmiany, jakie się dokonały. Jedno
jest pewne: nie jest to data
jednoznaczna. A jak mówi Pismo
więte, „po owocach ich poznacie”.
PAWEŁ ZDZIARSKI

OKNO NA ŚWIAT

INWAZJA NA
ŻYCZENIE
Radykalny islam sieje zamęt w Europie. Niegdyś dumny kontynent
traci dzisiaj tożsamość, zaspokajając muzułmańskie aspiracje.
Liberalizm omamił i odarł z mądrości Europę.

Na nieszczęście
Europy wypełnia się
wizja francuskiego
pisarza Jeana Raspaila,
opisana kilkadziesiąt lat
temu w książce ,,Obóz
świętych”. Literacka
fikcja sprzed lat znajduje
potwierdzenie w
dzisiejszym świecie,
owiniętym wokół palca
przez liberalizm i
niezdolnym do
sensownej refleksji.
Zapewne niektórzy
czytali powieść Raspalla

i wiedzą, że pisarz
przepowiedział w niej
inwazję obcej cywilizacji
na Europę.
Z perspektywy czasu
trudno jest
interpretować tę wizję
jedynie jako ówczesne
artystyczne natchnienie.
Raspail jako obdarzony
niebagatelnym
rozumem badacz
rzeczywistości, mógł
przeczuwać
nadciągający kryzys
Europy, widząc na
własne oczy pierwsze
symptomy
ogarniającego kontynent
liberalnego szaleństwa.
Pisarz żyje po dziś dzień,
i wątpię, by odczuwał
satysfakcję z tytułu
importu przez aktualną

rzeczywistość jego wizji
sprzed kilkudziesięciu
lat.
Bezrefleksyjna
natura współczesnego
świata sprzyja chorym
dążeniom islamu.
Publicysta Łukasz
Adamski – na szczęście
refleksji niepozbawiony
– stwierdził, że
europejska cywilizacja
,,zasługuje na
zapomnienie”. Do tego
przykrego wniosku
doprowadziła go sprawa
Andersa Breivika, który
w kwietniu bieżącego
roku, wygrał proces o
,,nieludzkie
traktowanie”. Warto
przypomnieć, że Breivik
w
roku dokonał w
Norwegii krwawej rzezi,

OKNO NA ŚWIAT

Literacka fikcja sprzed lat znajduje potwierdzenie w dzisiejszym świecie,
owiniętym wokół palca przez liberalizm i niezdolnym do sensownej refleksji.

zabijając 77 osób.
Podłość tamtejszego
sądownictwa nie zna
granic! Biedny Breivik
dopiero w 2016 roku
doczekał się
sprawiedliwości. A
właściwie dlaczego
siedzi za kratami? W
ogóle zrobił coś
niewłaściwego? Takimi
szlakami myślenia
kroczy lewicowa
narracja, choć trudno
ukryć, że z myśleniem
ma to niewiele
wspólnego. W całej
rozciągłości popieram
Łukasza Adamskiego,
który ,,nie ma cienia
sympatii i litości dla
takiej Europy”.
,,Takiej Europy”, która
do ekspansji islamu

podchodzi z jednakową
bezmyślnością, jak w
przypadku sprawy
Breivika.
Niedostrzeganie
zagrożeń związanych
z muzułmańskim
radykalizmem to objaw
liberalizmu,
charakteryzującego się
wrażliwością wobec
zgorszeń i dewiacji, a
jednocześnie pogardą w
stosunku do wzniosłych
wartości. W tej wizji
świata królują bożki
seksu, mamony i kariery,
które zniekształcają
właściwy odbiór
rzeczywistości.
Wydawało się, że
zamachy
muzułmańskich
ekstremistów w Paryżu i

Brukseli, to dla
liberałów moment
ocknięcia, tymczasem
potężna fala imigrantów
nieustannie forsuje
bramy Europy. Dlaczego
po zamachach w Paryżu
i Brukseli nie są one
szczelnie zamknięte?
Jakiego niezbitego
dowodu muzułmańskiej
agresji potrzebuje
Europa, by przejrzeć na
oczy? Boję się, że
zniewolona
liberalizmem, nigdy nie
wyjdzie ze ślepoty.
Wątpię, że jestem tak
dobrym wizjonerem jak
Raspail i mam nadzieję
usłyszeć w przyszłości z
czyichś ust słowa: ,,Mylił
się Pan”.

KAROL PLEWA

OKNO NA ŚWIAT

CENA LOJALNOŚCI

Ka lerz A gela Merkel
stwierdziła, że po ysł
Fra sa Ti
er a sa ws.
kar w wys. 250 tys. euro za
każdego ieprzyjętego
przez państwa

zło kowskie UE i igra ta,
to for a lojal oś i. - Nie
ędzie wspól ej Europy
jeśli odrzu a a ędzie
każda for a podziału tego
iężaru – powiedziała Frau
Ka leri .
Po ysł
wi eprzewod i zą ego KE
skrytykowali przedstawi iele
państw Grupy
Wyszehradzkiej. - To jest
sza taż – stwierdził Péter
Szijjártó, szef węgierskiej
dyplo a ji. Do sprawy
od iosła się rów ież
Elż ieta Witek, rze z ik
rządu. - Propozy ja KE jest
pró ą wy usze ia a
państwa h UE przyję ia
u hodź ów – ówiła
rze z ik. Sa k jo owa ie

fi a sowe za ieprzyjęty h
i igra tów skrytykowali
awet przedstawi iele
Europejskiego
Stowarzysze ia O roń ów
Praw Człowieka (AEDH.
Ostat io a przyję ie
25 tys. syryjski h
i igra tów zgodziły się
władze Ka ady. - Przyj ują
u hodź ów ie po aga ie
Syrii. Prze iw ie ardzo as
to ra i. Jeśli h e ie po ó
ofiaro woj y, to
powi iś ie po ó i
pozostać a
iejs u, ta i zapew ić
po o i pokój – zwró ił się
do ka adyjski h władz
el hi ki ar y iskup Aleppo
Jea -Cle e t Jea art.
KLAUDIA DADURA
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SPORT

PIENIĄDZE DLA NAJMNIEJSZYCH

Do 15 kwiet ia ałe i śred ie klu y ogły składać w ioski w ra a h
programu „Klub”, który zakłada dofi a sowa ie tre erów, zgrupowań i
zakupu sprzętu sportowego dla druży z wsi i ały h iaste zek.
Mi isterstwo Sportu przekazało 15 ilio ów złoty h, które a trafić do
aj ardziej potrze ują y h zespołów.

- Wsparcie trafi ta , gdzie od ywa się pra a u
podstaw, gdzie kształtują się haraktery,
postawy prozdrowot e i gdzie wy ajduje się
oraz szlifuje talenty sportowe. Wspieramy
iejs a, gdzie przyszli sportow y stawiają
swoje pierwsze kroki, o ta za zy a się i h
historia. Sa pa ięta swojego pierwszego
tre era i ój pierwszy klu . To ajważ iejsze
ele e ty, które ają wpływ a dalszy rozwój
kariery – ówił pod zas ko fere ji prasowej
Witold Bańka, i ister sportu.
DLA KAŻDEGO
„Klub” nie jest skierowany tylko do druży
piłkarski h, ale do wszystki h dys ypli
sportowy h.
Szkole iow y
w
ały h
iejs owoś ia h zęsto pra ują za dar o lu
za symboliczne pie iądze, a jedy ą agrodą za
i h wysiłek jest suk es łodego sportow a.
Pozyska e środki ają yć przez a zo e a
konkretne cele, a Ministerstwo Sportu przy
współpra y z PGNiG przygotuje podrę z ik, jak
ajlepiej wykorzystać te pie iądze.
Klu y jed osek yj e ogły składać poda ia o
dota je w wysokoś i
tysię y złoty h,
ato iast ta , gdzie są uprawia e
przynajmniej dwie dyscypliny –
tys. zł. –
Progra
ie sfi a suje peł ej działal oś i
klubów sportowych. Na pewno jednak
podreperuje udżety ty h aj ied iejszy h.
Ma za hę ić i ułatwić uprawia ie sportu,
hoć y w te sposó , a y do iego ie
dokładać –podkreślał Bańka. – Przewidujemy,
że z aszej po o y skorzysta około
klu ów.
Zdaje y
so ie
sprawę,
że
zapotrze owa ie
jest
dużo
większe.
Otrzy aliś y już po ad
w iosków –
dodał.
BOGATY MOŻE WIĘCEJ
Nie od dziś wiado o, że w ały h ośrodka h
zęsto rakuje fu duszy na podstawowe
rze zy w szkole iu piłkarzy jak a przykład
piłki, z a z iki, pa hołki, ałe ra ki i wiele

innych. Tre erzy przez to rozwijają swoją
kreatyw ość,
zęsto wykorzystują
i e
przed ioty do zajęć tre i gowy h, ale
czasami po prostu brakuje sprzętu, a y
wyko ać określo e założe ia a tre i ga h. –
U as trzy grupy łodzieżowe korzystają z
ty h sa y h
piłek. Kiedy jednak
wychodzimy we dwie czy nawet trzy grupy na
boisko, to już usi y się dzielić fut olówka i
i dla niektórych po prostu brakuje, a prze ież
łody piłkarz ały zas usi ieć arzędzie
pracy przy nodze. Niektórzy przy oszą już
nawet swoje, ale klub powinien takie rzeczy
łody piłkarzo zapew iać – mówi Piotr
Oniszk, sekretarz i trener jednej z grup
łodzieżowy h
Ło howskiego
Klubu
Sportowego.
Klu z powiatu węgrowskiego występuje a o
dzień w warszawskiej lidze okręgowej i a
pięć druży
łodzieżowy h. Działa ze z tysię z ego
iaste zka już kilka aś ie d i
te u złożyli w iosek w ra a h progra u
„Witaj w Klubie”. – Dla nas wspar ie tysię y
złoty h to jest
% aszego ałoro z ego
udżetu. Wiado o, że ogląda y każdą
złotówkę za i ją wyda y, a takie dodatkowe
pie iądze h e y w ałoś i przez a zyć a
łodzież i dzie i. Prze ież łody zawod ik
usi ały zas pra ować z piłką, a ie zekać
aż part er skoń zy, że y ógł z powrote
ćwi zyć. Traci po prostu kilkaset kontaktów z
fut olówką w iągu tre i gu! – zaznacza nasz
rozmówca.
Kto zatem dostanie wsparcie od Ministerstwa
Sportu? Zde ydują waru ki eko o i z oorganizacyjne klubów. W ioski ogą składać
te druży y, który h udżet ro z y
ie
przekra za
tysię y złoty h. Mi isterstwo
rozstrzyg ie podział do
zerw a, a
pie iądze trafią do klubów w wakacje.
PAWEŁ GOŁASZEWSKI
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Walka do końca
Chyba nikt z sympatyków Legii Warszawa nie
brał pod uwagę możliwości, że będzie inaczej.
„Wojskowi” mieli uświetnić obchody stulecia klubu,
zdobywając dublet na krajowym podwórku. Puchar
Polski obronili, po raz kolejny zwyciężając Lecha
Poznań. Pozostało najważniejsze zadanie – odzyskać
tytuł Mistrza Polski.
O

to przyszło
Legii
walczyć
do
ostatniej
kolejki.
Rywalem nie był jednak
obrońca
tytułu,
a rewelacyjny Piast
Gliwice.
Drużyna
prowadzona
przez
Czecha Radoslava Latala
przez większą część
sezonu była liderem
tabeli.
Wiosną
w wyścigu o tytuł
pozostały tylko Piast
i Legia. Stołeczny zespół
wyszedł z tej walki
zwycięsko, a kluczowy
okazał się bezpośredni
mecz z ekipą z Gliwic
wygrany przez Legię 40.
Niespodzianki
Legia, która od
początku
była
zdecydowanym
faworytem do sięgnięcia
po tytuł ma za sobą
sezon, w którym nie
ustrzegła się słabszych
momentów. Po słabych
występach w Lidze

Europy, z posadą
pożegnał się Henning
Berg.
Zastąpił
go
Stanisław Czerczesow
i swoje zadanie Rosjanin
wykonał.
Najważniejszym z ogniw
warszawskiego zespołu
w zakończonym sezonie
był Węgier Nemanja
Nikolić
–
najlepszy
strzelec ligi, zdobywca
28 bramek.
Dla Piasta Gliwice
wicemistrzostwo
to
najlepszy
wynik
w historii. Drużyna grała

widowiskowo,
a główne role należały
do piłkarzy z Czech
i Słowacji. Piast to nie
jedyna rewelacja sezonu
15/16. Znakomity rok
ma za sobą także
Zagłębie Lubin. Piotr
Stokowiec
zbudował
w
Lubinie
drużynę
opartą na Polakach i
odważnie postawił na
młodych zawodników.
Efektem ich pracy jest
miejsce dające szansę
gry w europejskich
pucharach.
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Rozczarowania
Najbardziej
zawiedzeni mogą być
kibice z Bielska-Białej.
Podbeskidzie ukończyło
rozgrywki na samym
dnie tabeli, choć kilka
tygodni
wcześniej
świętowało awans do
grupy
mistrzowskiej.
Poza sportowe czynniki
sprawiły,
że
Podbeskidzie
miało
przystąpić
do
decydującej
fazy
rozgrywek w grupie
spadkowej. Piłkarzom z
Bielska
wyraźnie
podcięło to skrzydła. W
konsekwencji spadli na
ostatnie miejsce w tabeli
i opuszczają Ekstraklasę
po 6 latach.

Piłkarze Górnika
Zabrze na degradację
„pracowali” cały rok.
Przez prawie cały czas
trwania
rozgrywek
zajmowali
pozycję
spadkową.
Tylko
6
zwycięstw
w
37
meczach sprawiło, że
14-krotny Mistrz Polski
żegna się z Ekstraklasą.
Zabrzanie do ostatniej
kolejki mieli nadzieję na
utrzymanie,
jednak
remis
w
Niecieczy
uniemożliwił
wyprzedzenie
innego
Górnika – z Łęcznej. Tym
samym zespół Jurija
Szatałowa zdołał drugi
rok z rzędu uniknąć
degradacji.

Z
pewnością
miniony
sezon
Ekstraklasy dostarczył
kibicom w Polsce wielu
emocji.
Walka
o
mistrzostwo,
miejsce
gwarantujące puchary i
utrzymanie toczyły się
do ostatniej kolejki. Nie
brakuje
wielkich
przegranych, jak Lech
czy Górnik. Innym udało
się spełnić najśmielsze
oczekiwania kibiców –
jak Piast czy Zagłębie.
Legia zatriumfowała w
lidze w setną rocznicę
powstania klubu. Teraz
przed nimi dużo cięższe
wyzwanie – upragniony
awans do Ligi Mistrzów.
NORBERT ZABORSKI

- REKLAMA -
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Jestem zupełnie kontrastowa

pozostała do dziś, poparta wieloma godzinami
ćwiczeń.
U.K.: Czy Magda Miś to osoba twardo
stąpająca po ziemi, czy raczej artystka
marzycielka?
Zdecydowanie to drugie. Zapominam o
wszystkim. Nawet dziś nie wzięłam tego, co
potrzeba. Moi rodzice nie mają ze mną lekko.
Naprawdę im współczuje.
U.K.: A skąd się wziął Twój pseudonim?

Z Magdą Miś- ilustratorką książek,
uczennicą Tomasza
Nowaka, młodą siedlecką
artystką rozmawia
Urszula Kąkol

U.K.: Jakie był początki
Twojej twórczości?
Rysuję od najmłodszych lat.
Odkąd pamiętam, zawsze
chciałam być ilustratorką
książek. Jeszcze w
gimnazjum zaczęłam
chodzić na zajęcia do MOKu, gdzie uczyłam się pod okiem Tomasza
Nowaka. Rysowałam głównie z natury, co
zainspirowało mnie do nowej koncepcji
rysunku w kole. Wszystko zaczęło się od
akwareli. Tę technikę lubię najbardziej, mimo
że jest bardzo trudna. Teraz eksperymentuję
też z kredkami, ale to na razie początek.
U.K.: Co sprawia, że Twoje prace są tak
wyjątkowe? Talent czy pracowitość?
Myślę, że to kwestia czasu i pracy. Przez wiele
lat rysowania udało mi się już wyrobić rękę.
Na pewno nie jest to talent. Nazwałabym to
taką mała iskierką, która w dzieciństwie
obudziła we mnie miłość do rysunku i

"Wandalena" wzięła się z połączenia słów
"Wanda" i "Lena", co brzmi prawie jak
Magdalena. A drugi człon to wynik tego, że od
zawsze kocham białe koty.
Wszystkie inne średnio się
dla mnie liczą. Swojego kota
szukałam 5 lat.
U.K.: Czy jako dusza
artystyczna czujesz się
inaczej postrzegana przez
ludzi?
Dorośli na pewno nie widzą
we mnie artystki, ale
rówieśnicy raczej tak.
Chyba ten fakt
usprawiedliwia wiele moich
zachowań. Znajomi często
mówią: "A, to Magda, ona
znowu zrobiła coś śmiesznego". Ci, którzy
przebywają ze mną na co dzień, wiedzą, jak się
zachowuję, więc mnie akceptują. Nowo
poznane osoby podchodzą do mnie z
dystansem i patrzą obiektywnym okiem. Na
pewno czasem się krzywią, ale z czasem to się
zmienia i rozumieją, że taka już po prostu
jestem. Ale sama nie czuję się jeszcze artystką.
Artysta to świadomość. U mnie to tylko język,
brakuje jeszcze myśli, którą chciałabym kiedy
włączyć w swoje prace. To dla mnie zupełnie
odległe pojęcie. Może będę mogła tak o sobie
powiedzieć za 20, 30 lat, gdy stanę oko w oko
ze sztuką.
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U.K.: Co Cię wyróżnia wśród tłumu na
ulicy?
Niedawno słyszałam określenie, że wyglądam
jak "mały szaman". Bardzo lubię bawić się w
przebieranie. Zadziwianie ludzi swoim
wyglądem sprawia mi przyjemność. Często
ludzie reagują śmiechem na mój strój,
zwłaszcza kiedy zakładam czerwoną
pelerynkę. Pewnego dnia mijałam w bramie
kilku starszych mężczyzn, którzy rozmawiali
między sobą: "Ej, mówiłem ci, żebyś wyszedł,
bo o tej godzinie będzie szedł Czerwony
Kapturek!"
To bardzo
przyjemne.
U.K.: Czyli
natura
wiecznego
dziecka?
Oj, tak. Jakiś
czas temu
próbowałam
z tym
walczyć, ale
bez efektów.
Jestem
bardzo
wesołą i
uśmiechniętą
osobą, w
środku
kryjącą
jednak
najciemniejsze oblicze. Jest mi z tym dobrze.
U.K.: Ale postaci na Twoich pracach nie
przypominają pełnej radości autorki...
Są w stylu turpistycznym, mroczne, tajemnicze
i pozbawione radości. To, co rysuję, zupełnie
odbiega od tego, jaka jestem. Nie wiem, jak to
się dzieje. Jestem zupełnie kontrastowa.
U.K.: Co stanowi dla Ciebie największą
inspirację?

Słucham dużo muzyki. Zawsze chodzę z
odtwarzaczem MP3. Muzyka budzi
specyficzny klimat, który potem się rozwija i
powoduje powstawanie obrazów w głowie.
Najlepiej rysuję mi się przy Nicku Cave'ie.
Biorę również motywy z filmów, a przede
wszystkim z bajki braci Grimm. Duży wpływ
na moje prace ma również popkultura, tylko ta
mroczniejsza. Czasem przerażają mnie moje
myśli. Lubię także obserwować świat zza okna
autobusu. Czasem robię nawet kilka kursów
wokół Siedlec. Od samego początku, jeżdżąc
na różne plenery poszukiwałam miejsc, które
były
brzydkie,
obskurne czy
stare.
Wszyscy
skupiali się
na pokazaniu
piękna
natury, a ja
byłam
zafascynowa
na jej
brakiem.
Brzydota
miasta mnie
inspiruje i
podsuwa
wiele
tematów.
U.K.:
Którego
artystę cenisz najbardziej?
Prace niektórych mistrzów są nie tylko ładne
wizualnie, ale także wzbogacają nas o nowe
przemyślenia. Chyba najbardziej inspiruję się
Alfonsem Muchą, ale moim ulubionym artystą
od zawsze był Rene Magritte. A ostatnio
jestem zafascynowana Rotko. To rodzaj sztuki
zupełnie odmiennej od tej, którą chciałabym
tworzyć w przyszłości, jednak w swojej
prostocie pokazuje bardzo wiele. Jeśli chodzi o
polską sztukę, to z pewnością przychylam się
ku Aleksandrze Waliszewskiej. W kilku
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ruchach pędzlem pokazuje rzeczy, które ode
mnie wymagają wiele poświęcenia.

U.K.: Zilustrowałaś książkę Urszuli Tom
"Ćma z książęcego rodu: legenda siedlecka
o Aleksandrze Ogińskiej".
kami i przyklejałam je na każdą książkę. To
było moje pierwsze zderzenie z czymś, co
zupełnie nie dzieje się w mojej głowie. Ta
opowieść nie miała nic wspólnego ze mną. Nie
było to łatwe do realizacji, jednak powoli
udało mi się to dokończyć. Dzięki temu jestem
bogatsza o nowe doświadczenie i wdzięczna
ludziom takim jak pan Nowak, którzy mnie
promowali.
U.K.: Gdzie aktualnie można oglądać Twoje
prace?
Przygotowuję prace na Noc Muzeów, która
odbędzie się w maju. Wszystko, co robię na co
dzień, można zobaczyć na blogu, który
prowadzę. To łatwy i szybki sposób przekazu
sztuki. Robię również prace na zamówienia,
ale te można oglądać jedynie w domach
właścicieli. Moje prace wystawiane są w
galerii UPH, a także "Widzimisię".
U.K.: Czy zainteresowanie ludzi Twoją
sztuką rośnie?

Została wydana przez Siedleckie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
"Brama". Na okładce umieszczono jeden z
moich rysunków, nieprzewidzianych w
książce, choć mówiłam: "Nie dawajcie go, jest
straszny". Ta okładka tak bardzo mi się nie
podobała, że poszłam do drukarni z własnymi
naklej
do zdjęć i powstawały dzięki temu ciekawe
prace. Teraz już tego nie robię.
U.K.: Wiążesz swoją przyszłość ze sztuką?
Bardzo chciałabym iść na Akademię Sztuk
Pięknych, ale do tej pory nie mam jeszcze
żadnej pracy do teczki. Nie lubię schematów i
szkoda mi czasu na rysowanie tego, co muszę,
gdy mam w głowie miliony pomysłów, które
chciałabym przelać na papier. Kilka razy
próbowałam coś narysować, ale za bardzo
zachłysnęłam się wizją ilustrowania i
porzuciłam wszelkie schematy. Chciałabym
być ilustratorką książek i magazynów.
Wprawdzie nie jest to rodzaj wielkiej sztuki
ani obraz, który podziwiają miliony, stojąc i
płacząc, ale to pasja, dzięki której się spełniam.

U.K.: Jakie masz plany na najbliższy czas?

Na pewno. Kiedyś moje prace były
chaotyczne, teraz staram się kłaść nacisk na
detal i dokładność. Maluję lepiej i dzięki temu
zwracam uwagę coraz większego grona ludzi.

Jeśli nie uda mi się dostać na studia do
Krakowa, chętnie poświęcę wolny czas
podróżowaniu. Chciałabym zobaczyć dzieła
wielkich mistrzów na własne oczy, aby za rok
pójść na studia z pewnym bagażem
doświadczeń.

U.K.: Czemu, prócz rysowania, poświęcasz
wolny czas?

U.K.: Masz szanse przebić się na rynku
artystycznym?

Do matury jeszcze się nie przygotowuję.
Próbowałam zacząć, ale skończyło się
niepowodzeniem. Ostatnio sporo szyję. Lubię
sama zrobić coś, co mi się podoba i będzie
niepowtarzalne. Przeważnie jednak rysuję.
Jakiś czas temu zajmowałam się również
fotografią analogową, którą łączyłam ściśle ze
swoimi pracami. Często dorysowywałam coś

Dopiero zaczynam swoją przygodę z
ilustratorstwem. Przede mną jeszcze długa
droga. Nigdy nie uważałam siebie za kogoś
jakoś bardzo uzdolnionego, ale robię wszystko,
żeby się nim stać. Myślę, że już w tej chwili
jest to dla mnie duża szansa na rynku
artystycznym, a za kilka lat może być tylko
lepiej.

Eurowizja, hit
czy kit?
Czym jest Konkurs
Piosenki
Eurowizji?
Festiwalem kiczu, tandety,
a może jednak częścią
kultury muzycznej z
ponad
półwieczną
historią? Na czym polega
jej fenomen i czemu
wywołuje aż takie emocje?
Poszukajmy odpowiedzi.
O tym, co to jest Konkurs
Piosenki Eurowizji nie trzeba
chyba
tłumaczyć.
To
organizowany
przez
Europejską Unię Nadawców
festiwal piosenki, w którym
do wygrania jest zdobycie
Grand Prix, przeniesienie
konkursu na przyszły rok do
swojego kraju i uzyskanie
międzynarodowej sławy, w
wielu przypadkach raczej
rozpoznawalności.
Dla
niektórych z nas festiwal ten
jest świętem muzyki, dla
innych
eksponowaniem
szeroko pojętego kiczu. Skąd
zatem bierze się to negatywne
spojrzenie na ten, jakby nie
patrzeć, jeden z największych
i najbardziej prestiżowych
konkursów piosenki?
Ostatnie lata rzeczywiście dla

sceptyków Eurowizji były
bardzo
korzystne.
Chęć
zdobycia głosów widzów,
wzbudzenia
kontrowersji
przekroczyła
wszelkie
granice: zaczęto wysyłać
słabe piosenki, liczyła się
tylko odmienność i show.

Na pewno w większości jest
to wina samych uczestników,
aczkolwiek to, co pojawia się
w konkursie, często pokrywa
się z tym, czego na co dzień
słuchają młodzi ludzie, którzy
bez
wątpienia
stanowią
znaczną
część
widzów
Eurowizji. Niejednokrotnie
głupie wybryki wykonawców
na scenie doprowadziły do
antypromocji
festiwalu.
Takim przykładem może być
transwestyta
Verka
Serduchka, która przychodzi
każdemu
przeciętnemu
eurowizyjnemu sceptykowi
na myśl jako ikona Eurowizji.
Kolejna gwiazda? Lordi!
Potworne
kostiumy,
a
zarazem
oryginalne
przedstawienie zaszokowały
i
przyniosły
Finlandii
zwycięstwo. No i kolejny
przykład, czyli ulubienica
polskich
„internetów”
Conchita Wurst – Eurowizję
wygrała baba z brodą. No
ludzie!

Śmiało
można
zaobserwować,
że
reprezentanci chcą zrobić
wszystko,
by
zdobyć
poparcie oglądających. Wielu
z nich coraz mniejszą wagę
przywiązuje
do
jakości
kompozycji,
możliwości
wokalnych artysty, a skupia
się na show, kolorowych
strojach,
mnóstwie
rekwizytów. Trochę z tego
bardziej wychodzi festyn niż
renomowany festiwal.

Jeżeli chodzi o tegoroczną
edycję to na tle minionej
dekady wypadła bardzo
stonowanie, z klasą i
elegancką
prostotą.
O
oddawaniu głosów przez
krytyków z każdego kraju
można wiele dyskutować.
Zawsze był to temat budzący
wielkie
emocje.
Cieszy
jednak fakt, że telewidzowie
potrafią nasz kraj docenić. I
w tym roku tak też się stało.
Według
nich,
nasz
reprezentant, Michał Szpak
stanął na ostatnim miejscu
podium.
Oczywiście
gratulacje i pokłony w stronę
zwycięzcy,
to
Jamala,
reprezentantka Ukrainy ze
swoją piosenką „1944”.
Specjalna nagroda powinna
zostać przyznana Rosji...za
scenografię.
Damian Trzpil

