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studentów ze wszystkich kierunków studiów 
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Proponujemy;

możliwość uczestnictwa w ciekawych oraz zróżnicowanych 
tematycznie warsztatach dotyczących problematyki 

psychologicznej.

szansę udziaiu w badaniach oraz projektach naukowych, 
realizowanych przy pomocy wykwalifikowanej kadry naukowej 
Krakowskiej Akademii,

okazję do rozwoju indywidualnego, a także pogłębienia wiedzy 
o sobie i swoim otoczeniu,

alternatywę dla spędzenia czasu w fajny i przyjemny sposób!

Najbliższe spotkanie:
Poniedziałek, 19 listopada 2012, 18:50, sala 8 020.

Projekcja filmowa „Płeć i seksualność” ■ po filmie dyskusja
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Mixer11 ogłasza koniec smętnego, cierpiętniczego obchodzenia 
najradośniejszego święta narodowego - świata Niepodległo- 
ści. Ja, nu przykład, już oii lal 11 listopada przyklejam sobie 

wąsika t paraduję tak kilka minut po domu. Wąsika, jak to u Polak», bo prze
cież Polaka po wąsach poznasz Zwłaszcza, za granic!]. Żeby uczcić roczni
cę odzyskania Ojczyzny bawmy się i radujmy, urządzajmy potańcówki, no 
i nośmy wąsy. Nieważna jest płeć, nieważny jest wiek, nieważny nawet kolor 
wąsów ani narodowość. Jesteś w Polsce noś wąsy.

Wąsy nosii Józef Piłsudski* kresowy szlachcic, zrodzony z Bille wiczówny, 
postać magiczna, w której, jak w soczewce, skupiaj*} się wszystkie nasze mity. 
Wielu współczesnym Wydaje się. że w tym facecie w szarym mundurze strze
leckim codziennie Z m a r tw y c h w s ta ją  żywe duchy wielkiej przeszłości. Trze
począ husarskie skrzydła, furkoczą proporczyki spod Somosierry, a żołnierz- 
tulacz uparcie dąż)' do celu. Zresztą sam Marszalek potratił wywoływać 
duchy. Znakomity felietonista Stanisław Cal-Mackiewicz opowiadał, że gdy 
pewnego razu na bankiecie w starym zamczysku Radziwiłłów w Nieświeżu 
Piłsudski przemówił „tym swoim specjalnym tonem przez wąsy” świece za
częły świecić na niebiesko, co -  jak wiadomo -  zapowiada wizytę gości z za
światów,.. Spod potężnych wąsow i nastrzępionych brwi patrzył na swój lud 
surowo, ale też z pobłażaniem - trochę jak na niezbyt rozgarniętą dzieciar
nię, Zwycięski Komendant i opiekuńczy Dziadek. W cieniu jego porostów 
naród czul się dziwnie bezpieczny i bardzo płakał, kiedy Go nie stało.

Notabene: Komendant uwypuklił wąsy dopiero w roku 1914, w niemiec
kim kryminale w Magdeburgu, bo w Legionach slużyl jeszcze pod pełnym 
zarostem. Niedługo potem Niemcy zwieźli go ilu Warszawy i, jak śpiewała 
ulica, tłi ni z tego, ni z owego, była Polska od pierwszego”.

Gdzieś wyczytałem leż taki) historie. Przed wojną, pewnie u kresu ku 
30,, paru niedowiarków postanowiło poddać testowi inżyniera Ossowiec- 
kiego, sławne podówczas medium, które w stanie nadkoncentracji patrzyło 
przez ściany, przepowiadało, ile wlezie, a zwłaszcza odnajdowralo zagubione 
przedmioty. Zaprezentowano więc Ossowieckiemu komisyjnie zapieczęto
waną rurkę z metalu, w której był papierek ze schematycznym, profilowym 
wizerunkiem Marszałka; zarys maciejówki, brwi, wąsy - już. Inżynier wpadł 
w trans, „odjechał* i po kwadransie, sennym głosem, zaczął mówić o Polsce 
i honorze, a potem, niepewną ręką narysował wąsy, do których po chwili 
domazal reszte. ..

Czy trzeba lepszych argumentów w sprawie „Wąs a sprawa polska"? Prze
cież ustami inż. Ossowieekiego przemówiły zaziemskie moce, a głosu z góry 
słuchać trzeba z najwyższą uwagą. A ten mówił jasno: komu drogi honor 
i Ojczyzna, temu wąs musi leżeć na sercu. Ach, iak dobrze byłoby je widzieć 
na wszystkich twarzach i ulicach, Zwłaszcza na ulicy Marszałkowskiej.

M aciej Saskowski 
REiDAKTOR NACZELNY

Dołącz do REDAKCJI!
Pisz na adres: mixer ka amteria.eu
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KRAKOWSKA AKADEMIA

Najpierw była Lipowa 4
W  pop rzemysło wej części Zablocla, na tyłach budynków 

fabryki im. Oskara Schindlera, rozpoczęło swoją dzia
łalność Studio Telewizyjne „U Frycza”. Zaplecze techniczne 
z jakim startował projekt edukacyjny Krakowskiej Akade
mii im. A. Frycza -  Modrzewskiego to studio o powierzchni 
I00m2> montażownia i „klatka” (tak na miejsce swojej pracy 
mówili młodzi dziennikarze). Założeniem było stworzenie 
miejscas gdzie studenci będą mogli uczyć się dziennikarstwa 
w praktyce. Powstała Krakowska Telewizja Internetowa, w któ
rej studenci publikowali swoje materiały. Od momentu poja
wienia się pierwszego programu na stronach ktvi,pl minęły już 
cztery lata. W międzyczasie pojawiło się kolejne studio -  „new- 
sroom" (tym razem w jednym z  budynków na kampusie Kra
kowskiej Akademii), i przybyło wyposażenia: nowe kamery, ze-

Studio „U Frycza" to najlepsze miejsce, żeby zacząć dzien
nikarska przygodę. Podstawy tachu, których można się tu na
uczyć - takich jak pisanie tekstów, organizowanie dnia zdjęcio
wego czy montaż -  pozwalają śmiało stawiać pierwsze kroki 
w redakcjach informacyjnych. Ałe w tak zwanej „Katefałce* 
czeka nie tylko przygoda zawodowa. Ludzie, którzy przychodzą 
tu uczyć się dziennikarstwa, zdobywają me tylko doświadcze
nie, spotykają również kolegów i przyjaciół na całe życie.

Kamila Clilehińska (reporterka* „Kronika" T Y P  Kraków)

Praca w studiu Krakowskiej Telewizji Internetowej ułatwiła 
mi bezpieczne wejście w dziennikarski świat, Pomoc pracow
ników studia oraz ciepłe przyjęcie, pozwoliły mi nauczyć się 
dziennikarstwa telewizyjnego. Dzięki KTVI jestem krok dalej.

stawy montażowe, sprzęt oświetleniowy i dźwiękowy. Dziś ktvi. 
pl ma na swoim koncie ponad 650 zrealizowanych programów 
telewizyjnych i liczba ta ciągle rośnie. Oprócz stałej ramówki, 
zespół ktvi.pl bierze udział w realizacji materiałów filmowych 
dla grantów naukowych Krakowskiej Akademii, produku-

ie programy na antenę T Y P  Kraków, a także odpowiada za 
oprawę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych (od dwóch 
lat studio „U Frycza" współpracuje z Krakowskim Festiwalem 
Filmowym). Wielu studentów właśnie w Studiu nabyło umie
jętności, które do dziś wykorzystują w swoje j pracy zawodowej.

Magdalena Oleszkówicz

Mam podstawy, które pozwalają mi podczas stażu w Kronice 
T Y P  Kraków odnaleźć się w trudnym dziennikarskim iwiecie. 
Kończąc przygodę z KTVI czułem, że jestem gotowy na podię- 
cie nowych wyzwań.i r

Norbert Kaczmarczyk {stażysta, „Kronika” TY P Krakow)

Rodzinna atmosfera, ludzie z głową pełną pomysłów; 
szczekająca Kuka i uśmiechnięta twarz pana |urka -  tak pamię
tam KTYI. Najmilej wspominam czasy, kiedy studio mieści
ło się jeszcze przy ulicy Lipowej - wspólne nagrania do Strely 
Wrzenia i montaż dźwięku do późnych godzin wieczornych - 
czasami me chciało się wracać do domu. To tu Stawiałam swoje 
pierwsze kroki dziennikarskie, uczyłam się podstaw dzienni-

Norbert
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karstwa telewizyjnego i to tutaj mogłam poczuć namiast
kę telewizji. Ostatecznie wylądowałam w radiu, діє praca 
w KTVI umożliwiła mi rozwiniecie skrzydeł w profesjonal
nych mediach.

Aneta Regulska (reporterka! Radio Kraków)

Współpraca z Krakowską Telewizją Internetową zro
dziła we mnie prawdziwą pasję do pracy w charakterze 
dziennikarza telewizyjnego. To tu stawiałam swoje pierw
sze kroki przed kamerą, uczyłam się jak dobierać rozmów
ców, w jaki sposób zadawać im pytania i juk współpracować 
z operatorem kamery i montażystą. Poznałam też specyfikę 
nagrań w studio i dowiedziałam się do czego służy m in, 
teleprompter, mlkroport czy blenda. KTV1 wspominam 
z sentymentem, działalność w redakcji bardzo mi pomo
gła w przyszłej pracy zawodowej. Pd zakończeniu studiów, 
wiedziałam już ezego może wymagać ode mnie pracodaw
ca i jak zbudować materia! telewizyjny, żeby spodobał się 
i zainteresował widza. Niestety nie jest to łatwy zawód, trze
ba liczyć się z tym, że pracuje się w różnych warunkach, 
często w nieludzkich porach dnia i pod presją czasu. Żadna 
teoria me jest jednak w stanie przybliżyć tego, czego można 
nauczyć się w praktyce. Dlatego jestem bardzo wdzięczna 
moim koleżankom ze studiów, które wpadły na pomysł, 
Żeby odwiedzić redakcję KTVL la Zostałam tam na dłużej. 
Dziś już Wiem, że się opłacało.

Dom inika Panek (dziennikarka, TY R )

Konferencja 
Kraków PR 
- komunikacja 
spółek na rynku 
NewConnect

Krakowska Akademia to nie tylko uczelnia, ale także 
miejsce spotkań wielu organizacji. W naszych m o

rach możemy zetknąć się t interesującymi projektami 
i poszerzać wiedzę na dodatkowych zajęciach.

W ostatnim czasie uczelnia nawiązała współpracę 
ze Stowarzyszeniem Kraków PR. Świadczy i>no usługi 
doradcze w zakresiepublic rdations instytucjom pożyt
ku publicznego, których nic siać na prowadzenie kam
panii wizerunkowych, W wyniku tej współpracy uczel
nia otworzyła nowy kierunek studiów podyplomowych 
„Relacje inwestorskie w spółce giełdowej” Propozycja 
jest skierowana do osób zainteresowanych mechanizma
mi funkcjonowania giełdy i pragnących poszerzyć swoją 
wiedzę l zakresu relacji inwesUnskich.

Stowarzyszenie przygotowało także coś dla wszyst
kich, którzy chcą zgłębiać tajniki inwestowania. Pierwsze 
w tym roku akademickim spotkanie dotyczące „Komuni
kacji spółek na rynku NewConnect” odbyło się na terenie 
kampusu 25 października. Uczestnicy mogli dowiedzieć 
się, jaką rolę na giełdzie odgrywają inwestorzy indywidu
alni oraz. czym zajmuje się NewConnect, Zaproszeni go
ście dzielili się wiedzą na temat komunikacji w spółkach. 
Mimo, że spotkanie adresowane było głównie do osób 
zajmujących się inwestowaniem, bądź firm, które chcą 
lepiej porozumiewać się z potencjalnymi inwestorami, na 
sali znalazło się też grono studentów, zainteresowanych 
podjęciem pracy w prężnie rozwijającej się branży PR.

O kolejnych spotkaniach będzie można dowiedzieć 
się na stronie www.krakowpr.pl*

FSeata Hue
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і  І
TEMAT Z OKŁADKI

Podczas Euro 2012 Polacy pokazali, ze potrafią być dumni z narodowych symboli. Biało czerwone barw y widniały  
na ulicach, samochodach i balkonach. Przynajmniej podczas trzech pierwszych m e c z ó w . . .  Później włożono je do 
szuflady. Być może zostaną wyciągnięte dopiero z okazji następnego piłkarskiego w yd arzen ia . . .

arodowti dumnie sprzyiają sukcesy, a rych m m  brakuje. Po- 
minio wprowadzonego kitka hit kinu fiwięta Magi Państwo

wej (łraz licznych okazu do świętowania, w naszym kraiu nie ma 
kultu” barw narodowych Przeciętny Kowalski II listopada spę

dza / rod/nu przed lelewizorem. ciesząc sk ? dnia wolnego. Nic 
w głowi t; mu wywieszanie chorągwi Urządzane w sokołach apele 
z oka?ii Dnia Niepodległości są przykrym obowiązkiem, a nie po 
woiiem do zadumy nad historią I łapa i  Olimpijskiego Stadionu,
na którym ..kto  ̂ z naszych' zdobył złoto, nie wzbudza w nas żad-

ych emocji, tm napawa ilu ma, Wydaje sif to dziwne, bo przecież
zgodnie z Konsiyuicją powinniśmy ją czcić i szanować Może w!a
śnie ten patos stanowi p ro blem ' U św ięcona, i)dk-gła od cod zien 
ności U aj; a stau1 się nic nieznitt ząt vm obiektem . niczym  m uzealny
eksponat

Zupełnie inaczej |csi w Stanach 2jedn octonych. Wielkiej 
Brytanii. Brazylii czy nawet na Umajic Ге kraje zrobiły ze swoich 
flag towar eksportowy, pojaw iano się na produktach codzienne
go użytku. Można je znaleźć na samochodach, butach, torebkach, 
ubraniach. naczyniach, obrusach i dokach do prasowania. Nikogo 
nie dziwi opalanie się na ręczniku w kobrach jamajskie; flagi czy 
brazylijskie tancerki w bikim, nawiązujących do narodowego sym
bolu. Prym й komercjalizacji niepodzielnie wiodą Siany Zjedno 
czone. Amerykańskie gwiazdy nagminnie pozują .«ubrane we flagę' 
Nic są lo stylizowane sukienki, ale wielkoformatowe płachty mate
riału W PolhLt takie sesje są niezwykle rzadkie. Ostatnio pokazała 
się tak Patricia Ka/adi W przeciwieństwie do pierwowzoru styli 
zacja była zachowawca i nieporównywalna z tym. co prezentują 
na scenie Madonna, Kilian na t/y Kate Perry Piosenkarki nie tylko 
wykonują energie nu- układy taneczne ubrane w amerykański sym
bol, ale także tańczą skąpo ubrane na jego tle. Doda w podobnej 
stylizacji mogłaby usłyszeć zarzuty o znieważenie Hagi.

Wnioski o obrazę symboli narodowych wpływają do proku
ratury dość często. Wiele ł nich dotyczy Spraw błahych. Czy moż
na uznać za czyn obrażłiwy ustawienie piwa i napojów na biało
-czerwonym materiale? laka sytuacja miała miejsce w Bydgoszczy 
podczas icdneg*’ z meczy buro W Wałbrzychu trzech mężczyzn 
zostało zatrzymanych w środku noce za zdjęcie z budynku flagi 
państwowej, bieganie /. mą po ulicach i wykrzykiwanie obrazowych 
haseł Nie zostali zatrzymam za zakłócanie porządku i niszczenie 
mienia, Jedynym zarzutem, iaki im postawiono, by ta zniesławienie 
polskich barw Trzy lala wcześniej mieszkaniec Lublina poczuł się 
obrażony wyglądem orfo w budynku Sejmu. Uważał, że zastosowa
na stylizacja jesi niezgodna dopuszczalnym t  wizerunkiem godfo

Często zdarza się, że flaga zamiast być obiektem czci i sza
cunku, staje się c?yms zupełnie przeciwnym. Nadwrażliwość na 
kwestię symboliki sprania, że jesl ona pretekstem do wywoływa
nia .skandali, a lak naprawdę źródłem promocji Ліа wykorzystują -

cych ią nsnh Największy „grzesznik" polskich mediów, wokalista 
zespołu Behemont, pozował przepasany flagą splamioną krwią 
i mieczem samurajskim w ręku. Okładka godna skandalisty Kuba 
Wojewódzki w swoim programie według wyroku Sądu Apelacyjne
go dopust i] się znieważenia flagi Dziennikarz włożył miniaturowa 
chorągiewkę w psie odchody Sytuacji nie ułatwia używanie Hagi 
przez organiz uje nacjonalislyczne, W elekcie, aby nie zostać posą
dzonym o konkretne poglądy, reszta społeczeństwa unika ollago- 
wywania mieszkań i budynków.

Podczas gdy polska Haga dzieli, amerykańska łączy ludzi na 
całym świecie N/czególnie widoczne było to w czasie ubiegłych 
wakacji, kiedy amerykańskie motywy zdominowały rynek odzie- 
żowy. Kupowali i nosili je wszyscy W tym polskie gwiazdy. Podczas 
występu na warszawskich .Wiankach’ w takiej kreacji pokazała się 
Hdyta Górniak Wydarzenie nawiązujące do słowiańskiej tradycji 
Nocy Świętojanskier wokalistka uczciła nudnym wzorem. Czy 
me byk>b> lepiej gdyby pokazała coś bardziej „naszego"? A może 
i  graficznego punktu widzenia dwie tak silne kontrastujące ze sobą 
barwy to kompletna pora/ka, która nigdy nie odniesie sukcesu 
w m odzk; Może nie ma co Uczyć na popularność inspiracji Polską 
w światowych tit-mla^h? Ci, którzy tak myślą powinni przyjrzeć się 
sukni Angeliny folie podczas ceremonii rozdania Złotych Gtabow. 
Dekolt białej kreacji ozdał lat czerwony pasek materiału. Projek
tanci tworzą trendy, i moda na biało czerwony to tylko kwestia 
odpowiedniej reklamy

Fenomen Mistrzostw Europy 2012 przełamał tendencję nie 
pokazywania polskości Za ciosem poszli projektanci „Heroes” 
Koberta Kupisza, oraz ,n. Inlekt i najokazalszym przykładem jest 
Stadion Narodowy w Warszawie Jednak to wciąż za mało, laka 
okazja promocji Polski /  pewnością nie pojawi się szybko po raz 
drugi, a nasz kraj bardzo lego potrzebuje. Przemycajmy więcej 
symboliki do kriid/ienilości, ffłczarupmy Hagę, zróbmy z niej dobro 
ogółu, niech gadżety w naszych barwach zabierze do domu każdy 
zagraniczny turysta Polskie prawo zabrania umieszczenia orygi
nalnych symboli zgodnych t. konstytucyjnym zapisem na produk
tach przeznaczonych do obiegu handlowego. Zezwala jednak na 
ich artystyczne przetwarzanie Drobne graficzne zmiany pozwalają 
na używanii ich do wroli Dlaczego tego tue wykorzystać? Bierzmy 
przykład z Wielkiej! Brytanii. To krai, w którym króluie prawdziwa 
miłość do flagi Bandera Zjednoczonego Królestwa na stałe wpisała 
się w popkulturę Przyczynili się do tego sami obywatele. Z dumą 
traktowali ią muzycy, filmowcy i sportowcy, a także zwykli Judzie. 
Brytyjczycy me tylko promują flagę i kraj, l^ttrańli zrobić atrakcję 
turystyczną nawet t ekranów reklamowych. Tysiące ludzi przyjeż 
dża do Londynu, ahv obejrzeć spoty Ml Donalda na Piceadilły Cir- 
cus Podwładni krolowej wiedzą, ie  w czasach, gdy wszystko jest 
produktem, trzeba wypromować kraj, palrioiyzm i flagę.



TEMAT Z OKŁADKI

Mie k o d u  się dom u, króry jest zniszczony i rozkradziony, gdzie  tynk odpada, sufit przecieka, a przez okna w dziera się w iatr 

Nie kocha się dom u, w  którym  dom ow n icy  są skłóceni, borykają się z nałogami, biedą i brakiem pracy. Kocha się piękno i 

d o b ro b y t zachw yca się bogactw em  i porządkiem . Nasz dom , to nasz kraj -  Polska. W szystko zalezy od nas, a nie od„m ch"  

To my, tu i teraz, decydujem y o naszym  dzisiaj i o naszym  jutrze. Przeszłość m inęła, zostało dośw iadczenie i ogrom na  

w iedza o nas sam ych * historia.

Często słyszę wśród 
młodych: „Nie jestem

patriotą. Nie chcę mieszkać 
w Polsce. Nic interesuje mnie 
historia, ani polityka”. Pytam 
wtedy: „A kogo ta Polska 
powpma obchodzić» іяк nie 
Ciebie? Kto mii się postarać, 
żeby Tobie żyło się lepiej: 
Francuz, Niemiec, a może 
Anglik? |ak nam ma być do
brze u siebie, jeśli nie lubimy 
naszego kraju, ani nie inte
resuje nas, co się w nim 
dzieje? Kto ma sprawić, że 
będziemy mieszkać w ład
nym, przytulnym „domu" 
w kiórym jest ciepło i bez
piecznie? Kto jeśli nie my 
pomożemy sobie, kończąc 
г  narzekaniem, zrzuca

niem winy i beznadzieją? Kiedy zacznie nam się opłacać być wol
nymi. szczęśliwymi ludźmi na swoim podwórku'’" Żadm „oni za 
nas tego nie zrobią

Jesteśmy zdolnym* mądrym i pracowitym narodem. Dzięki 
nam wydarzyło się wiele dobrego na świec k\ to nam często za
wdzięcza się walkę o wolność narodów, odkrycia naukowe i tech
nologiczne. Powinniśmy być z siebie dumni! A jacy jesteśmy? 
Zakompleksteni. Od wieków starano się nas zniszczyć i ograbić:

potopy, wjazdy, rozbiory, wojny i okupacje. Zabijano naszą pol
skość, elit}1 intelektualne, dumę i wiarę. Do dzisiaj wiele polskich 
dziel sztuki i kultury możemy odnaleźć w Szwecji czy w Niem
czech. Dlaczego tak się dzieje? Kto pozwolił na to wszystko?

Jestem dumna, że urodziłam się Polką i me chciałabym być 
nikim innym- Nasz dom, to nasz kraj -  Polska. To my musimy 
go naprawiać i uczyć się miłości do nas samych. Wiem, trudno 
kochać zniszczony dom i rodzinę w rozpadzie, aie jak niewiele
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potrzeba, by wszystko odbudować. Wystarczy chciećl Gdy żyjemy 
w zgodzie, razem m ote my wiele osiągnąć, a kiedy wymienimy 
zniszczone elementy, pomalujemy i posprzątamy w środku, to 
rzeczywistość od razu się zmieni. Świat wypięknicie, a my będzie 
my zadowoleni, uśmiechnięci

Wszystko zależy on nas, a nie od „nkh", To my, tti i teraz, de 
cydujemy o naszym dzisiaj i o naszym jutrze. Przeszłość minęła, 
zostało doświadczenie i ogromna wiedz# o nas w mych- Historia 
ludzkich dziejów, osobistych przeżyć naszej rodziny, miejscowo
ści, regionu. Przeszłość uczy i pokazuje 
jak postępować. Małe historie ludzkich 
spraw składają się na tę dużą -  całego 
kraju i narodu. Polityką natomiast jest 
nasza codzienność, prawo do życia, 
nauki, korzystania ze służby zdrowia, 
sądownictwa, a przede wszystkim do 
wolności i decydowania o swoim żv-i І'
fiu. Polityka to nasza teraźniejszość 
i przyszłość, zarówno dla nas, iak 
i przyszłych pokoleń.

Patriota nie pozwala na dewa
stację swojej ojczyzny, na niszczenie 
własnej tożsamości. A my dzisia) 
nie czujemy się patriotami... Po co 
nam ten kraj? Po to, żebyśmy mo- 
gli żyć Według naszych Upodobań 
i w zgodzie z naszym charakterem 
narodowym, Kiedy wspólnie weź
miemy się do pracy, wszystko się 
zmieni. Nie będziemy już chcieli 
wyjeżdżać, do głowy nie przyjdzie nam pracować dla 
dobra innych. Nie będziemy sprzątać, remontować ani budować 
dla Niemców, Anglików czy Francuzów, Nie pozwólmy robić 
z siebie służących i parobków! Jesteśmy mądrym, utalentowa
nym i pracowitym narodem. Nie gódżmy się na banicję, wyklę
cie t poniewierkę. Nigdzie nie będzie nam tak dobrze jak v siebie 
w „domu”. Czyżby demony historii zabiły w nas poczucie odpo
wiedzialności za własny kraj? Jakim prawem zmusza się nas do 
emigracji i odbiera to. co nasze?! Dlaczego, miody Polaku, chcesz 
żyć bez perspektyw, bez własnego miejsca na ziemi? Opusz
czasz swe gniazdoH a potem tęsknisz, cierpisz, zatracasz swoją 
tożsamość. Polak, czyli kto? Europejczyk? Polska od początku 
istnienia znajduje się w centrum Europy, a jej mieszkańcy nie po
winni wstydzić się swojego pochodzenia i pozwalać sobą rządzić.

Polak powinien wyciągnąć lekcję z bogatej historii i - ucząc 
się na biedach innych i własnych -  rozsądnie myśleć o przyszło
ści. Nie ustawajmy w walce o niepodległość. Nie kocha się domu. 
który jest zniszczony i rozkradziony. gdzie tynk odpada, sufit 
przecieka, a przez okna wdziera się wiatr. Nie kocha się domu, 
w którym domownicy są skłóceni, borykają się z nałogami, biedą 
i brakiem pracy, Kocha się piękno i dobrobyt, zachwyca się wy
pracowanym przez pokolenia bogactwem i porządkiem

V io letta  Z a jąc

Fot. G
rzegorz 

Łyko



TEMAT Z OKŁADKI

Patriotycznie inaczej
DEZERTER M ój kraj
Tekst: Krzysiek Gnbnwski 
li) jest mój infrif ,>j; uttuiziiem i tutajptw- 
rij( ■ js/l JLi, »uw dumny z tego, 
cc it> >üi nio? kratf

Piosctlku fhllsIVUltlerS/ep» polskiego IX- 
spolti punkowego. napisana w połowic I ji  8 0 , kontestująca oficjalny patrio
tyzm komunistycznego reżiinu. Kiedy byb nagrywana (ukazała się W IHŚS 
t mlh płycie KoH'omi:nj'■ oeraura nie wyraziła zgody na oryginalny tytuł, 
rzekomo szkaliu.jcy Pulskv ZOslała wytlima jako Tanim wtzytfkkh narodów. 
Bod y&ŚLtwym tytułem ukazała się w wersji koncertowej dopiero na albumie 
Wszyte?, przeciwko wszystkim i L?Włr) Cluni w obu wydanych wersjach śpie
wał )i( i iii Robert Matera. była to jedna i. osTatnich piosenek granych przez 
Dezertera jeszcze i. pierwszym wokalisty Skandalem {Darkiem Hajneni), 
i w gorzki spo&ób nadzwyczaj s/ybko okazała stv dlań prorocza - Skandal 
umarł rzeczywiście w tym kraiuj, kil U nafcie 
]ni temu w narkoiykowym dole.

T.LOVE Wychowanie
[ł-k■’ 5 Muniek Stiis/Ł/yk ! •̂ riiir1 Włodzimierz 
Antkowiak)
1 > ^ : y : n f  Acji Jiiji I r . i  Jnj i . o u j o h  i?i , 

jlugi, nie piuc nfi jtviihj.
[eden z największych przebojów Mtmka 

Staszczyka. tfumaczjcy kłopoty t poderwaniem ilzicwczyny zanikiem zwy
kłych ludzkich uattiL, zamiast których szkoła i pańsko o iiz u c^  bezosobo
wy patriotyzm. słynny wers f Yjczymę Podlać,.. Mu nick zapożyczył z piosenki 
a^slodmwikkgy zespołu Barokowy Burdel, dopisując doń własny tekst. Kil
ki lal pófaiej i ikaZało '.ty. Żc Barokowy Hur del zapożyczył relrcn z wiersza Do 
vbyH\iU'L }ph"‘i fifLiji fjjd toruńskiego poety Włodzimiera Antko^iaka^który 
zgłosił stę do nieświadomego tego Muńka ze dusznym; pretensjami o autor
stwo. |ak niedorzecznie funkcjonowała w PRL cenzura, obrazuje fakt. że gdy 
w E9S7 r Tl.ove Alternative nagrywał tl vi/iLiKviriir na pierwszą plyię - kon
certową Miejscowi live okaleczono ttfksi t nakazano zespołowi wykreślić 
słowa nic Jtpfih flagi i rtfc pila n,i gtni\o, które. inny cenzor porwali ł opu
blikować w 1979 r. w tomiktlpoehvktm Antkowiaka

KULT Mieszkam w Polsce
łtfkit: Kazik Staszewski
C;i 1'ilci tiifttyi w Kutna >m i/n'<>rcti w nOtył fest tuk , 
iirNifjiii i brzydko, żc pękttjif ?v,

Üiiuiidatowy bmccrtowy przebój KelIiu / po
łowy Im Mli. Opisuje krai brzyilki, zanicdbuny, i;dzie 
podjnitit liryt/ny iitakowiiny icü pnei zapijaizonycli meneli, o których v̂ie, 
j.c następnego dni li spot kii id% w ki iście] e Refren (motyw wokaEny powtarr̂ ł 
prosiy HlT sjiküofbnu) oiwiLiifew! ii pitnie, Dit/ym m№ra: Miko, tfueszkóiń 
h1 Pćhce. mieszkam tu, tu, tu... Taki ob»2,sikalujqey dbtidniebudującą se ĵa- 
ltam ojczyznę r<Hvriit-ż dc spodobii! się «ni ucntotwn, ,m decydentom w Pol
skim Radiu - piosenka ujrzała iwiailn dzienne dopiero no wydanej w 1989 
roku płycie Tan.

OBYWATEL tj.C . N ie  p y t a j  o  P o ls k ę
Tekst: i irzegorz Ciechowski 
Ten pijak, który mrutzy co; prze" sen 
?.e pókj my ryjemy, ouł tyje te/

Wielki jtzcIhh / Jrupjci vi'liiwci plyiy Gr/e- 
gorza Ciechowskiego Jiifc. tuk, Podmlot lityc/oy 
wypviwiada sie o kinh-mei w niezwykły sposoh |
Ujcmniczej kobiecie, która w domy U c jcsl właśnie 
Polaka (dtoc to nic ysl^puje w lek^re, lejio w tytule) i dioć podobnie 
fük Kazik mówi o .brudnychdworcach, gdzie spotykam jłf, wprowadza iednak
nutę optymizmu W słowach pnak wizujących do ,Vlit;uritü
Piosenka ogólnie podsycająca uciul ta patriotyczne była radiouym przeboiem 
gorącego, strajkowego lata 1 VMS tuku -  mogił podobić się opozycyinie na
strojonym iłuchiiacpm,azaia/em me p«esjtkad/ała rciühowi Paradoksalnie, 
Ciechowski, który w piątkow ej fazie kariery Republiki pî al teksty inspi
rowane antytotałiiamynu książkami Husleya i Orwella, byl w końcu lat Ü0. 
artystą fetowanym pmcz komunistyczne władze.

SZTYW N Y PAL AZJI Spotkanie z...
Tckii: Jarosław Kiiiń^ki 
Odjutm, Polsko, przyrzikiutt, :mienif łtjr 
jVie bftięptiiti j pit.

Koleina „bezpieczna" piosenka v. ko iwa tal 
SO Również w niej posłużono się persomlikaua 
Polski iakodziewczyny.ni spotkanie t. ktor.ppużnil sig narrator (dlaodmiany 
Polska nic występowała w tytule, /a to wy^epow ala w refren«), usprawiedli
wiający się i obiecujący zmiany Ta deklaracja, która za rok miab t^W rócić 
struktury Europy Środkowej, prcypk«, Łętownia /jsiulUidkowanie SzPAla jako 
czołowego prKctliLawicieifl bardzo mi i tarkowa nie zbuntowamego tzw, rocka 
harcerskiego \rozpowszechnianego głównie w ówczesnej Rozglo.śm Harcer
skiej).

RÓŻE EUROPY Zyj szybkot kotbuj mocno, umieraj ltilotio
Tekst: Picitr Klatl
Połska jest jak tictoina, im dłużej :  tiit}, tym 
gorzej dla t iebie.

Demokratyczny przełom tw y roku 
okazji się szokic-m dla twórców piosenki 
młodzieżowej, operujących schcmntcm 
my - dobrzy, oni z.li. Przyjazne obrwly 
Okrągłego Stołu rozczarowały zadymiarzy 
epatujących iak kiedyś Klatt wizjami re- 
vvolucji. Latem 19H9 roku lider Rł»ż Kurnpy 
zadeklarował si  ̂jako kownopoltLa, deklarując emigrację 
do BerUna (wówczas ieszLj:e Zachodniego). Odbić jem tejo była ta piosenka, 
przedkładałam hasła ciosu rocknrolloWcgo nad patriotyzm (wydana na pły
cie AVłsv M atityit MorntY, ('łSy r i fednakowoż Klatt wytrwaj na emigracji 
raptem j)ól roku - niebawem ppwrociJ, ircforniowaJ Rl»żc liuropy. które od
niosły gwałtowny sukces komercyjny i v, równic gwałiowny s t̂osób zostały 
/aptłniniane.

KUBA SIEN KIEW ICZ Od morza do morza
Tekst: Kuba Stankiewicz
[/jthfcffew u f  fdpłi, mó) pradzitidek ten jtiiirL

Cover przeboju The Kinks VrLfiV(*ih wydany w 1^4 
roku na pierwszej solowe) płycie lidera I lektrycznycll 
Gitar. JtjUi oryginała był po prosiu nostalgicznym 
hymnem na cześć brytyjskiego imperializmu, iił Kuba 
Sienkiewicz w polskim tekście zadrwił sobie z pijackich 
mocarstwowych rojeń typowych dl u rozmów stirycli 
Pol iików. 7. hasłem Od mórzii do morzu udatnle zrytno 
wal nazwy bard/o warsKiiWikich ulic: Wilcza i i loża.

CHŁOPCY Z PLACU BRONI Niepodległość
Tekst: Bogdan Łyszkjewjcz 
Tfsfcuif do Polaki przadrozbwrowej 

Singiel promu tacy płytę Chłopcóiy 
z Placu Broni zatytułowani) po pro
stu Poiskii. Prawdopodobnie piosenka 
powstała wskutek promieniowania 
filmowycb ^uperjimidukcii wygrywa 
jących sentymenty do szlachetCżyzny 
-  Ogiticin t mieezem oraj Panu Tadc- 
niza. Podmiot liryczny wyraża t^knotę
‘U stepanis, gosp^nlami i w iijitlc PoKk.i v̂d morza iU> morza - dokładnie za 
tNtn, / ciego pięć bt wcześniej kpił Koba Sienkiewicz. Autor ma zresztą tego 
£wiadonitt& i w refrenie wyinuev.,\niu wartości )Mtrioty\/jiych przeciwstawia 
własne serce.

Macic) Saskuwski
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Rekord to najtrudniejszy do osiągnięcia, ekstremalny 
wynik, wymagający potwierdzenia pomiarem* Może 

zostać osiągnięty na podstawie różnych kryteriów fnp, 
szybkość, czas trwania* wielkość). Hasto „rekord" większo
ści osób zapewne kojarzy się z publikowaną każdego roku 
Ksi^gij Rekordów Guinnessa. Czy jako nacja mamy się 
czym pochwalić na arenie międzynarodowej? Myślę, że tak. 
Polska bije rekordy w rozmaitych dziedzinach. Niektóre щ 
wyjątkowo oryginalne i bardzo ciekawe. Zobaczcie sami.

N a js t a r s z e  d r z e w o  w  P o l s c e  -  cis w Henrykowi« 
Lubańskim. Rośnie od 734 roku i ma 13 metrów wysoko
ści! ]t:£u historia jesi niezwykle interesująca. Ponad 20 lat 
temu uderzył w niego piorun i wypalił pień, ale drzewo na
dal żyje. W Henrykowie można nawet kupić sadzonkę cisa 
z certyfikatem długowieczności.

N a j d ł u ż s z a  j a s k i n i a  w  P o l 
s c e  - na jg łębszą i na jdłuższą lask i- 
nią w  Polsce jest W ie lk a  Śnieżna,

Ma ponad 23 kilometry długości.
Jest nadal eksplorowana* gdyż w je j 
wnętrzu istnieje wiele nieodkry- 
tych miejsc. To jedyna tatrzańska 
jaskinia, której otwory znajdują się H fc. 
w dwóch różnych dolinach wal- І Г ^ Е ^ Н і
nych: Dolinie Malej Laki i Dolince Я И и | ^ ^ * Г  
Litworowej. ІЧ ІШ

N a j w y ż s z a  P o l k a  

Małgorzata Dydek (ur. kwietnia 1974 r, w Warszawie), 
Była prawdopodobnie najwyższą koszykar ką na świec ie - 
213 centymetrów. Grała w lidze polskiej j amerykańskiej 
WNBA, Zmarła 27 maja 201J r. w Brisbane, w Australii.

N a j w i ę k s z y  k a m i e ń  w  P o l s c e  -  g łaz narzutow y

„Trygław” {fragment litej ska
ty przyniesiony przez lądolód), 
beży na terenie cmentarza w Ty
chowie, w pobliżu Białogardu, 
i waży około 200 ton, Z kamie* 
niem wi;jźą się liczne legendy, 
a jedna z nich głosi, iż porzucił 
go tam Jiabe!.

N a j m n i e j s z y  p t a k  w  P o l s c e  -  
mysikrólik. Ma 9 cm długości 
i waży zaledwie 5 gram. Podlega 
ochronie gatunkowej. Wyróżnia 
się S -12 podgatunków. Mysikró- 
lik jest odporny na bardzo trudne 
warunki atmosferyczne, w tym na 
ciężkie mrozy.

N a j k r ó t s z a  r z e k a  w  P o l s c e  -  klonownica, pły
nąca nieopodal Augustynowa. Jest to najkrótsza żeglowna 
rzeka w Polsce (długość około 500 600 metrów).

, N a j s t a r s z y  P o l a k  -  Józef
kowalski (weteran) t  mdztl mc 2 

I lutego 1900 roku w Wicyniu, Jest 
1 1  J  ^ ł  nnislars/ym żjiacynMiiyżczy/ną

■  1  u1 Polsce oraz przypuszczalnie
l i i  ”'A Su|,ti'u' |L|'lt udział w woj

r ^ ! ^  11 ie polsko bolszewickiej (służył
wówczas w 22. Pułku Ułanów). 

W dniu swoich 110. urodzin został uhonorowany Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

G e o m e t r y c z n y  ś r o d e k  P o l s k i
-  wieś Piątek (województwo łódzkie).
W  miejscowości jest usytuowana tablica 
informacyjna w kształcie granic państwa 
z napisem: „Piątek -  geometryczny śro
dek Polski",

N a j w i ę k s z a  p o w ó d ź  w  P o l s c e

-  „powódź tysiąclecia” (nazwa potoczna)
z 1997 r. W czasie Jednej doby napadało tyle deszczu, iłe 
w całym miesiącu. Na terenie Polski zginęło 3 6  osób.

P i e r w s z a  k o b i e t a  c h i r u r g  w P o l s c e  - Magda
lena Bendzisławska. <S października 1697 t. król August 
!I Mocny Sas udziela je j prawa do wykonywania prakty

ki cyrytickiej. Zostaje pierwszą kobietą 
Rzeczpospolitej z dyplomem chirurga, 

f  ^  ‘ '  N a j s i l n i e j s z y  m i ; ż c z y z n a  w  P o l 

s c e  - Mariusz Pudziahowski, „Pudzian”. 
Urodził sî 1 7 lulego 1977 r, w Białej Raw
skiej. 14 września 200,H r, zdobył piąty tytuł 
Mistrza Świata Strongjnanówt stajijc się je 
dynym człowiekiem z taką ilość zwycięstw. 
Wygrał wszystkie zawody z cykłu indywi
dualnych Mistrzostw Europy Strongma- 

nów, w których uczestniczył, t.j. w latach 2002-1 i 2007-9 
N a j w i ę k s z a  s t u d e n c k a  z u p a  c h i ń s k a  -24  maja 

2012 r. w Opolu podczas święta studentów został pobity 
rekord w ugotowaniu największej 
studenckiej zupy chińskiej. Orga
nizatorzy rekordu -  samorządy stu
denckie Uniwersytetu Opolskiego 
i Politechniki Opolskie! przygo
towały tym razem aż 3,500 porcji 
w trzech smakach: ostro-kwaśny 
(1000), pomidorowy ( 1500) i kurczak chiński (1000).

Khudid CiepieEak
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SPOŁECZEŃSTWO

Przynajmniej połowa personelu wszystkich sklepów to osoby posiadające 
status studenta. Wiele z nich studiuje zaocznie, a sama praca daje im nie tylko 
cenne doświadczenie, ale również wynagrodzenie, za które często opłacają 
czesne. Jak wygląda ich praca na co dzień?

„Poszukujemy 
sprzedawcy,

studenci mile widziani”
w przypadku galerii handlowych praca możliwa wy

łącznie od S do 16 to rzadkość, Najczęściej są one 
otwarte od wczesnych godzin porannych do późnego wie
czora, Co natomiast dzieje się po zamknięciu sklepów? 
Sprzedawcy, w ramach swoich obowiązków, zajmują się po
rządkami, Wszystko po toT by następnego dnia klient tzuJ 
się komfortowo i by) zadowolony z zakupów. W związku 
z tym, praca jaką wykonują studenci, nierzadko kończy się 
w późnych godzinach nocnych, kiedy galerie są już dawno 
nieczynne.

P R Z Y J  A Z N Y  SI* R  Z  E  l ) A W  C A 
= Z A D O W O L O N Y  K L IE N T
Raz źle obsłużony klient już do danego sklepu nie 

przyjdzie. Co więcej -  zrobi mu odpowiednią reklamę 
wśród znajomych. Natomiast dobrze potraktowany, po
leci go kolejny m osobom. Tu zaczyna się pole do popisu 
dla młodego studenta. To, W jaki sposób obsłuży klienta, 
wpływa na obroty sklepu, a co za tym idzie -  na wypłaca - 
ni) pensję, Często jest tó nauka na własnych błędach, ale 
i możliwość walki z własną nieśmiałością, nabieranie do
świadczenia w kontaktach interpersonalnych. W  dzisiej
szych czasach klienta należy szanować, „Zawsze staram się 
profesjonalnie obsługiwać klientów, którzy do nas przy
chodzą. Jednak po 10 godzinach pracy, bywam zmęczona, 
a kierownictwo wymaga ciągłego uśmiechu na twarzy i za
pału, W takiei sytuacji, nie ukrywam, ze klienci mogą od
bierać mnie jako sprzedawcę, któremu się nie chce" -  mówi 
Klaudia, studentka Ul roku socjologii

P R A C A  i iP O I )  G R A F I K ”
Mimo wielogodzinnego wysiłku, praca sprzedawcy jest 

stosunkowo wygodna. Dzieje się lak. ponieważ galerie są 
czynne przez 7 dni w tygodniu, co sprawia, że dużo prościej 
jest ustawie gratik „pod siebie" Takie rozwiązanie jest ko
rzystne dla studentów zaocznych, jak i dziennych. „Muszę 
przyznać, źe wygodnie jest mieć galerie handlowe we wła

snym mieście, Zwłaszcza jeżeli mowa o takim jak Kraków. 
Cieszy mnie to, gdyż jako studentka dzienna nie mam moż
liwości dorobienia sobie w tygodniu, ze względu na zajęcia 
i naukę. Weekendy natomiast z reguły mam wolne, co daje 
mi możliwość pracy w soboty i niedziele. Każdy lubi mieć 
własne pieniądze, niekoniecznie otrzymane od rodziców -  
stwierdza Ewelina, obecnie studentka II roku stosunków 
międzynarodowych.

Kiedy student-sprzedawca ma najwięcej pracy? Po
wszechnie istnieje stereotyp „nic nierobiącego" ekspedien
ta -  najczęściej salonów odzieżowych - gdzie pani Kasia, 
oparta o ladę, piłuje paznokcie, a jedynym jej zmartwie
niem jest odganianie much. Oczywiście w każdej historii 
jest ziarenko prawdy. Jednak w większości sklepów stan
dardy jasno mówią, kiedy można pozwolić sobie na odrobi
nę luzu, a kiedy nie. W niektórych „sieciówkach" po prostu 
nie da się „nic nie robie! Często obowiązuje zasada „Nie 
masz zajęcia? -  rób cokolwiek"’ Naturalnie wszystko zależy 
od polityki firmy,

W Y P R Z E D A Ż O W Y  Z A W R Ó T  G Ł O W Y
Studenci z pewnością nie mogą narzekać na brak 

pracy w okresie wyprzedaży, Jest to czas znienawidzo
ny przez pracowników, a ukochany przez kierowników, 
szykujących się na premie uznaniowe za wysokie wyniki 
sprzedaży. Stosy piętrzących się na podłodze, zrzuconych 
z wieszaków przez niedbałych klientów» ubrań -  to częsta 
sytuacja, z którą muszą radzić sobie sprzedawcy, nie mó
wiąc już o pełnych odzieży przymierzalniach. „Dopóki nie 
zaczęłam pracować w sklepie, nie zdawałam sobie sprawy' 
z tego, do czego prowadzi ludzkie lenistwo'1 -  stwierdza Ka
rolina» studentka II roku dziennikarstwa. „Wcześniej sama 
zostawiałam rzeczy w przy mierzalni, bo uważałam, źe nie 
do mnie należy szukanie wieszaka, na którym te ciuchy 
wisiały. Teraz, nieważne, czy robie zakupy w miejscu gdzie 
pracuję, czy w innym sklepie - zawsze odnoszę ubrania na 
swoje miejsce. Wystarczy, że każdy robiłby to samo, a słde-
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p rem ie^ ^ Jest jakiś pozytyw. Minusem jest to, że często 
okres wyP§ztłrtłsćy' zbiega mi się, jak pewnie i innym stu
dentom, ? T|tj.i ftyam inacyjną na uczelni. Nie ma czasu 
na naukę, praw fen} po 12 godzin, po których bywam tak 
zmęczony, że nt^ifl&tein w stanic się skupić -  wypowiada 
się Paweł, student iTij^oku politologii.

Nic da siŁUkryć, że wyprzedaże, zarówno letnie, jak 
i zimowe, przygadują na czas, kiedy studenci przygotowuj

kły M cDonald. Może nie przynosi ona duże; pensji, ale 
zapewne wprowadza młodego człowieka w świat pracy, 
który po studiach sianie się dla niego rzeczywistością. 
Taki fach da pierwsze poważne doświadczenie, obycie 
w relacjach z ludźmi, wykreuje osobowość i doda pew
ności siebie w stawianiu pierwszych kroków na drodze 
ku dorosłości,

_  rad lin a  Pabiuii
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pv w czasie sezonu wyprzedażowego wcale nic musiałyby 
wyglądać tak niechlujnie."1 -  dodaje.

Czas wielkich przecen u> jednak nie tylko ogromny 
chaos i bałagan w sklepach. To również szansa dla samych 
studentów na podreperowanie własnego budżetu. Przy wy
sokich wynikach sprzedażowych, iesi szansa na przyzwoite 
premie dla zespołu. „Ntc powiem, pracy iest więcej niż za
zwyczaj, ale kierownictwo jest zadowolone* my osiągamy

ią się do egzaminów. Praca na dwie zmiany, często wielo
godzinna, powoduje, że młody student musi postarać się 
o dobrą organizację czasu wolnego, którego w tym okresie 
pozostaje mu niewiele.

Niestety w dzisiejszych, konsum enckich czasach, 
przy braku doświadczenia, studenci najczęściej mogą 
liczyć właśnie na pracę ekspedienta, niezależnie czy bę
dzie to sklep odzieżowy, przemysłowy czy nawet zwy-
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SIĘ GRA, SIĘ MA

Chałtura nowego typu rozgrywa się w najróżniejszej 
scenerii -  raz jest to park, raz rynek miejski, a innym razem 
najlepszy hotel w stolicy albo wynajęty zamek. Czasem, obok 
uznanych gwiazd muzycznych, wystąpi chór miejscowej pod
stawówki czy zespół Kola Gospodyń Wiejskich, a czasem diva 
polskiego popu, w roli Marilyn Monroe, zaśpiewa bohaterowi 
ekskluzywnego wieczoru Huppy Birtluiay To You. W jednym 
miejscu publicznością chałtury jest cały przekrój społeczny 
gminy, a w innym -  najlepiej ubrani ludzie w kraju. W szero
kim rozumieniu tego słowa, chałturą można nazwać wszyst
ko, co nie jest występem w teatrze albo innym koncertem bile
towanym, czyli wszelkiego rodzaju festyny, święta regionalne, 
dni miast, koncerty promocyjne, a także zamknięte imprezy 
organizowane przez firmy i tym podobne. Jedna rzecz w chał
turze nowego typu jest niezmienna i odróżnia ją od „nie-chał- 
tury” -  występ artysty nie jest tu celem samym w sobie, ale 
środkiem do osiągnięcia innych celów.

Pierwsza, najbardziej powszechna odmiana nowej chał
tur)', rozgrywa się zwykle na świeżym powietrzu, w miejskim 
parku lub na boisku lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jej publiczność to niekoniecznie fani danego wykonawcy, 
a raczej przypadkowi gapie, dla których właściwie wszystko 
jedno kto gra. Ten rodzaj chałtur w krótkim czasie zawojował 
nasz rynek koncertowy i stopniowo wypiera z niego wszelkie 
„nie-chałtury” Chałtura powszednia triumfuje, bo z jednej 
strony polska młodzież nie chce już płacić za zabawę przy 
polskich piosenkach, a z drugiej -  chce za nią płacić świat biz
nesu, widząc w tym najlepszy sposób na promocję nazw swo
ich produktów. Chce także płacić władza lokalna, pragnąca 
w najprostszy sposób zrobić dobrze swoim wyborcom. W tej 
sytuacji chałtura powszednia jest po prostu koniecznością, 
bez której co najmniej połowa czołówki naszej sceny muzycz
nej musiałaby szukać sobie innego zajęcia.

Jako stosunkowo nowe, a bujnie rozwijające się zjawisko 
w naszym kraju, chałtura powszednia często organizowa
na jest „na żywioł". Menedżerowie i agenci mogą godzinami 
opowiadać anegdoty o tym, co zdarza im się zastać po przy-
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jeździe na miejsce imprezy. Niemal normą na imprezach ple
nerowych w ramach „Dni Miast” jest pijany burmistrz, który 
chce koniecznie napić się z artystą. Bardzo często brakuje od
powiedniej ochrony. Desperacja organizatorów' zresztą bywa 
jeszcze większa, szczególnie kiedy na miejscu okazuje się, że 
kasa imprezy jest pusta. W takich sytuacjach zdarza się, że 
organizatorzy' oddają w zastaw swój majątek osobisty. Najlep
szym dowodem na to, że problemy z kasą są tu na porządku 
dziennym, jest reguła: pieniądze odbiera się zawsze przed kon
certem.

Ale w Polsce kwitnie także drugi, jeszcze ciekawszy ro
dzaj chałtury. Ciekawszy dlatego, że nie mają do niej dostę
pu zwykli śmiertelnicy. To chałtura ekskluzywna, na którą 
zaprasza się specjalnie dobrane towarzystwo. Będą nią tzw. 
eventy, czyli zamknięte imprezy promocyjne, organizowane 
przez firmy dla branży reklamowej, klientów, kontrahentów, 
dziennikarzy, albo tzw. imprezy motywacyjne dla własnych 
pracowników -  choinki, imieniny... Czasem są to prywatne 
przyjęcia organizowane przez bardzo wpływowych, boga
tych ludzi. Na takiej imprezie obowiązkowo musi być „twarz 
z telewizji” do konferansjerki Często jest także dj prowadzą
cy dyskotekę, albo jakiś zespół grający do tańca. W progra
mie są konkursy, zabawy i losowania drogich nagród. Można 
wygrać np. wycieczkę do Egiptu albo do siedziby firmy-mat- 
ki organizatorów imprezy'. Chałtura ekskluzywna rozgrywa 
się prawie zawsze w luksusowym albo ekstrawaganckim 
miejscu. Niezmienną popularnością cieszą się zamki w Ksią
żu i w Gniewnie, ruiny zamku w Czersku i tzw. „gościńce”, 
czyli przybytki stylizowane na staropolskie gospody. Atrak
cyjne są wielkie hale produkcyjne, tory konne, statki i promy. 
No i, oczywiście, sale w najlepszych hotelach -  Sheratonie, 
Marriotcie, Sobieskim, Kasprowym. Gwoździem programu 
chałtury ekskluzywnej z reguły jest gwiazda estrady.

Ekskluzywna impreza, oczywiście, nie może obyć się 
bez wyszukanej konsumpcji. Problem w tym, że dla wielu 
to konsumpcja, a nie program artystyczny, bywa gwoździem 
programu. Dlatego, żeby zapobiec niezdrowej rywalizacji 
między jedzeniem a „sztuką", w umowach między wyko
nawcami a organizatorami zawsze figuruje zastrzeżenie, że 
konsumpcja nie może się odbywać w trakcie występu. Zła
manie tej zasady grozi przerwaniem koncertu przez artystę, 
bez żadnych konsekwencji finansowych.

Chałtura ekskluzywna ma swoje specjalne wymogi wy
konawcze -  nie każdy artysta w końcu sprawdza się w roli 
„entertainera”. Dlatego grupa najbardziej wziętych wyko
nawców' na tych imprezach znacząco różni się od rankingu 
najpopularniejszych i grających najwięcej publicznych kon
certów. Wśród tych, którzy otrzymują najwięcej propozycji 
grania chałtur ekskluzywnych, są m.in. Norbi, Formacja 
Nieżywych Schabutf i Elektryczne Gitary. Generalnie: wy
starczy mieć jeden duży przebój i droga do chałtur otwarta. 
Nawret zespołom, których płatne koncerty nieźle się sprzeda-

„Ekslduzywność” chałtury ekskluzywnej, oprócz dobo
ru gości, trunków, potraw' i artystów, polega także na tym, 
że artysta pobiera za nią zwykle większą stawkę niż w przy
padku innych występów'. Staw'ka jest jakieś 30% wyższa niż 
normalnie. Wiadomo, że od znanego, dużego koncernu, 
który chce się porządnie pokazać, artyści życzą sobie wię
cej. Niektórzy mają także w swojej ofercie znacznie tańszą 
„opcję minimum” czyli występ bez całego zespołu, do pod
kładu lecącego z playbacku. Zupełnie wyjątkowym „prze
lotem” są natomiast imprezy, które można by nazwać „very 
special events”, czyli bale sylwestrowe. Tli poprzeczka bywa 
ustawiona naprawdę bardzo wysoko -  przebicie kilkakrotne. 
Najwyższa zaproponowana stawka, o jakiej się mówiło, się
gała ponad 50 tysięcy złotych za godzinny występ.

Jak widać, chałtura rzeczywiście w ostatnich latach sta
ła się popularna i powszechna -  na palcach policzyć można 
tych pierwszoligowych wykonawców, którzy nie chałturzą, 
dlatego dziś w zasadzie nie przynosi to nikomu wstydu, jak 
kiedyś. Nie znaczy to jednak, że zaczyna zasługiwać na za
cniejsze miano. Nie da się ukryć, że w polskim wydaniu -  
przynajmniej na razie -  nadal najczęściej nosi piętno tej sta
rej chałtury; z promów i nocnych klubów. Dla organizatorów' 
tych imprez strona artystyczna nie ma żadnego znaczenia. 
Ważne jest to, żeby mieć u siebie gwiazdę. I gdyby w cenni
ku gwiazdy była opcja „za 50% ceny Gwiazda tylko usiądzie 
przy stoliku”, taka usługa na pewno cieszyłaby się w' ogóle 
największą popularnością.

ją, trudniej wyjść na swfoje r J
bez grania chałtur. Kazik
musi grać dwa razy' więcej ^  f
koncertów' niż inni, bo nie i  ,
uczestniczy' w’ eventach. W m

Organizatorów' eks- l  *
kluzywnych eventów’ • W  / \
nie ominęła oczywiście I  I H  Ą 7
także panująca moda A  S K  S
na folk, który przecież M  WBk
jak mało co nadaje się { g  fig J
do zakrapianej zabawy. j  g  H  j  2
A już kiedy impreza test 
w stylu „staropolskim”,

mi, pieczeniem dzika v 1
czy wyścigami w ubija-  ̂ ^
niu masła, to folkowy *. n  f  1 h
zespół jest po prostu
obowiązkowy'. t u l .

Generalnie rzecz 
biorąc, na naszej sce
nie chałtury ekskluzywne grają prawie wszyscy 
popularni wykonawcy. Unika ich jedynie garstka typowro 
rockowych zespołów, które naw'et nie za bardzo sprawdzają 
się na takich imprezach.
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TRA D YCJE

1 i 2 listopada to dni szczególne w kalendarzu każdego Polaka. Dla jedn^cli ze wźględuna dzień *  
wolny od pracy (1 listopada), dla drugich z powodu czasu, który mogą poświęcić modlitwie za swoich 
bliskich. Ze zwykłych cmentarzy powstają piękne, oświetlone kolorowymi świecami miejsca, pełne ludzi 
pogrążonych w zadumie. Tak, pokrótce, wyglądają pierwsze dwie doby chłodnego z reguły listopada.

W  dzisiejszych czasach, obchody I i 2 listopada niewiele już mają 
wspólnego z obrzędami sprzed paru set lat. Tryb życia i czę

sty pośpiech sprawiają, że Wszystkich świętych i Dzień Zaduszny 
są raczej utartym schematem, polegającym na odkłepaniu modlitw, 
z reguły na kilku cmentarzach, oraz na popołudniowej wizy cie u ro
dziny. Nikt już nie zastanawia się, jak obchody te wyglądały1 dawniej 
-  a szkoda, gdyż miały niebanalny wydźwięk i wiązały się z nimi 
obrzędy, które z biegiem czasu praktycznie zanikły

W przeszłości cmentarze nie był)' miejscami chętnie odwiedza
nymi. Wyjątek stanowi! Dzień Zaduszny, który wprowadzono w Pol
sce w 998 r., 163 lata po ustanowieniu przez papieża fana XI, uroczy
stości Wszystkich Świętych. Dla ludzi z tamtych epok, były to miejsca 
sacrum, napawające niepokojem, odzwierciedlające świat zmarłych. 
Uważano, że nie należy zbyt często nawiedzać mogił bliskich. Zatem, 
jak  wtedy wyglądało święto zmarłych?

POGAŃSKI ZWYCZAJ PALENIA OGNIA 
Ze względu na wiarę, mówiącą o tym, że ogień ogrzewa dusze 

błąkające się po ziemi, zaczęto palić ogniska na grobowcach, szcze
gólnie samobójców i osób potępionych. Płomień, który wzniecano 
również na rozstajach, miał wskazywać drogę zmarłym. Drewno 
potrzebne do rozniecenia ognia zbierano przez cały rok. Każdy, kto 
przechodził obok mogił, rzucał gałązkę, by w noc Zaduszną powstał 
wielki stos. Zwyczaj, w nieco zmienionej formie, zachował się do dziś. 
Ogniska zastąpiły stawiane na grobach znicze,

W YTRAWNE MENU DLA GOŚCI Z ZAŚWIATÓW 
Palenie ognisk nie było jedynym obrzędem. Ze w zględu na to, 

że w tamtych czasach ludzie byli dużo bardziej strach li wi oraz po
datni na zabobony i przesądy, urządzali uczty dla dusz* które mia
ły nawiedzać ich domostwa. Z reguły przygotowywali chleb i inne 
potrawy oraz alkohol. Ponadto, na Kresach Wschodnich gotowano 
bób, groch, pierogi, soczewicę oraz kutię. Sądzono bowiem, że dusze 
z zaświatów są nienasycone. To wszystko w noc Zaduszną pozosta
wiano na stole, przy czym gospodarze nie zamykali swoich domostw. 
Najczęściej uchylali delikatnie drzwi, furtki oraz okna, aby ziawa mo
gła spokojnie nawiedzić miejsce, w którym kiedyś mieszkała. Warto

dodać, że w rdigii prawosławnej, posiłki były zanoszone na groby, na 
które dodatkowo wylewano kilka kropli alkoholu.

NAKAZY 1 ZAKAZY
Oprócz jadła, gospodarze dbali również, by duchy z zaświatów 

miały możliwość „obmycia się” Dlatego też przygotowywano misę 
z wodą, mydło oraz czysty ręcznik. Wszystkie te czynności miały na 
celu pokazanie, jak bardzo gospodarze są gościnni i pełni szacunku 
wobec zjaw.

Często przekazywano sobie opowieści o błąkających się po la
sach duszach. Sądzono, że nocą wychodzą z grobów i udają się do ko
ścioła na procesję, której przewodniczy zmarły proboszcz danej pa
rafii, a usługują mu organista wraz z kościelnymi. We mszy nie mogli 
uczestniczyć żyjący Podania mówiły: „Nikt jednak spośród żyjących 
nie może się tam dostać, bo go dusze nie puszczą, a chociażby nawet 
gdzieś w kącie się ukrył, nic nie usłyszy ani nie zobaczy"

Dodatkowo, t i 2 listopada nie wolno było ugniatać kapusty, 
klepać masła, tkać, wylewać wody z domu ani pluć, żeby nie obrazić 
i nie pokaleczyć zjawy, Obawiano się, że może ją to rozzłościć, 
a w konsekwencji spowodować nieszczęście, a nawet śmierć kogoś 
z domowników.

„LUDZIE KOŚCIELNI”
W tych dniach nie lylko duchy były bogato goszczone. Z chę

cią zapraszano żebraków i pątników inaczej nazywanych dziadami.
Były to osoby i  reguły obwieszone medalionami, wędrujące od jed
nej wsi do drugiej. Często byli postrzegani jako „osoby święte" czy 
„ludzie boży" W zamian za obfity posiłek i gościnę, modlili się za 
dusze zmarłych w danym domostwie. Uważano, że zjawra przywdzie
wa postać żebraka i z tego względu należy potraktować go w sposób 
szczególny. g i

Dzień Zaduszny, jak można zauważyć, w przeszłości był świętem ~
niewątpliwie wyjątkowym. Przygotowania do niego trwały cały rok, 
w przeciwieństwie do obecnych czasów, kiedy jedynym wysiłkiem iS
jest zakup zniczy, kwiatów czy porządki na grobach. 2 listopada to 
data z długowiekową tradycją, o której warto pamiętać.

Paulina Pabian o
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Odkąd pamiętam, miałem słabość do map. Вуї)' dla 
mnie czymś w rodzaju obrazu, dzieła sztuki, pięknej 

powieści. Umówmy się, że dla człowieka niemożliwe jest, 
bez wzbicia się do stratosfery, narysowanie rzeczywiste) 
mapy. Mój ojciec kupował mi czasem te, które udało się 
znaleźć w księgarni, chociaż czasy komuny były pod tym 
względem oczywiście nędzne. Owszem, można było zna
leźć jakieś turystyczne wydania szlaków 
górskich czy mazurskiego pojezierza, jakieś 
polskie województwo czy atlas samocho- 
dowy kraju, A!e znaleźć mapę Australii czy ji*
Kanady było już wyczynem, przynajmniej 
w moim mieście jednej księgarni. Szczegól
nie zapamiętałem jednak rodzaje map, które 
czasem udało mi się zobaczyć (przechowu
ję to w głowie jak sen, ponieważ pamiętam : ' 
dokładnie mapę, ale za to nie mogę przypo
mnieć sobie gdzie, kiedy i dlaczego) i które- <y- W  n f e e  
go poszczególne egzemplarze mogłem jedy
nie przez moment podziwiać- Były to mapy 
„National Geographic ’ Szczególna czcion
ka, krój liter, kolory i oryginalne nazwy. Dla ф  "
mnie najcudowniejsze i najbardziej eleganc
kie przedmioty, jakie dane mi było widzieć.

Mapy. Od dziecka potrafiłem godzina
mi wpatrywać się w nie i czytać jak fascy
nującą książkę. Przygoda Środkowej Afryki,
Kongo, Borneo, powieść Alaski i Kanady, Terytorium fu- 
kon, Jukatan. Oszałamiające nazwy, podróże do kresu nocy 
odbywane w pokoju, przy nocnej lampce, Sahara, Ałtaj, 
Mandżuria i Queensland. Dziś jeszcze potrafię z zamknię
tymi oczami narysować kontury wszystkich kontynentów, 
bieg wielkich rzek i granice niektórych państw. Podróż 
przez Himalaje, przez Australijski Interior, ślady wysycha
jących rzek, kilometry dżungli, wyspy pojawiające się i to
nące w Pacyfiku.

Nienawidziłem map sowieckich, ponieważ były kłam
stwem, tak jak niemal wszystko, co miało związek z tym 
systemem. Mój ojciec przywoził mi czasem takie ze swo
ich podróży. Były ohydne, nieczytelne, o kiczowatych ko
lorach -  wszystko sfabrykowane tak, aby nikt nie domyślił 
się, gdzie naprawdę leży to miasto, jak naprawdę płynie 
rzeka, dokąd sięga pasmo gór. Tajemnica państwowa geo
grafii, sztabowy totalitaryzm przestrzeni. Podróżnik, jeśli 
zaufałby mapie, zgubiłby się natychmiast i musiał zwrócić 
o pomoc do odpowiednich władz. Ucieczka katorżnika 
zaopatrzonego w taka mapę skończyłaby się szybko wpad
nięciem w ręce służb. General planujący inwazję poniósłby 
klęskę już w fazie planowania, jeszcze zanim nastąpiłoby 
uderzenie w próżnię. Miałem taką mapę Związku Radziec-

kiego. To była profanacja, bezczelna kpina, świętokradz
two, nienawidziłem ich.

Za to szczególną słabość miałem zawsze do starych 
map i historycznych atlasów. Gdybym mógł, wytapetował- 
bym nimi cały pokój. Granice państw, narysowane na nich 
ze szczególnym okrucieństwem, kroiły ciało kontynentów 
na części, wykrawały z nich złudne i krótkotrwałe istoty, 
piękne i ulotne zwierzęta, zjawy i upiory zmieniające sw?ój 
kształt często kilkakroć w ciągu jednego Stulecia, Patrzy
łem na nie i podziwiałem niektóre z nich, nienawidziłem 
innych. Równiny były ich mięsem, góry pancerzem, rzeki 
układem krwionośnym, Patrzyłem na perwersyjny, wyso
ki but Italii kopiący przydrożny kamień Sycylii, na dłoń 
Peloponezu usiłującą schwycić wypuszczoną na morze

łódkę Krety i rozsypane diamenty wysp Morza Egejskie
go, Patrzyłem na skupiony na Maroku Półwysep Iberyjski, 
na nastroszonego, żeglującego jaszczura Brytanii, na Fran
cję opartą plecami o Ren i teatralnie sięgającą w Allantyk, 
na wielkiego psa Skandynawii, na chmurkę Islandii, na 
Rzeczpospolitą wreszcie, dziwną półleżącą postać z ptasią 
główką Helu, opartą o Śląsk i Karpaty i skierowaną twa
rzą na Wschód, jakby całą sobą, przez wieki próbującą 
powstrzymać rękami, czy też czasem ogromnym 
skrzydłem, potworną, wiszącą nad Europą 
i przygniatającą ją coraz bardziej skalę Ro
sji. Rejtan w śpiworze lub orzeł w grubych 
łapciach. Wielki Ptak z maleńką główką 
i minimalnym móżdżkiem. To bestia- 
rium, ten dziwny ogród zoologiczny 
był żywy, zmieniał swój skład i naturę.
Niektóre ze zwierząt ginęły jak mamu
ty, inne mutowały. Sam czasem brałem 
atlas i kreśliłem swoje, bezlitosne gra- 
nice, powoływałem do życia nowe efe
meryczne stwory, odw ra całe m histo r ię, 1  ■’
wprawiałem się.

M aciej Saskowski
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Do konsultacji międzyresorto
wych tralii projekt rozporządzenia 
premiera, który ma nadać nowe 
kompetencje celnikom. Będij mieli 
prawo wlepić nam mandat np. za tamowanie ru
chu, czy -  w przypadku kierowców zawodowych -  za prze
kroczenie dozwolonego czasu pracy, Dodatkowe prawa 
mają odciążyć policję i Inspekcję Transportu Drogowego,

„Listek1* ш .л młodego
Jeśli planujecie zdać prawo jazdy po В  stycznia 2013 

roku musicie liczyć się ze sporymi zmianami. W części teo
retycznej wyglądają one następująco; na egzaminie przyp
n ie  nam się zmierzyć z 20 z 3000 pytań. Na przeczytanie 

każdego z nich egzaminowany będzie 
mial 20 sekund, a na odpowiedź „tak” 
lub „nie” -  15 sekund. Są także pyta
nia testowe z trzema odpowiedziami 
(A/R/C) i na nie należy odpowiedzieć 
W czasie 50  sekund. Pytania są punk
towane. Za cały test można uzyskaćt 4
maksymalnie 7-i punkty,

a Jo  wyniku pozytywnego trzeba mieć ich 
ЬН. Czas egzaminu -  25 min. Z początkiem 20 П  
roku zostanie zwiększony nadzór nad młodymi 
kierowcami. Tzw, „okres próbny* będzie trwał 2 
lata, a przez pierwsze Й miesięcy kierowca będzie 
musiał jeździć z zielonym listkiem przyklejonym 
do szyby z przodu i z tyłu samochodu. Młodzi 
kierowcy, którzy w tym okresie popełnią dwa 
wykroczenia będą kierowani na kurs reedukacyjny, zaś 
trzecie będzie karane odebraniem prawa jazdy.

Ł a t w i e j  o  p r z e g l ą d
Do października tego roku, wyciek płynu, brak trójką - 

la czy zbyt głośny odgłos pracy silnika * gwarantowały” nie 
zaliczenie corocznego przeglądu technicznego samocho
du. Diagnosta nadal posiada listę ponad 100 elementów 
pojazdu do sprawdzenia pod katem nieprawidłowości,

jednak znalezienie usterki za
wartej w przepisach nie oznacza, 
że kierowca automatycznie nie 
dostanie pieczątki w dowodzie, 
fesli, według nowych przepisów, 
odstępstwo należy do kategorii 
drobnych usterek, obowiąz
kiem wykonującego przegląd 

będzie poinformować o tym kie
rowcę i dać pozytywny wynik badania. Pojazd może dalej 
poruszać się po drogach, a drobne uchybienia nie będą na
wet nigdzie odnotowywane.

f  , у:

Z a m ia s t  ś w i a t e ł  , . .  k o m p u t e r  

Generalna Dyrekcja Dróg Kra- 
jowwch i Autostrad planuje ogłosić 
przetarg na inteligentny system za
rządzania ruchem. System miałby 
automatycznie sterować ruchem na 
autostradach i drogach ekspreso
wych. Dzięki niemu kierowcy mogliby łatwiej omijać korki 
i poruszać się płynniej. Kwota przetargu ogłoszonego przez 

GDDKiA oscyluje w okolicach 1,5 młd 
złotych.

2 2  R a j d  D o l n o ś l ą s k i : 

„ K a j t o "  z n ó w 1 n a | s z y b s z y  
Na podium tegorocznego Rajdu

  ™  Dolnośląskiego stanęli wyłącznie re-
jm  prezentanci Polski, Zwyciężył Kaie- 
*  tan Kajetanowie z, przed Wojciechem 

Chuchali) i Michałem Bębenkiem. Te
goroczne mistrzostwa zostały zdominowane przez Kajeta
nowi cza, który wygrał 6 / 7  rund, co dało mu trzeci z rzędu 
tytuł Rajdowego Mistrza Polski.

K o n i e c  s n ó w  o  FSO 
Kanadyjska firma Magna Interna

tional pomimo wcześniejszych chęci 
rozpoczęcia produkcji Nissana Miery 
na Żeraniu ostatecznie zrezygnowała 
ze swoich planów. Firma długo czekała 
na rządowe propozycje, jednak Mini

sterstwo Finansów zapowiedziało, że nie zdecy
duje się na dofinansowanie inwestycji, co prawdopodobnie 
wpłynęło na decyzję. Warszawska Fabryka Samochodów 
Osobowych zaprzestała produkcji w styczniu 20! 1 r,, kiedy 
to wygasła licencja na montaż Chevroleta Aveo,

Z n o w u  b ę d z i e  d r o ż e j  

Ubezpieczyciele zno
wu szykują podwyżki obo
wiązkowego ubezpieczenia 
OC, Tym razem będą one 
głównie dotyczyć m ło
dych kierowców. Według 
fi rm u be zp i eczenio wyc h
to właśnie oni są najczę
ściej sprawcami szkód, więc podwyżka ma być jedynie 
wynikiem lepszego skalkulowania ryzyka podejmowanego 
przez firmę. Niestety bardzo popularny zabieg polegający 
na dopisaniu iako współwłaściciela pojazdu jednego z ro
dziców również staje się nieskuteczny, ponieważ coraz wję- 
cei ubezpieczycieli do obliczenia składki bierze pod uwagę 
dane młodszego z właścicieli.

Daw id Dy b iec

*

/ . /
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Sportowcy na medal
' l  /Лірс» JOJL r. Polacy poznali rywali, którzy staną im 
J \ J n a  drodze do upragnionego Mundialu w Brazylii. 
Obudzona gwiazdami reprezentacja ЛпрІІ! dobrze graiącs 
(.kramu і mocna w ukiw nit- reprezentacja Czarnogóry to 
п щ г о іт ф і rywale jOrtaw" Ічгпаїіка, Pb kompromitacji 
polskich piłkarzy 119  J:uiu 2012 kjbkc nie midi dużych na 
dz.ici na wyiud i\iis/jd drużyny na imprezę organizowaną 
w Południowe! Ameryce. Di! losowania minął ponad rok 
a Polakom pq pierwszych spotkaniach wróciła nadzieja na 
sukc cs w eliminacjach do Mistrzostw Świata.

Pd inauguracyjnym potknięciu z Czarnogórą, pew
nym zwycięstwie z Mołdawią i Ważnym remisie z „лтізГПІ 
Albionu! Polska plasuje się na trzecim miejscu w grupie H- 
Mnmy 3 punki у struły do lido uiąceh Anglii, .ile rozegraliśmy 
o Jeden mecz mniij. Przed rewanżami KOstaly nam już tylko 
dwa spotkania o punkty. 22 mftrca 2013 ґ, zagramy ze spisu
jącą się poniżej c>czeklwań reprezentują Ukrainy, a lny dni 
później t outsiderem, San MariniL Obydwa spotkania od
będą Mif- їм pulsklcb stadionach, a komplet punktów jest iak 
nnjbard/iej w naszym zasięgu W kadrze Fornali ka znajduje 
się wiflu utakntowanyt ii i ambitnychzawodników. Tacypił-

Ri>k Jti 12 przyntósl światu dwie duże imprezy sportowe. fak co cztery lata mieliśmy najpierw 
.Mistrzostwa litr ropy ił p il«  поліс), a potem Igrzyska Olunpiiskic. Te ostatnie zakończyły' się 

12 sierpnia zgaszeniem olimpijskiego znicza i wydawało sic, że na kolejne podobne wydarzenie mu- 
simy jeszcze trochę poczekać. Sportowcy opuścili Londyn, udając się na wypoczynek lub też na na
stępne zawody. W sl.ij za nimi podążyli sponsorzy, media i, przede wszystkim, kibice. Widu z nas 
zapomniało jednak (t tym, w za każdym razem tuż po Igrzyskach. na olimpijskie areny wkraczają 
zawodnicy niepełnosprawni I’ara olimpiada nic jest z р^ироісц tak medialna, ale w niczym nie 
ustępuje tej dli pełnosprawnych sportowców, w kilku aspektach nawet ją prze wyższa) ąc. Ostatnie 
Igrzyska Panłolimpiiskic w stolicy Anglii były udane zwłaszcza dla Polaków. Nasi rodacy zdobyli na 
nich aż 36 medali - prawie trzykrotnie Więcej niż ich pdnospraw ni koledzy

Pomimo tego, że Paraolitnpiada nie cieszy sif ukim zainteresowaniem jak tradycyjne Igrzy
ska Olimpijskie, ci, którzy postanowili dopingować na Żywo niepełnosprawnych sportowców, nie 
zawiedli. W Liągu 32 dcti rozgrywanych w Londynie zawodów*, niemal wszystkie obiekty na których 
toczył} się rywalizacja, wypdniiy się po brzegi Kibice spisali się wzorowo, udowadniając, że nic 
isinicie dla nich podział pomiędzy zdrowym, a nicpdnosprawnym zawodnikiem. Taką postawą nie 
wykazały się chociażby polskie media -  szczególnie telewizja, która - owszem - transmitowała zwy
kle Igrzyska, ale z Pferaolimpiady pokazała lylko kilkuminutowe skróty, Znpdnk jakby niepełno
sprawny znaczyło gorszy. А przecież wcale tak nie it-si. Nierzadko ma w sobie o widc więcej ambicji 
i zaangażowania, niż ten w pełni /.tirowi, który mógłby się od niego bardzo dużjo nauczyć. Dlatego 
fakt, że zamiast obszernych relacji, dostaliśmy tylko krótkie streszczenia poszczególnych dni. może 
lekktt dziwić, Zwłaszcza, że jako naród, midiśroy na co popatrzeć. Pbnad 100 sportowców repre- 
zentuj^cych l'];łl() czerwone barwy Kdobyto W sittniL' 36 krążków - 14 złotych, 13 srebrnych і У

bryzowych. Dal ił nam i o d z ie w ie  mieisce w klasyfikacji medalowej. Dwukrotnie na najwyższym 
stopniu podium stawał były żużlowiec Rafał Wilk - startujący w konkurencii sportowców jeżdżą- 
cych na rowerze i. ręcznym napędem Iz w, htintibih' Wilk triLinitowai na dystansie 16 km w jezdzie 
na czas oraz (vl km w wyiti^u ze startu wspólnego, Mit żurku Dąbrowskiego nad Tamizą ustyszdi 
również: Natalia Partyka. Patryk Chojnowski, Piotr Grudzień i Marcin Skrzynecki {wszyscy tenis 
stołowy). Mateusz Michalski (bieg па 20П m), Barbara Niewiedzial (bieg na ; 5СЮ m j, Katarzyna 
Ple kart (rzut oszczepem). Karolina Kucharczyk (ікчк wdał), Maciej Lepiato (skok w w^wyzj, Ewa 
Durska (pclmlęde кпЦ), loanua Mendak (pływanie na dystansie 100 m etrówstjlem motylkowym) 
oraz Dariusz Pender i Grzegorz Plutft (obaj szermierka na wózkach -  odpowiednio szpada i szabia). 
Najwięcej medali - trzy srebrne wywalczyła W Londynie dia naszego kraju Anna Ha/kowka, 
uprawiająca kolarstwo,

lak widać, polscy paraolimpijczycy zaprezentowali się w stolicy Anglii wręcz wyśmienicie, 
w przedwieństwie do startujących przed nimi pełnosprawnych kolegów i koleżanek Szkoda tytko, 
że nikt nie zadbał o to, aby ich ciężko wywalczone zwycięstwa mogli zobaczyć bezpośrednio wszy
scy w kraju. Niepełnosprawni sportowcy zostali potraktowani lekceważąco nic tylko przez rodzime 
media. Równici rządzący, swoimi wypowiedziami o tym, że Paraolimpiada nic budzi takich emocji 
iak tradycyjne Igrzyska, pokazali, co tak naprawdę jest dia nich priorytetem. Ci. którzy zapragnęli 
jednak zobaCZYĆ naszych bohaterów w akcji, szczęśliwie mo^li jeszcze liczyć na zagraniczne stacje 
telewizyjne, a także i ransjніме internetowe. Informacje o wynikach fnożna było na bieżąco śledzie 
na portalach spolecznosciowych

Mam nadzieję, ze sukcesy, jakie w Londynie odnieśli nasi niepełnosprawni reprezentanci, 
zmobilizują wszystkich do lego, aby za ezier*' lata w Rio de laneiro zainteresowanie ich poczyna
niami wzrodo. Zainteresowanie mediów, nie mam bowiem wątpliwości, że kibice, tak iak t te tym 
roku, nie zawiodą. Dzi* osoby рокпші Rafała W ilk i nie s j tak popularne, jak np. kulomiot Tomasz 
Majewski lub rzucająca miotem Anita Włodarczyk -  chciałbym, yebychoć podeści się to zmieniło. 
Rn historia kazdegn paraolnnpijeżyka to nie tylko wałka ? przeciwnikami, a]e przede №jy$tkim  
Z wlasnynn chorobami i słabościami. Walko, kt^ra leszcze nie raz dostarczy nani wtelu W7rusi;eii.

Piotr Skwarę z.ynsk i

k,ir/c jak, !ігііі-|еу na co dzień w Belgii, Marcin Wasilewski, 
ł,uJovii Ohraniak który świetnie railzi sobie w ilordeans 
t fantastyczna tnijka z Dortmundu (Piszczek, Rfosjjczykow- 
ski. Lcwundowski) będą wnk/yc do ostatniego gwizdka 
o zakwalifikowanie się dQ mistrtnstw, które odbędą się już za 
niecałe dwa l,it,< Bczpośrcilijł awans do Mundialu 2014 uzy
skaną tylko zwycięzcy gtup, Osiem najlepszych / dziewięciu 
drużyn /. drugich miejsc, rozegra między sobą baraźe, Zŵ r- 
dęzcy dwumcczńw awansują do 6ndów MŚ 2014.

Impreza w Brazylii *nlbę<izie się na 12 stadionach Naj- 
wtększc oł*ifikty znajdują się w Rio de Janeiro (Магасаш -  
ponad rys iniejsc; 1 w Brasilii (Liladio National - ^ n ad  
"ь ty> miebe i Loviwanic grup <н11чі1гіе się w Bahii w grud
niu 2(4 3 r.

Bilety na tumu-i ńnafcwy MS 20J4 bodzie można zdo- 
byt na 2bpo*oby: 

zamawiając w krajowych lederac|adi piłkarskich, po za- 
kwoLfikawaniu drużyn1 1 dimirweji vi pewnokią odbędzie 
się tu na drinlze Ułam ania, pckii J>nie lak byio z biletami na 
tum  200H. 2012, MS 2010).

kupuiąc przez Internet fceny biletów zapewne wyżsw.ale 
mam>’ pewność, ze hilcl dostaniemy).

Sd>astian [>obmWolski
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PODROŻĘ

Rzut oka na mapę i . . * Mafty nie widać. Jedno z najmniejszych 
państw świata* /oby na niej zaistnieć, często oznaczane jest 

czerwonym okręgiem ułatwiającym identyfikację kartogra
ficzną. Niewielki rozmiar wysp archipelagu maltańskiego jest 
nieoceniony zaletą - rzadko kiedy podróżny ma możliwość tak 
wnikliwego poznania krafu i jego kultury Wydawać się może, 
że Malta jest kolejnym i  tych śródziemnomorskich miejsc z wi
nem, poprzewracanymi antycznymi kolumnami, plażą i wymu
szonym uśmiechem kelnera w restauracji Owszem, nie brakuje 
tu wspaniałych złotoptaszczystych plaż, ale wyspie daleko do 
pocztówkowej scenerii nużącej kanikuły.

nią, dojdziemy do konkatedry św. fana, gdzie zadziwi nas kon
trast pomiędzy surową i prosty fasadą a bogatym barokowym 
wnętrzem z kolorową marmurowy posadzką. W głównym ko
ściele Valletty można podziwiać nie tylko architekturę, ale lakże 
obraz Caravaggia znajdujący się w jednej z kaplic

Nie trzeba być miłośnikiem prehistorii, żeby docenić hy- 
pogeum Hal-Saflieni w Paoli niedaleko Yalletty. Hypogeum 
robi wrażenie nie tylko swoją historią, ale także wiclkością. 
Tutaj znaleziono najsłynniejsza) maltańską ligurkę - Śpiącą 
Wenus. O wyjątkowości tego miejsca niech świadczy fakt, że 
ze względu na ochronę zabytkowej budowli może do niej wejść 
tylko 80 osób dziennie.

Podróżując na południe, dotrzemy do jednej i najwięk
szych atrakcji Malty - Blue Grot to. Główną atrakcja tego za
kątka jest 20-minutowy rejs po okolicznych jaskiniach i zatocz
kach, wypełnionych woda w kolorze niebieskim i lazurowym. 
Oprócz wzięcia udziału w rejsie można się w tym miejscu także 
kąpać i nurkować.

"  Cisza zaklęta w piękno
■ -  takiego właśnie wrażenia doznamy w miejscu szczegól

nym na Malcie, jakim jest średniowieczne miasto Mdina, Ze 
względu na wąskie uliczki t spokój, jaki panuje wieczorami, ta 

Klify Dfngli zbudomna w czasach rzymskich pierwsza stolica kraju nazy
wana jest także „Cichym Miastem“ (SifetU City). Grube mury 

Na Malcie niemal każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośni- chronią domy i pałace należące tło rodzin arystokratycznych,
cy przyrody poczują się usatysfakcjonowani niesamowitymi Wejście do miasta przez zdobioną bramę, spacer po wąskich,
widokami roztaczającymi się z dwustumetrowych klilow na brukowanych uliczkach przenoszą nas w dawne czasy. Ulicz-
połudmu wyspy, Turyści zainteresowani archeologią i historią ki prowadzą nas do jednej z najpiękniejszych katedr pud we-
zachwycą się tajemniczymi świątyniami megalitycznymi zali- zwaniem świętego Piotra i Pawia. Współcześnie teren miasta
czanymi do najstarszych obiektów na świecie. Pasjonaci mili- wyłączony jest z ruchu kołowego /, wyjątkiem samochodów
tariów w ufortyfikowanej stolicy przeniosą się w czasy kawale- dostawczych, pojazdów służb ratunkowych, karawanów po
łów maltańskich. Wreszcie, miłośnicy plażowania mają okazję 
spędzić tu kii kił dni, beztrosko podróżując wzdłuż północnego 
wybrzeża.

Warto zobaczyć
Valletta -  najmniejsza ze wszystkich i zarazem najbardziej 

[la południe położona europejska stolica, liczy zaledwie ok. 
10 tys. mieszkańców. Jej strome uliczki, widok z góry na mo* 
rae, kolorowe balkon)' i monumentalna katedra tworzą idealne 
miejsce na spacer, gdy/ poruszanie się samochodem po mieście 
iest zdecydowanie niepraktyczne. Mury Valetty kryją w sobie 
muzea, kościoły i piękny Teatr Manoela, Gdy dotrzemy na ko
niec półwyspu, zobaczymy mury obronne i ogrody z których 
roztacza się widok na Trzy Miasta,

Główną ulicą Valletty iest ulica Republiki, która przecina 
miasto w- połowie, docierając aż do Fortu Św. Elma. Podążając

Rotunda Ko: iciciela
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grzebowych, pojazdów dla nowożeńców i prywatnych samocho
dów’ niewielkiej, kilkusetosobowej populacji miasta. Panuje tu ci
cha, przyjemna atmosfera, a zabudowa miasta stanowi niezwykłą 
mieszaninę architektury normandzkiej i barokowej.

Jedynym dźwiękiem unoszącym się znad kamiennych zauł
ków' Mdinyjest niezwykły język maltański wywodzący się praw
dopodobnie od języka Fenicjan, którzy osiedlili się na wyspie ok. 
1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, język maltański jest jedy
nym językiem semickim używanym w Europie. Blue Grotto

Dotyk słońca morskiej wodzie warto zabrać ze sobą buteleczkę octu, uśmie-
Maltańskie plaże należą do najbardziej niezwykłych wokół rzającego ból w przypadku bliskich kontaktów z tym „wrednym”

basenu Morza Śródziemnomorskiego ze względu na gruboziar- morskim stworzeniem,
nisty, pomarańczowy piasek pod stopami oraz krystaliczną wodę
i jej urokliwy błękitno-zielony kolor. Najlepszym miejscem do Malta autobusami stoi
zapoznania się z ich urokiem jest Gozo -  niewielka, sielska wy- Ze względu na niewielkie rozmiary wysp, jest to najlepsza
sepka, położona na północ od Malty. Wyspa świetnie prezentuje forma podróżowania po kraju. Niestety grubo tuningowane Do-
Maltę sprzed kilkudziesięciu lat -  spowolnione tempo życia, loka- dgee, Leylandy, AEC, Fordsony i Bedfordy jeżdżące tam od do

le, do których aż chce się zajrzeć, rozległe krajobraz); daleko wy- brych pięćdziesięciu lat zostały' w ubiegłym roku wyparte przez
sunięte granice wybrzeża, spokojne wsie i tradycyjne rzemiosło. nowoczesne pojazdy należące do firmy Arriva. Spotkanie będą-
Pomimo, iż Malta zapewnia niezliczoną ilość atrakcji zarówTio cych do tej pory wizytówką Malty starych pojazdów' jest w tej
historycznych jak i kulturalnych, to tutaj w oczy rzuca się głównie chwili porównywalne do znalezienia igły w stogu siana. Przy

odrobinie szczęścia można się przekonać, że widok takiej maszy- 
ny stanie się jednym z najciekawszych przeżyć historycznych na 

-  ^  wyspach archipelagu. Współczesne maltańskie autobusy najlepiej
^  \ _______ obejrzeć na dworcu autobusowym w Valletcie, choć z różnorod-

U  . - ności dawnego taboru pozostał już tylko zapach spalin...

Melanż na podniebieniu
Najprościej można rzec, że wyspiarska kuchnia stanowi mie

szankę brytyjskiej z wioską, z dodatkiem tradycji kulinarnych 
Morza Śródziemnego.

Przeżyciem, które musi stać się udziałem każdego turysty jest 
poranna kawa w kawiarence i wizyta w pastizzerii, gdzie można 
kupić drobną przekąskę -  pastizzi z ciasta francuskiego z nadzie
niem z groszku lub serka ricotta. Podobnie rzecz ma się ze skosz
towaniem potrawy- z królika. Nie można wyjechać z Malty, nie 
spróbowaw'szy tego smakołyku. Dania z królika (zwane fenek), 
będące jednym z maltańskich spec jałów, są serwowane w niemal
że każdej miejscowości. Smakiem, od którego łatwo się uzależnić 
i za którym tęskni się po wyjeżdzie z Malty jest Kinnie -  najsłyn
niejszy bezalkoholowy lokalny napój gazowany będący mieszan
ką ziół i soku z gorzkiej pomarańczy, (ego gorzkawy smak może 
na początku zniechęcać, ale szybko przekonamy się, że nie ma nic 
lepszego na letnie upały.

Maciej Saskowski

Niegdysiejszy sym bol Malty

letnie piękno natury: słoneczna pogoda, bajecznie czysta woda 
wf morzu i prześliczne plaże, żywcem przypominające obrazki 
z widokówek. Poza typowymi plażami piaszczystymi, znajdują się 
tam i kamieniste oraz niemniej urokliwe wybrzeża skalne. Roz
koszując się niebywałym wdziękiem maltańskich plaż nie należy 
zapominać o parzących meduzach, których w tutejszych wodach 
występuje naprawdę dużo. Planując całodniowe kąpiele w ciepłej

La Valetta
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Polka, Kobieta, Dokumentalistka. Udowodniła, że panna z dobrego domu potrafi 
rozmawiać z kolumbijskim przywódcą zbrojnej prawicy na równych zasadach, 

wzbudzając respekt i szacunek. Nie zna pojęcia,, zadanie niewykonalne" -  działa 
tu i teraz. Kolumna światowego dziennikarskiego panteonu pełna emocji, empatii

i tego, co czyni jej pracę fascynującą -  poczucia misji.

To, że jestem reporterem, pozwala w szczególny i unikalny 
sposób odpowiedzieć na wiele dręczących pytań o mnie, 

o życie. Zresztą, zawsze wiedziałam, że będę robić coś ciekawego”. 
Zanim jednak Ewa Ewart, wtedy jeszcze Robaczyńska, podjęła de
cyzję o życiu na walizkach przepełnionym adrenaliną, ukończy
ła prestiżowe liceum w Warszawie i zaczęła studia na iberystyce. 
Znajomość języków już wkrótce miała okazać się niezwykle po
mocnym i ułatwiającym bezpośredni kontakt narzędziem pracy.

W miarę upływu lat, Ewa nasiąka atmosferą rodziny inteli
gentów -  obserwuje, jakie zaangażowanie i żar wkładają w swoją 
pracę jej rodzice. Matka, Barbara Grębecka jest dziennikarką ra
diową, a ojciec Lech Robaczewski, cenionym na świede architek
tem. Mimo tego, że rozstają się, gdy córka ma zaledwie siedem 
lat, Ewart nie traci dobrych relacji z tatą, który niedługo potem 
emigruje na Bliski Wschód.

Już w liceum odwiedza Amerykę, później dostaje stypen
dium naukowe w Madrycie. Mimo możliwości opuszczenia sza
rego, komunistycznego państwa, gdzie za żelazną kurtynę mogą 
„zajrzeć” nieliczni -  zawsze wraca. Dopiero, gdy poznaje swojego 
przyszłego męża, na dłużej zapuszcza korzenie w jednym miejscu.

W gorącym okresie polskiej historii na początku lat osiem
dziesiątych, podczas konferencji prasowej Jerzego Urbana, Ewa 
poznaję Tima Ewarta - ówczesnego korespondenta brytyjskiej 
stacji ITN. Gdy oboje szybko orientują się, że nic potrafią bez 
siebie żyć i łączy ich niemal wszystko, w grudniu 1984 r. biorą 
w Polsce ślub. Decydują -  kierunek Londyn. Jej, tłumaczce hisz
pańskiej agencji prasowej EFE, w mglistym i uporządkowanym 
miejscu zaczyna brakować emocji. Jednak już wkrótce znów łapie 
wiatr w żagle. Gdy Tim zostaje korespondentem w Waszyngtonie, 
wyjeżdżają do Stanów i tam Ewa pojmuje, co oznacza być dzien
nikarzem przez duże D.

Z zapałem angażuje się w polityczne życie Amerykanów^ i nie 
omija żadnej z konferencji prasowych w Białym Domu. Dosta
je atrakcyjną i wymarzoną dla młodej dziennikarki ofertę pracy 
-  zostaje członkinią polskiej sekcji stacji BBC. Jest dla rodaków 
oknem na świat, który oglądają właśnie jej oczami. Gdy mąż 
zostaje przeniesiony do ZSRR, Ewa jedzie za nim. Po przyśpie
szonym kursie języka rosyjskiego i przylocie do Moskwy, wpada 
w oko politycznego cyklonu. Szybko pnie się po szczeblach karie
ry i już jako reporterka i producentka amerykańskiej stacji CBS

zdobywa pierwszego, bezcennego newsa. Jak sama wspomina, 
działała jak w transie -  „Wyszłam przed budynek, zobaczyłam, że 
charakterystyczna limuzyna Gorbaczowa wciąż stoi. ( . . .)  I wtedy 
na końcu koniarza zobaczyłam prezydenta. ( . . .)  Kiedy przecho
dził obok, zadałam mu pytanie, które zaczynało się od słów z jego 
wystąpienia. Zatrzymał się zaciekawiony, a ja wiedziałam, że jest 
mój. Nagrałam dziesięciominutową rozmowę. Takiego materiału 
nie miała żadna stacja.”

Wskutek szaleńczego tempa pracy i ciągłej nieobecności, tra
ci kontakt z mężem. Oboje triumfujący w świecie mediów, przy
znają się do wspólnej, prywatnej porażki i po dziesięciu latach 
małżeństwa podejmują decyzję o rozwodzie. Mimo uczuciowych 
zawirowań los jej sprzyja. Znowu jest w odpowiednim miejscu
0 odpowiednim czasie. Współtworzy nowatorską redakcję do
kumentu politycznego w BBC -  choć znów zaczyna od początku 
jako researcher, wie, że podejmuje dobrą decyzję. W tym momen
cie rodzi się Ewa Ewart -  dokumentalistka.

Już jako producentka i reżyserka realizuje najtrudniejsze
1 wymagające niezwykłej siły i odporności psychicznej tematy. Na 
początek -  przedstawiciele ETA -  baskijscy terroryści walczący 
o niepodległość. Po spotkaniu i nagraniu opadają z niej emocje. 
Jest świadoma, że jako jedna z nielicznych miała możliwość prze
prowadzenia rozmowy, podczas której mogło wydarzyć się abso
lutnie wszystko. Łącznie z utratą życia...

Później nadchodzi czas „Dzieci Biesłanif, dokumentu, po 
którym już nigdy nie będzie taka sama. Najpierw rozmawia z ro
dzicami małych ofiar zamachu czeczeńskich terrorystów, potem 
delikatnie przechodzi do zwierzeń dzieci, które przeżyły. Na 
cmentarzu płacze i sama nie pamięta, kiedy robiła to ostatnio. 
Tam otwiera serce i zdejmuje z siebie chłodny profesjonalizm. 
Płacząc tam, jest po prostu kobietą, świadkiem tragedii, zwykłym, 
wrażliwym człowiekiem. Film otrzymuje wiele prestiżowych na
gród, m.in. Royal Television Society za najlepszy film dokumen
talny i warsztat dziennikarski.

Dzisiaj mieszka w Anglii i nadal nie zwalnia tempa. Pustkę 
w domu rekompensuje jej satysfakcja i uznanie w dziennikarskim 
świecie, bowiem nazwisko Ewart to uznana i szanowana marka. 
Gwarancja jakości, wyczucia i wieloletniego warsztatu, okraszo
nego kobiecą delikatnością i ciepłym spojrzeniem.

Anna Kamińska
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BAWIĘ SIĘ ŚWIETNIE
A nia D ąbrow ska

M ilo , gdy m o żn a z czy s-tym su m ien iem  w y ró żn ić  p olską płytę- M am  tylko n a
d zie ję , Że n ieg d y sie jsi fan i A ni D ąb ro w sk ie j d o jrz e li do ta k ie j m uzyki, jaką 
dziś oferuje arty stk a .
Świat artystów dzieli się na tych, którym zależy za bardzo, i tych, którym 
niespecjalnie zależy Już wyjaśniam, W czym rzecz: ci pierwsi zajmują się 
głównie dość żałobnym zabieganiem o popularność, wydzwanianiem do gazet 
i kreowaniem faktów prasowych na swój temat - że im się dziecko urodzi, że 
dom wybudowali, że psa wyciągnęli ze schroniska, zagrają w Carnegie Hall Ltd. 
Jak ktoś napisze złą recenzję, to wydzwaniaj$ do naczelnego, że to głąb, obraża
ją się na gazetę -  do czasu nagraniu następnej płyty 
i kolejne; tury wywiadovvej. Drudzy nie robią szu- 
tnu, wydają czasem płytę, jak ktoś ją pochwali, to nic 
tiie mówią, a jak kłoś przyłoży, to najwyżej napiszą 
o tym piosenkę. Oczywiście, tych drugich szanuję 
bardziej. J oczywiście, Ania Dąbrowska zalicza się 
właśnie do nich.
Nie kryłem swojego rozczarowania poprzednią, 
czwartą płytą artystki Awidl AfoWf, a którą teraz mu
szę uznać za konieczny etap na drodze muzycznego 
wyzwolenia się Ani. Bttwif się świetnie ukazuje nam 
nową, zdecydowanie bardzie) dojrzałą artystke.
Zamiast ivydawac pieniądze na kosztowne wizyty 
u psychoanalityka. Ania Dąbrowska nagrała płytę, 
introspektywną jak żadna poprzednia. Aż strach po
myśleć. jakie przeżycia zainspirowały ją do stworze
nia tak smutnego albumu. Mimo lak czarnego na
stroju jest na płycie kilka potencjalnych przebojów.
Po wysłuchaniu otwierającej płytę Nadziejki^ która 
przywodzi na myśl dełikainc klasyki z dorobku ar
tystki, lakie jak Trudno mi $ifprzyzntu\ czuje się, że 
wokalistka znowu jest w doskonalej formie- Podob
ne uczucie towarzyszy nam przy słuchaniu wszyst
kich następnych kawałków. Ot, chociażby singlowe 
Brtmpsips'iWefme, nagranie niezwykłej urody, pełne 
upojenia dźwiękami Po nim wkracza Subfohtfarkti. 
przechodząca płynnie w ttcz nen ia  nadziei. Na uwa
gę zasługuje przemyślany układ utworów morzący 
dramatyczną przynoszącą ukojenie całość. Domi
nujące na płycie cierpienie przeradza się w pocie
szenie, u1 dedykowanej synowi Stasiowi Kiedyś nti 
powiesz kim  chc&z byt.
Albumem Bawię się świetnie Ania potwierdza także 
swoją nonkonformtstyczną postawę; podczas gdy 
zgodnie z panującymi trendami większość polskich 
gwiazd już dawno przebranżowila się na lekki pop, 
ona nagrała płytę w stylistyce bezkompromisowego 
gitarowego grania. Po okresie sukienek w grochy do 
garderoby piosenkarki wróciły dżinsy, w których 
jest iei znacznie lepiej.
Jak to zwykle u Ani, płyta jest nieco „prześpiewa- 
na”. co miejscami męczy Zapewne na żywo będzie 
brzmiała znacznie lepiej. Mam cichą nadzieję, że do 
następnej płyty Ania zakończy swą ..rekonwalescen
cję” : znowu usłyszymy coś optymistycznego.

WILC2EŁYKO
Skubas

Nie będzie przesady, ieili ларіч/.е, że 
Skubas nagrał jedną z lepszych pmhkidi 
phi; tegn roku.
P o d p is  gdy większość rodzimej, rocko
wej ludożerkt ud Lit nieporadnie drepcze 
w miejscu, natomiast tyrani «aury kra
jowe) estrady żra własne ogony, Skubas 
należy do wąskiego grona artystów nic 
ustannie się rozwijających, a  jednocześnie 
powiększających swoic audytorium- fl*v 
паї? Iteczd trudna sztuka. lak na artysty 
przyznającego *ię J o  fascynacji amerykańską пш д кл grunge. traktowany w kraju 
rud Wisła l  pogardliwym pobłażam m i.
Album współprodukowany przez Smolika wyraźnie dryfuje w stronę tólk гічка, chi>c 
część utworów prezentowana jest w elektronicznej aranżacji Skubasowi uda! się nie 
lada majstersztyk -  wyssał energię ze Smolika niczym wampir, ubliżywszy się kiima- 
tern do jego rodzimych produkcji, nie pozostawiając zarazem wątpliwości. czyja to 
płyta, Nie można jej nawet nazwać eklektyczny, lo konwencje dostosowują się do 
wokalisty, a nic ona do nich- Niezależnie bowiem tul tego, czy towarzyszy jej elektro- 
nika, folk-rockowy ski.id czy pojedyncza giiara kompozycje czarują tndodyjnoidą. 
W3czefykot jtiskiikujc jirz^dti wszystkim rdinorojbmśc ią. Gihu*y гая jazgoczą* tu i ow
dzie przymglone przez niewadliwie, klawiszowe planty. Innym znów razem dźwięki 
płyną wolno i leniwie, kontrowanc przez grany fortissimo refren (Prawie ja k  Kurt). 
Skubas w roli wnkalisty dysponujacego charakieryjtycznym, „słodko-gpiddm ' gło
sem jest dramatyczny, liryczny i przejmujmy zarazem- Nod wszystkimi utworami 
takie za sprawą tekstów -  unosi się klimat szczególnej md li ncholii. poczucia ałiena- 
cji, leku. rezygnacji, wreszcie sam otnoid jako ucieczki przed bezwzględnym światem. 
O j  dekawc. album, utrzymując na całej ntiedągło^d wyniki pułap ar І у styczny, ma 
wszelkie cechy komercyjnego przeboju. Wróżę. tx  co najmniej połowa zebranydt n.i 
nim utworów ma szansę sta«; się koncertowymi bitami, bo na radio w naszym knuu 
dawno już przesiałem liczyć..
fakk- iest więc Wflczriyko? tra sa m i jest jak gordta pigułka, placebo na własną nie
moc (W iae j HJctłO, przejmujący krtyk w łłblkzu nieuchronnego rozstania i Lizie w  
rość) Chwilami cwokuje eteryczne wspomnienia minionego uczucia (Afgbr). innym 
razem obraca się w rozczarowanie рчікагш міїс złudzeniami ( IWfcrdtfał) 
Skuba^owi udała się sztuki stworzenia inteligentnego poslrrtoJer nlstycznego me
lanżu. )es£ to bodai naiiwdzir] spójny i jednocześnie najsurnws^y album polskiego 
artysty w ostatnich latach Ten album robi w rjżentc A |Uż myśialcm, Ze polski rock 
umarł.

4  -
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NOWOŚCI Opracowanie: KINGA SZYDŁO

FILM

LQOPER ~ P^TIA CZASU
reżyseria  R ian  Joh n son  
P R E M IE R A : 2 , 1 1 .2 0 1 2  r.

Matrix otworzył nowy rozdział, Incepcja poszerzyła granice wyobraźni. Loop er -  pętla czasu to kolejny 
krok. Zrealizowane z rozmachem wizjonerskie kino science-fiction.if

W roku 2072 podróże w czasie są już rzeczywistością. Organizacje przestępcze wykorzystują je  do eli
minacji niewygodnych ludzi. Wysyłają ich w przeszłość gdzie *ą oni zabijani przez płatnych zabójców 
zwanych Loopers. W  roku 2042 najlepszy z Looperów otrzymuje zadanie: zlikwidować przysłanego 
z przyszłości mężczyznę o imieniu Joe. Problem w tym, że rozpoznaje w nim samego siebie z przyszło
ści. Chwila wahania kosztuje go bardzo wiele -  cel ucieka, a zleceniodawcy z przyszłości nie toleruj;) 
najmniejszej wpadki, -

nt i_ £ i  LH.LVrt'LLK 50WflN • Lł W ITT 1ŁUNT
lHJAM j-DHSSON

L O O P E R
P Ł  T L *  C Ł A & U

«ISAI- J . b • ÜtifM

reżyseria Michael Haneke 
PREM IERA: 2. I I  ,20 i 2 r.
Nagrodzona Złotą Palmą na festiwalu 
w Cannes „Miłość” Michaela Hatiekego to 
jedno z największych arcydzieł współczesne
go kina. Film opowiada o sile miłości, czuło
ści i poświęceniu.
Po raz drugi nagrodzony najważniejszy 
nagrodą festiwalu w Cannes twórca m in, 
„Pianistki11 i »Białej wstążki" zaprosił do 
współpracy przy „Miłości” Dhariuffl Khon- 
dji, wybitnego operatora, autora zdjęć do fil
mów Davids Finehera, Romana Polańskiego, 
Wońg Kar-waia, czy Wóodyego AHena. 
Głównymi bohaterami „Miłości11 są Georges 
(Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanu
el le Riva), małżeństwo muzyków w pode
szłym wieku. Ich córka (Isabelle Huppert) 
mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia 
Anne przechodzi silny atak, w wyniku które
go jej sian zdrowia dramatycznie się pogar
sza, Więzy uczuciowe od tylu lat łączące parę 
zostają wystawione na ciężką próbę.

II AS 111 L> ran I H.-H L̂i S I ILICViLl.l L 1, №•< *i
Î «l ir mirr««

AMOUR
LOVE t LIEBE

SCHYLI i It A.I

! S t  v. r U n
■ i i:/M kt;\i i w -śkl

J M d  If',

PiYTA  Cf>

ZIMOWE PIOSENKI
Andrzej Piaseczny, Seweryn Krajewski 
PREM IERA; 13,11.2012 r.
„Zimowe piosenki” to album ze wszech 
miar szczególny. To magia Świąt uchwycona 
w pięknych* chwytliwych melodiach napisa
nych przez najlepszego polskiego kompozy
tora -  Seweryna Krajewskiego, To intymna 
atmosfera ciepłych, po ludzku prostych, ale 
mądrych życiowym doświadczeniem tekstów 
Andrzeja Piasecznego To wreszcie zapierają
ca dech w piersi, choć wysmakowana produk
cja -  delikatne, peine brzmienia instrumentów akustycznych, sekcja smyczkowa, 
dęciaki... Cóż, tak wyjątkowy czas jak Święta wymaga wyjątkowej oprawy. 
Andrzej Piaseczny śpiewa piosenki skomponowane przez Seweryna Krajewskie
go nie od dziś, a mistrz melodii z kolei zaprosił młodszego kolegę do napisania 
tekstów na swój autorski album „Jak tani jest’1. Spotykali się też na scenie, czego 
dowodem jest album „Na przekór nowym czasom -  live'1, Ale tym razem nagrali 
płytę, jakiej jeszcze nie było, choć bez wątpienia była potrzebna! To pierwszy na- 
prawdę wspólny album Seweryna Krajewskiego i Andrzeja Piaseczn ego, pierwsza 
produkcja studyjna na której spotkali się zarówno w charakterze twórców, jak 
i wykonawców: „My po prostu lubimy ładne melodie” -  wyjaśnia tajemnicę suk
cesu duetu Andrzej Piaseczny. -  „Naszym atutem jest też zbież.ność charakterów, 
to że nam si.ę łatwo razem pracuje. Skoro nasze piosenki nie rodzą się w bólach, 
ale są owocem radości tworzenia, to ta radość bardzo dobrze przekłada się na 
ludzi, którzy chcą nas słuchać"
Nowością jest zaproszenie do współpracy trzeciej silnej osobowości, czyli Mate
usza Pospieszalskiego, muzyka Voo Voo, znakomitego kompozytora, muliti in 
strumentalisty i aranżera. Jego wkład w „Zimowe piosenki” to wspomniana wyżej 
koronkowa, zachwycająca oprawa piosenek Seweryna i Andrzeja. „Mateusz jest 
silną osobowością i odcisnął na tym materiale wyraźne piętno. To bardzo pomy
słowy człowiek i fajnie podejmowało się z nim dyskusję na gruncie muzycznym” 
-  chwali sobie tę współpracę Piaseczny,
Oczywiście, to nie jest zwyczajna płyta również ze względu na jej świąteczny cha
rakter i uniwersalne przesianie. Wszystko wskazuje na to, że takie piosenki jak 
„Święta pod jemiołą", „Pastorałka największych przyjaciół" czy „Kochajmy się 
zimą” już w tym roku dołączą do grona bożonarodzeniowych i noworocznych 
evergreen ów, które od dobrych paru lat potrzebują takiego mroźnego powiewu 
świeżości...
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NOWOŚCI
I)VD

NIETYKALNI
reżyseria OliviiT Nakache, E rk  Thledanu
PREM IERA: S .l 1.2012 r,
„Nietykalni' biją rekordy popularności na całym święcie: 
oczarowali ponad 40 milionów widzów i stali się najbar 
dziej kasowym frant uskim filmem wszechczasów, pobiją- 
jąe wynik takich przebojów jak „Jeszcze daiej niż północ" 
czy „Amelia' Serialowa krytyka nazwała film komedio
wym arcydziełem. Tak/e w Police «Nietykalni" stali się 
fenomenem,
Komedia .Nietykalni" opowiada historię, która zdarzyła 
się naprawdę Sparaliżowany na skutek wypadku milioner 
zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przed
mieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie 

dwóch skrajnie różnych światów 
daje początek szeregowi niewiary
godnych przygód i przyjaźni, która 
uczyni ich... nietykalnymi!
W yJanie [)VD wzbogaci wywiad 
z Abdelem Sellou, pierwowzorem 
postaci, w któr î wcielił sit,1 w Jilmie 

r W J W  O mar Sy, zdobywając za swą kreację

N I E T Y K A L N I  ■ * " * « ■ »

>:CM.L-I ■ ЧИ A
as m i l i o m ó w  w i d z ó w

14:57 DOCZYTY.
REPORTAŻE Z ROSJI tuihbm
T. Igor M iecik ^  ^
PREMIERA; S.l 1.2012 f*
Poaąg osobowy do Czyty jedzie pięć 
dni. Do stacji końcowej, WUdyworto- I -  
ku, okrągły tydzień,„Tak zaczyna się 1 / ’ 
podróż, która może pomóc zrozumieć 
rosyjski fenomen.
|ak pojęć ten wielki kraj ruzpięt) na ■ 
dwóch kontynenLach. w którym nic nie 
jest tym, czym powinno? W jaki iposób 
spojrzeć na to epotyetne miejsce, gdzie dobry wiadomością 
iest to, że w Murmańsku ociepli się do minus 30 stopni Cel
sjusza, a dzień będzie trwać godzinę i siedem minut? To tutaj 
polski ksiądz, byty jeniec cudem ocalony z Katynia, w podzie
miach dawnej siedziby twersklego NKWD -  gdzie rozstrzeli
wano jeńców Ostaszkowa - dokonuje kolejnego cudu, nawra
cając pułkownika Armii Czerwonej. To tutaj młodzież uczy 
się w szkole* że prawa ca łowicka i wolność jednostki są warto
ścią najwyższą, a jednocześnie, że narody nie mają prawa do 
samostanowienia. To tutaj przechodzenie od komunizmu do 
demokracji polega na tym, że wczorajszy komunista nazywa 
siebie dziś demokratę.
14:57 doCzyty to zbiór pasjonujących reportaży o kraju, który 
fascynuje, zaskakuje i nieustająco zdumiewa

BATMAN: MROCZNY RYCERZ POWSTAJE
reŻYsvrtd N o U n  < .'hristnpłuT  

PREMIERA: 28 .11,2012 r.
Spektakularna zakonu/cnie trylogii* Mroczny Rycerz Powstaje 
ponownie lednoczy wybitnego reżysera Christophers \ulana 
i genialnego aktora Christiana BateV nsiem Ut temu, po tym iak 
przyjmuje na siebie winę /a śmierć Harvcya nenia, okryty hańbą 
Batman (Christian Wale) znika w tajemniczych okolicznościach. 
Wszystko się jednak zmienia, gdy tu
horyzoncie pojawia się sprytna kocia ________________
w Umywa czka (Anrte Hathaway) i bez- 
względny szaleniec Hane (łom  Hardy),
Terrorystyczne zamiary zamaskowane- 
go Banea zmuszają Brucea do powrotu 
z wy gnania i podjęcia ostateczne! walki 
o przetrwanie Gotham City... i Itaima- * wę? 1 “■? 
na. Wspaniała realizacja. Efekty spe f
cialni.' Spektakularny sukces na iwiecie,  I i * III ł
NAfWlĘKSZA PREMIERA DEKAD#!

LALKI W OGNIU
Paulina Wilk ^
PREMIERA; 7.11.2012 r
Jeden z najciekawszych debiutów 2011 r., p 
gorąco przyjęta przez czytdników i re- 
cenzentów. nagrodzona Bursztynowym l % r £  
Motylem opowie^ o Indiach w nowej, , A
ilustrowanej odsłonie. Paulina Wilk po- 1  L<fti ̂  . * t
łączyła siiy z czołowym polskim ióiogra- : V :<-J 
fem młodego pokolenia (współpracują- i  M  ~:'_f 
cym m.in. z „Vivą' „Podróżami" „CNN 
Traveller", „Zwierciadłem” „W i red" „GuardUnenf, „Newswe- 
ekiem “, „Aktmstem"!, blogęrcm i podróżnikiem BARTEM 
POGODĄ. Dzięki tym dwóm osobowościom powstała zupeł
nie nowa jakość. To jedna z najlepszyc h reporterskich książek, 
jakie wydano w Polsce w ostatnich latach Jedna z tych, które 
chciałoby się napisać samemu,

GADŻET
ŁAMIGŁÓWKA N EOCUBE
Większość gier i układanek wymaga od nas prostej reakcji, osiągnięcia ustanowionego z góry celu. Neocube natomiast 
oprócz tego, t e  daje możliwość wymyślania własnych celów daje także możliwość ich osiągania.
Zabawa z NeoCube może rozwijać naszą innowacyjność oniz rozwijać inne umiejętności. Używanie NeoCube do two
rzenia różnych kształtów ćwiczy obie półkule mózgu, ponieważ wymaga od nas kreatywności oraz umiejętności tworze*
nia konstrukcji. _______
Neocube składa się z 216 bardzo silnych kulek neodymowych, które można złożyć w dowolny wzór łub kształt Roz
poczynając od sześcianu poprzez koła. piramidy i wszystko to co iest się w stanie wymyślić. Neocube pozwala składać 
ftgury w 2 i 3 wymiarach. Unikalność neocube znajduje się w ogromnej liczbie rozwiązań. Za każdym razem możesz tworzyć wciąż nowe iormy, 
które nawet nie mają jeszcze nazw, dlatego że będziesz pierwszą osobą, której udało się to stworzyć. Tak naprawdę w tworzeniu nowych figur 
ogranicza Cię tylko twoja wyobraźnia.
Łamigłówka neocube rozwija Twoje przestrzenne, logiczne i twórcze myślenie, pamięć, kreatywność oraz manualność dłoni, Wspaniale nadaje 
się do rozładowania napięcia emocjonalnego. Podobno pomaga w synchronizacji półkul mózgowych.
Każdy kto trzyma! w rękach te małe magnetyczne kulki, chce ie mieć przy sobie cały czas. Wielkość neocube pozwala na zabranie go W każde 
miejsce, a z nim zawsze będziesz w centrum zainteresowania, bo każdy chce się nim bawić. Neocube to genialna zabawka, dla każdego.

miXer j listopad 2012
J

21

|Л
'5Л

оф
?іл

пг
мА

ип
 

|d 
b(| 

кіц
м'м

 
"id

'O
U

pf
tii

nu
t'M

M
M

: У 
KJ

 <
’)>

!£




