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Wakacje za pasem. Te
letnie miesiące to

niewątpliwie czas, w któ-
rym chcielibyśmy czuć się

wolni, pozbawieni ograni-
czeń oraz zakazów. Bez

presji czasu, deadline'u na
głowie oraz zmartwień

o przyszłość czy pie-
niądze. Zupełnie jak hip-

pisi – prawdopodobnie
najpiękniejsza subkultu-
ra, jaka kiedykolwiek po-

wstała i która sama ska-
zała się na klęskę.

Najpierw pilna nauka
w szkolnej ławce, potem
ciężka praca i gromadzenie

majątku – to droga do szczęścia
i spełnienia w życiu? Kultura hippi-
sów głosi, że to tylko wyścig szczu-
rów, poprzez który utrwala się system
odpowiedzialny za śmierć tysięcy lu-
dzi w Wietnamie.

Sobota, 14 stycznia 1967 rok, San
Francisco. Tego dnia świat usłyszał
także inne hasła głoszone przez ruch
hippisowski. Podczas imprezy okreś-
lanej przez organizatorów jako
„Zgromadzenie Wszystkich Ple-
mion” dzieci kwiaty głoszą, że na-
leży czynić miłość a nie wojnę,
wszyscy ludzie są braćmi, naj-
ważniejsze instytucje, takie jak
szkoła czy kościół, są zbędne, a
przyjaźń i wolność to wartości cen-
niejsze niż pieniądz. Nic zatem dziw-
nego, że lato 1967 roku określono
jako „kalifornijskie lato miłości”,
a to ze względu na masowe ucieczki
nastolatków, którzy, według tego, co
głosili hippisi, byli przekonani, że
żyjący według „systemu” rodzice
tylko uniemożliwiają im drogę do
szczęścia. Niestety, zaledwie dwa
lata później, wszystkie te piękne

hasła okazały się niemożliwe do
zrealizowania.

Miłość, kwiaty, pokój

„Jeśli wybierasz się do San Fran-
cisco, koniecznie włóż kwiaty we
włosy” – śpiewał Scott McKenzie
w piosence uważanej za hymn hippi-
sów. Mowa o utworze „San Francis-
co”, który opisuje zachodnie wy-
brzeże podczas najlepszych lat epo-
ki. Luźne kwieciste koszule, szerokie
spodnie, rozpuszczone włosy z wple-
cionymi kwiatami. Butów brak – po
kilku tygodniach chodzenia boso sto-
pa tworzy naturalną podeszwę.
Większość hippisów sama szyła
swoje stroje na znak tego, że są sa-
mowystarczalni. Nie jedli mięsa,
bo przecież zwierzęta to przyjaciele,
a przyjaciół się nie je. Dzieci Kwiaty
nie miały domu, stale się przemiesz-
czały, jednocześnie unikając kontak-
tu z wszelkimi instytucjami świecki-
mi. Swoboda obyczajów według hip-
pisów to przede wszystkim uprawia-
nie wolnej miłości i uważanie całej

społeczności hippisowskiej za rodzi-
nę, a dzieci za wspólne. Do tego do-
chodziła zupełna samowystarczalno-
ść w zakresie szycia ubrań, hodowa-
nia zwierząt i uprawiania roli, co po-
zwoliło hippisowi żyć bez stałego
zatrudnienia. Miejscem spotkań były
festiwale muzyczne czy manifestacje
antywojenne. Wystarczy tylko
wspomnieć lato 1969 roku i legen-
darny Woodstock, który, wraz z wy-
stępującymi wtedy artystami, na za-
wsze zmienił historię rock and rolla
i przyciągnął ponad czterysta tysięcy
osób.

Tabletka szczęścia

Lata 1966-67, na jednym z kampu-
sów uczelnianych w Kalifornii prze-
mawia Timothy Leary, uważany za
jednego z ojców ery hippisów. Mówi
o poszerzaniu świadomości, o „odla-
tywaniu do wewnętrznej boskości”
i najłatwiejszej drodze do osiągnięcia
oświecenia poprzez zażywanie sub-
stancji psychodelicznych. Wśród
zgromadzonych wyznawców proroka

krąży tak zwany św. Mikołaj, który
rozdaje zafascynowanym studentom
tabletki. Tak, te tabletki to nic innego
jak LSD. Wszelkim zabawom z nar-
kotykami Leary stara się nadać nau-
kową oprawę, opisując przypadki,
kiedy to „tabletki szczęścia” miały
błogosławiony wpływ na chorych
psychicznie czy morderców. Droga
do poszerzania świadomości okazuje
się być drogą do piekieł. A droga ta
była bardzo prosta – od LSD do he-
roiny.

I tu możemy zacząć mówić o po-
czątku końca, bo zamiast głosić anty-
wojenne hasła i reklamować miłości
do bliźnich, hippisi zaczęli bardziej
interesować się tym, jak zdobyć pie-
niądze na narkotyki.

„Świnie to WY”

Narkotyki powoli zaczęły
przesłaniać hippisom ideę, dla której
powstał ich ruch. Mamy rok 1969,
Hollywood, willa Romana Polań-
skiego. Wtedy to maniakalna grupa
morderców brutalnie zamordowała

ciężarną żonę reżysera, aktorkę Sha-
ron Tate, a także jej gości. Banda
zostawiła na ścianie pisemne uzasad-
nienie swojego czynu, które
brzmiało „Świnie to Wy” – tak,
w najbardziej radykalnych społecz-
nościach hippisowskich, określano
ludzi zamożnych. Po miesiącach po-
szukiwań policja odnalazła morder-
ców – grupę, w której kobiety cho-
dziły nago i należały do wszystkich
mężczyzn. Opinia podzieliła się.
Większość była zdania, że hippisi to
już nie miłość i pokój, a narkomania
i przestępczość.

Nieunikniona katastrofa

Miało być tylko gorzej. Na po-
czątku lat 70. co dziesiąty mieszka-
niec „kolorowej dzielnicy” San Fran-
cisco był tak naćpany, że wychodził
z domu tylko w celu zdobycia pie-
niędzy na narkotyki i jedzenia ze
śmietników. Co czwarty z kolei cier-
piał na choroby weneryczne lub inne
schorzenia od używania wspólnych
igieł do wstrzykiwania heroiny. Zna-
leźli się i tacy, którzy zamiast bez-
czynnie patrzeć na samozagładę hip-
pisów, mordowali i rabowali ich. Pod
koniec lat 70. umierający na ulicach
miast z głodu i wycieńczenia hippisi
byli wręcz powszechnym widokiem.
Hasła, które głosili, okazały się wy-
rokiem dla nich samych. Karnawał
wiecznego szczęścia kończył się,
a sami ojcowie założyciele za późno
zorientowali się, że katastrofa ideo-
logii jest już nieunikniona. Jednak
warto pamiętać, że ruch ten udowod-
nił, iż pewna społeczność może się
utrzymać, żyjąc po swojemu, bez
pracy czy uwzględniania zasad na-
rzucanych przez establishment. Kon-
sekwencją tego ruchu było rozsze-
rzenie się ideologii pacyfistycznych
oraz ekologicznych i zwrócenie uwa-
gi na konsumpcjonizm społeczeń-
stwa. Niewątpliwie jednak na
przełomie lat 60. i 70. XX wieku na-
stąpiła rewolucja, która nieodwołal-
nie zmieniła świat.

Natalia JANKOWSKA
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To już ostatni numer w tym semestrze i zarazem roku akademickim, a to
może oznaczać tylko jedno – wakacje! Dla jednych będzie to czas relaksu,

dla innych okres ciężkiej pracy, przeplatanej chwilami wypoczynku.
Niezależnie od perspektyw nadchodzącej przyszłości, pragniemy

życzyć wam zdanej sesji, egzaminów dyplomowych i życia
wartego zachodu. Widzimy się w już w październiku!

Jako ofiara przemocy i upokorzeń ze strony swojego partnera potrzebo-
wała niebywałej odwagi i siły, by wyrwać się z toksycznego związku.
Na jej niekorzyść działał dodatkowo brak wsparcia od rodziny, która nie
wiedziała o cierpieniu Emilii. Gdy wreszcie udało jej się zerwać
kontakt z dręczycielem, nastąpiła chwila załamania.
I to nie jedna, a sześć.
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Woodstock 69,„spontaniczny festiwal”, który zgromadził ponad 400 tysięcy młodych

Skazani na klęskę – dzieci kwiaty
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Wybitny politolog, zwa-
ny przez wielu„architek-

tem geopolitycznym”
zmarł w sobotę, 27 maja.
W latach 1977-81 był do-

radcą ds. bezpieczeństwa
w gabinecie Jimmy’ego
cartera. Znane są jego

zasługi dla Polski, w
szczególności działania

na rzecz obalenia komu-
nizmu oraz wejścia Polski

do NATO. Miał 89 lat.
Amerykański Polak, czy

polski Amerykanin?

Pozwolę sobie zaryzykować
stwierdzeniem, że praca
dyplomacji była mu pisana.

Ojciec – Tadeusz Brzeziński – pra-
cownik służb zagranicznych, final-
nie konsul generalny Polski w Mon-
trealu. Funkcję objął w 1938 roku,
co okazało się wiążącym wydarze-
niem dla rodziny. Zbigniew miał
dziesięć lat i nie była to jego pierw-
sza przeprowadzka. Do tej pory
mieszkał z rodzicami w Lille, Lip-
sku, a ostatnie dwa lata przed wyjaz-
dem do Kanady spędził w Warsza-
wie, w której się urodził. Przełomo-
wym wydarzeniem był wybuch II
wojny światowej; już wtedy wiado-
mo było, iż rodzina do Polski prędko
nie wróci.

Nie wróciła nigdy.

Zaczęło się od obserwacji
Studia z zakresu nauk politycz-

nych i ekonomii zaczął w wieku
siedemnastu lat na Uniwersytecie
McGill. Był rok 1945, koniec woj-
ny. W Polsce Ludowej nie było już
miejsca na dawne służby zagranicz-
ne, a Tadeusz Brzeziński na stałe
osiadł w Kanadzie. Mimo przyjęcia
kanadyjskiego obywatelstwa nie za-
pomniał o swoim pochodzeniu. Ak-
tywnie działał w Kongresie Polonii
Kanadyjskiej, a w 1952 roku objął
funkcję jej prezydenta. To z jego
inicjatywy organizowane były dota-
cje wspierające polską kulturę i
opiekę zdrowotną. Działo się to w
dużej mierze za pośrednictwem kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Jak
miało się później okazać – nie był
ostatnim Brzezińskim, który
współpracował z hierarchami Koś-
cioła.

Zbigniew realizował swoje aspi-
racje w karierze naukowca. 25-latek
był już doktorem nauk politycznych
i wykładowcą na Uniwersytecie
Harvarda. Specjalizował się w
ustrojach totalitarnych, a w szcze-
gólności radzieckim i nazistow-
skim.

W swojej pracy naukowej pt. To-
talitarianism, Dictatorsphip and Au-
tocracy wysunął tezę o podobień-
stwie obu tych reżimów. Od 1957
roku zajmował się dogłębnym bada-
niem komunizmu; jego książka So-
viet bloc. Unity and conflict weszła
do kanonu dzieł poświęconych geo-
polityce Europy Wschodniej. W
roku 1960 przeniósł się do Nowego
Jorku, gdzie – poza stanowiskiem
na Columbii – zaangażował się w

kampanię prezydencką samego
John’a F. Kennedy’ego.

Do polityki miał naturalny talent

To w latach sześćdziesiątych
ujawnił się jego instynkt polityczny.
Nie był to tylko udział w kampa-
niach najbardziej popularnych poli-
tyków. „Zbig” należał do szeregu
organizacji politycznych i wpływo-
wych think tanków. Dorobił się opi-
nii jednego z najlepszych sowieto-
logów na świecie, a jego książki
i publikacje były przyjmowane
z wielką aprobatą. Popularność
w USA zyskał głównie dzięki dyna-
micznemu rozwojowi telewizji,
w której często gościł jako ekspert.
Wyróżniał się nie tylko kompeten-
cjami; podczas rocznej pracy
w Departamencie Stanu został do-
strzeżony przez redakcję wpływo-
wego Newsweeka.

Stanowisko na Columbii łączył
z misją dyplomatyczną. Podczas
współpracy z administracją rządu
prezydenta L. Johnsona odwiedził
Wietnam, gdzie postulował wyco-
fanie amerykańskich wojsk.
Działalność naukowa nie przeszko-
dziła mu w objęciu przewodnictwa
w organizacji założonej przez sa-
mego Davida Rockefellera. Ist-
niejąca do dzisiaj tzw. Komisja
Trójstronna stworzyła kontakty z
wieloma osobami, między którymi
znajdował się Jimmy Carter. 1977
roku Brzeziński zaangażował się w
jego kampanię prezydencką, która
okazała się zwycięska. Rozpoczął
się rozdział, w którym objął stano-
wisko życia – doradcy ds. bezpie-

czeństwa w gabinecie prezydenta
USA.

Przede wszystkim przeciwnik ZSRR

Jego głównym celem w przyjętej
strategii było stopniowe osłabianie i
– w konsekwencji – upadek ZSRR.
Brzeziński aktywnie lobbował na
rzecz (nierosyjskich) krajów
Związku Radzieckiego; przyczynił
się m.in. do wsparcia Radia Wolna
Europa. Jego niekwestionowany in-
stynkt pozwolił mu dostrzec zbyt
ścisłe relacje z Izraelem. Dzięki
temu Stany Zjednoczone dążyły do
współpracy z innymi krajami, jak
np. Egiptem czy Arabią Saudyjską.
Jak na Demokratę Zbigniew repre-
zentował wyraźnie radykalną
postawę wobec ZSRR.

Pod koniec kadencji Cartera za-
angażował się w sprawy stricte Pol-
skie. Przewidywał interwencję
Związku Radzieckiego w Polsce,
więc próbował wprowadzić plan
prewencyjny. Faktem są jego słynne
konsultacje z Janem Pawłem II
przed i w trakcie stanu wojennego.

Dyplomacja była w jego opinii
podstawą rozstrzygania konfliktów.
Pozostał zadeklarowanym przeciw-
nikiem ludobójstwa w krajach ogar-
niętych wojną. Z wielkim oddaniem
angażował się w dążeniach niepo-
dległościowych Polski, wspierał
Solidarność. Określamy go po dziś
dzień „polskim oknem na świat”.
W 1994 roku stanowczo odrzucił
kandydaturę na urząd prezydenta
Polski. Nigdy nie stał w pierwszej
linii, wolał służyć dobrą radą, po-
mocą. Nieocenione pozostaną dla

nas jego wysiłki w umocnieniu Pol-
skich sojuszy.

Czy wejście Polski do NATO
było w dużej mierze jego zasługą?
Niewątpliwie.

Rodzina niekoniecznie obok

Czy tylko kariera i zasługi dla
dwóch ojczyzn wypełniały jego
życie? Postronny obserwator za-
pewne tak uzna. Od 1961 roku był
żonaty z Emilie Benes, amery-
kańską rzeźbiarką czeskiego pocho-
dzenia. Z tego związku narodziło
się troje dzieci: Ian, Mark i Mika.
Ian – podobnie jak ojciec – jest ce-
nionym politologiem, aczkolwiek
Republikaninem.

Mark Brzezinski jest ambasado-
rem USA w Szwecji; co ciekawe,
jest znawcą polskiej konstytucji,
a także biegle posługuje się języ-
kiem polskim.

Niepodważalnie najbardziej
znaną przedstawicielką familii jest
prezenterka Mika Brzezinski. Wy-
soce cenionym jest fakt, iż była ona
pierwszą dziennikarką relacjonującą
zamach na World Trade Center. To
ona poinformowała o jego śmierci
słowami:

Dzisiaj wieczorem w spokoju
odszedł mój ojciec. Dla przyjaciół
był Zbigiem, dla wnuków Wodzem,
a dla żony nieustającą miłością
życia. Dla mnie był po prostu naj-
bardziej inspirującym, kochającym
i oddanym ojcem, jakiego może
mieć dziewczyna.

Kocham cię, Tato.
Julita DITKOWSKA
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Kim był „Wielki Zbig”?

Zbigniew Brzeziński
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Na początku czerwca odbył
się konwent Comic Con,
połączony z Good Game

Expo, w Ptak Warsaw Expo. Wy-
pełniony był pokazami mody, cos-
play’ów, spotkaniami z gwiazdami
Hollywood i wieloma innymi atrak-
cjami. Odbyło się też mnóstwo pre-
lekcji, lecz niestety nie zostały one
dobrze nagłośnione. Zaraz obok ko-
rytarzy pełnych ludzi, bez dobrego
oddzielenia nie dawały oczekiwane-
go efektu, więc równie dobrze
mogłoby ich nie być.

W Warszawie, a dokładniej na te-
renie Ptak Warsaw Expo, odbył się
pierwszy Comic Con, razem z Good
Game Expo. Jest to premierowe
tego typu wydarzenie w naszym
kraju. Oryginalnie event odbywa się
co roku w San Diego i jest jednym z
największych konwentów miłośni-
ków komiksów, filmu i fantastyki
na świecie. Wśród Polaków na sa-
mym Facebook’u obecność zade-
klarowało ponad 30 000 fanów. Z
pewnych źródeł wiadomo, że liczba
gości przekroczyła 50 tysięcy, więc
zainteresowanie było bardzo duże.
Wśród odwiedzających pojawiły się
liczne osoby zza granicy oraz naj-
różniejszych części naszego kraju.
Co ciekawe, w niedzielę, 4 czerwca,
ogłoszono następną edycję wyda-
rzenia, która odbędzie się – uwaga
– od 22 do 24 września 2017 r., w
tym samym miejscu, lecz już nie
pod nazwą Warsaw Comic Con, a
Comic Con Central Europe! Jak
można się spodziewać, zaintereso-
wanie będzie jeszcze większe. Nic,
tylko czekać!

Zaproszeni goście, którymi były
gwiazdy ze znanych serii, takich jak
The100, Gra o Tron, Teen Wolf, Pa-
miętniki Wampirów czy Breaking
Bad, odwiedzili swoich polskich fa-
nów i odpowiedzieli na pytania do-
tyczące ich dalszych losów w seria-
lach. Można było spotkać Carice
van Houten, Melisse Ponzio, Olge
Fonda i wielu innych. Zaproszony
był także Charles Dance, lecz nie-
stety nie mógł pojawić się na kon-
wencie. Nie zabrakło również wielu
pisarzy książek fantasy: Andrzeja
Pilipiuka, Marcina Przybyłka, Ro-
berta Szmidta, Mai Lidii Kossa-
kowskiej czy Jarosława Grzędowi-
cza. Pojawili się nawet Youtuberzy
zaproszeni do specjalnej strefy You-
tube, więc każdy mógł spotkać swo-

jego idola – czy to z serialu, czy au-
tora swoich ulubionych książek. At-
rakcji nie zabrakło dla nikogo, po-
nieważ było także wiele stanowisk
z grami – zarówno nowymi – jak i
starymi – a także masa książek na
stoiskach wielu wydawnictw. Na
Good Game Expo odbywały się
zmagania w wielu grach, które wy-
robiły sobie renomę w e-sporcie i w
społeczności graczy.

Był to pierwszy Comic Con, więc
nie obyło się bez problemów orga-
nizacyjnych. Pojawiły się one już
podczas dojazdu na miejsce wyda-
rzenia. Organizatorzy zapewnili au-
tobus, który miał dowozić uczestni-
ków na konwent, ale w czwartek i
w piątek kursował on tylko co go-
dzinę, co prowadziło do tego, że za

każdym razem był on przepełniony.
Problemu nie rozwiązało nawet
zwiększenie częstotliwości kursów,
które odbywały się następnie co pół
godziny, gdyż uczestników cały
czas przybywało.

Zaplanowano, że w sobotę i w
niedzielę transport na miejsce kon-
wentu będzie odbywał się co kwad-
rans i dopiero ten ruch pozwolił po-
prawić komfort dojazdu. Ptak War-
saw Expo znajduje się w Nadarzy-
nie nieopodal Warszawy i jeżdżą
tam – niezbyt często – autobusy z
drugiej strefy, więc właśnie te – za-
pewniane przez organizatorów –
były najrozsądniejszym rozwiąza-
niem w takiej sytuacji, a to, że były
darmowe, tym bardziej zwiększało
ich popularność.

Prelekcje to kolejny, nie do końca
udany element konwentu. Tematy
podzielone zostały na kilka sekcji:
nauka, literatura, komiks, anime i
manga, popkultura, konferencje z
Good Game Expo oraz – o dziwo –
My Little Pony. Na każdym konwen-
cie można trafić na prelekcje, ponie-
waż są one stałym elementem takich
wydarzeń, dlatego ich przygotowanie
stoi zazwyczaj na wysokim pozio-
mie. Na Comic Conie odbywały się
one w otwartych, odgrodzonych szy-
bami pomieszczeniach, zaraz przy
głośnych halach wypełnionych stois-
kami, w skutek czego cały hałas do-
stawał się do środka. Nagłośnienie
nie dawało spodziewanego efektu, co
prowadziło do tego, że dobrze było
słychać prowadzących jedynie w
trzech pierwszych rzędach. W
związku z tym, jeśli jakaś prelekcja
była chociaż lekko popularna, można
było się spodziewać, że nie usłyszy
się całego przemówienia.

Mimo tych niedociągnięć Comic
Con i Good Game Expo to imprezy
cieszące się dużym zainteresowa-
niem. Dzięki temu wydarzeniu
można dostrzec, jak wielka jest gru-
pa fanów fantastyki i gier kompute-
rowych. Pozwala to obu stronom,
twórcom i odbiorcom, spotkać się
oraz bliżej poznać opinie dotyczące
dzieł, z jakimi mają do czynienia.
Jest to też ogromna impreza, która
umożliwia mniej znanym twórcom
wzbudzenie zainteresowania swoi-
mi produktami. Dlatego gorąco po-
lecamy wzięcie udziału w takim
wydarzeniu i przekonanie się na
własnej skórze, jak ono wygląda.

Krzysztof OBLIZAJEK
i Piotr NIEDZIELAK

Pierwszy Warsaw comic con – relacja
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Wmaju świętowaliśmy
Dzień Matki. Chociaż
data 26 maja nie we

wszystkich krajach wiąże się z owym
świętem, to właśnie w tym miesiącu, w
wielu zakątkach świata podkreśla się,
jak ważne jest to, by mamom dzięko-
wać. Nadszedł czerwiec, którego po-
czątek powitał nas Dniem Dziecka.

Święto zostało ustanowione w roku
1954 przez Organizację Narodów
Zjednoczonych i obchodzone jest w
różne dni w poszczególnych krajach
członkowskich. Tradycja państw socja-
listycznych przetrwała, dlatego w Pol-
sce pozostano przy dacie 1 czerwca,
którą obrano na początku lat pięćdzie-
siątych…

Trudno zapomnieć o obu wspomnia-
nych wcześniej świętach. Nie trzeba
szperać w Internecie czy słuchać radia
w drodze do pracy, by przypomnieć so-
bie o Dniu Matki i Dniu Dziecka.
Pierwsze zazwyczaj wiąże się z wido-

kiem odświętnie ubranych dzieci – czy
to małych, czy już całkiem dorosłych –
z kwiatami, nieodłącznym wyrazem
wdzięczności w dłoniach. Dzień
Dziecka obfituje za to w liczne atrakcje
dla najmłodszych, zarówno w więk-
szych miastach, jak i w małych mias-
teczkach. Krótko mówiąc – o jednych i
drugich się pamięta.

Z Dnia Dziecka kiedyś się wyrasta,
ale kiedy przychodzi 26 maja, to nie-
mal każdy poświęca chociaż chwilę, by
pomyśleć o swojej mamie. Mam
wrażenie, że mimo całej „sztuczności”
tego dnia – przynosi on wiele dobrego.
Pomaga oderwać się od codziennej
monotonii i celebrować z tymi, którym
chcemy podziękować.

Tymczasem czerwiec przynosi jesz-
cze jedno święto. Na granicy wiosny i
lata - kojarzony przeze mnie z końcem
roku szkolnego i upragnionymi waka-
cjami - Dzień Ojca. Kolejna spuścizna
PRL-u. Mam poczucie, że potrzebna,
jednak wciąż niezauważana. Podczas
rozmowy o prezencie dla mamy

usłyszałam niedawno: „Dzień Ojca? A
kiedy jest?”.

Nie lubię moralizować, ale chyba
łatwo przychodzi nam w roztargnieniu
zapomnieć o naszych ojcach. Kiedyś
niesieni wakacyjną euforią, później za-
aferowani gorączką sesji, na koniec
obowiązkami czy zbliżającym się urlo-
pem… Zdarzyło mi się nie raz przypo-
minać sobie w ostatniej chwili o tym,
by złożyć tacie życzenia. A przecież
robię to tak samo szczerze, jak w Dniu
Matki!

Dzieciństwo kojarzy mi się od za-
wsze z miękkim głosem taty czytające-
go na dobranoc. Natrafiłam niedawno
na serię książeczek dla dzieci pod ty-
tułem „Poczytaj mi mamo”. Tak sobie
myślę… czy tylko mamy umieją czy-
tać? A tak już całkiem serio, to chętnie
kupiłabym mojemu tacie w prezencie
kolejną książkę, mimo że ściany w
moim domu rodzinnym dawno już
nimi obrosły. Wszystkiego najlepsze-
go! Poczytaj sobie, Tato.

Weronika NOWAK

Poczytaj mi, tato

Seria książek z lat 50
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Uczestnicy konwentu przebrani za postacie z serii gier„Mortal Kombat”



choć rzadko mówi się o
nim na głos, istnieje w

każdym z nas. Jest rodza-
jem wewnętrznej siły,

esencją fińskiej metafi-
zyki. Pochodzi z naszego

wnętrza i pomaga prze-
trwać w sytuacjach eks-

tremalnych. Ta siła może
nas uratować, ale para-

doksalnie, może też
zniszczyć.

Znaczenie słowa sisu jest bar-
dzo trudne do wyjaśnienia i
absolutnie niemożliwe do

jednoznacznego przetłumaczenia na
inny język. W bardzo dużym skrócie
oznacza determinację, siłę woli oraz
wytrzymałość, i nie bez powodu
uważa się je za cechę narodową Fi-
nów. W trakcie niekończącej się
zimy, kiedy nadzieja na choć odrobi-

nę słońca zaszła już dawno za hory-
zontem, Fin budzi się rano, a jego
oczom ukazuje się po raz setny
mroźna biel. Jedyną rzeczą, jaka
zdoła rozdzielić go od łóżka, jest
właśnie sisu. Jego historia sięga kil-
kuset lat wstecz, ale do dziś pozos-
tało kwintesencją fińskości. Choć
rzadko się o nim mówi na głos, jest
całkowicie uniwersalne i istnieje w
każdym z nas. Mimo że nie każdy o
nim słyszał. Właściwie to bardzo
niewiele zostało napisane i powie-
dziane o sisu, a przecież to dzięki
jego sile niemożliwe nie istnieje.

Magiczna siła

Wiemy już że sisu istnieje, ist-
niało i istnieć będzie, czy tego chce-
my czy nie. Jednak biorąc pod uwa-
gę, że jest ono nieuniknione, warto
byłoby się przekonać, w czym się
nam objawia. Jedną z bardzo nie-
wielu osób, która zdecydowała się
przeprowadzić badania na jego te-
mat, jest Emilia Lathi. Jednak to nie
ciekawość zaważyła o jej decyzji, a

przeszłość. Jako ofiara przemocy i
upokorzeń ze strony swojego part-
nera potrzebowała niebywałej od-
wagi i siły, by wyrwać się z to-
ksycznego związku. Na jej nieko-
rzyść działał dodatkowo brak

wsparcia od rodziny, która nie wie-
działa o cierpieniu Emilii. Gdy
wreszcie udało jej się zerwać kon-
takt z dręczycielem, nastąpiła chwi-
la załamania. I to nie jedna, a sześć.
Emilia wciąż wychodziła i wpadała
z powrotem w dołki, nie mogąc od-
bić się od dna na tyle, by już tam
nie wrócić. Dziś twierdzi, że to ta
(dosłownie i w przenośni, bo sisus
to po fińsku wnętrzności) we-
wnętrzna siła uwolniła ją od uczu-

cia traumy i wstydu. Bo to, co prze-
szła, bez wątpienia wymagało
działania, które było ponad jej siły.
Sisu ją wyzwoliło i pozwoliło żyć
normalnie. Właśnie dlatego posta-
nowiła zbadać tą wręcz magiczną

moc, która pomaga też nam wszyst-
kim iść na co dzień z podniesioną
głową, mimo przeciwności losu.

Sisu Not Silence

Oprócz badań, Emilia Lathi zde-
cydowała się działać społecznie i
została współorganizatorką kampa-
nii społecznej przeciwko przemocy
domowej „Sisu Not Silence”. Za-
kończeniem akcji będzie bieg o

długości 2,4 tys. kilometrów. Biorąc
pod uwagę dystans i trudności geo-
graficzne, chętni z pewnością po-
biegną sisulla, czyli „z sisu” – ka-
wałek po kawałku, konsekwentnie i
do celu.

Ciemna strona sisu

Siła zniszczenia sisu jest tak
samo potężna, jak jej pozytywny
aspekt. Ucząc się radzić samemu z
własnymi problemami, nabieramy
samodzielności i odpowiedzialności
za samych siebie, co w niektórych
przypadkach może przeobrazić się
w postawę przeciwstawną i znów
nas pogrążać. Dlaczego? Często
osoby, które napotkały na swojej
drodze przeciwności, walczą z nimi
samotnie, by za wszelką cenę nie
prosić o pomoc. Jest to postawa
człowieka, który prośbę o pomoc
czy radę traktuje jako oznakę
słabości i wstydu, a taka izolacja z
kolei może prowadzić do pogorsze-
nia stanu zdrowia, depresji, samo-
bójstw, przemocy czy alkoholizmu.
Okazuje się, że sisu nie zawsze
wpływa na nas pozytywnie. Dlatego
warto sobie powtarzać jak mantrę
znane wszystkim przysłowie „co za
dużo to nie zdrowo”.

Marta KUCZMAŃSKA

4 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Wiemy już że sisu istnieje, istniało i istnieć bę-
dzie, czy tego chcemy czy nie. Jednak biorąc
pod uwagę, że jest ono nieuniknione, warto

byłoby się przekonać, w czym się nam objawia.

Sisu – ponad ludzkie siły

Postać barwna, niebanal-
na, niekonwencjonalna,

odstająca od świata poli-
tyki, jednak będąca jego
nieodłączną częścią. Nie-

przeciętna, ale jak naj-
bardziej ludzka. Taki

właśnie jest robert Bied-
roń. Nie boi się inności,

ale czy inni powinni bać
się jego?

Choć wywodzi się z politycz-
nej rodziny, typowym poli-
tykiem nazwać go nie

można. Bo oprócz słów, Robert
Biedroń zna pojęcie czynów. I tych
czynów się nie boi. Odwaga, zdecy-
dowanie i chęć „naprawy”
społeczeństwa to główne wartości,
którymi się kieruje. Zaskarbił sobie
sympatię posze-rzającego się wciąż
grona osób. Polacy zaczynają do-
strzegać jego autentyczność i
utożsamiać się z głoszonymi przez
niego poglądami. „Mam nadzieję, że
zostanie pan premierem”, „Z nie-
cierpliwością czekam na pana kan-
dydaturę…”, „Aż miło popatrzeć na
uśmiechniętego człowieka!” - to tyl-
ko niektóre z komentarzy, jakie do-
strzec można na jednym z profilów
na portalu społecznościowym. Ro-
bertem Biedroniem coraz częściej
zaczynają interesować się również

media, uważnie śledząc jego poczy-
nania na stanowisku prezydenta
Słupska, jako bezpartyjnego polity-
ka oraz… człowieka. Czy nadchodzi
„era Biedronia”?

Siła dialogu

Nie boi się społecznej dezaproba-
ty. Robi swoje i jest sobą. Jeździ do
pracy rowerem, w ratuszu, wraz ze
współpracownikami, pije wodę z
kranu, zakazał przyjazdu cyrkom na
teren Słupska, otwar-cie mówi o
swojej orientacji seksualnej, po-
glądach i chęci zmian, aż w końcu
zdjął wizerunek Jana Pawła II w
swoim gabinecie. Przy tym wszyst-
kim zachowuje klasę i stroni od
skandalu. A jak zjed-nuje sobie lu-
dzi? Dialogiem. Czymś na pozór
prostym, jednak wymagającym wy-
siłku i cierpliwości. Takich osób jak
Robert Biedroń brakuje w dzisiejszej
polityce. Pokazuje nam bowiem jej
„ludzką twarz”, uświadamia jej
funkcjonowanie. Stara się docierać
do różnych grup społecznych i
słucha, co mają do powiedzenia. Li-
czy się z ich zdaniem. W mieście, w
którym sprawuje prezydenturę, po-
wołał radę seniorów, młodzieży, ko-
biet. Podczas wizyt w szkołach
tłumaczy najmłodszym, czym jest
demokracja. Skomplikowany język
polityki przekłada „na nasze” i przez
to sam widziany jest przede wszyst-
kim jako człowiek, a dopiero później
– polityk. Nie krzyczy – rozmawia,
tłumaczy, wychodzi do ludzi.

Biedroń na prezydenta?

A jakie podejście Robert Biedroń
ma do sytuacji politycznej w Pol-
sce? „Politycy są zachowawczy,
boją się podejmowania odważnych
decyzji i czekają, aż społeczeństwo
da im bardzo wyraźny sy-gnał, że
coś się zmieniło, że na coś jest zgo-
da. Podejmują tylko bezpieczne de-

cyzje, żeby nie pójść przez przypa-
dek o krok za daleko, nie narazić
się.” – mówi dla portalu gazeta.pl i
nie sposób się z nim nie zgodzić.
Stąd też coraz więcej głosów za
tym, żeby polityk został głową pań-
stwa. Polskie społeczeństwo otwie-
ra się na świat, stajemy się coraz
bardziej tolerancyjni, wrażliwsi na
mniejszości. Zmienia się mentalno-

ść, a do dopełnienia tych zmian po-
trzeba nam odważnych polityków.
„Nie lubię, kiedy ludzie biją mi bra-
wo i mówią, że mam być prezyden-
tem Polski. Nie czekajcie na Me-
sjasza” – odpowiada na namowy
podczas spotkania w Białymstoku,
w ramach promocji książki „Pod
prąd”. Pozostawił jednak światełko
w tunelu: „Jeśli Kaczyński mnie
wkurzy już tak, że nie będę mógł
wytrzymać, to stworzę własny ko-
mitet i ruszę w Polskę, wystartuję w
wyborach i zosta-nę tym prezyden-
tem.”

Twarzą w twarz

Roberta Biedronia miałam okazję
poznać osobiście w ramach realiza-
cji wywiadu na zaliczenie jed-nego
z przedmiotów. Wraz z dwiema ko-
leżankami miałyśmy szczęście wpa-
sować się w napięty grafik prezy-
denta. Jednak pierwsze pytania, ja-
kie padły na naszym spotkaniu, nie
były skierowane do niego. Prezy-
dent Słupska był wyraźnie zaintere-
sowany nami – młodymi dzienni-
karkami – przy-szłością społeczeń-
stwa. Po zaproponowaniu kawy za-
dawał nam pytania odnośnie pla-
nów na przy-szłość, miast, z któ-
rych pochodzimy, udzielił kilku
cennych rad. Czym mnie ujął? Ser-
decznym uśmiechem i emanującym
spokojem. Klasą, pewnością siebie i
poczuciem humoru. Dystansem i
cudownymi, niebieskimi butami.

Ada KUKUROWSKA

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem

Robert Biedroń wyróżnia się na polskiej scenie politycznej.
Czy to zagwarantuje mu sukces?
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rozmowa Marysi Mi-
kołajczyk z Szymonem

Miszczakiem, organiza-
torem, inicjatorem i dy-

rektorem Międzynarodo-
wego Festiwalu Kina Nie-

zależnego Netia Off ca-
mera, którego 10. edycja

odbyła się między 28
kwietnia a 7 maja w Kra-

kowie.

Skąd w ogóle pomysł na festi-
wal i powiązana z nim fascyna-
cja kinem?

– Pomysł na zorganizowanie fes-
tiwalu zrodził się w głowie mojej i
Michała Oleszczyka 10 lat temu,
kiedy kończyliśmy filmoznawstwo
na Uniwersytecie Jagiellońskim na
Wydziale Zarządzania i komunika-
cji społecznej. Zastanawialiśmy
się, jak wykorzystać swoją wiedzę
i połączyć ją z miłością do kina.
Wpadliśmy na pomysł przeglądu
Polskich Filmów Niezależnych,
przeglądu, który dotyczyłby naszej
rodzimej kinematografii nieza-
leżnej. Zorganizowaliśmy go w
Camera Cafe Club na krakowskim
Kazimierzu. Właśnie tam pokaza-
liśmy wszystkich polskich nieza-
leżnych reżyserów. Okazało się, że
w wydarzeniu brał udział Filip
Berkowicz, wówczas pełnomocnik
prezydenta miasta Krakowa do
spraw kultury. Zaproponował,
żebyśmy zrobili coś na większą
skalę. I tak powstał Festiwal Kina
Niezależnego Off Camera. Jeśli zaś
chodzi o miłość do kina, to poja-
wiło się pytanie: jak można poka-
zać ciekawe, interesujące filmy, a
równocześnie pomóc reżyserom w
stabilizacji i w tworzeniu kolejnych
projektów? Przed pierwszym festi-
walem pojechaliśmy z Michałem
do Nowego Jorku. Mieliśmy po 25
lat, ogromną nagrodę 100 tysięcy
dolarów i głowy pełne pomysłów,
jakie filmy wybrać. Od tego czasu
wiele się zmieniło. Wciąż towarzy-
szy mi jednak jedna myśl - najbar-
dziej liczy się historia, która jest
esencją każdego filmu. Ta historia
musi być mocna, musi opowiadać
o życiu w tak namacalny sposób,
aby można było coś z niej wynieść.
Netia Off Camera to filmy, które
niezmiennie dają do myślenia.

Nie wiedziałam, że studiował
Pan filmoznawstwo...

– Jestem krytykiem filmowym,
jak to się mówi, z wykształcenia i z
dyplomu.

Brzmi poważnie, ale na pewno
Pańska praca wiąże się również
ze śmiechem. czy przypomina
się Panu jakaś zabawna histo-

ria związana ze zdobywaniem,
organizowaniem filmów, albo
rozmową z aktorami?

– Raz nasz gość zażyczył sobie
kąpieli w mleku kokosowym. Mu-
sieliśmy otworzyć kilkaset puszek
tego specjału, by spełnić dziwaczne
życzenie. Trochę to trwało, ale
udało się. Nie chcę mówić, kto miał
taki kaprys, bo nie wiem, czy to po-
wód do dumy. Ale artyści, jak i sy-
tuacje z ich pobytem podczas festi-
walu, bywają różni. Tak samo, jeśli
chodzi o filmy. Niejednokrotnie
lecą do nas z drugiego końca świa-
ta. Raz miała dojść rolka z filmem
35 mm, wysyłana z pogranicza Ka-
nady i Alaski czy Grenlandii. Mu-
sieliśmy poradzić sobie z pomyłką.
Zamiast pocztą lotniczą wysłano ją
statkiem i film doszedł dopiero po 3
miesiącach. Na szczęście zrobiliś-
my kopię, więc nic się nie stało. Ale
jest masa przygód! To dodatkowy
bodziec, żeby organizować ten fes-
tiwal. Przede wszystkim można na
nim spotkać ogromną ilość niesa-
mowitych ludzi i wiele się od nich
nauczyć.

Skoro jesteśmy już przy orga-
nizacji, pozwolę sobie przypo-
mnieć, iż na gali otwarcia
słyszałam, jak pani Ania Trze-
biatowska powiedziała, że
przygotowania do takiego fes-
tiwalu trwają tak naprawdę
rok. Więc jak to dokładnie wy-
gląda? czy praca rozkłada się
równomiernie na 365 dni, czy
może są jakieś bardziej gorące
okresy przygotowawcze? Jak
to jest?

– Po festiwalu zawsze musimy
rozliczyć masę dokumentów, przy-
gotować się do kontroli, do rozli-

czenia wniosków, grantów, dofi-
nansowań. To ważne, dlatego że
festiwal taki jak ten buduje się w
oparciu o kilka aspektów. Pierwszy
to aspekt komercyjny, bo zdobywa-
my pieniądze sponsorów. Drugim
aspektem są pieniądze z MRPO,
czyli Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej, Minis-
terstwa Kultury czy Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich. Kolej-
nym aspektem są wyjazdy na za-
graniczne festiwale. Nasz zespół
odwiedza takich imprez kilkanaś-
cie na całym świecie. Chodzi o to,
by zobaczyć najnowsze projekty
prosto u źródła, oraz śledzić naj-
nowsze trendy. Do tego dochodzą
setki filmów, które należy obejrzeć
z tzw. zgłoszeń internetowych.
Największą aktywność odnotowu-
jemy od stycznia do maja. Później
trochę zwalniamy.

Pan również jeździ w poszuki-
waniu inspiracji filmowych?

– Przez kilka lat jeździłem po
wielu festiwalach filmowych, żeby
nauczyć się, jak to działa, poobser-
wować stronę organizacyjną. Teraz
okazjonalnie wybieram się na więk-
sze wydarzenia tego typu, gdyż mu-
szę doglądać pracy zespołu, pilno-
wać, aby wszystko było jak naj-
wyższej jakości.

Jako że mamy w tym roku już
10. edycję, zapytam, czy na-
stąpiła jakaś wielka ewolucja w
porównaniu z początkami?

– Na pewno organizacyjnie uroś-
liśmy, co jest naturalne, bo skala
imprezy jest znacznie większa niż
podczas pierwszych edycji. W tym
roku przyjmujemy blisko 450 gości

z całego świata. Aby byli zadowole-
ni z pobytu, potrzebny jest duży i
sprawnie działający zespół.

ile osób w tej chwili jest w szta-
bie organizacyjnym?

– Obecnie ponad 500. Równo-
cześnie zwiększył się też kaliber
gości, jakich zapraszamy. Dzisiaj to
wśród nich laureaci Oscarów,
Złotych Globów, Palm czy Niedź-
wiedzi. Festiwal to też wielkie na-
grody. Łączna pula jest jedną z naj-
wyższych na świecie. To 100.000
dolarów, 300 000 złotych w konkur-
sie polskim i grant miliona złotych
w konkursie międzynarodowym,
jeśli twórca zrobi swój kolejny film
w Polsce.

Teraz odsuńmy na moment po-
ważniejsze sprawy, by miały
one szansę wybrzmieć, a skie-
rujmy się w stronę bardziej
abstrakcyjnego pytania, które
pozwoli naszym czytelnikom
lepiej poznać dyrektora festi-
walu Netia Off camera. Zatem
jaki jest Pana ulubiony film?

– Trudne pytanie.

Pierwszy, jaki przyjdzie Panu
na myśl.

– Nie potrafię odpowiedzieć.
Mam w głowie tyle filmów, że wy-
różnianie jednego byłoby dyskrymi-
nujące.

Satysfakcjonująca odpowiedź,
jak na organizatora festiwalu
filmowego.

– Mam nadzieję, że taka jest.
Gdybym miał dokładnie odpowia-
dać, musiałbym przez jakieś pół go-
dziny wymieniać same tytuły. Wy-
branie jednego jest niewykonalne.

No to może bohater filmowy,
który jest dla Pana wzorem?

– Zawsze lubiłem Forresta Gum-
pa. Ma w sobie taki rodzaj miłości
pierwotnej. Takiej wrażliwości nie-
skażonej, ufności, której w dzisiej-
szych czasach już nie ma. To dosko-
nały przykład na to, że dobre serce i
chęci potrafią w życiu zdziałać wie-
le oraz że najważniejsze są intencje.
Jeśli są one czyste i dobre, to jesteś
w stanie zrobić naprawdę dużo. Jak
Forrest Gump...

Dokładnie. Ale powszechnie
też wiadomo, że niejednokrot-
nie, niezależnie od tego jak
człowiek by się nie starał, po
drodze zdarzają się potknięcia.
czy były jakieś poważniejsze
sytuacje kryzysowe, odkąd fes-
tiwal zaczął istnieć?

– Sytuacją kryzysową był na pewno
wybuch wulkanu na Islandii w 2010
roku. Nie doleciało wówczas wielu
gości. Pamiętam, jak Alicja Bachleda
Curuś i Colin Farrell byli zmuszeni
opuścić samolot, gdyż nie mogli prze-
lecieć nim przez Atlantyk. Jak Jane
Campion wylądowała w Rzymie i mu-
sieliśmy dowozić ją samochodem do
Krakowa. Jak mój mentor Kim Dong-
ho, założyciel i wieloletni dyrektor
festiwalu Busan, największego w Ko-
rei i jednego z dwóch największych
festiwali w Azji, jechał aż 14 godzin
autobusem z Monachium. To była do-
piero trzecia edycja i wybuch mógł
nas zmieść z powierzchni Ziemi przez
granty oraz dofinansowania, z rozli-
czeniem których był problem, bo
większość gości nie przyleciała właś-
nie przez wybuch wulkanu. Na
szczęście zawsze w umowach jest pa-
ragraf o klęskach żywiołowych i nie-
przewidzianych wydarzeniach. Wtedy
właśnie użyliśmy go po raz pierwszy i
mam nadzieję ostatni.

A w tym roku?
– Padał deszcz i Wisła wystąpiła

z brzegów, przez co ucierpiało na-
sze kino na Bulwarach Wiślanych.
Konstrukcja, na której stał ekran,
została podmyta, więc stawialiśmy
worki z piaskiem i betonowe bloki,
kino nie odpłynęło...

Na szczęście już nie pada.
– I oby tak zostało.

A zajmuje się Pan jeszcze jaki-
miś podobnymi projektami?

– Nie. Uważam, że w życiu na-
leży robić jedną rzecz, a dobrze.
Poza tym Netia Off Camera to mar-
ka, która ma pod sobą wiele wyda-
rzeń towarzyszących, w tym Ca-
nal+SerialCon czy Miasteczko Fil-
mowe na Placu Szczepańskim. Nie-
zmiennie angażujemy się również w
organizację największego i najstar-
szego konkursu scenariuszowego
ScriptPro, a już niebawem 11. Netia
Off Camera.

5czerwiec 2017

Diabeł tkwi w szczegółach
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Pozytywnie nastawieni dyrektorzy Festiwalu Netia Off Camera Szymon Miszczak oraz Anna Trzebiatowska
podczas gali otwierającej wydarzenie
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W piątek, pierwszy raz od
dłuższego czasu, obej-

rzałem Wiadomości TVP.
Głównym tematem pro-

gramu był sukces pol-
skiej dyplomacji –„190

do 0”. Pojawiały się głosy,
że Polska znów zostanie

uczyniona wielką i że
dzięki członkostwu nasz
kraj będzie miał większy
wpływ na politykę świa-

tową. Jednak nic z tego
tak naprawdę nie będzie

miało miejsca.

Prawo i Sprawiedliwość po-
trzebowało promocji tego
sukcesu, ale w rzeczywis-

tości nie jest on historyczny. Nasz
kraj w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
zasiadać będzie już szósty raz – w
tym cztery razy w okresie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej między
1946 a 1947, w 1960, między 1970 a
1971 oraz między 1982 i 1983, a
także raz w III RP w latach 1996 i
1997. Kadencja Polski przypadająca
na lata 2018-2019 nie będzie więc
pierwszą.

O wybór do Rady od dwóch lat
walczyliśmy z Bułgarią. Ostatecz-
nie jednak Bułgarzy zdecydowali
się wycofać, bo w grę wchodziło

Nie taki sukces wielki,
jak go malują

Żeby być minimalistą,
musisz: otaczać się mniej

niż 100 przedmiotami,
nie posiadać samochodu
i telewizora, nie mieć ka-

riery, żyć w egzotycznych
miejscach o trudnych do

wymówienia nazwach,
mieć bloga, nie mieć

dzieci i być białym
mężczyzną z uprzywile-

jowanego środowiska. W
ten sposób minimalizm

opisują Joshua Fields
Millburn i ryan Nicode-

mus, bohaterowie filmu
dokumentalnego„Mini-
malism: A Documentary

About the important
Things”dostępnego na

Netflixie. Oczywiście żar-
tują.

Aby zrozumieć, czym tak
naprawdę jest idea, która
przyświeca w życiu tym

dwóm Amerykanom, należy zgłębić
się w słowa wypowiedziane przez
Ryana na początku trwającego nieco

ponad godzinę filmu: „Miałem
wszystko, czego tylko pragnąłem.
Wszystko, co powienienem mieć.
Wszyscy powtarzali mi, że
osiągnąłem sukces. Ale tak napraw-
dę byłem nieszczęśliwy”. Minima-
lizm jest narzędziem, które pozwala
wydobyć z życia jego esencję i sku-
pić się na rzeczach prawdziwie istot-
nych, jak rodzina, przyjaźń, relacje
międzyludzkie, pasja, rozwój oso-
bisty. „The Minimalists” – bo tak o
sobie mówią Millburn i Nicodemus
– wyzbyli się chęci do posiadania.
Celebrowania dóbr materialnych.
Skupiania swojego jestestwa wokół
nieustannego gonienia króliczka, ja-
kim jest wysoki status materialny i
kupowanie coraz to większej liczby
przedmiotów, które wbrew pozorom
nie zadowalają, a dają jedynie
złudzenie satysfakcji z życia i
wrażenie szczęścia. Jak wiadomo,
głód sukcesu nie tak łatwo jest za-
spokoić (lepiej gonić króliczka, niż
go złapać?).

Ruch osób, które określają siebie
mianem minimalistów, osób
żyjących w sposób minimalistycz-
ny, jest coraz większy. Do ludzi za-
czyna docierać, że jeśli za dobrami

materialnymi nie idą dobra ducho-
we, które pozwalają cieszyć się z
życia samego w sobie, to osięgnęli
połowiczny sukces. Wcale nie cho-
dzi o to, żeby pozbywać się wszyst-
kich otaczających nas przedmiotów

(choć generalne porządki i wyelimi-
nowanie rzeczy, z których nie ko-
rzystamy, nie są nam do niczego
potrzebne, a nawet tych, do których
mamy zbędny sentyment – bywa
oczyszczające) i żyć jak stereotypo-

wi amisze. Minimaliści podążają ra-
czej ścieżką świadomych wyborów,
nierzadko są to wybory, pytania
trudne, bowiem z gatunku tych, na
które nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi: „mieć czy być?”.
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Minimalizm dla wielu jest nową drogą do zadowolenia z życia

Minimalizmu nie kupisz
Niech ten mały sukces będzie dowodem na to, jak słabą mamy obecnie dyplomację



Jak chomik w kołowrotku – zapęt-
leni we własnych wyborach

Konsumenckie zachowania – wy-
pełnianie pustki zakupami, kolejny-
mi zbędnymi bibelotami, durnostoj-
kami, kolejną parą butów, sukienką,
książką czy grą komputerową, są
poniekąd plagą naszych kapitalis-
tycznych czasów. W obliczu propa-
gandy sukcesu mierzonej liczbą zer
w kwocie zgromadzonej na rachun-
ku bankowym, powiedzenie
„postaw się, a zastaw się” nabiera
zupełnie nowego znaczenia. Zdaje
się, że nakręcani reklamą, która
mami nas wizją piękna, bogactwa,
społecznego prestiżu, wydajemy
pieniądze szybciej, niż je zarabia-
my, pragnąc wciąż więcej i więcej.
Neuropsycholog Rick Hanson nazy-
wa tę chęć biologicznie urojonym
łaknieniem, zaznaczając jego blo-
kujący charakter. To łaknienie zmu-
sza nas do bycia marionetkami w
cudzych rękach, które pociągają za
sznurki, nakazując nam określone
ruchy. Niezadowolenie ze stanu po-
siadania jest podkręcane przez mię-
dzynarodowe koncerny, media i ce-
lebrytów, kreujących nowe potrze-
by, iluzję idealnego życia. Minima-
liści sprzeciwiają się temu wyścigo-
wi szczurów, temu sprzedawaniu
duszy i czasu (którego nie da się
kupić za żadne pieniądze i błyskotki
tego świata) za fragmenty tożsamo-
ści, której sobie sami nie wymyśli-

liśmy, które zostały stworzone i
wtłoczone do naszych głów przez
popkulturę i mass media.

Korzystamy z �0% rzeczy przez 80%
czasu i z 80% rzeczy przez �0% czasu

Joshua Fields Millburn i Ryan Ni-
codemus jeżdżą po Stanach Zjedno-
czonych i opowiadają innym, jak
zaczęli żyć życiem, w którym oni
panują nad przedmiotami, a nie
przedmioty nad nimi. Mówią o
nadmiarze rzeczy, a niedomiarze
wrażeń. O tym, jak często i jak
dużo zbędnych rzeczy wnosimy do
naszego życia, zgodnie z myślą
„konsumuję, więc jestem”. W tym
wszechogarniającym chaosie zatra-
ciliśmy jedną ważną rzecz – umiar.
Potrzeba wiele czasu, aby wyzbyć
się tego wewnętrznego kolekcjone-
ra, który chce wszystko kupić, przy-
mierzyć, zobaczyć, dotknąć,
przeżyć, przeczytać, przesłuchać,
MIEĆ. Bo w kulturze nadmiaru –
tak zwyczajnie – wszystkiego jest
za dużo. I trzeba się pogodzić z
tym, że „wszystko” nie stoi naprze-
ciw „nic”. Stoi naprzeciw „wystar-
czająco”. Myśląc o życiu, może
warto przypomnieć sobie klasykę
gatunku: „kupujemy rzeczy, których
nie potrzebujemy, za pieniądze, któ-
rych nie mamy, żeby zaimponować
ludziom, których nie lubimy”.

Dominika PACYŃSKA
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Tajemnice Bari, miasta
położonego w południo-

wej części Włoch, za-
częłam poznawać długo
przed tym, zanim samo-

lot wylądował na tamtej-
szym lotnisku. Boska

opatrzność postanowiła
wynagrodzić mi studen-

ckie trudy związane ze
zdawaniem egzaminów i

zdecydowała się usado-
wić obok mojego miejsca
marzenie niejednej Polki

– pełnego wigoru, cza-
rującego uśmiechem
oraz kruczoczarnymi

włosami makaroniarza.

Nic więc dziwnego, iż mo-
jej uwadze umknęły
odgłosy chrapania, kopa-

nia czy dziecięcego płaczu. Byłam
całkowicie pochłonięta słuchaniem
ciekawostek o miejscu, które wyda-
wało się wówczas mityczną krainą
trzymającą w objęciach mieszkań-
ców krztuszących się na myśl o roz-
mawianiu za pomocą innego języka
niż ich rodzimy, sprzedających za
horrendalną sumę kawę oraz
zasłaniających się liśćmi palmy na
widok turystów. Nic bardziej mylne-
go. Opisane przeze mnie bariery
okazały się imaginacją diametralnie
odbiegającą od rzeczywistości.

Bariera komunikacyjna

Machające w powietrzu dłonie,
przemieniające się w różnorodne
figury są charakterystycznym ele-
mentem wspomagającym proces
porozumiewania się we Włoszech.
Ponadto łatwo się tej gestykulacji
nauczyć, a raczej nią zarazić. Na
początku obserwujesz mieszkań-
ców, by następnie nieświadomie
łączyć kciuk z resztą palców i py-
tać “Ma che vuoi?”, co oznacza w
języku polskim “Co chcesz? O co
chodzi?”. Inny popularny i często
stosowany gest stanowi “Cornuto”,
który symbolizuje rogacza – zdra-
dzanego przez żonę mężczyznę.
Niestety, wysiłek włożony w zna-
lezienie oryginalnej pamiątki, za-
wierającej wspomniane wcześniej
rogi okazał się daremny. Moim
oczom ukazał się jedynie wisiorek
leżący za witryną zamkniętego
sklepu...

Nieznajomość języka włoskiego
nie powinna stanowić przeszkody w
nawiązywaniu kontaktów oraz
zwiedzaniu Bari. Coraz szersze gro-
no makaroniarzy uczy się języka

angielskiego, a na ulicach roz-
brzmiewają od czasu do czasu
słówka hiszpańskie. Wyjątkowo
urzekła mnie serdeczność oraz go-
towość do niesienia pomocy, jakie
prezentuje tamtejsza ludność. Star-
sza pani, sprzedawca warzyw czy
rowerzysta, wszyscy udzielą cen-
nych wskazówek, zanim w ogóle
otworzysz usta.

Bariera finansowa

Przysmaki, jak również atrakcje
turystyczne, potrafią dotkliwie wy-
szczuplić portfel. Na szczęście arty-
kuł nie jest poświęcony “Stolicy
świata” (jak określa się Nowy Jork),
tylko miastu położonemu nad
Adriatykiem, w południowej części
Włoch. Według informacji, jakie
udało mi się zdobyć od kawiarzy,
smakowity i aromatyczny trunek
nie powinien kosztować więcej niż
2 euro. W miejscowej kawiarni
ochota na espresso wyniosła mnie 1
euro i 20 centów. Za wyśmienite
gelato musiałam zapłacić 2,5 euro,
zaś regionalny przysmak przypomi-
nający kształtem dużego pieroga,
wypełniony mozzarellą oraz pomi-
dorami o nazwie “panzerotti”
ukradnie z naszej sakiewki 2 euro.
Warto spróbować przywołującej na
myśl swoim kształtem kawałek piz-
zy foccacię, jednak nie należy mó-
wić o tym skojarzeniu Włochom,
gdyż może to wywołać u nich palpi-
tacje serca. Polecam spróbować
także lokalnie występujących oli-
wek, gdyż ich smak jest znacznie
intensywniejszy od tych, jakie za-
zwyczaj kupujemy w hipermarke-
tach.

Słodsze wydają się być pomidory,
większe zaś oraz bardziej czerwone
– truskawki. Kąpiel słoneczna nada-
je smaku wszystkiemu, co nas ota-
cza. Wejście do najpopularniejszych
miejsc, z których słynie Bari, czyli
do Bazyliki św. Mikołaja, a także
do Katedry San Sabino, jest darmo-
we.

Bariera transportowa

Jestem głęboko przekonana, iż
dane miejsce najdokładniej pozna-
jemy za pomocą naszych nóg, acz-
kolwiek coraz mocniej dające o so-
bie znać zmęczenie zmusza nas do
skorzystania z innych form trans-
portu. Komunikacja miejska w Bari
jest nienagannie rozbudowana.
Oprócz metra oraz kolei możemy
przemieszczać się za pomocą auto-
busów. Przystanki autobusowe ulo-
kowane są we wszystkich istotnych
miejscach, a bilety nabędziemy za
kwotę 1,5 euro. Jeżeli zapragniemy
zwiedzić skaliste wybrzeże w odda-
lonym od Bari o 32 kilometry mie-
ście Polignano, musimy skorzystać
z usług oferowanych przez linie ko-
lejowe. Jeden bilet pozyskamy w
cenie 2,5 euro. Biletomaty dostępne
są na każdej stacji. To samo tyczy
się kasowników, o korzystaniu z
których powinniśmy pamiętać w
celu uniknięcia kary.

Gdyby Wasze wakacyjne plany
ciągle przypominały pustą kartkę
papieru, pokolorujcie ją barwami
Bari: błękitem nieba, zielenią palm
oraz czerwienią wina. Włoska przy-
stań przekona Was, że bariery są
nietrwałe jak zamek z piasku.

Livia ROK

Polignano a Mare

jeszcze obsadzenie fotela sekretarza
generalnego ONZ swoją komisarz
Unii Europejskiej ds. budżetu –
Kristaliną Georgijewą. Od tamtego
momentu zadanie Polaków nie było
skomplikowane, bo wymagało jedy-
nie ładnego uśmiechania się i pro-
szenia o głosy.

Stąd głośny wynik „190 do 0” nie
jest niczym szokującym. 189 kra-
jów poparło Wybrzeże Kości
Słoniowej, a 188 Kuwejt, i także
one są jednymi z tych, które razem

z Polską będą tworzyć dziesiątkę
niestałych członków RB ONZ. Wy-
nik nie dodał nam splendoru, a
obecność w Radzie tym bardziej nie
może nam zagwarantować bezpie-
czeństwa. Ukraina, która ustąpi
miejsca Polsce, jest na to dosko-
nałym przykładem. Co więcej warto
przypomnieć, że podczas jednej z
naszych kadencji w okresie PRL
trwał stan wojenny.

Jesteśmy już pewniakiem w Ra-
dzie, więc co dalej? Obecność wś-
ród piętnastu państw tworzących

Radę wcale nie znaczy, że będzie-
my trząść międzynarodową poli-
tyką. Dziesiątka niestałych człon-
ków jest bowiem tylko wypełnia-
czem dla piątki państw stałych -
USA, Wielkiej Brytanii, Francji,
Rosji i Chin. To te państwa mają
prawo weta i gdy jedno z nich wy-
razi sprzeciw, to cała rezolucja
ląduje w koszu. Dlatego też już od
wielu lat Rada Bezpieczeństwa
działa jako atrapa, straszak, miejs-
ce, w którym fajnie się pokazać, ale

niespecjalnie jest co robić - swoiste-
go rodzaju „świątynia zadumy”.

Od lat, jeśli kwestia Rady Bezpie-
czeństwa ONZ ląduje na pulpicie
rozmów polityków, mowa jest o ni-
czym innym, jak o reformacji Rady.
Ta już od dawna przypomina bo-
wiem Ligę Narodów, którą miała
zastąpić jako lepsza wersja świato-
wego forum wielkiej polityki. Za-
miast tego stała się kolejną insty-
tucją, która potęgę ma wpisaną tyl-
ko w papierach.

Przemysław TERLECKI

O wybór do Rady od dwóch lat walczyliśmy z
Bułgarią. Ostatecznie jednak Bułgarzy zdecy-
dowali się wycofać, bo w grę wchodziło jesz-

cze obsadzenie fotela sekretarza generalnego ONZ swoją
komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu – Kristaliną Georgi-
jewą. Od tamtego momentu zadanie Polaków nie było
skomplikowane, bo wymagało jedynie ładnego uśmiecha-
nia się i proszenia o głosy.

Włoska przystań

Bari(ery) z piasku
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Wakacje, jak co roku,
będą nie tylko czasem od-

poczynku i relaksu, będą
również czasem ogrom-

nych sportowych emocji.
Przed nami kilka wielkich

imprez, m.in. World Ga-
mes, Tour de France czy

Drużynowy Puchar Świata
na żużlu.

Tegoroczna edycja World Ga-
mes, czyli Igrzysk Sportów
Nieolimpijskich, odbędzie

się we Wrocławiu. W stolicy Dolnego
Śląska przez 10 dni rywalizować bę-
dzie ponad 3,5 tysiąca zawodników.
Rozegrane zostanie prawie 30 konku-
rencji, z których wiele dla sporto-
wych fanów będzie nowością. Wiel-
kie otwarcie igrzysk już 20 lipca na
odmienionym Stadionie Olimpij-
skim. Zawody rozegrane zostaną na
20 obiektach, a transmisje z imprezy
pokaże ponad 120 państw.

Pierwsze World Games odbyły się
w 1981 roku w amerykańskim Santa
Clara. Medale rozdano wtedy w 14
dyscyplinach. Impreza została stwo-
rzona jako alternatywa dla sportów,
które nie znalazły się jeszcze w pro-
gramie igrzysk olimpijskich, jak bie-
gi na orientację czy wspinaczka
sportowa, jak również dla dyscyplin,
które zostały wykreślone z olimpij-
skiego programu (np. przeciąganie
liny). W lipcu tłumy kibiców zjawią
się w stolicy Dolnego Śląska, by z
uwagą i pasją obserwować najwięk-
sze gwiazdy sportu. Wśród wielkich
mistrzów nie zabraknie ambasadora
imprezy Marcina Dzieńskiego. Polak
rywalizuje we wspinaczce sportowej,
a w swojej specjalizacji, czyli cza-
sówce, przed rokiem wywalczył tytuł
mistrza globu. We Wrocławiu będzie
walczył nie tylko o pierwszy w ka-
rierze medal nietypowych igrzysk,
ale również o obronę mistrzowskiego
tytułu. Dzieński zapowiada jednak
nie tylko walkę o złoto, ale również
próbę pobicia obecnego rekordu
świata.

Od korfballu do lacrosse

We Wrocławiu rozegrane zostanie
kilka nietypowych konkurencji. Wś-

ród mało znanych dyscyplin znaj-
dziemy m.in. lacrosse, korfball, fist-
ball czy kajaki polo. Pierwsza z kon-
kurencji została wymyślona przez In-
dian i uważana jest za pierwowzór
hokeja na lodzie. Gra toczy się na
trawiastym boisku i polega na
umieszczeniu w bramce piłki za po-
mocą nietypowej, trójkątnej rakiety.
We Wrocławiu, w tej konkurencji bę-
dzie rywalizować sześć drużyn, w
tym Polki, które na tej imprezie za-
liczą swój debiut.

Korfball to konkurencja, którą wy-
myślił holenderski nauczyciel wy-
chowania fizycznego. Ośmioosobo-
wa drużyna składa się z czterech ko-
biet oraz czterech mężczyzn. Gra
wygląda niczym połączenie koszy-
kówki i piłki ręcznej. Zawodnicy sta-
rają się umieścić piłkę w koszu prze-
ciwnej drużyny, jednak podczas ry-
walizacji nie mogą jej kozłować, tyl-
ko podają ją sobie jak szczypiorniści.
W lipcu kibice będą mogli podziwiać
rywalizację ośmiu drużyn – w tym
mistrzów świata z 2015 roku Belgów
oraz broniących tytułów, zwycięz-
ców poprzedniej edycji World Ga-
mes, Holendrów. Na starcie nie za-
braknie również debiutantów z Chin
oraz Polski.

Kolejną dyscypliną łączącą kla-
syczne konkurencje jest fistball, któ-
ry wykorzystuje elementy siatkówki
oraz tenisa. Gra wywodzi się ze sta-
rożytnego Rzymu i rozgrywana jest
na świeżym powietrzu. Pięcioosobo-
we drużyny walczą na boisku prze-
dzielonym siatką. Piłkę zawodnicy
przebijają pięściami.

Także kajaki polo to nietypowa
konkurencja. Pięcioosobowe
drużyny rozgrywają między sobą 10
minutowe mecze. Każdy z zawodni-
ków siedzi w jednoosobowym kaja-
ku. Rywale próbują umieścić piłkę w
bramce przeciwników za pomocą
wioseł lub rąk. Prawdziwą bitwę
morską rozegrają między sobą za-
równo kobiety jak i mężczyźni. Pa-
nie rywalizację rozpoczną 28 lipca,
wśród nich nie zabraknie biało-czer-
wonych.

Wrocław kusi kibiców nie tylko
świetną lokalizacją i fantastyczną at-
mosferą, ale również cenami biletów.
Na spore zniżki w szczególności
mogą liczyć studenci oraz emeryci,
którzy m.in. finałową rywalizację o
złoto Marcina Dzieńskiego będą
mogli zobaczyć za jedyne 10
złotych.

Tour de Froome?

Kolejna edycja Tour de France
rozpocznie się już 1 lipca w niemiec-
kim Dusseldorfie indywidualną jazdą
na czas. Batalia, jak co roku, zakoń-
czy się finiszem na Polach Elizej-
skich, w centrum Paryża. W obec-
nym sezonie trudno wskazać jednego
faworyta do wygrania Wielkiej Pętli.

Bukmacherzy zdecydowanie sta-
wiają na Chrisa Frooma, który zwy-
ciężył w dwóch ostatnich edycjach
wyścigu, wprost deklasując konku-
rentów. Obecny sezon nie jest jednak
dla Brytyjczyka tak udany, jak po-
przednie. Froome dotychczas nie za-
notował jeszcze żadnego zwycięstwa
w wyścigu etapowym. Być może
pierwszy triumf przyniesie mu Tour
de France. Warto zauważyć, że w
drużynie obrońcy tytułu nie zabrak-
nie Polaka – Michała Kwiatkowskie-
go, który być może powalczy o indy-
widualny triumf na jednym z pagór-
kowatych etapów. Oczy polskich ki-
biców będą jednak zdecydowanie
bardziej skupione na Rafale Majce.
Biało-czerwony ma powalczyć o
miejsce na podium Wielkiej Pętli.

Polakowi nie zabraknie rywali.
Według Froome największymi fawo-
rytami do walki o triumf są, niestar-

tujący w Giro d’Italia, Richie Porte,
Alberto Contador oraz Romain Bar-
det. Wśród pozostałych zawodników
bukmacherzy zwracają ponadto uwa-
gę na Nairo Quintana’e oraz Alejan-
dro Valverde. Według nich Rafał
Majka posiada znikome szanse na
walkę choćby o pierwszą trójkę wy-
ścigu. Polak wielokrotnie jednak
udowadniał, że niemożliwe dla niego
nie istnieje.

Rywalizację śledzić będzie można
w Eurosporcie.

Żużlowe Orły

Oczy żużlowych fanów w lipcu
zwrócone będą w kierunku Leszna,
gdzie odbędzie się finał Drużynowe-
go Pucharu Świata. Obrońcami ty-
tułu są Polacy, którzy w ostatnim
dziesięcioleciu wygrywali aż sześ-
ciokrotnie. Jak podczas poprzednich
triumfów skład ustali Marek Cieślak,
trener Falubazu Zielona Góra oraz
reprezentacji Polski, który przez wie-
lu nazywany jest nawet trenerem ty-
siąclecia.

Biało-czerwoni w finale zmierzą
się ze zwycięzcami półfinałów roze-
granych w brytyjskim King’s Lynn,
szwedzkim Vastervik oraz triumfato-
rami barażu rozegranego w Lesznie.
Według ekspertów, w ostatecznej

rozgrywce, szczególnie liczyć po-
winni się Duńczycy, Szwedzi oraz
Australijczycy. Zaskoczyć mogą
również sensacyjni srebrni medaliści
sprzed roku Brytyjczycy, na czele z
Taiem Woffindenem. Uwagę zwrócić
należy również na Rosjan, którzy,
jeśli wystartują w najmocniejszym
składzie, tak jak w 2012 roku, mogą
walczyć nawet o złote medale.

Polscy kibice wierzą jednak, że 8
lipca w Lesznie usłyszymy Mazurka
Dąbrowskiego zarówno na początku,
jak i na końcu imprezy. Choć ceny
biletów wahają się od 30 złotych za
miejsce stojące do 700 złotych za
miejsce na trybunie VIP, to chętnych
zdecydowanie nie brakuje. Z kup-
nem wejściówki należy więc się
spieszyć.

Od wyboru do koloru
Wakacje przyniosą sportowym ki-

bicom zdecydowanie duże emocje.
W lipcu odbędą się również: Wim-
bledon, trzeci Puchar Świata w wio-
ślarstwie, Mistrzostwa Europy Se-
niorów w kajakarstwie oraz Igrzyska
Osób Niesłyszących. Sierpień przy-
niesie lekkoatletyczne emocje,
związane z Mistrzostwami Świata w
Londynie, oraz Mistrzostwa Europy
w Siatkówce. Nic, tylko szykować
zimne napoje oraz przekąski.

Aleksandra KONIECZNA
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Skoncentrowany Dzieński szykuje się do World Games


