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Od czasu schyłku rządów Hugo Chaveza, a następnie jego śmierci w 2013 roku,
południowoamerykańską Wenezuelą wstrząsa coraz szerzej zakrojony kryzys
gospodarczy. Zmiana przywódcy u steru, w połączeniu z gwałtownym spadkiem
ceny ropy oraz niewydolnością socjalistycznej gospodarki doprowadza ten –
niegdyś zasobny kraj – do ruiny. Jak daleko może jeszcze sięgnąć obecna
katastrofa humanitarna?
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Historyczny uścisk dłoni
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Czerwcowy kalendarz
upływa pod znakiem
spotkań na najwyższych
szczeblach. Pełen nieufności szczyt G7 pozostawił po sobie niesmak
i napięcie. Kolejnym, jak
się okazało – przełomowym, był szczyt w Singapurze. Dwie czołowe
postaci Kim Dzong Un
i Donald Trump zadziwiły
swoim zachowaniem.
Światowe media już
okrzyknęły Singapur
miejscem historyczneg
o wydarzenia, lecz czy te
zachwyty nie są nieco
przedwczesne?

P

ierwsze, historyczne spotkanie pomiędzy przywódcą
Korei Północnej a prezydentem Stanów Zjednoczonych odbyło się 12 czerwca w atmosferze
ogólnego zaciekawienia, ale i niepokoju. Jak podaje „The Washington
Post”, głowy państw odbyły
pierwszą część porannej rozmowy
w towarzystwie jedynie tłumaczy,
a po ok. 40 minutach do tego grona
dołączyli doradcy, m.in. sekretarz
stanu Mike Pompeo, doradca ds.
bezpieczeństwa John Bolton oraz
szef personelu Białego Domu John
Kelly. W ekipie Korei Północnej
znaleźli się z kolei Kim Jung Czol,
uważany za prawą rękę Kima, szef
MSZ Ri Jong Ho oraz Ri Su Jong,
wiceszef Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. Nie skończyło się na
oficjalnych rozmowach – szefowie
państw zasiedli także razem do stołu,
przy którym towarzyszyły im siostra
Una Kim Jo Dzong, a także rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Ten starannie skrojony harmonogram wizyty w Singapurze sprzyjał mediom. Już w trakcie jej trwania
mogliśmy usłyszeć, iż Trump jest –
wyjątkowo jak na siebie – skromny,
a Kim swobodny i kurtuazyjny.

Kim Dzong Un i Donald Trump wymieniają uścisk dłoni
Zwieńczeniem była wyczekiwana
konferencja prasowa, na której to
Donald Trump zaprezentował się
jako niekwestionowany gospodarz
wydarzenia. Oświadczył, iż w wyniku rozmów podpisano dokument,
którego głównym celem ma być
dążenie do pokoju między państwami, a co za tym idzie, dobrobytu.
Trudno tu nie dopatrzyć się aluzji
do szczytu G7, którego kością niezgody jest do dziś handel zagraniczny. Głównym założeniem porozumienia jest zobowiązanie Kima do
całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego w zamian za
gwarancję bezpieczeństwa ze strony
USA. Wielokrotnie padały kwieciste wyrażenia i pochlebne słowa
o wzajemnym zaufaniu, a nawet
„wspaniałych relacjach”.
Wspólne obrady Korei Północnej
i Stanów Zjednoczonych stawiają
pod znakiem zapytania relacje Waszyngton-Seul. Południowi Koreańczycy z wielkim zainteresowaniem
śledzili przebieg szczytu, którego

postanowienia dotyczą przede
wszystkim ich interesów.
Wraz z oświadczeniem prezydent
Trump poinformował, iż rząd USA
planuje zaprzestanie „gier wojennych” z udziałem Korei Północnej.
Nie od dziś wiadomo, iż ćwiczenia

Wypracowanie konstruktywnego
dialogu pomiędzy, skądinąd, bliźniaczymi państwami Półwyspu Koreańskiego staje się coraz bliższe.
Dowodzą tego szczyty, które odbyły się 26 kwietnia i 27 maja br.
oraz aprobata prezydenta Korei

Głównym założeniem porozumienia jest zobowiązanie Kima do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony USA.
wojsk amerykańskich i południowokoreańskich były jedną z przyczyn
zbrojenia się Korei Płn. Gwoli przypomnienia – od zakończenia wojny
koreańskiej (1950-1953) w Korei
Południowej stacjonuje niespełna
30 tys. amerykańskich żołnierzy, co
warunkowane było zapewnieniem
bezpieczeństwa w tej części Azji.
Trump argumentuje swoje zamiary
wysokimi kosztami i poczuciem zagrożenia ze strony Koreańczyków.

Południowej, Moon Jae-ina. USA
i Korea Północna otrzymały gratulacje od dygnitarzy z całego świata.
Najbardziej zaskakujące były te, niezmiernie szybko wygłoszone przez
Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej
dyplomacji, który pozytywnie zaopiniował podpisanie porozumienia oraz
wyraził nadzieję na kontynuację starań na rzecz normalizacji stosunków.
Fakty mówią same za siebie?
Niekoniecznie. Na całym świecie

kwestionowana jest szybka decyzja
prezydenta USA o spotkaniu z Kimem. Nie zapominajmy, iż w tym
skrajnie izolowanym, dręczonym
głodem państwie panuje ustrój totalitarny, a Kim Dzong Un jest otoczony kultem i czcią. Zapomnieć
możemy o jakichkolwiek przejawach państwa demokratycznego.
W pochopnych poczynaniach
Trumpa widzimy też wyraźną hipokryzję. Nie dalej jak półtora miesiąca temu Stany Zjednoczone opuściły grono państw porozumienia
nuklearnego z Iranem. Ruch ten spowodowany był dostarczeniem przez
izraelski wywiad dokumentów
wskazujących, iż irańskie władze
prowadzą ukryty program nuklearny.
W obliczu tego posunięcia zawieranie układów z posiadającym
głowice jądrowe wodzem jest
rażąco niekonsekwentne. Jedno jest
pewne – w opisach obecnej polityki
zagranicznej USA zbyt często pada
słowo „dyplomacja”.

Julita DITKOWSKA
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Oczywiście, że było. Tak naprawdę, to zawsze jest się z czego śmiać.
Rzeczą chyba najciekawszą jest to,
że humor najbardziej rozkwita wtedy, gdy jest zakazany. Wówczas
trzeba wykazać się nieprzeciętną inteligencją i sprytem, by opisać to,
co jest omawiane w danym wydarzeniu. Bardzo często anegdoty pokazywały w ZSRR prawdę. Inaczej
wyglądała rzeczywistość, która była
przedstawiana przez państwowe
media, a całkiem inaczej to, co wybijało się z żartów i dowcipów na
temat władz i ich działań. W ogóle
w przypadku Związku Radzieckiego, jak zresztą i w PRL, satyra polityczna rozkwitała bardzo dobrze.
Oczywiście w tym drugim obiegu.
Są nawet teorie, że pewni satyrycy
uważani byli za „wentyle bezpieczeństwa”. Chodzi o to, że niektórzy z komediantów przysługiwali
się władzy swoją działalnością,
gdyż za pomocą swoich dowcipów
i gagów rozładowywali w obywatelach emocje, które mogły zostać
ukierunkowane przeciwko władzy.
Paradoksalnie, w tamtych czasach
obywatele krajów komunistycznych
jak ZSRR czy PRL, znacznie lepiej
wyczuleni byli na nachalną propagandę i kłamstwa czy półprawdy.
Kiedy w mediach podawane było,
że coś jest czarne, wystarczyło
przełożyć kalkę, że jest białe.
Wracając jednak do dowcipów
i pańskiego pytania o ścieżkę
– ZSRR jest prawdziwą kopalnią
żartów. Niektóre z nich są naprawdę

Humor po rosyjsku
„Na co umarł Stalin? – Na Szczęście!”– O tym, czym była i w jaki sposób funkcjonowała satyra polityczna
w słusznie minionych czasach związku Socjalistycznych republik radzieckich i jak funkcjonuje obecnie w rosji,
z prof. UAM dr. hab. Łukaszem Donajem rozmawiał Przemysław Terlecki.

Źródło: REUTERS/Shamil Zhumatov

Przyjrzałem się prowadzonej
przez Pana Profesora ścieżce,
„Satyra polityczna na wschodzie”. wśród informacji o niej,
a także od moich znajomych
wiem, że podczas niej omawiane są m.in. dowcipy z czasów zSrr. Czy w komunizmie
było się naprawdę z czego
śmiać?

www.facebook.com/gazeta.fenestra

Władimir Putin
wieczne. Wystarczy zmienić imiona
występujących w nich postaci, a już
możemy odnieść się w satyryczny
sposób do czasów obecnych. Przyznaję jednak, że pomimo tego, jak
prowadzona przeze mnie ścieżka
o satyrze politycznej na Wschodzie
zabawna by nie była, trzeba na niej

bardzo uważać. Zawsze na pierwszych zajęciach przypominam, że
moim celem nie jest wywołanie
żadnych waśni narodowościowych,
sporów ani obraza kogokolwiek.
Celem tych zajęć jest ukazanie naszych wschodnich sąsiadów w innym – od podręcznikowo-historycz-

nego – świetle. W dobie coraz
łatwiejszego przekraczania granic
międzynarodowych szczególnie
ważne jest przełamywanie negatywnych stereotypów i „stawianie”
przede wszystkim na człowieka,
a nie na jego obywatelstwo.
Człowiek ten ma swoją historię, po-

Na wojennej ścieżce
Okolice Bliskiego wschodu od lat kojarzone są z niestabilną sytuacją na wielu płaszczyznach, a co za tym idzie,
regularnie targane są różnymi konfliktami zbrojnymi. Pewien z nich bez wątpienia jest jednym z największych
w skali całego świata, a pionki na jego szachownicy ustawiają niemal wszystkie wielkie mocarstwa. Czy na ziemiach izraela i Palestyny zapanuje kiedykolwiek pokój?

R

ozważania na temat samego konfliktu i jego potencjalnych następstw należy
zacząć od zdefiniowania samej
przyczyny zaistniałej sytuacji, albowiem jest to klucz do dalszych przemyśleń. Sam konflikt ma swoje korzenie na początku poprzedniego
wieku, kiedy to w regionie Bliskiego
Wschodu zaczęło dochodzić do
znacznych przetasowań, wskutek
zmiany układu sił. Przede wszystkim, ku upadkowi zaczęło chylić się
Imperium Osmańskie, a w dalszej
kolejności dokonano podziału na

strefy wpływów pomiędzy Francję
i Wielką Brytanię.

Po sąsiedzku

W przypadku ludności Palestyny
zaczęła pojawiać się ogólnonarodowa niechęć i złość w związku z zaistniałą sytuacją. Otóż, poza kontrolowaniem terytorium przez Wielką
Brytanię, na wspomniane ziemie
zaczęła przybywać znaczna liczba
ludności żydowskiej, w związku
z czym zaczęło to rodzić wiele konfliktów. Lata międzywojenne
upłynęły pod znakiem szeregu wystąpień i ataków nie tylko wobec

przedstawicieli zamieszkujących te
tereny narodów, ukierunkowane
były one także na Brytyjczyków.
Prowokowania starć i przeprowadzania zamachów terrorystycznych
dopuszczała się zarówno strona palestyńska, jak i żydowska.

Wystarczy iskra

Decydujące dla sprawy okazały
się lata 1947-48, kiedy to na ustach
świata pojawił się pomysł, ażeby
podzielić terytorium Palestyny
na dwie części, czyli żydowską
i arabską. Oczywiście owy koncept
został mocno skrytykowany przez

przedstawicieli innych państw arabskich, co skutecznie uniemożliwiło
rozpoczęcie wspomnianego procesu. Ostatecznie jednak, kiedy ze
swojego udziału w całym konflikcie
zrezygnowała Wielka Brytania,
składając swój mandat i wycofując
się z tego terytorium, Izrael ogłosił
niepodległość, co było początkiem
konfliktu ciągnącego się od przeszło sześćdziesięciu lat.

Wojna stara jak świat

Na reakcję świata arabskiego nie
trzeba było długo czekać, ponieważ
niemalże od razu wypowiedziano

glądy, a także uczucia – w tym
i poczucie humoru. Nie należy
oczywiście zapominać o różnicach
w mentalności, jakie występują
u różnych narodów. Zajęcia mają
przybliżyć studentom „wschodnią
mentalność”. Mentalności nie sposób się nauczyć („podrobić”) –
młodemu państwu wojnę, do której
stanęło 7 arabskich państw. Sam
konflikt zakończył się ich niebywałą klęską, w efekcie której Izrael
wszedł w posiadanie ponad 70%
ziem palestyńskich. Impas ten trwa
po dzień dzisiejszy, czego dowodem jest nasilenie się agresji ze
strony obydwu narodów w latach
2006-2014. Niewątpliwie dolaniem
oliwy do i tak żarliwie płonącego
ogniska były ostatnie wydarzenia.

Wujek Sam decyduje

Abstrahując od poczynań Hamasu i szeregu tragedii spowodowanych działalnością terrorystyczną
jego członków, w ostatnich miesiącach duży wpływ na zaostrzenie
konfliktu miała decyzja Donalda
Trumpa o przeniesieniu ambasady
Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. Było to znaczące z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy faktu, że
Jerozolima, jako miejsce święte
trzech religii, jest równie ważna dla
Izraela, Palestyny, chrześcijan, jak
i ogólnie świata arabskiego, przez
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śmiać, a sam „sojuz” był wręcz
kopalnią dowcipów i zabawnych anegdot. Moje kolejne pytanie dotyczy kabaretów i formacji satyrycznych, które
funkcjonowały w tamtym czasie w zSrr. w Polsce mieliśmy
chociażby kultowy już kabaret
„Tey”. Jak to wyglądało za naszą ówczesną wschodnią granicą?

W przestrzeni radzieckiej istniało
od lat 60-tych XX wieku (do 1972 –
potem reaktywowano w latach 80tych i istnieje do dziś) coś takiego
jak „KWN”, czyli taka rosyjska liga
kabaretów. I nie ma się co oszuki-

Dowcipów o Putinie faktycznie jest jednak
chyba mniej niż tych, które powstawały o I sekretarzach KPZR (acz, konia z rzędem temu,
kto potrafi to zliczyć…).Wynika to z tego, że
wiele osób w Rosji chciałoby mieć przywódcę, który daje
przykład, trzyma wszystko twardą ręką, a na arenie międzynarodowej nie daje„pomiatać”Rosją.
i tak obecność na zajęciach studentów z różnych państw może powodować sytuacje konfliktowe. Nie jest
tajemnicą, że obecnie takim punktem
zapalnym są stosunki Rosjan i Ukraińców. Kiedy opowiadane są więc
anegdoty o współczesnym Krymie
czy ogólnie anegdoty dotyczące stosunków Kijów–Moskwa, trzeba być
bardzo delikatnym, gdyż na te sprawy da się spojrzeć z wielu różnych
punktów widzenia, a fakt, że dzieją
się one na bieżąco, jeszcze bardziej
utrudnia sprawę. Staram się jednak
podkreślać wszystkim moim studentom, że trzeba przede wszystkim
umieć śmiać się z samego siebie.

Powiedział pan, że w związku
radzieckim było się z czego
co przypisanie jej oficjalnie roli stolicy państwa Izraela jest, szczególnie dla Palestyńczyków, niczym
ogromny policzek. Drugą kwestią
jest tutaj rola Stanów Zjednoczonych. Państwo, które przez lata starało się trzymać pieczę nad konfliktem i pełnić rolę neutralnego negocjatora, nagle jednoznacznie opowiada się po jednej ze stron.
W ostatnich dniach nasiliły się
także protesty ze strony Palestyńczyków, którzy na granicy Strefy
Gazy domagają się zwrotu utraconych ziem, a także odzyskania swej
historycznej stolicy, Jerozolimy. Protesty obfitowały niestety w wiele
walk i ofiar poniesionych przez protestujących. Mimo milczenia ze strony władz Izraela wiadomo, że w starciach życie straciło ponad 120 Palestyńczyków, przy jednoczesnym braku strat po stronie izraelskiej. A to
wszystko tylko przez okres trwającego od połowy maja Ramadanu.
Sytuacja stała się o tyle poważna,
że głos krytyczny wobec działań
Izraela zaczęło zabierać coraz więcej państw. Ostatnie działanie podjął

wać – była ona w czasach Związku
Radzieckiego, a i jeszcze w latach
90-tych, bardzo mocno upolityczniona. Współcześnie w mediach rosyjskich jest kłopot z tym, by powiedzieć otwarcie to, co się myśli.
Podobnie jak w okresie Związku
Radzieckiego dowcipy – zwłaszcza
te polityczne – są rozpowszechniane w drugim obiegu. Warto może
przypomnieć – niestety i aktualną
dziś… – anegdotę, swoistego rodzaju instrumentarium dotyczące tego,
jak powinien zachowywać się radziecki intelektualista. Ten miał
swoich pięć przykazań: po pierwsze
– nie myśl; po drugie – jak pomyślałeś, nie mów tego głośno; po trzecie – jak pomyślałeś, powiedziałeś,
nie zapisuj tego; po czwarte – jak

już pomyślałeś, powiedziałeś, napisałeś, to się nie podpisuj; po piąte
– jak już pomyślałeś, powiedziałeś,
napisałeś, podpisałeś się – to się już
niczemu nie dziw.

rozumiem więc, że satyra,
która znajdowała się w zSrr
i obecnie w rosji w drugim oraz
trzecim obiegu, jest mocno
sankcjonowana?

Z tym sankcjonowaniem to nie
jest tak do końca jasne. Różnie to
wygląda. Jest np. teoria mówiąca
o tym, że część anegdot, szczególnie
za czasów Breżniewa, była wypracowywana przez aparat bezpieczeństwa. Z jednej strony chodziło
o prowokowanie najbardziej agresywnych, a po drugie tak rozpowszechniana satyra miała stanowić swoistego rodzaju wentyl bezpieczeństwa.
W tym drugim wypadku chodziło
o to, by dać gawiedzi pewną formę
wypowiedzi czy wyszumienia się
pod kontrolą. Na chwilę obecną
wskazuje się również na takie korelacje. Nie jest to do końca pewne,
ale można odesłać do jednego z raportów analityk Ośrodka Studiów
Wschodnich, doktor Jolanty Darczewskiej, która próbowała przyjrzeć się satyrze politycznej w odniesieniu do FSB i Putina. Co ciekawe,
tu się również okazuje, że jeśli mocno człowiek wgryzie się w poszczególne anegdoty, które powstają
w rosyjskim Internecie, to zdarza
się, że źródło pierwotne to firmy PR
związane z władzami albo domeny
instytucji administracji publicznej.
To pokazuje więc, że wciąż funkcjonować ma ten mechanizm, który
wykorzystywano jeszcze pół wieku
temu – czytaj: lepiej władzy stworzyć jest anegdoty samemu, by kontrolować ich treść i przekaz.

Chruszczow, Breżniew, Jelcyn –
o tych przywódcach zSrr oraz

rosji powstało wiele dowcipów, ale oni sami, także swoim
zachowaniem, dali ludziom
wiele powodów do śmiechu.
Jeśli jednak spojrzeć na tę
sprawę szerzej, wydaje się, że
tylko o Józefie Stalinie i władimirze Putinie nie powstaje tak
wiele zabawnych anegdot.
Obaj otoczeni są nimbem wielkiego ojca narodu, twardego
przywódcy i przykładu dla
mas. z takich ludzi trudno się
śmiać, a szczególnie z Putina,
o którym obecnie powstaje
wiele piosenek go hołubiących.
No właśnie, co w takim razie
z satyrą na jego temat?

Tych piosenek w zasadzie są
dwie wersje. Pierwsze to te, które
pan nazwał „hołubiącymi”. Te faktycznie są wręcz czołobitne wobec
prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Z tym że ja nie do końca jestem
przekonany co do tego, czy osoby
promujące tego typu treści wiedzą,
co promują. To trochę jak z koszulkami z Che Guevarą, które w pewnym momencie stały się symbolem
oderwanym niemalże od postaci kubańskiego rewolucjonisty. Po drugie
– piosenki te można przecież także
tworzyć tak mocno czołobitne, że
aż z przekąsem.
Wbrew pozorom, ile by tych pochwalnych peanów na jego temat
nie było, jest jednak sporo anegdot
o Władimirze Putinie. On jest
postacią, która może być głównym
bohaterem wielu dowcipów. Tych
oczywiście nie znajdziemy w tym
pierwszym obiegu, ale już w rosyjskim Internecie takich żartów jest
całkiem sporo. Dotyczą one wojen
o gaz, ropę, geopolityki, a nawet 11
września 2001 roku. Wówczas pojawił się bardzo okrutny dowcip: 11
września 2001 roku, wczesnym rankiem. Putin dzwoni do Bush’a: Panie Prezydencie, proszę przyjąć wy-

razy współczucia! Takie nieszczęście, takie nieszczęście…. Bush ze
zdziwieniem pyta: Ale jakie nieszczęście?! – a to Putin speszony
mówi: Yyyy…. Pieprzony Rolex.
Zadzwonię do was trochę później…
To tylko jedna z wielu anegdot dotyczących Putina, a tych jest naprawdę sporo. Jedną z moich ulubionych jest ta: Podczas wielkiej,
corocznej konferencji z Putinem
jeden internauta pyta się go o to,
czy polityk nie obawia się pytań
od osób anonimowych. Wówczas
Putin odpowiada: „Ależ towarzyszu Siergieju Wasiliju Iwanowiczu,
zamieszkały w Moskwie,
Prospekt Mira 7/48, numer IP
217.168.225.195, ależ oczywiście,
że nie boję się pytań od anonimowych ludzi”.
Dowcipów o Putinie faktycznie
jest jednak chyba mniej niż tych,
które powstawały o I sekretarzach
KPZR (acz, konia z rzędem temu,
kto potrafi to zliczyć…). Wynika
to z tego, że wiele osób w Rosji
chciałoby mieć przywódcę, który
daje przykład, trzyma wszystko
twardą ręką, a na arenie międzynarodowej nie daje „pomiatać” Rosją.
Putin, który jest odpowiedzią dla takich ludzi, po prostu nie może w ich
wyobrażeniu być śmieszny. Wyobraźmy sobie, że mamy osobę, która
przez całe życie żyła w ZSRR. Nagle przychodzą lata 90., okazuje się,
że wszystko, czego dorobiono się w
czasach komunizmu, było złe.
Mamy następnie dwie kadencje Jelcyna – pierwsza.. „jako taka” i druga, która nie była, delikatnie mówiąc, najszczęśliwsza. I wówczas
przychodzi, ktoś, kto uderza pięścią
w stół i mówi Rosjanom, że mają
swoją dumę. Dlatego też w swoim
wizerunku Putinowi bliżej jest do
rządzącego twardą ręką Stalina niż
do safandułowatego Chruszczowa
czy Breżniewa.

Kuwejt, który zainicjował rezolucję
Rady Bezpieczeństwa, zawetowaną
jednak przez USA. W samym ONZ
będą toczyły się dalsze rozmowy na
temat zaognionego konfliktu.

Dorośnij, świecie

Niewyobrażalna wydaje się być
sytuacja, w której konflikt na relatywnie małej przestrzeni staje się
tak ważną kartą przetargową w
światowej polityce. Czy nie nastąpił najwyższy czas, żeby raz na
zawsze zakończyć rozlew krwi pośród wielu niewinnych ludzi, i tak
cierpiących przez całe swoje życie?
Najtrudniejsza wydaje się być jednak ocena całej wojny, podczas
której obie strony dopuszczały się
czynów niegodnych i najzwyczajniej w świecie złych. Jedno tylko
jest pewne. Każdy człowiek, nawet
ten niemający żadnego wpływu na
światową politykę i geopolityczne
przetasowania, ma prawo zaznać
wolności i pokoju, który tak ochoczo wszyscy staramy się propagować.

Źródło: MUSA AL-SHAER/AFP/Getty Images

można ją tylko przyswoić
(„wchłonąć”) lub niekiedy się na nią
nawrócić (jak na wiarę). Dla badań
mentalności ważna jest historia, ale
pojmowana jako historia pojęć, wierzeń, zwyczajów, postaw, wychowania itd. Dlatego też prezentacja „suchych” faktów historycznych nie
zawsze wystarcza. Ukazanie niektórych wydarzeń XX/XXI wieku w
formie anegdot, czy czasami wręcz
dowcipów – uzupełnionych historycznym komentarzem, jest – jak
można sądzić po nieustającej popularności owego przedmiotu – ciekawą formą promocji zainteresowania Wschodem. Tyle założeń, bo

Czy będziemy świadkami końca kryzysu w strefie Gazy?

4
Kiedy w 2011 roku
ówczesny premier Hiszpanii, Jose Luis zapatero,
ogłosił przedterminowe
wybory, w zasadzie
przesądzone było, że
jego PSOe (Hiszpańska
Socjalistyczna Partia robotnicza) je przegra.

www.facebook.com/gazeta.fenestra

ADIÓS RAJOY!
Upadł rząd Mariano rajoya. 1 czerwca hiszpański parlament uchwalił wobec niego
wotum nieufności. zadecydowało zaledwie kilka głosów.

H

iszpanie zmęczeni szalejącym kryzysem ekonomicznym i rekordowo wysokim bezrobociem (przekraczało
wtedy 21 proc.) do urn szli w większości bez przekonania i nadziei na
to, by ktokolwiek potrafił szybko
wyprowadzić kraj z ruiny. Wygrała,
zgodnie z przewidywaniami, centroprawicowa Partia Ludowa
pod wodzą Mariano Rajoya. Konserwatyści do walki o głosy stanęli
z hasłami zapowiadającymi politykę
cięć w budżecie i zaostrzenia przepisów dotyczących sfery etyki i praw
obywatelskich, znacząco zliberalizowanych przez rząd Zapatero.
Szybko jednak okazało się, że polityka zaciskania pasa jest wybiórcza.
Dotyczy tylko obywateli, nie członków rządu i zwycięskiej partii. Po
fali kryzysu Hiszpanię zalała fala
korupcji.

Źródło: FRANCISCO SECO/AP

Co zrobi Sánchez?

Gwóźdź do trumny

Szybko okazało się, że polityka
oszczędności nie poprawia stanu
gospodarki, a nawet zaostrza recesję. W 2013 r. bezrobocie sięgnęło aż
26 proc., ceny domów i mieszkań
osiągnęły najwyższy spadek w stosunku do poprzedniego roku w historii. W tak niekorzystnych dla Partido Popular warunkach dziennik El
País opublikował tzw. „Sekretne pa-

Rząd Mariano Rajoya pogrzebały afery korupcyjne
piery Bárcenasa”. Dokumenty
miały dowodzić przyjęcia przez
premiera i innych członków partii
łapówek na łączną kwotę 7,5 mln
euro. „Koperty” pochodziły
głównie od przedsiębiorców
z branży budowlanej i rynku nieruchomości. Politycy z PP przyjmo-

wali je głównie za lukratywne kontrakty i pozwolenia na budowę.
Jedna z kolejnych afer korupcyjnych wybuchła jesienią zeszłego
roku. Rozgłośnia Cadena SER
ujawniła nagrania, które miały dowodzić nieprawidłowości w Partii
Ludowej. W materiale znany hisz-

pański biznesmen, Rafael Palencia,
przyznał, że może liczyć na różne
przywileje w zamian za finansowanie PP.
Mimo wszystkich nieprawidłowości, potężnego kryzysu
ekonomicznego i nikłego zaufania
społecznego do rządu (plasowało

Kres czarnego złota
Od czasu schyłku rządów Hugo Chaveza, a następnie jego śmierci w 2013 roku, południowoamerykańską
wenezuelą wstrząsa coraz szerzej zakrojony kryzys gospodarczy. zmiana przywódcy u steru, w połączeniu
z gwałtownym spadkiem ceny ropy oraz niewydolnością socjalistycznej gospodarki doprowadza ten – niegdyś
zasobny kraj – do ruiny. Jak daleko może jeszcze sięgnąć obecna katastrofa humanitarna?

S

ytuacja w Wenezueli, chociaż rzadko gości na
nagłówkach wielkich gazet,
jest, najogólniej mówiąc, daleka
od normalności. Pierwsze przesłanki
wielkiego kryzysu były widoczne
już w przeszłości, w czasach, kiedy
Wenezuela była całkiem stabilnym,
choć nie wolnym od korupcji krajem. Dojście do władzy prezydenta
Nicolása Maduro boleśnie obnażyło
rzeczywiste możliwości kolosa na
glinianych nogach. Obrany kierunek
w socjalistycznej gospodarce
w połączeniu ze spadkiem cen czarnego złota skutkuje nie tylko galo-

się ono w pewnym momencie na
poziomie niespełna 24%), gabinet
Rajoya przetrwał 6 lat. Czarę goryczy przelał dopiero wyrok w sprawie afery Gürtela. W wyniku postępowania 24 maja 2018 roku za
fałszerstwa i pranie brudnych pieniędzy skazano blisko 30 polityków
i biznesmenów związanych z Partią
Ludową. Sama PP została ukarana
za czerpanie korzyści z korupcji.
Od tego momentu sprawy nabrały tempa. Socjaliści złożyli
wniosek o konstruktywne wotum
nieufności, które uchwalono już
pierwszego czerwca. Nowym premierem został Pedro Sánchez.

pującą inflacją bolivara, wynoszącą
już ponad 14 tysięcy procent,
zmniejszeniem importu o 75 procent
czy też obniżeniem wartości PKB,
lecz także postępującym chaosem
w tym 30-milionowym kraju. Dotyka on również samej polityki – próba odsunięcia Maduro od władzy
zakończyła się niepowodzeniem,
a w wyborach prezydenckich
w maju b.r. został wybrany ponownie, co dodatkowo paraliżuje podstawowe funkcje państwa.

Krajobraz przed wojną

Obecnie coraz dotkliwszy staje
się brak niezbędnych artykułów

pierwszej potrzeby. Obok niedoborów żywności, w Wenezueli brakuje
także leków w szpitalach, a nierzadko również bieżącej wody. Dochodzi do licznych rabunków i morderstw, łącznie z próbami kradzieży
zwierząt z ogrodu zoologicznego.
Pojawiają się ogniska chorób niewystępujących od dziesięcioleci, takich jak polio, a dotychczas leczone
HIV czy malaria zbierają swoje
śmiertelne żniwo. Ofiary głodu
można liczyć już w setkach, a ludzie uciekają za chlebem do krajów
ościennych, w tym do Kolumbii.
Na emigrację decydują się m.in.
nauczyciele, lekarze, inżynierowie,
kierowcy autobusów, czy elektrycy.

Tylko w ciągu pierwszych pięciu
miesiecy tego roku kraj opuściło
około 400 000 ludzi, dołączając do
blisko dwóch milionów, które wyemigrowały z Wenezueli już wcześniej. Statystyki mogą jednak nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby,
która prawdopodobnie jest dużo
wyższa.

Wszystko na sprzedaż

Choć Wenezuelczycy imają się
różnych sposobów, aby tylko zarobić pieniądze, nie są w stanie oszukać przeznaczenia. Część gra całymi
dniami w World of Warcraft, gdzie
10 tysięcy sztuk wirtualnego złota

Do przegłosowania wotum nieufności doszło stosunkiem głosów
180 do 169. Są to zaledwie o 4
głosy więcej od wymaganego minimum. Oprócz rodzimego PSOE,
Sáncheza musiały poprzeć populistyczna lewicowa partia Podemos,
a także małe partie narodowe z Katalonii, Kraju Basków, Wysp Kanaryjskich i Galicji. Jest to obraz tego,
jak nikłą i kruchą większością dysponuje nowy rząd, co może prowadzić do przedwczesnego zakończenia kadencji.
Gabinet Sáncheza stoi przed trudnym zadaniem. Socjalista stanął na
czele rządu w czasie, kiedy zaufanie
społeczeństwa do władzy sięgnęło
dna. Musi się także liczyć z tym, że
poparcie, którego udzieliły mu partie narodowe, nie jest bezinteresowne. Z pewnością będą one domagały
się w zamian zwiększenia autonomii. Nie odpuści zwłaszcza Katalonia, która ani myśli rezygnować
z planów oderwania się od Hiszpanii i ciągle ma w pamięci to, jak po
referendum niepodległościowym
rozprawił się z nią premier Rajoy.

EWELINA DERNOGA

jest obecnie więcej warte, niż jeden
amerykański dolar. Inni wyplatają
torebki z banknotów, sprzedając je
potem w krajach ościennych za
sumę większą, niż wartość zużytego
materiału. Nie zmienia to jednak
faktu, że kraj musi liczyć na pomoc
międzynarodową. Chińczycy chociażby oferują pożyczki w pieniądzu, w zamian oczekując jednak
darmowych dostaw ropy. Pojawiają
się tez inne oferty pomocy. Na początku czerwca Unia Europejska zadeklarowała przekazanie równowartości 35 milionów euro na walkę z
kryzysem humanitarnym w postaci
asysty. Również obradująca w tym
czasie na 48. Generalnym Zgromadzeniu Organizacja Państw Amerykańskich wzięła pod lupę sytuację
w tym kraju, rozpoczynając debatę
nad możliwymi rozwiązaniami.
Jak na razie nic nie wskazuje na
to, aby poprawa sytuacji mogła się
dokonać w skutek wewnętrznych
przemian, dlatego takie działania
mogą okazać się kluczowe w walce
z wenezuelskim kryzysem.

Weronika MIKSZA



czerwiec 2018

Strajki okupacyjne – czy skuteczne?

P

ierwszy strajk okupacyjny
w historii Polski odbył się
w 1873 roku w bytomskiej
kopalni. Jednak to w II Rzeczypospolitej mieliśmy apogeum w tym
zakresie. Nie jest to nic dziwnego,
patrząc na sytuację społeczną międzywojennej Polski. Trudności ze
zjednoczeniem ekonomicznym ziem
z trzech zaborów doprowadziły do
hiperinflacji. Strajki często były
krwawo tłumione, jak chociażby
krakowski z listopada 1923 – zginęły wtedy 22 osoby.
W latach osiemdziesiątych strajki
okupacyjne były codziennością.
Najbardziej znany to ten z sierpnia
1980 roku, przełomowy dla losów
Polski i świata. Stocznie Gdańska
i Szczecińska stały się miejscami,
gdzie przez szesnaście dni robotnicy spali na styropianach, modlili się
i przez drzwi bramy utrzymywali
kontakt ze wspierającymi ich rodakami. Podpisanie porozumień sierpniowych i utworzenie NSZZ „Solidarność” okazało się milowym krokiem obaleniu komunizmu.
Podczas tak zwanego „karnawału
Solidarności”, czyli okresu między
Sierpniem ’80 a ogłoszeniem stanu

Jakkolwiek trudno wyobrazić sobie kino bez zapachu popcornu i mnóstwa
obcych ludzi poupychanych jak sardynki w klimatyzowanych salach,
wreszcie nadchodzi
okazja, by wygodnie rozsiąść się na leżaku i rozkoszować się filmami pod
gołym niebem.

Polskie życie polityczne przez czterdzieści kwietniowych i majowych dni kręciło się
wokół strajku niepełnosprawnych w Sejmie. zaledwie kilka dni po opuszczeniu
przez nich parlamentu Polska usłyszała o proteście okupacyjnym studentów Uniwersytetu warszawskiego. Niezależnie od oceny tego rozwiązania, jednemu nie
możemy zaprzeczyć: strajki okupacyjne wpłynęły mocno na historię naszego kraju.
wojennego w Polsce, powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów, któremu udało się wynegocjować szereg przywilejów studenckich oraz
autonomię dla szkół wyższych. Niestety władze nie kwapiły się z realizacją tych postanowień, czego

W listopadzie 1981 roku studenci
Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie sprzeciwili się
objęciu ich uczelni kuratelą Ministerstwa Obrony Narodowej, co
wiązałoby się z mniejszą liczbą
swobód studenckich. Razem z częś-

W III RP do historii przeszedł najdłuższy, bo
trwający aż 56 dni strajk okupacyjny pracowników FSO wTychach, którzy sprzeciwiali się
prywatyzacji zakładu. Strajkujący osiągnęli swój cel, powstrzymując na jakiś czas prywatyzację w Polsce.
przykładem było mianowanie Mieczysława Hebdy, człowieka ściśle
związanego z partią, na rektora
Wyższej Szkoły Inżynieryjnej
w Radomiu. Spotkało się to z falą
protestów w dużej części polskich
szkół wyższych.

cią uczelnianej kadry proklamowali
strajk okupacyjny, ale pierwsza tura
rozmów nie przyniosła skutku.
Władza przedstawiała protest jako
kierowany przez „Solidarność”
i w związku z przygotowaniami do
wprowadzenia stanu wojennego

szykowała się do rozwiązania
siłowego. Protestujący otrzymywali
między innymi fałszywe informacje
o chorobach i nieszczęśliwych wypadkach w ich rodzinach, co miało
ich skłonić do opuszczenia gmachu
uczelni. 2 grudnia ZOMO przeprowadziło szturm na szkołę, studentów rozwieziono na dworce z nakazem udania się do rodzinnych domów, części z nich uniemożliwiono
ukończenie studiów.
W Warszawie obyło się bez ofiar,
niestety w kopalni Wujek sytuacja
potoczyła się dużo bardziej tragicznie. Zatrzymanie Jana Ludwiczaka,
szefa kopalnianej „Solidarności”
i militaryzacja kopalni sprawiły, że
górnicy w Katowicach przygotowywali się na najgorsze. Pierwsza próba wkroczenia ZOMO na teren kopalni skończyła się fiaskiem. Mimo
decyzji władz Milicji Obywatelskiej
i Wojska Polskiego o nieużywaniu
broni palnej, dowódca plutonu spe-

Podniebne seanse

Plenerowa klasyka

Zestawienie rozpocznijmy zatem
od tych, które już rozpoczęły swoją
tegoroczną działalność. Kino ple-

źródło: Jeremy Yap, unsplash.com

N

adchodzi wspaniały czas
błogiego „nicnierobienia”, na które wszyscy
z utęsknieniem czekaliśmy. Oprócz
szerokiej gamy rozrywek sportowych, jakie oferuje nasze miasto w
trakcie wakacji, znajdą się również
i takie, które pochłoną amatorów odpoczynku mniej aktywnego, a mianowicie kina plenerowe. Oprócz
okazałych repertuarów skutecznie
Was może zachęcić też możliwość
oszczędzenia sponiewieranego już
losem portfela biednego studenta,
ponieważ wszystkie wybrane kina
plenerowe są do waszej dyspozycji
całkowicie bezpłatnie.

Kino pod chmurką to ciekawa forma spędzenia czasu
nerowe nad Wartą jest jednym
z bardziej popularnych, ale też najbardziej lubianym przez studentów.
W tym roku organizatorzy imprezy
postanowili wyjść naprzeciw jeszcze szerszej publiczności, dlatego
seanse odbywać się będą aż
w czterech miejscach: Szeląg,
Przystań Miejska – Cypel Warty,
Plaża Rataje oraz Przystanek Politechnika. W ramach imprezy przygotowano repertuar aż dziesięciu

filmów, które wyświetlane będą
w każdą sobotę (od 26 maja do
połowy sierpnia) o godzinie 21.30.
W planach są takie filmy jak:
„Nietykalni”, „La La Land”,
„Praktykant” i wiele innych.
W zestawieniu nie może również
zabraknąć corocznego kina letniego
w parku koło Starego Browaru
(w razie niepogody impreza przeniesiona zostanie na szachownicę
w nowej części). Jak co roku filmy

tutaj będą wyświetlane w każdą środę o godzinie 21.30. Cały cykl natomiast trwać będzie od 4 lipca do
30 sierpnia. Jako że termin jeszcze
dość odległy organizatorzy nie
przedstawili jeszcze szczegółowego
repertuaru, zatem stay tuned!

Plenerowi debiutanci

Kolejny podniebny cykl seansów
odbywać się będzie w kinie leżako-

cjalnego podjął decyzję o strzelaniu
do strajkujących. Zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Doszło
do zatrzymań organizatorów strajku
i późniejszych kar więzienia.
Wieści o krwawej pacyfikacji protestu mimo wszechobecnej cenzury
rozeszły się po całym kraju, a proces odpowiedzialnych za masakrę
ciągnął się przez długi czas po
upadku PRL.
W III RP do historii przeszedł
najdłuższy, bo trwający aż 56 dni
strajk okupacyjny pracowników
FSO w Tychach, którzy sprzeciwiali
się prywatyzacji zakładu. Strajkujący osiągnęli swój cel, powstrzymując na jakiś czas prywatyzację w Polsce. Wydarzenia z lipca
1992 roku stały się przyczynkiem
do rozwoju nowego związku zawodowego, czyli „Solidarności ’80” –
związku lewicowych działaczy oryginalnej „Solidarności”.
Podsumowując, strajki okupacyjne w Polsce często kończyły się tragicznie, często zmieniały bieg
historii, były też kontrowersyjne.
Musimy zadać jedno pytanie: jak
zdeterminowani muszą być ludzie,
żeby zdecydować się na tak desperacką formę protestu?

Sebastian MURASZEWSKI

wym w City Parku. Tutaj pokazy
rozpoczęły się już 1 czerwca
i trwać będą całe lato. Jeśli chodzi
o dokładny repertuar, jest on publikowany na bieżąco na stronie wydarzenia oraz na Facebooku. Jest to
pierwsza edycja kina leżakowego
w tej lokalizacji.
Debiutantem w kategorii seansów
pod gołym niebem zostanie w tym
roku również Kino nad miastem,
które organizatorzy zlokalizowali
na najwyższym parkingu Centrum
Handlowego Avenida (parking E).
W repertuarze nie zabraknie takich
filmów jak „Dobrze się kłamie w
miłym towarzystwie” czy „Snowden”. Organizatorzy zapewniają, że
gama gatunkowa wyświetlonych
filmów będzie bardzo szeroka, dlatego z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie. Seanse w ramach
Kina nad miastem odbywać się
będą w każdy lipcowy piątek o godzinie 21.30.
Z całą pewnością seansów pod
chmurką będzie dużo więcej, jednak nie wszyscy organizatorzy już
reaktywowali swoje działania. Warto być na bieżąco chociażby z Kinem Pałacowym CK Zamku czy
tym na Malcie, które regularnie co
roku organizuje fantastyczne pokazy, choć do tej pory jeszcze nie
przedstawili swojej oferty. Pamiętajcie, lato dopiero się zacznie (choć
pogoda mówi coś innego), a razem
z nim wiele fantastycznych atrakcji.
Bądźcie czujni!

Marta KUCZMAŃSKA
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Przywitać lato z przytupem
prywatnej kolekcji „Kesuari”, oryginalnych prac Salvadora Dalego.
Składają się na nią prace inspirowane dźwiękiem i zapachem, litografie,
ceramika, prace z brązu, srebra
i złota. Jak pisze portal „poznan.pl”,
eksponowane prace „mają kluczowe
znaczenie dla zrozumienia jego sztu-

Po intensywnym wysiłku,
jakim dla każdego studenta jest sesja, przyda
się odpowiednia forma
wypoczynku. w znalezieniu takiej powinien pomóc Poznań ze swoją letnią ofertą wydarzeń. Co
czeka tu na nas po sesji,
kiedy znajdzie się chwila
„odmóżdżanie”?

O

Źródło: freshmag.pl

Lipcu, co jest grane?

Gwiazdorska obsada lipcowego festiwalu
szego dnia (21.07) wystąpi tam, nagrodzona dziewięcioma Fryderykami, Ania Dąbrowska, a także Bovska, której pierwszy album „Kaktus”
z 2016 roku zdobył miano debiutu
roku. Ponadto tego dnia usłyszymy
Rosalie, prezentującą współczesny
R&B. Drugi dzień festiwalu (22.07)
natomiast należał będzie do Korteza,
którego krążek „Mój dom” był najlepiej sprzedającą się płytą 2017 roku.
Razem z nim wystąpi Kasia Lins

Miał być wielki triumf przed własną publicznością
i udowodnienie światu, że niezależnie od formuły
Polska na żużlu zawsze będzie najlepsza. Były puste
trybuny, fatalny pierwszy dzień rywalizacji, ratowanie wyniku drugim i dramatyczne wykluczenie
Patryka Dudka, które pozbawiło Biało-Czerwonych
szans na złoto. z drugiej strony były fenomenalne
reprezentacje rosji i wielkiej Brytanii,
które do końca walczyły o zwycięstwo.

i grupa „Lor”, opierająca się o dźwięki skrzypiec, pianina i emocjonalny
wokal. Dla każdego coś dobrego!

Dalej jest Dali

Gdyby ktoś jednak chciał rozpocząć lipiec czymś innym niż muzyka, ma okazję. Do czwartego lipca
w Dalineum (Polskim Centrum Salvadora Dali) na ul. Wielkiej 24
trwają „Prace Dizajnowe” – wystawa

pieszych wędrówek: „Szlakiem
Dziedzictwa Żydowskiego”, „Poznański Szlak Kobiet”, „Szlak Dziedzictwa Reformacji” i „Trakt na
Kole”. Więcej informacji na temat
wycieczek znaleźć można na stronie
„trakt.poznan.pl”.
Fani opery 18 sierpnia mogą się
natomiast wybrać do Centrum Kultury „Zamek” na „Eugeniusza Oniegina”. Spektakl oparty jest o poemat
Aleksandra Puszkina o tym samym
tytule. To opowieść o odrzuconej
miłości wystawiona jako spektakl
studencki, wykonany przez uczniów
konserwatorium moskiewskiego.
Pamiętać należy, że wymienione
wyżej wydarzenia są tylko częścią
tego, co ma nam do zaoferowania Poznań w miesiącach wakacyjnych i tego,
co może się pojawić. Już jednak na tę
chwilę oferta wygląda obiecująco
i jedno jest pewne – pozostawający na
lipiec i sierpień w Poznaniu nie muszą
obawiać się, że będzie nudno.

ki (…). Wystawa pokazuje nieznane
aspekty jego geniuszu”. Jeśli więc
ktoś pragnie poznać twórczość Salvadora Dalego w sposób całkowicie
odmienny, „Prace Dizajnowe” są pozycją obowiązkową.
W kwestii wystaw również Galeria
Miejska „Arsenał” ma swoją propozycję – fragment wystawy „Kunstmuseum Villa Zanders”. Specjalizuje się ona w sztuce papieru, są tu
zatem rysunki, odbitki graficzne, fotografie, akwarele, kolaże, ale również obiekty przestrzenne o niezwykłych formach i rozmiarach.
Poznańska część skupiona jest wokół
hasła „Porządek i chaos”. Wystawa
to „regularne, precyzyjne i wyciszone dzieła (…) przeciwstawione zostają postrzępionemu bałaganowi dartych kartek, kontrolowanej destrukcji
i zamierzonemu nadmiarowi. Żywioł
chaosu kontra spokojna precyzja” –
informuje strona internetowa Arsenału. Te nietypowe, papierowe formy
są dostępne do 22 lipca.

Jakub SZUSTAKOWSKI

Indywidualna jazda parą

okazało, było blisko, by właśnie ta
(nie do końca sportowa) formuła
umożliwiła Orłom walkę o złoto.

Źródło: Jarosław Pabijan/pomorska.pl

K

iedy ogłoszono zmianę formatu Drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu,
nad Wisłą momentalnie powstało
wiele teorii spiskowych, że jedynym
celem tej zmiany jest utrudnienie
Polakom dominowania w światowym speedwayu. Mówiono też o
niesprawiedliwości i dążeniu światowej federacji do sztucznego
wydłużania emocji. Jak się jednak

Nie sposób nie wspomnieć również o serii wycieczek z przewodnikiem po Poznaniu, które są wydarzeniem otwartym i darmowym. Odbywają się one w (niemal) każdą sobotę
od początku maja do końca września.
Na program składają cztery rodzaje

Pamiętać należy, że wymienione wyżej wydarzenia są tylko częścią tego, co ma nam do zaoferowania Poznań w miesiącach wakacyjnych i tego, co może się pojawić. Już jednak na tę chwilę
oferta wygląda obiecująco i jedno jest pewne – pozostawający na lipiec i sierpień w Poznaniu nie muszą obawiać
się, że będzie nudno.

d zwiedzania, przez wystawy i koncerty. Niezależnie
od tego, czy pobyt w Poznaniu planowany jest na lipiec, czy na
sierpień, każdy powinien znaleźć takie wydarzenie, z którego będzie zadowolony. A to tylko niektóre z nich.
Początek lipca zdecydowanie należy do klubu „U Bazyla” (przy ul.
Norwida 18A) i fanów cięższych
brzmień. Czwartego lipca zawitają
tutaj zespoły „Stick to Your Guns”,
„Anti-Flag” i „Stray From The
Path”, które prezentują gatunki takie,
jak hardcore punk, punk rock i metalcore. Szóstego lipca do tego samego klubu zawita kalifornijska grupa
„HED PE”, łącząca punk, metal
i rap. Nie zabraknie też polskich zespołów. Pojawi się np. wielkopolski
„Hope”, który osiągnął 10. miejsce
w X edycji „Must be the music”.
Entuzjaści łagodniejszej muzyki
nie powinni w tym momencie
załamywać głowy, gdyż z pomocą
przychodzi im „Edison Festival –
Taste the Music”, który będzie miał
miejsce w Baranowie pod Poznaniem, nad Jeziorem Kierskim, Pierw-

Głęboki wdech i… akcja!

Tragedia w dwóch aktach

W piątek 8 czerwca już pierwszy
rzut oka na trybuny Stadionu Olimpijskiego nie zapowiadał niczego
dobrego. Jeżeli w Polsce, jedynym
kraju na świecie, w którym żużel
traktuje się poważnie, na zawodach
rangi mistrzowskiej więcej jest pu-

Zły pierwszy dzień zawodów utrudnił Polakom walkę o medale

stych krzesełek niż kibiców to znak,
że coś jest nie tak. Próbowano te
pustki tłumaczyć cenami biletów,
dniem roboczym i kolidującym z
rywalizacją żużlową meczem piłkarzy, jednak wydaje mi się, że gdyby
zawody „Speedway of Nations”
były przez naszych kibiców zaaprobowane, to nic nie przeszkodziłoby
im w zapełnieniu trybun. W sobotę
z frekwencją było trochę lepiej, ale
dalej nie był to widok, do którego
jesteśmy przyzwyczajeni na zawodach żużlowych w Polsce.
Pierwszy dzień z naszej perspektywy był jak film Hitchcocka – rozpoczął się od trzęsienia ziemi, a potem było tylko gorzej. W pierwszym starcie Patryk Dudek dotknął
taśmy, co oznacza wykluczenie



czerwiec 2018
w jakich kategoriach rozpatrywana jest nagroda dla Adepta
zawodu? Kim trzeba być, by
startować w tym konkursie?
Trzeba działać w zakresie dziennikarstwa, ta kategoria nie jest jakoś
ściśle określona. To nie ma być tylko pisanie, albo tylko robienie jakichś materiałów do radia czy telewizji. Jest też doceniana ciekawość
świata, chęć pomocy innym, bo były
kategorie związane z filantropią i
działalnością kulturalną, więc brane
jest wszystko pod uwagę – działalność lokalna, działalność na uniwersytecie…

Najważniejsze jest to,
żeby nie zostać w miejscu
Dziennikarskie Koziołki 2018 rozdane! Czwartego czerwca na wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
odbyła się gala, na której wręczono statuetki. Jedną z nich, w kategorii Adept zawodu, otrzymała Paulina Popek, studentka trzeciego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Opowiedziała nam o tym, jak
sięgnąć po sukces.

Jest to więc działalność w ogóle
w obrębie dziennikarstwa, to
nie musi być pojedyncze
osiągnięcie?
Nie, działalność ogólna.

Nie wiem ilu było kandydatów, to
była informacja przeznaczona dla
komisji, która przyznawała nagrody.
Wiem, że ktoś z zewnątrz mógł
zgłaszać osoby do plebiscytu, tak mi
się wydaje, bo to nie było określone.
O samej nagrodzie dowiedziałam
się od doktor Dominiki Narożnej, że
mnie nominowała.

Co to za nagroda? Statuetka,
dyplom?

To jest statuetka, przede wszystkim statuetka, która ma kształt pióra
i jest złota, ciężka. Oprócz tego
drugą nagrodą jest jeszcze dyplom,
potwierdzający otrzymanie nagrody.

Źródło: Bartłomiej Gawłowski

wiesz może ilu było kandydatów? Ktoś spoza naszego wydziału?

Jedna ze statuetek przypadła studentce naszego Wydziału
pójść na jakiś ciekawy staż, rozwinąć się po prostu.

A co Cię interesuje w Nowych
Mediach? Dlaczego akurat ta
specjalizacja?

Planuję przede wszystkim dalej
się rozwijać. Zostaję na Wydziale,
myślę że pójdę na specjalizację
Nowe Media, ale nie wiem, czy ponownie nie zdecyduję się też na
dwie – to się jeszcze zobaczy. A na
razie? Na razie planuję w wakacje

Wybrałam tę specjalizację przede
wszystkim dlatego, że na naszym
Wydziale nie ma ściśle określonej,
drugiej specjalności, która zajmuje
się dziennikarstwem ogólnie, albo
jakimś dziennikarstwem sprofilowanym, na przykład prasowym, telewizyjnym, radiowym. Jest dziennikarstwo sportowe, ale przyznam szczerze, to niespecjalnie mnie interesuje.
Wybrałam Nowe Media ze względu
na to, ale równie ważnym powodem
jest chyba to, że teraz dziennikar-

z wyścigu, a dodatkowo jest karane
ostrzeżeniem. To natomiast oznacza, że jeżeli w jakimkolwiek z pozostałych wyścigów dostałby on kolejne ostrzeżenie – na przykład za
utrudnianie startu – to będzie ponownie wykluczony. Jak się później
okazało, ten pierwszy start i błąd
zawodnika Falubazu Zielona Góra
okazał się kluczowy dla rywalizacji.
Wracając jednak do pierwszego
dnia, to w nim nasza reprezentacja
jeździła bardzo anemicznie. Brakowało jej prędkości i jazdy parą, co
zaowocowało tylko dwoma biegowymi zwycięstwami w sześciu startach i przedostatnim miejscem po
pierwszej części zawodów. Na zupełnie innym biegunie byli Brytyjczycy i Rosjanie. Tych pierwszych
do przodu ciągnął świetnie znający
wszystkie centymetry wrocławskiego toru Tai Woffinden, a drugich,
będący w tym sezonie w niesamowitym gazie, Artiom Łaguta.

Drugi dzień to zupełnie inni
Biało-Czerwoni – zdeterminowani,
gotowi do walki, agresywni. Nasza
drużyna stopniowo odrabiała straty
i powoli zbliżała się do trzeciej pozycji, która gwarantowała udział w
walce o medale w decydujących biegach. Udało się to dopiero pod koniec rywalizacji. Bezkonkurencyjne
dla reszty drużyn okazały się pary
z Wielkiej Brytanii i Rosji. To właśnie reprezentacja Sbornej miała być
rywalami Polaków w biegu barażowym, którego zwycięzca miał
rywalizować o złoto. I właśnie wtedy istotne stało się to, co wydarzyło
się ponad 24 godziny wcześniej,
w pierwszym biegu dwudniowego
finału. Patryk Dudek wystartował
o kilka tysięcznych sekundy za
wcześnie, co zostało ukarane przez
sędziego drugim ostrzeżeniem i w
konsekwencji wykluczeniem. W powtórce Rosjanie puścili Janowskiego
do przodu, a sami bezpiecznie doje-

Kończysz pierwszy etap studiów. Jako Adept zawodu, co
dalej planujesz?

stwo się przekształca i chwyta się
różnych innych form, wchodzi coraz
bardziej do świata Internetu i te formy są coraz bardziej nowoczesne.
Dziennikarze uczą się nowych rzeczy: nagrywania filmików smartfonem, publikowania na Twitterze…
Ale dziś warto mieć też wiele innych, różnych umiejętności, więc
myślę, że Nowe Media rozwiną
mnie i zapoznają z najnowszymi
technologiami.

Jak myślisz, w jaki sposób trzyletnia nauka na naszym wydziale mogła się przełożyć na
to, że zdobyłaś nagrodę?

Myślę, że od czasu, kiedy tu przyszłam, bardzo się rozwinęłam. Przechali na pozycjach drugiej i trzeciej,
które dawały im awans do finału.
Duet Łaguta/Sajfutdinow podobnie
rozegrał starcie finałowe, kiedy to
pozwolił odjechać bezkonkurencyjnemu we Wrocławiu Woffindenowi,
a skupił się na blokowaniu drugiego
z Wyspiarzy – Roberta Lamberta.
Jest to pierwszy triumf Rosjan
w Mistrzostwach Świata na żużlu, niezależnie od tego, czy chodzi o rywalizację parową, czy też drużynową.

Czas analiz

Nikt nie ma wątpliwości, że brąz
jest dla naszej drużyny porażką. Zarówno kibice, jak i zawodnicy, spodziewali się czegoś więcej. Jednak
teraz nie ma co szukać winnych.
Ani trener Cieślak, ani zawodnicy
nie są winni temu, co wydarzyło się
na wrocławskim owalu. Trzeba
uczciwie przyznać, że rywale byli
po prostu lepsi. I zarówno reprezen-

de wszystkim nabrałam pewności
siebie. Ta pewność siebie pozwoliła
mi na angażowanie się w coraz więcej rzeczy. Myślę też, że dzięki mojej, nieskromnie mówiąc, pracowitości angażowałam się w coraz więcej działań i przez to zdobywałam
doświadczenie. Bardzo dużo rzeczy
nauczyłam się też od prowadzących
zajęcia, którzy są świetnymi praktykami i przekazywali nam informację
nie tylko teoretyczną, ale mówili,
jak to jest naprawdę. Mogliśmy się
też uczyć na własnych błędach na
zajęciach, np. na pracowni prasowej
czy radiowej. Myślę, że to mi dużo
ułatwiło. Dużo dała mi również praca w redakcjach, Bardzo Uniwersyteckiego Czasopisma i Flesza.
tacja Rosji, jak i Wielkiej Brytanii
zasłużyła, by zameldować się przed
naszą drużyną. Te dwie nacje prezentowały się przez dwa dni najlepiej.
A co ze Speedway of Nations?
Moim zdaniem formuła sprawdziła
się średnio. Przyczyna jest bardzo
prozaiczna i zarazem smutna – w
dzisiejszym żużlu mało kto jeździ
parą. Widzimy to na zawodach ligowych, widzieliśmy i na SoN. Często
zawodnik jechał pod siebie, starając
się dowieźć jak największą liczbę
punktów indywidualnie. Oczywiście
zdarzały się spojrzenia za siebie
w poszukiwaniu partnerów, jednak
gdy odpowiedni kolor kasku nie był
tuż obok, prawie nikt nie zrobił nic, by
pomóc parowemu koledze. Również
argument mówiący, że dopuszczenie
mniejszych żużlowo nacji, pozwoli
spopularyzować żużel w kolejnych
państwach, średnio się broni. Gdyby
chociaż turnieje o awans do finału

zaczynając od małych rzeczy,
można się rozwijać i dojść do
celu. Jak myślisz, czy każdy ze
studentów na szansę osiągnąć
to, co Ty?
Tak, najważniejsze jest to, żeby
nie zostać w miejscu i nie liczyć
tylko na to, że te zajęcia, które
mamy przewidziane w planie studiów, dadzą nam jakąś ogromną
wiedzę, bo to jest tak naprawdę
podstawa. Żeby każdy mógł się
rozwijać dalej, musi też sam tego
chcieć. Angażowanie się w działalność mediów wydziałowych otwiera nam drzwi do tego, aby działać
w mediach lokalnych, a nawet krajowych.

Rozmawiała WERONIKA NOWAK

miały miejsce w którymś z nich.
A tak to trudno uwierzyć, że ktokolwiek nieznający żużla np. w Finlandii czy we Włoszech usłyszał o tej
dyscyplinie dzięki parowej rywalizacji. Dwudniowy finał to także nienajlepszy pomysł – nie każdego kibica stać na wyjazd na dwa dni do
innego miasta, a także na bilet na zawody. Jeżeli w takim kraju jak Polska nie udało się zapełnić trybun, to
co będzie na przykład w Szwecji?
Otwartą kwestią jest to, czy kiedykolwiek się o tym przekonamy.
W przyszłym roku drużynowa rywalizacja odbędzie się w Gorzowie
Wielkopolskim. Będzie to trzeci finał z rzędu w naszym kraju.
Najprawdopodobniej rywalizacja
wróci do starego formatu DPŚ i od
teraz obie te imprezy będą się odbywały naprzemiennie co dwa lata.
O ile panowie z FIM nie wpadną na
kolejny genialny pomysł...

Rafał WANDZIOCH


13 lipca 1957 roku na lekkoatletycznym stadionie
w Stuttgarcie padły z ust
niemieckich dziennikarzy
historyczne słowa o polskim, lekkoatletycznym
wunderteamie, którego
usłana złotymi medalami,
epickimi pojedynkami
i rekordami świata historia trwała do 1966 roku.
Duch legendarnej ekipy
ma szanse powrócić, po
ponad półwieczu, już
w sierpniu.

www.facebook.com/gazeta.fenestra

Powrót wunderteamu?

Na podbój Berlina

W 2009 roku, gdy w Berlinie rozegrano Mistrzostwa Świata, Polacy
nie zawiedli i do kraju wrócili z dziewięcioma medalami. Teraz powalczą
o dużo więcej. Zwłaszcza kilka konkurencji powinno przebiegać pod
polskie dyktando – o tercet na podium powalczą młociarki, duetem na
metę wbiec mogą również Kszczot
i Lewandowski, skok po dwa medale
mogą wykonać Lisek i Wojciechowski. Zacięta walka o pierwsze miejsce czeka natomiast Wojtka Nowickiego i Pawła Fajdka. Najlepszą pol-
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a niespełna dwa miesiące,
6 sierpnia, prawdopodobnie
najliczniejsza w polskiej historii reprezentacja lekkoatletów rozpocznie rywalizację w Berlinie. Już
przed dwoma laty w Amsterdamie
Biało-Czerwoni okazali się najlepszą
ekipą Mistrzostw Europy. Tym razem, powalczą nie tylko o prymat na
kontynencie, ale również o pobicie
rekordowej liczby 15 medali wywalczonych w Budapeszcie w 1966 roku
oraz ośmiu złotych krążków wywalczonych w Sztokholmie w 1958 roku.
Sprawdzamy, kto powinien wieść
prym w stolicy Niemiec.
Obecnie najlepszymi wynikami
na europejskich listach legitymują
się młociarz Wojciech Nowicki,
pchający kulą Michał Haratyk i biegająca na 400 metrów Justyna
Święty. W czołówce kontynentalnych list znajdują się także biegacze
Karol Zalewski i Iga Baugmart,
skaczący o tyczce Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski, oszczepniczka
Marcelina Witek, młociarki Anita
Włodarczyk i Joanna Fiodorow oraz
pchająca kulą Paulina Guba.
W walce o medale liczyć powinni
się również obrońcy mistrzowskich
tytułów Adam Kszczot i Angelika
Cichocka.

Są gesty warte tysiąc słów.„Kwiato”pomaga dotrzeć do mety Rafałowi Majce podczas Tour de France 201
ską zawodniczką imprezy zostać
może Justyna Święty, która nie tylko
powalczy o indywidualne złoto, ale
również na pierwszym miejscu
postara się wprowadzić na metę sztafetę 4x400 metrów kobiet. Nie
możemy zapomnieć również o startujących w sztafecie panach, którzy
zimą ustanowili nowy halowy rekord
świata.
Za niespełna dwa miesiące białoczerwoni spróbują zdobyć stolicę naszych zachodnich sąsiadów. Chcący
podziwiać polskie triumfy, których
na pewno nie zabraknie, zasiąść
mogą przed telewizorami lub wybrać
się do stolicy Niemiec. Informacje
dla kibiców oraz sprzedaż biletów
prowadzone są za pomocą strony:
http://www.berlin2018.info/en/.
Wielkie emocje czekają na polskich
kibiców również w lipcu i we wrześniu.

Dookoła Włoch i Francji

Ponad 3300 kilometrów w ciągu
22 dni pokonają kolarze walczący
w Tour de France. Zawodnicy rywalizację rozpoczną w zachodniej Francji. W drodze na Pola Elizejskie pokonają Alpy oraz Pireneje. Kolarzy
poza walką w górach czeka również
sprinterska rywalizacja, pagórkowate
etapy oraz walka z czasem, zarówno
indywidualna, jak i drużynowa.
Przed rokiem we Francji nie brakowało wielkich emocji.
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Ogromny wkład w wygraną Brytyjczyka Chrisa Froome’a wniósł
Michał Kwiatkowski. To właśnie
Polak został przez włoskich komentatorów najpierw nazwany najlepszym gregario ostatnich lat, a później
jednym z najlepszych kolarzy świata.
To on do ostatnich metrów wspierał
swojego lidera, to on w ekspresowym tempie oddawał mu własną
oponę, to jemu Brytyjczyk dziękował za wsparcie kilka razy dziennie.
To on, wychodząc na czoło stawki,
zrzucając okulary i narzucając mordercze tempo spowodował, że na
ostatnim decydującym etapie wyścigu nawet jednego poważnego ataku
nie spróbował przeprowadzić faworyt gospodarzy Romain Bardet. Polski kolarz, który w generalce zajął
miejsce poza pierwszą 50, skupił na
sobie uwagę całego kolarskiego
świata. Nie tylko zasłużył na
przysłowiową nagrodę MVP, ale
również na jednym z etapów doholował do mety cierpiącego po upadku
Rafała Majkę. O geście ze strony kolegi z konkurencyjnej ekipy mówiła
cała Europa, a „Kwiato” otrzymał od
Polskiego Radia nagrodzę za „Gest
2017”. Poza Mistrzem Świata z 2014
roku w kraju Balzaca zobaczymy
prawdopodobnie również Rafała
Majkę, Pawła Poljańskiego oraz Macieja Bodnara.
Dzień wcześniej dookoła Włoch
wyruszy Katarzyna Niewiadoma.
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ścigu Giro Rosa. Panie w ciągu tygodnia pokonają blisko 1000 kilometrów, podczas których walczyć będą
z czasem oraz legendarnym podjazdem Monte Zoncolan. Po raz pierwszy w historii holenderska telewizja
zamierza wyemitować wszystkie etapy rywalizacji na żywo. Polacy natomiast liczyć będą na pierwsze podium polskiej zawodniczki w najważniejszym kobiecym wyścigu
świata. W poprzednich latach młodziutka Niewiadoma wygrywała klasyfikację młodzieżową, a w seniorskiej kolejno finiszowała piąta,
czwarta oraz szósta. Nadchodzi czas
by do wywalczonej dwukrotnie
białej koszulki dla najlepszej juniorki
Polka dołożyła zwycięską różową
koszulkę. We Włoszech powinniśmy
zobaczyć również Anię Plichtę oraz
Małgorzatę Jasińską.

Wrześniowe nieostatki

Dziewiąty miesiąc roku to czas
kiedy można poczuć, że naprawdę
dobrze jest być studentem. Pracownicy wracają z wakacji, uczniowie
idą do szkół, a sportowych maniaków nadal czekają wielkie emocje.
Zmagania rozpocznie Maja
Włoszczowska, która powalczy
o medal Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim. Przed rokiem Polka
startując ze złamaną ręką nie tylko
wywalczyła historyczne drugie
miejsce na podium klasyfikacji gene-
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ralnej Pucharu Świata, ale również
zajęła czwarte miejsce podczas mistrzostw globu.
W Bułgarii Polacy walczyć będą
natomiast o medale Mistrzostw
Świata w wioślarstwie. W 2017 roku
sięgnęli po dwa srebrne krążki.
W tym sezonie powinno być jeszcze
lepiej – Biało-Czerwonych stać na
walkę o podium nawet w sześciu
olimpijskich konkurencjach. Również na początku września wystartują kajakarze górscy, którzy, na czele z trzykrotnym wicemistrzem
świata Mateuszem Polaczykiem, rywalizować będą w Rio de Janeiro.
Wrzesień zakończą wracający po
przerwie kolarze. W Insbrucku na
trudnej, górskiej trasie o powtórkę
z 2016 roku zawalczy Rafał Majka,
którego wspierać będzie Michał
Kwiatkowski. Wśród pań po raz
kolejny zobaczymy Kasię Niewiadomą.
Wakacje to przede wszystkim czas
odpoczynku i podróży zarówno tych
bliskich, jak i dalekich. Tych rzeczywistych, tych palcem po mapie i tych
z telewizyjnymi sportowymi transmisjami. Zarówno podróżnikom, jak
i sportowcom powinno przyświecać
przesłanie amerykańskiego poety
Ralpha Emersona: „Nie podążaj tam
gdzie wiedzie ścieżka. Zamiast tego
pójdź tam, gdzie jej nie ma i wytycz
szlak”. Wytyczmy wakacyjny szlak
złotych medali!
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