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Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym będziemy musieli wybrać swojego 
przywódcę narodu na kolejne pięć lat. Tegoroczni kandydaci to postacie barwne, 
różnorodne i niekiedy zaskakujące. Kiedy oglądamy w wieczornych wiadomo-
ściach relacje z ich konferencji, mówimy sobie: „na pewno byłbym lepszym 
prezydentem od niego…”. A więc sprawdźmy to!
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Jak zostać prezydentem?

Decyzja, przy czyim nazwi-
sku postawić „X”, jest dla każ-
dego z nas bardzo trudna. Za-
zwyczaj połowa społeczeństwa 
po prostu nie głosuje. 

Czy taki niegłosujący i nie-
uczestniczący w życiu politycz-
nym, przeciętny Ryszard Kowal-
ski, może zostać prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej? 

Zacznijmy od kandydowania. 
Otóż trzeba spełnić jedynie czte-
ry warunki, aby móc się ubiegać 
o zażartą walkę o tę niezłą po-
sadkę. Po pierwsze, trzeba być 
obywatelem Polski. Dość łatwe, 
ale dla pewności trzeba spraw-
dzić w paszporcie. Po drugie, 
obywatel musi mieć ukończo-
ne trzydzieści pięć lat. No, tu-
taj już może być problem, jeżeli 
Kowalski ma trzydzieści cztery. 
Po trzecie, nie jest pozbawiony 
praw wyborczych do Sejmu. Czyli 
po prostu nie rozrabiał za dużo 
i nie jest karany. Dla spokojnej 
duszyczki to nawet nie do pomy-
ślenia. Po czwarte, musi zebrać 
co najmniej sto tysięcy podpi-
sów kolegów z sąsiedztwa, któ-
rzy chcą, żeby Kowalski rządził. 
I to jest największa przeszkoda 
dla Rysia… Jak tu tyle podpisów 
zebrać? Przecież nie podrobi! 
Nawet jak  się zbierze wszystkich 
znajomych i „znajomych znajo-
mych” na Facebooku, to i tak bę-
dzie za mało. Niektórzy właśnie 

na tym etapie przegrywają walkę. 
Ale! Niektórym jakimś trafem 
udaje się przejść dalej! Cud nad 
Wisłą! Przeszedł dalej i teraz 
może zacząć swoją kampanię wy-
borczą. Tylko jak to ugryźć? Za-
poznajmy się więc z sylwetkami 
aktualnych kandydatów. Pierw-
sza na plan wysuwa się pani Mag-
dalena Ogórek. Bardzo ładna 
sąsiadka z naprzeciwka. Bezpar-
tyjna, lecz silnie wspierana przez 
SLD, a przede wszystkim Leszka 
Millera (trzeba mieć trochę zna-
jomości). Z zainteresowania sta-
tystka w serialach „Lokatorzy” 
czy „Na dobre i na złe” (każdy 
z odrobiną talentu dorabia, jak 
może). Nic więc w tym trudnego! 
Jeżeli jesteś obywatelką o niena-
gannej urodzie i o wielu talen-
tach, startuj śmiało. Po ewentu-
alnym przejęciu rządów zapewne 
wykorzystasz swoje umiejętności 
w negocjacjach międzynarodo-
wych. 

Kolejnym przykładem jest 
pan Andrzej Duda. Lecz tutaj 
nie należy wzorować się na ca-
łokształcie, iż ów kandydat już 
długo „siedzi” w polityce. Jednak 
można podpatrzeć kilka przydat-
nych chwytów. Andrzej Duda sta-
ra się kreować na idealistycznego 
męża stanu niczym z USA. Impo-
nujące i wystawne konferencje, 
przyklejony uśmiech na twarzy 
i triumfalne okrzyki na cześć 

naszego kraju. 
Wiadomo, kilka 
chwytających za 
serce haseł i pre-
zydentura w kie-
szeni. Chociaż 
można też po-
dejść do sprawy 
muzykalnie. Jak 
Paweł Kukiz. Bez 
żadnych garnitu-
rów, krawatów, 
za ciasno spię-
tych pasków. Na 
luzie i do ludzi. 
Podejście „od 
ludzkiej strony” 
też może prze-
konać wyborców. 
Tylko trzeba pa-
miętać, żeby nie 
zabrakło oleju 
w głowie i kultu-
ralnego zachowa-
nia (savoir-vivre 
przede wszyst-
kim). Po zakoń-
czonej świetnej 
kampanii wybor-
czej czekaj już 
tylko Ryszardzie 
na wygraną. Je-
żeli wierzysz, 
wszystko się uda. 

MARTA 
NAMYŚLAK 
namyslaczka 

@onet.eu

Czy świeża krew 
ma szanse?

Choć do wyborów prezydenckich 2015 jeszcze trochę czasu, 
wszakże termin pierwszej tury wyznaczono na 10 maja, to 
temat jest na językach wszystkich. Trzeba jednak pamiętać, 
że kandydat, żeby został zarejestrowany w Państwowej Ko-
misji Wyborczej, musi zdobyć aż sto tysięcy podpisów. Czas 
był do 26 marca. 
Dla tych startujących z naj-

większych partii nie stanowiło 
to problemu, jednak niejeden 
z chętnych odpadł już na tym 
etapie wyborów. To jednak ni-
kogo nie dziwi. Nowością jest co 
innego. Już od lat tradycją było, 
że to lider danej partii starto-
wał w wyborach prezydenckich. 
Tym razem na listach kandyda-
tów widzimy, z małymi wyjąt-
kami, właściwie tylko nowe lub 
w przeszłości mało popularne 
twarze. I są to w większości lu-
dzie młodzi (w przypadku, gdy 
startować w wyborach można po 

ukończeniu trzydziestego piątego 
roku życia, czterdziestoparolatka 
pozwolę sobie nazwać młodym). 
Czyli, jeśli weźmiemy pod uwagę 
„nieznanych” kandydatów naj-
popularniejszych partii politycz-
nych, widzimy: Andrzeja Dudę, 
czterdziestodwulatka, który 
zasłynął z głośnego, muzyczne-
go otwarcia kampanii, tudzież 
udzielenia fachowej pomocy 
rannemu na stoku narciarskim, 
czterdziestoletniego Adama Ja-
rubasa, znanego z niesamowi-
tej (ponoć naturalnej) fryzury, 
doktor Magdalenę Ogórek, lat 

trzydzieści pięć, o której głośno 
głównie z powodu fizjonomii 
oraz nieodpowiadania na pytania 
dziennikarzy, a także czterdzie-
stoletniego Jacka Wilka, którego 
znamy z… może z tego, że nie po-
winniśmy wywoływać go z lasu?

Nowa taktyka naszych mężów 
stanu w wyborach prezydenc-
kich 2015 może więc zadziwiać. 
Czyżby powoli na całej arenie 
politycznej kraju odbywała się 
cicha wymiana modeli na now-
sze? Czyżby polscy wyborcy byli 
znudzeni znanymi już na pamięć 
twarzami i rzeczywiście potrze-
bowali świeżej krwi? A może jed-
nak nadal ważne jest, no, przy-
najmniej na stanowisku głowy 
państwa, doświadczenie życiowe 
i renoma? 

Odpowiedzi na te pytania 
poznamy, w zależności od za-
stosowanego przez Państwową 
Komisję Wyborczą systemu gło-
sowania, od kilku dni do kilku ty-
godni po 10 maja. Obyśmy tylko 
wybrali mądrze!

MACIEJ SZYDŁOWSKI 
maciek9716@gmail.com
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Okiem
Recenzenta

Karol Paciorek i Włodek 
Markowicz mają za sobą cztery 
lata działalności na YouTube. 
Jako Lekko Stronniczy zrze-
szyli ponad dwieście tysięcy 
subskrybentów. Od końca ubie-
głego roku mogą pochwalić się 
także książką.

LEKKO STRONNICZY. 
JESZCZE WIĘCEJ ukaza-
ła się w idealnym momencie. 
Program jeszcze trwał, ale już 
wiadomo było, że chłopcy pla-
nują go skończyć na tysięcznym 
odcinku (został on wyemitowa-
ny 3 stycznia 2015 roku). Jak 
nietrudno się domyślić, książka 
jest zatem podsumowaniem ich 
działalności. Karol i Włodek 
nie oddają się tam jednak pate-
tycznym mowom, a wręcz prze-
ciwnie – wciąż stawiają na lek-
ki, lecz wartościowy przekaz. 
W znacznej części „Lekko 
Stronniczy. Jeszcze więcej” to 
książka po prostu przegada-
na, bo składająca się z zapisu 
rozmów autorów. Odsłaniają 
oni kulisy swojego programu, 
opowiadają o sobie, swojej 
przeszłości, zainteresowaniach, 
ujawniają mechanizmy rzą-
dzące Internetem. Dyskutują, 
czy popularność idzie zawsze 
w parze z jakością oraz wyja-
śniają, dlaczego vlogerzy szydzą 
z blogerów. Ciąg rozmowy prze-
rywany jest od czasu do czasu 
felietonami, w których każdy 
z osobna dzieli się z czytelnika-
mi swoimi poglądami i przemy-
śleniami, na przykład na temat 
telewizji, sławy czy trendów.

Moim zdaniem książka nie 
jest tylko i wyłącznie przezna-
czona dla widzów Lekko Stron-
niczych. Myślę, że powinien ją 
przeczytać każdy, kto chciałby 
rozpocząć przygodę z publiko-
waniem treści wideo w Inter-
necie, ale także i ci, którym po 
prostu brakuje motywacji. Au-
torzy przekonują, że złe studia 
nie istnieją i nawet te nieukoń-
czone czegoś uczą, a uparte 
rozwijanie swojej pasji popła-
ca. Chłopcy otwarcie mówią, 
że jednej recepty na sukces nie 
ma, ale zachęcają do tego, aby 
szukać niszy, w której się odnaj-
dziemy.

Krótko mówiąc, Karol 
i Włodek trafili w dziesiątkę, 
wybierając taki sposób na pod-
sumowanie swojej czteroletniej 
działalności. Książka jest iden-
tyczna, jak ich program – lekka, 
żartobliwa, pełna dygresji. A co 
najważniejsze, tylna okładka nie 
kłamie: na papierze wciąż są lek-

ko stronniczy!
ALICJA GOLON

alicja.anna.g 
@gmail.com

Autentyczni 
do końca

Ulubieńcy z odznaką

Stosunek ludzi, zwłaszcza 
młodych, do policji jest po-
wszechnie znany. W najlepszym 
wypadku nazywamy go obojętno-
ścią, w gorszym – agresją i niena-
wiścią. Dlaczego czternastolatek, 
który nie miał nigdy do czynienia 
z policją, wypisuje na murach 
obelżywe hasła pod jej adresem, 
nie wie nikt. Dlaczego większość 
uważa, że panowie w niebieskich 
mundurach to służbiści i złośliw-
cy? Smutne w tym wszystkim jest 
to, że sami funkcjonariusze mogą 
przekonać do siebie tylko poje-
dyncze osoby, z którymi mają 
kontakt. Ale jak dotrzeć do szer-
szego grona i pokazać, że poli-
cjant też człowiek, czasem nawet 
całkiem miły? Przykład płynie 
prosto z Islandii.

Internauci oszaleli na punkcie 
pewnego konta na Instagramie, 
portalu społecznościowym prze-
znaczonym do publikacji, komen-
towania i oceniania zdjęć. Lo-
greglan, bo taką owo konto nosi 
nazwę, należy do islandzkiej poli-
cji, która postanowiła zburzyć ste-
reotyp o nudnych komisariatach 
i nadętych stróżach prawa. Na ich 
profilu ukazało się mnóstwo zdjęć 
sympatycznie uśmiechających się 
policjantek, policjantów w świą-
tecznych swetrach, wyczyny funk-
cjonariuszy na deskorolce, mały 
kociak towarzyszący im podczas 
patrolu radiowozem czy pluszowy 
miś w policyjnej czapce. Dziś pra-

Są wśród nas fani aktorów i aktorek, piosenkarzy i piosenkarek, malarzy, pisarzy, sportowców, 
komików, kabareciarzy i wielu innych. Tysiące znanych twarzy z pierwszych stron gazet wzbudza 
naszą sympatię. Można jednak pokochać też… policję. I to właśnie udowodniła nam Islandia.

patyczniejsi, tym chętniej z nimi 
współpracujemy. Mimo wszystko 
wykonują taki zawód, który wy-
maga odpowiedniej dozy powagi 
i godnego reprezentowania. Dla-
tego ta cała akcja z Instagramem 
w mojej opinii jest przesadą – 
podsumowuje.

Trudno jest porównać Island-
czyków z odznaką do tych z Polski, 
bo na wyspie przestępczość jest 

cę tej zgranej paczki śledzi ponad 
122 tysiące osób i niemal wszyscy 
są zachwyceni.

– To nietypowe, kiedy na ta-
kim portalu można przeglądać 
zdjęcia z codziennego dnia pracy 
policjantów – mówi Magda Nie-
sołowska, uczennica IV Liceum 
Ogólnokształcącego we Wro-
cławiu. – Uważam, że podczas 
służby powinni budzić respekt. 
Jednak z drugiej 
strony w ten spo-
sób ocieplają swój 
wizerunek i choć 
trudno mi sobie 
wyobrazić dwóch 
panów w mun-
durach, uwiecz-
niających się na 
zdjęciu z małym 
kotkiem, to nie-
wątpliwie byłby 
to bardzo sympa-
tyczny widok.

A czy w Pol-
sce policja, bez 
sławnego konta 
na Instagramie, 
może być dobrze 
odbierana?

– Znam kil-
ku miłych poli-
cjantów – twier-
dzi Patryk Kocik 
z wrocławskiego 
Gimnazjum nr 
7. – Moim zda-
niem im są sym-

znikoma, interwencji z użyciem 
broni zdarza się najwyżej kilka 
w roku, a samych obywateli jest 
zaledwie 325 tysięcy. To zrozumia-
łe, że w naszym kraju policja musi 
działać inaczej. Ale czy nie miło 
byłoby popatrzeć z innej strony 
i na polskich mundurowych? In-
ternet dociera wszędzie, zwłaszcza 
do młodzieży, a poprawa wizerun-
ku w jej oczach jest możliwa! Ot, 
choćby dzięki takiemu profilowi.

PAULINA PIOTROWSKA
paulina.piotrowska0497 

@gmail.com

Internetowe testy a psychologia
W sieci są ich tysiące. Możemy dowiedzieć się, kim byliśmy 
w poprzednim wcieleniu, jaka powinna być nasza druga połów-
ka lub znaleźć pasującego do nas zwierzaka. O ile większość 
nie próbuje udawać naukowych, to są też takie, które określają 
siebie mianem „psychologicznych”.

sangwinik czy choleryk. Czasa-
mi testy opierają się głównie na 
nich albo, co gorsza, na stereo-
typach dotyczących tych typów 
charakteru.

Większość z nas nie ma nawet 
pojęcia, jak wygląda prawdziwy 
test osobowości. Doktor Adam 
Cash wymienia na przykład 
„wielofazowy minnesocki kwe-
stionariusz osobowości”, czyli 
tak zwany MMPI. Zawiera on aż 
567 pytań! Oczywiście w Interne-
cie testy ograniczają tę liczbę do 
trzydziestu, bo i komu chciałoby 
się spędzić nad nimi tyle czasu? 
Nic dziwnego, że upraszczają 
nasz charakter i z pewnością nie 
są miarodajne. Poza tym wyniki 
powinny być analizowane przez 
specjalistę.
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Fot. Agata Ziobro

trafimy, szczególnie w krótkich 
testach, przewidzieć, jaki będzie 
nasz wynik. Nawet starając się 
być obiektywnym, podświadomie 
wybieramy te odpowiedzi, które 
potwierdzają nasze ogólne mnie-
manie o sobie.

Prawdziwa diagnoza
– Test, aby był rzetelny, 

musi być przebadany – mówi 
psycholog Natalia Szyszkowska. 
– Każdy opiera się na pewnej 
teorii. Już w starożytności po-
jawiły się określenia takie jak 

Często myślimy, że skoro wy-
nik testu osobowości wydaje nam 
się adekwatny, to możemy na nim 
polegać. Nie zdajemy sobie spra-
wy, jak błędnie postrzegamy sa-
mych siebie. Na Wikipedii można 
poczytać o tak zwanym efekcie 
horoskopowym. Wydaje się, że 
wynik jakiegoś amatorskiego te-
stu dobrze ukazuje czyjąś osobo-
wość, tymczasem jest po prostu 
bardzo uogólniony. Należy pa-
miętać o tym zjawisku następnym 
razem, kiedy jakaś wróżka przej-
rzy nas na wylot. Oprócz tego po-

Poplamione kartki
Bzdury z psychologią w tle, 

np. odbieranie dzieci rodzicom 
na podstawie jednego nama-
lowanego przez nie obrazka 
o „podejrzanej” treści, mogą 
prowadzić do nieporozumień. 
Tak stało się z testem barwnych 
plam (test Rorschacha), który 
jest uważany za bezsensowny 
i niemiarodajny. Polega on na 
prezentowaniu pacjentowi atra-
mentowych kleksów, które mają 
na celu wywołać u niego jakieś 
skojarzenia. Niestety, potrzeba 
doświadczonego terapeuty, aby 
mógł dobrze zinterpretować 
wyniki. Poza tym to badanie 
powinno się łączyć z innymi te-
stami. Przez stereotyp zostało 
wręcz uznane za pseudonauko-
we. 

Poza nauką
We wszystkim należy zacho-

wać zdrowy rozsądek. Nie po-
winniśmy wierzyć merytorycznie 
błędnym testom, kiedy mamy 
prawdziwy problem. Żaden nie 
zastąpi wizyty u psychologa. Na-
wet możliwość rozmowy z kimś 
pomaga. Próba zrozumienia sie-
bie na podstawie analiz napisa-
nych przez znudzonych nastolat-
ków to absurd. Ocenianie kogoś 
tym bardziej. Niemniej, jeśli zda-
jemy sobie sprawę, że bierzemy 
udział jedynie w psychozabawie, 
która znaczy tyle, co nic, to cze-
mu nie?

NATALIA BUJKO
pichuchinchou@gmail.com
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◗ Przeglądając Twoje prace 
w Internecie, nietrudno zauwa-
żyć, że fotografujesz głównie pta-
ki. Skąd taki pomysł?

– Zdecydowałem się na nie, 
ponieważ od dawna interesuję 
się przyrodą i zwierzętami. Na 
początku obserwowałem je przez 
lunetę, aż w końcu dostałem swój 
pierwszy aparat. Podpatrywanie 
tych zwierząt sprawia mi naj-
większą radość. Gdy chcę sfoto-
grafować kwiatek, wystarczy, że 
do niego podejdę i zrobię zdjęcie. 
Jednak ptaki z reguły są płochli-
we i żeby dobrze je uchwycić, mu-
szę pomyśleć, jak się do nich zbli-
żyć, jaką wybudować czatownię.

◗ Robienie takich zdjęć 
z pewnością nastręcza wielu pro-
blemów...

– Wspomniałem wcześniej 
o czatowniach. To z nich najczę-
ściej fotografuję. Są to niewielkie 
budki, często wkopane w ziemię 
i dobrze zakamuflowane. Przy-
chodzę do nich jeszcze przed za-
chodem słońca, aby ptaki mnie 
nie zauważyły. Tam zwyczaj-
nie czekam, często całymi dniami, 
aż przylecą. Zachowują się wtedy 
naturalnie i podchodzą bardzo 

blisko. Niestety, zdarza się rów-
nież, że nie chcą przylecieć i wra-
cam do domu z pustą kartą.

◗ Tak piękne prace niewąt-
pliwie muszą być wykonywane 
w ciekawych miejscach. Gdzie 
najbardziej lubisz fotografować?

– Największą frajdę sprawia-
ją mi ujęcia przy wodzie, czyli 
nad stawami, rzekami czy mo-
kradłami. Jest tam dużo różnych 
gatunków zwierząt i zawsze coś 
się dzieje. Staram się odnajdować 
nowe miejsca, dlatego dużo jeż-
dżę w ich poszukiwaniu.

◗ Masz jakąś ulubioną porę 
do cykania zdjęć?

– Najlepszy czas na fotogra-
fowanie to tak zwana „złota go-
dzina”, czyli godzina przed zacho-
dem słońca lub po jego wschodzie. 
Światło wtedy jest miękkie i ma 
ciekawą barwę. Równie dobre 
zdjęcia udają się, gdy pada deszcz 
albo śnieg. Odmienne warunki 
klimatyczne sprawiają, że obrazy 
wychodzą bardzo wyjątkowe.

◗ Domyślam się, że poza tra-
dycyjnym aparatem potrzebujesz 
innych sprzętów...

– Oprócz aparatu mam jesz-
cze statyw. Korzystam z niego 

bardzo często, zwłaszcza w cza-
towni, ponieważ nie wyobrażam 
sobie trzymania nieruchomo 
aparatu w rękach przez tak dłu-
gi czas. Poza tym mam również 
wiele strojów i siatek maskują-
cych. Na razie kolekcja mi wy-
starcza i jestem z niej zadowo-
lony.

◗ Zrobiłeś już tysiące zdjęć. 
Z których jesteś najbardziej 
dumny? 

– Dwukrotnie udało mi się 
zająć pierwsze miejsce w naj-
większym konkursie fotograficz-
nym na świecie organizowanym 
przez BBC Wildlife Magazine 
w kategorii do lat osiemnastu, 
w roku dwa tysiące jedenastym 
i dwa tysiące trzynastym. Dosta-
łem wiele nagród, jedną z nich 
jest statuetka z idealnie odwzoro-
wanymi ptakami z mojego zdję-
cia, które wygrało konkurs. Jest 
niesamowita.

◗ Myślałeś już nad tym, czy 
w przyszłości chcesz połączyć 
swoją pasję z życiem zawodo-
wym?

– Trudno powiedzieć, ciągle 
nie wiem, co będę robił w przy-
szłości. Myślę, że na razie będzie 

4–5 kwietnia
W Muzeum Miejskim nadal 

można podziwiać wystawę ma-
larza wrocławskiej secesji Maxa 
Wislicenusa. Wystawiono tam 
ponad 70 prac pochodzących 
z jego wieloletniej działalności 
i poruszających różnorodną te-
matykę.

Wrocławski Teatr Współ-
czesny wciąż wystawia sztukę 
Kafki „Zamek” w reżyserii 
Marka Fiedora. Na scenie zo-
baczymy zmagania jednostki 
w szalonym, zabieganym świe-
cie, konflikty wartości i walkę 
o pozycje społeczne.

10–12 kwietnia
W piątek startuje dwudnio-

wy, największy w kraju festiwal 
muzyki elektronicznej Fame 
Music Festival. W Hali Stulecia 
wystąpią DJ-e z całej Europy, 
w tym kultowy ATB.

Tego samego dnia długo 
wyczekiwana premiera spekta-
klu w reżyserii Michała Zadary 
„Dziady część III” w Teatrze 
Polskim. Ceny biletów wahają 
się od 30 do 50 zł, przedstawie-
nie trwa 270 minut.

Premierę na ten weekend 
przygotował także Wrocław-
ski Teatr Współczesny. Wysta-
wione zostaną „Bramy raju” 
na podstawie powieści Jerzego 
Andrzejewskiego. Wejściówki 
od 24 do 32 złotych.

Dzień później możemy 
wybrać się na dwa koncerty. 
W Sali Koncertowej Radia 
Wrocław wystąpi Raz, Dwa, 
Trzy, a w Alibi usłyszymy Ka-
mila Bednarka. 

18–19 kwietnia
W trzeci weekend miesiąca 

wypada wybrać się do teatru. 
Capitol zaprezentuje polską pra-
premierę musicalu „Jerry Sprin-
ger – The Opera”. Spektakl ma 
opinię mocno kontrowersyjnego. 
Organizatorzy ostrzegają, że nie 
zabraknie wulgaryzmów, ekstre-
malnych scen i odniesień religij-
nych, dlatego wstęp możliwy jest 
tylko dla dorosłych widzów.

Wrocławski Teatr Kome-
dia wystawi „Rodzinę Kerwo-
odów” w reżyserii Wojciecha 
Ziemiańskiego, a w Teatrze 
Współczesnym zobaczymy 
„Hopla, żyjemy!” przygotowany 
przez Krystynę Meissner.

Z okazji 51 już festiwalu 
Jazz nad Odrą w sali teatralnej 
wrocławskiego Impartu zagra 
Leszek Możdżer – polski pia-
nista światowej klasy, a przy 
okazji dyrektor artystyczny 
JnO. Na scenie będzie towarzy-
szył mu Gwilym Simcock, jeden 
z najbardziej utalentowanych 
muzyków i kompozytorów na 
europejskiej scenie muzycznej, 
ceniony za płynne fuzje jazzu 
i muzyki klasycznej. 

25–26 kwietnia
Ostatnia sobota kwietnia 

przyniesie niezłą gratkę dla fa-
nów tatuażu. Czwarta edycja 
Cropp Tattoo Konwent odbę-
dzie się w klubie „Pralnia”.

Wśród premier teatralnych 
ciekawie zapowiadają się musical 
„Ścigając zło” (Capitol, reż. Kon-
rad Imiela) oraz „Czysta komer-
cja” (Teatr Komedia, reż. Woj-
ciech Dąbrowski) z gościnnym 
występem Emilii Krakowskiej.
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Fot. Klaudia Tusinska

Na skrzydłach pasji
Z MATEUSZEM PIESIAKIEM, młodym i niezwykle utalentowanym fotografem przyrody, 
rozmawia Maria Wichłacz

Ojcowie i ich dzieci

◗ Dziękuję za rozmowę, ży-
czę wielu pięknych prac i samych 
zwycięstw.

marysiawichlacz@gmail.com

Czasy się zmieniają, role ta-
tusiów i mam też. Teraz ojcowie 
zajmują się swoimi potomkami, 
gotują czy sprzątają. Gdy trzeba, 
zostają z nimi w domu i opieku-
ją się równie dobrze, jak matki. 
A co robią z maluchami, gdy żon 
nie ma w domu? 

Ostatnio Internet zalała fala 
filmików, w których uczestniczą 
kreatywni ojcowie i ich małe po-
ciechy. Myślę, że niejedna mama 
po ich obejrzeniu złapałaby się 
za głowę. Mężczyzna z dziec-
kiem w kuchni – to brzmi dość 
zwyczajnie... – Gdy moja żona 
wychodzi do fryzjera albo ko-
smetyczki, gramy z Emilką na 
garnkach. Puszczamy sobie mu-
zykę w tle i udajemy, że jesteśmy 
perkusistami. To świetna zabawa 
i frajda dla mojej czteroletniej 
córki. A ja czuję, że wracam do 

Kiedyś mężczyzna był głową rodziny. Musiał zarobić na żonę 
i dzieci. Po ośmiu godzinach katorżniczej pracy przy biurku 
wracał do domu i jako pan na włościach od razu pod nos miał 
podany obiad. Najważniejszą chwilą tygodnia, uroczyście 
celebrowaną, był mecz w telewizji. Wtedy też żywiciel rodziny 
musiał mieć spokój i ciszę. Ojciec przecież nie mógł zawracać 
sobie głowy dziećmi. To było zajęcie kobiety. Kiedyś...

lat dzieciństwa – mówi Łukasz 
Olszewski. 

Każdy sposób jest dobry, żeby 
zaciekawić dziecko i czymś je za-
jąć. A co, jeśli wieczorem malca 
trzeba położyć spać? Nie jest to 
taka prosta sprawa. Schody za-
czynają się tuż po jego przebraniu 
w śpioszki. Dziecko szlocha i tęsk-
ni za mamą. Młodzi ojcowie mają 
na to świetne rozwiązanie. – 
Pierwszy raz był najgorszy. Byłem 
przerażony. Maciuś płakał prawie 
godzinę. Nie chciał spać. Byliśmy 
juz obydwaj bardzo zmęczeni. 
Włożyłem go do kojca, ale nic 
z tego nie wyszło. W końcu pomy-
ślałem, że położę się z nim. Wsze-
dłem do łóżeczka mojego dziec-
ka. Do teraz nie wiem, jak się do 
niego zmieściłem. Przytuliliśmy 
się do siebie i mały zasnął, a ja za-
raz po nim. Musieliśmy wyglądać 

bardzo zabawnie 
– z uśmiechem 
wspomina Mar-
cin Kołodziej. 

A jak ojco-
wie dogadują się 
ze swoimi có-
reczkami? Mają 
do nich równie 
dobre podejście, 
jak do synów? – 
Kiedyś Ania 
poprosiła mnie, 
żebym zrobił 
jej warkoczyk. 
Nigdy tego nie 
robiłem, ale nie 
dałem tego po 
sobie poznać. 

Czułem się, jak bezbronne dziec-
ko, które błądzi we mgle. Po ja-
kimś czasie opanowałem tę sztu-
kę. Moją ulubioną fryzurą został 
kok. Znalazłem na niego fajny 
sposób. Trzymam Anię za włosy, 
a ona kręci się wokół własnej osi. 
I fryzura gotowa – mówi Piotr 
Malatyński. 

Ostatnio natknęłam się na 
film przedstawiający półroczne-
go malucha. W tle słychać muzy-
kę z „Mission Impossible”. Tatuś 
trzyma malca za szelki i opuszcza 
go na podłogę, na której leży bu-
telka z mlekiem. Połączenie ob-
razu z muzyką sprawia niesamo-
wite wrażenie. 

Wyobraźnia współczesnych 
rodziców nie zna granic.  – Kie-
dyś popatrzyłem na mojego rocz-
nego synka i wpadł mi do głowy 
pewien pomysł. Uznałem, że 
śmiesznie by wyglądał z przykle-
jonymi wąsami, brodą i brwiami. 
Wyciąłem je z brązowego papie-
ru, podkleiłem taśmą klejącą 
i nagrałem cały proceder. Rafał 
był zachwycony i rozbawiony. Te-
raz mamy wspaniałą pamiątkę – 
wspomina Darek Kowalski. 

A co z rozwijaniem talentów 
i pasji? Każdemu dziecku są one 
potrzebne. Tatusiowie o tym bar-
dzo dobrze wiedzą i nie próżnu-
ją. – Kiedyś włączyłem płytę 
zespołu Red Hot Chili Peppers 
w samochodzie. Jechaliśmy wte-
dy nad morze. Usłyszałem, że 
Marta nuci niektóre z kawałków. 
Miała wtedy dwa lata. Mięk-
nie mi serce, jak słyszę rockowy 
śpiew wydobywający się z jej ust 
– oznajmia Krzysiek Michalski. 

Mamy to zazwyczaj poukła-
dane, odpowiedzialne osoby. 
Jednak w życiu każdego malca 
powinien znaleźć się ktoś taki, 
jak kreatywny ojciec, który naj-
bardziej typową i nudną sytuację 
zamieni w coś ciekawego i nie-
konwencjonalnego.  

ADRIANNA SMOLAK
ada.96.96@o2.pl

to moim hobby, chociaż gdyby 
trafiła się szansa pracy jako pro-
fesjonalny fotograf przyrody, to 
pewnie bym z niej skorzystał.
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Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

dla wszystkich entuzjastów sztuki dziennikarskiej. 
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Wszechnicę odwiedzili
Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska pomaga młodym adeptom sztuki pisania 
zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia w dorosłe, dziennikarskie ży-
cie. Dzięki niej mają oni, co piątek, możliwość spotkań z politykami, aktorami, du-
chownymi, dziennikarzami oraz innymi ciekawymi mieszkańcami naszego miasta.

Nareszcie nadszedł tak długo wyczekiwany przez fanów żużla 
kwiecień. Po kilku miesiącach przerwy na Olimpijskim znów 
słychać pracujące motocykle. Na co stać Spartę Wrocław?

Czy potrzebna 
jest nam prawda?

żywota w oparach absurdu na sto-
sie. Współcześnie nie brak ekstre-
mistów, dewotów, ale i poczciwych 
wiernych, których ci u nas dosta-
tek. Zdrowaśka Kowalskiego różni 
się tak samo od salatu Abdula, jak 
od zdrowaśki Nowaka. Wiara to 
kwestia przede wszystkim indywi-
dualna.

Jednak czy fakt, że al-Kha-
ibari nie zdaje sobie sprawy, na 
czym polega lot samolotem, w ja-
kiś sposób zmienia to, że jednak 
wyleci z Rijadu i wyląduje w Pe-
kinie? Oczywiście, że nie. Jednak, 
gdy zaczyna gromadzić wokół 

siebie ludzi i obalać potwierdzo-
ne setkami doświadczeń teorie za 
pomocą żałosnej retoryki to zęby 
zaczynają same zgrzytać. Richard 
Dawkins, biolog i autor bestselle-
ra „Bóg urojony”, ujął to tak: „Nie 
obchodzi mnie, jakie fantazje po-
zwalają Państwu spać po nocach, 
dla mnie liczy się to, co jest praw-
dziwe”.

Duchowieństwo nobilituje 
zwykłego Andrzeja czy Banda-
ra do pozycji autorytetu, kogoś, 
komu można zaufać, uwierzyć, 
nieważne, jakie farmazony plecie 
– liczą się insygnia.

Przecież żyjemy wszyscy w kra-
ju, którego biskupi wystosowali list 
do prezydenta, aby nie zmieniał 
tradycyjnego modelu rodziny! To 
taka piękna tradycja, gdy Józek 
tłucze Halinę.

Dlatego cieszmy się bardzo, 
gdy ludzie odnajdują spokój w wie-
rze, ale wara zhierarchizowanej 
religii i szamanom naszych czasów 
od nauki i państwowości.

CZCIBOR CIOSTEK
zuchpodlizuch@gmail.com

Młodzi, waleczni, bezdomni

Zimą doszło do sporych ro-
tacji w zespole Piotra Barona. 
Z klubem pożegnali się Troy Bat-
chelor, Jurica Pavlic, Zbigniew 
Suchecki, Mike Trzensiok, Pa-
tryk Dolny i Patryk Malitowski. 
Na pozycje seniorskie sprowa-
dzono młodych, ale już utytuło-
wanych zawodników.

Za ciekawy, choć ryzykowny 
transfer możemy uznać zakontrak-
towanie Michaela Jepsena Jensena. 
Duńczyk ma na swoim koncie m.in. 
reprezentacyjne mistrzostwo świa-
ta, zwycięstwo w turnieju GP oraz 
złoto Indywidualnych Mistrzostw 
Świata Juniorów. Co ciekawe, 
w rywalizacji jednym punktem 
pokonał… Macieja Janowskiego, 
krajowego lidera Spartan. Zmorą 

popularnego Liglada są liczne kon-
tuzje hamujące jego rozwój.

Kolejnym nowym nabytkiem 
jest Czech Vaclav Milik. Jego oj-
ciec   Vaclav Milik senior – ścigał 
się w żółto-czerwonych barwach 
w latach 1991–1992. Młody Vasz-
ka jest zeszłorocznym Indywi-
dualnym Mistrzem Europy U21, 
a w IMŚJ do brązowego krążka 
zabrakło mu zaledwie dwóch 
punktów. Obawę budzi fakt, że 
do Wrocławia przyszedł z drugo-
ligowego Rybnika, a dwie klasy 
rozgrywkowe to w żużlu przepaść. 

Młodzieńcza fantazja 
zaprocentuje?

Do zmian doszło również 
w obsadzie juniorskiej. Wśród 

młodzieżowców oglądać będziemy 
Damiana Dróżdża (rocznik 1996), 
Adriana Gałę (1995) oraz Maksy-
ma Drabika (1998). Duże nadzieje 
wiąże się szczególnie z Drabikiem. 
Maksym sylwetką na motocyklu 
bardzo przypomina jego ojca Sła-
womira, który w swoim sporto-
wym CV ma starty we Wrocławiu.

Średnia wieku ekipy Sparty to 
lekko ponad 23 lata, co czyni ją 
zdecydowanie najmłodszym ze-
społem w lidze (dla porównania 
druga pod tym względem Unia 
Leszno ma średnią 25,25). Trudno 
przewidzieć, czy okaże się to atu-
tem, czy piętą achillesową żółto-
-czerwonych. Wiadomo, że młodzi 
zawodnicy są bardziej waleczni 
i odważnie odkręcają do oporu 
manetkę gazu. Z drugiej strony ich 
forma bywa niestabilna, a w trud-
nych momentach brakuje doświad-
czenia i żużlowego cwaniactwa. 

Polub nas na: facebook.com/szlif.lo13

Wyścigi na placu budowy
Zabytkowy Stadion Olimpij-

ski w końcu doczekał się remontu. 
Zaplanowano generalną przebu-
dowę części zachodniej (z trybuną 
główną). Ma zostać zmieniony jej 
kąt nachylenia, co powinno po-
prawić widoczność. Duże prze-
róbki szykują się także w parku 
maszyn i pomieszczeniach go-
spodarczych. Na drugiej części 
stadionu modyfikacje mają ogra-
niczyć się tylko do wymiany krze-
sełek. Prawdopodobnie nawet 
oświetlenie zostanie wykonane 
na różne sposoby po obu stronach 
obiektu. Obawiam się, że budow-
niczy stworzą kiepską hybrydę no-
woczesnej połowy stadionu z dru-
gą tylko lekko zliftingowaną. 

Na ten rok całkowicie wyłą-
czona z użytku została trybuna 
zachodnia. Wieżyczkę sędziow-
ską i maszynę startową przenie-
siono na przeciwległą stronę, 
pod wieżę. Pojemność stadio-
nu tym samym zmniejszy się do 

około czterech tysięcy, co może 
sprawić, że nie wszyscy zainte-
resowani obejrzą mecz. Obiekt 
zostanie całkowicie zamknięty 
z końcem czerwca, dlatego żuż-
lowcy właściwie wszystkie spo-
tkania pierwszej rundy rozegrają 
we Wrocławiu. Jeśli awansują do 
fazy play-off lub będą musieli je-
chać w barażach, udostępnienie 
swojego stadionu obiecała Czę-
stochowa.

Przed Spartą Wrocław nieła-
twy sezon. Zawodnicy muszą wy-
grywać już od samego początku, by 
nie tracić punktów u siebie, bo – 
jak wiadomo – na wyjeździe o nie 
ciężko. Eksperymentalny skład 
może okazać się zarówno czarnym 
koniem, jak i absolutnym niewypa-
łem. W nieoficjalnym hymnie ze-
społu słyszymy „nieprzypadkowa 
nazwa symbolizuje walkę” i może-
my być pewni, że tej walki w wyko-
naniu Spartan nie zabraknie.

AGATA UDAŁA
agata.udala@gmail.com

Czternastego lutego na ser-
wisie YouTube pojawił się filmik 
dokumentujący karkołomne wy-
czyny intelektualne szejka Banda-
ra al-Khaibariego na wykładzie 
w Arabii Saudyjskiej. Naostrzył 
on do granic możliwości brzytwę 
Ockhama i ku uciesze światowych 
mediów, rozumowaniem prostym 
jak budowa cepa, rozwiał wszelkie 
wątpliwości co do ruchu obroto-
wego Ziemi.

– Jeśli planeta się kręci, to 

w sytuacji, kiedy samolot zawiśnie 
w miejscu, Chiny same powinny 
się pod nim znaleźć. A jeśli obra-
ca się w przeciwnym kierunku, to 
samolot nigdy nie osiągnie swojego 
celu, bo Chiny by przed nim ucie-
kały – powiedział Saudyjczyk.

Szkoda, że próżno szukać 
w Internecie reszty tej zacnej mowy. 
Następstwo dni i nocy zostałoby 
przez duchownego zapewne wyja-
śnione faktem ruchu Słońca wo-
kół Ziemi. Logika kryształowa, 
wręcz transparentna i oczywista, 
nie tylko archaiczny już Newton, 
ale także Einstein zostali zrównani 
z ziemią, zwyciężył „dowód przez 
przykład”.

Duch racjonalizmu został 
egzorcyzmowany, nie pierwszy 
i nie ostatni raz. Internet zawrzał 
i islam został zmieszany z błotem, 
nie pierwszy i nie ostatni raz. Jed-
nak czy jeden odchył, choćby du-
chownego, świadczy o całej spo-
łeczności? Kopernik również był 
duchownym, podobnie jak Gior-
dano Bruno – symbol śmierci za 
prawdę naukową, który dokonał 

13 lutego wszechnica gościła 
Jacka Tabisza, prezesa Polskie-
go Stowarzyszenia Racjonali-
stów, które niebawem będzie 
obchodziło dziesięciolecie ist-
nienia. Nawiązuje ono do epoki 
Oświecenia i jego ideałów, które 
są przez członków stowarzysze-
nia kontynuowane i propago-
wane. Najważniejszym z ich po-
stulatów jest świeckość państwa 
– oddzielenie go od Kościoła. 
Wspierają również feminizm, 
promują naukę i organizują ce-
remonie humanistyczne, takie 
jak śluby lub powitanie dziecka. 
Przede wszystkim jednak pod-
kreślają potrzebę uczciwej dys-
kusji, której jak na razie brak 
w polskiej polityce.

20 lutego odwiedził nas Kon-
rad Imiela – dyrektor naczelny 
i artystyczny wrocławskiego Te-
atru Muzycznego Capitol. Za-
nim jednak osiągnął to stanowi-
sko, jako aktor z wykształcenia 
gościł na wielu scenach – grał 
w Teatrze Polskim, brał udział 
w Przeglądzie Piosenki Aktor-
skiej, występował w programie 
telewizyjnym i wreszcie w 2003 
roku we wrocławskim Capitolu, 
gdzie już pozostał. Jest to zwią-
zane z jego drugą pasją, którą 

jest muzyka, przede wszystkim 
śpiew. Obecnie jest  również 
wykładowcą w szkole teatral-
nej, gdzie prowadzi zajęcia 
z interpretacji piosenki aktor-
skiej. Uczestnicy spotkania do-
wiedzieli się również o planach 
związanych z Capitolem, który 
w przyszłości miałby się zmienić 
w nowoczesne centrum sztuki. 
Warto wspomnieć, że pewne 
innowacje są już wprowadzane, 
a należą do nich np. zajęcia jogi 
bądź lekcje teatralne.

27 lutego gościem wszech-
nicy był seksuolog i endokryno-
log profesor Zygmunt Zdroje-
wicz, który zajmuje stanowisko 
profesora zwyczajnego we wro-
cławskiej Klinice Endokryno-
logii, Diabetologii i Leczenia 
Izotopami AM, jest również 
konsultantem wojewódzkim 
w dziedzinie seksuologii dla 
województwa dolnośląskiego 
i biegłym sądowym. Wyjaśniał 
uczestnikom spotkania poru-
szone przez nich zagadnienia 
dotyczące seksualności, roz-
mawiał z nimi o problemie sek-
su w polskim społeczeństwie, 
m.in. o potrzebie edukacji sek-
sualnej młodych ludzi – odpo-
wiedniej do wieku odbiorców, 

dającej świadomość własnych 
poczynań i wiedzę o fizjologii 
organizmu.

6 marca wszechnicę od-
wiedził Bogusław Ogrodnik, 
niezwykły wrocławski podróż-
nik. Wspiął się na Mount Eve-
rest w Himalajach i przepłynął 
wpław kanał La Manche, tym 
samym zostając pierwszym na 
świecie człowiekiem, który po-
konał tak dużą różnicę wysoko-
ści. Opowiedział uczestnikom 
o swoich innych osiągnięciach, 
m.in. o zdobyciu Korony Zie-
mi, czyli najwyższych szczytów 
górskich na naszej planecie. Po-
kazał zdjęcia z wypraw, opowie-
dział o ryzyku i trudnościach, 
z jakimi musiał się zmierzyć, 
przebywając na dużych wyso-
kościach. Swoim przykładem 
zaprzeczył istnieniu niemożli-
wych do pokonania przeszkód 
i wyjaśnił, że najważniejsze są 
chęci i motywacja. Nie obyło się 
również bez pokazania specjali-
stycznego ubioru, niezbędnego 
do górskich eskapad. Naszemu 
gościowi towarzyszyła córka, 
która opowiedziała o swojej wy-
sokogórskiej wyprawie na Kili-
mandżaro.
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