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Dyskusja o oświacie

Nie odbiorą
W obronie
tytułu
czerwonego
Gulbinowiczowi? paska
Wrocławscy radni zajmą się petycją
o odebranie honorowego obywatelstwa
Wrocławia kard. Henrykowi Gulbinowiczowi za to, że poręczył za księdza
pedoﬁla. Ustaliliśmy, że większość jest
przeciw
3

– Wiedza i fakty przestały być w przestrzeni
publicznej ważne. Tę powszechną pogardę
do wiedzy rozprzestrzenia PiS, który mówi,
żeby nie słuchać ekspertów czy autorytetów, tylko tego, co władza powie – mówi
Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk
9
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Plusy i minusy
tygodnia

Mateusz Kokoszkiewicz
Koleje Dolnośląskie
jadą w złym kierunku

K

oleje Dolnośląskie od 1 lipca podwyższają ceny, oﬁcjalnie „rezygnują z promocji”. Jeśli jednak pasażerowie
zapłacą więcej, to jest to podwyżka, niezależnie od
tego, jak zostanie opakowana.
A podwyżka cen w transporcie publicznym nigdy nie jest
dobra. Zwłaszcza, gdy jest drastyczna – tak jak np. w przypadku pociągu relacji Wrocław – Świdnica, gdzie cena biletu
będzie większa o 5,50 zł, a miesięcznego o 90 zł.
Taka podwyżka pasażera odstrasza, skłania do wybierania
samochodu albo bardziej niebezpiecznej i niewygodnej formy
transportu, jaką są busiki. W przypadku Świdnicy oznacza to
większy ruch na zatłoczonej drodze nr 35.
Spodziewałbym się raczej poszerzenia promocji, by jeszcze
więcej osób zachęcić do korzystania z pociągów. Tak, jak stało
się to ostatnio w przypadku połączenia Legnica-Lubin. No, ale
to dotyczy odcinka, który jest oczkiem w głowie rządzącego
de facto województwem Roberta Raczyńskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.
Jeśli Koleje Dolnośląskie mają za mało pieniędzy na rozwój,
to zamiast sięgać do kieszeni pasażerów, powinny dostać dotację z budżetu województwa. Władze regionu powinny inwestować w swoją najważniejszą spółkę. Nie mogą oszczędzać na
kolei, a to niestety się działo od paru lat, za poprzednich władz
województwa, które po wyborach tylko częściowo się zmieniły. I to mimo sukcesów KD.
Od lat dotacja bowiem nie tylko nie pozostała na tym
samym poziomie, ale nawet lekko się zmniejszała. Kolejom
Dolnośląskim mimo to udawało się uruchamiać nowe kierunki, ale zawsze można było zrobić jeszcze więcej.
Województwo corocznie wydaje kolejne ciężkie pieniądze
na drogi. Nie mówię, żeby ich nie remontować, ale z pewnością część tych pieniędzy można by przeznaczyć na kolej.
Zgodnie zresztą z promowaną obecnie przez UE polityką
wspierania transportu ekologicznego.
Lepsza i tańsza kolej regionalna oznacza także mniejsze
korki, a zatem jest korzystna również dla kierowców.
Warto dodać, że w MPK Wrocław we wrześniu dojdzie do
pewnej obniżki: zlikwidowane zostaną bowiem bilety pośpieszne i ich cena zrówna się z normalnymi (bilet na wszystkie linie kosztować będzie 90, zamiast 98 złotych). Od ubiegłego roku za darmo jeżdżą też dzieci, młodzież szkolna oraz
seniorzy. Lepiej, żeby KD pojechały w tę stronę. l

Uratowanie
psa
Tadeusz Świrski jechał
samochodem ulicą Sienkiewicza, gdy nagle jedno
z aut potrąciło przebiegającego przez ulicę psa.
Kierowca odjechał i nie
udzielił zwierzęciu pomocy.
– Pies leżał na torach,
w oddali jechał tramwaj,
więc zawróciłem – opowiadał pan Tadeusz. .
A gdy dodać, że za opatrzenie nie swojego psa
pan Tadeusz zapłacił
w prywatnej klinice 555
zł, to bez dwóch zdań jest
naszym współczesnym
św. Franciszkiem.

Kręcący
Roman S.
Podczas Czarnego Protestu osobnik ów, pupil dobrozmianowych mediów,
lżył uczestniczki idące
w marszu w obelżywy
sposób. Mówił w jednej
ze stacji m.in. „Ładne
laski idą na dyskotekę,
a brzydkie, których
nikt nie chce bzykać, to
idą na demonstracje”.
I opowiadał: „Tak stałem
i myślałem: kto to rucha?
Doszedłem do wniosku,
że nikt. I dlatego idą
w tej manifestacji”.
Dziś, gdy staje pozwany przed sądem swych
słów się wypiera, że to
nie jego słownictwo, że to
Youtuberzy zmanipulowali i nic nie pamięta.
A taki macho z niego
był… l

Listy od czytelników
Pamiątkowe zdjęcie na jubileusz
Magdalena Łubkowska
Wieloletnia czytelniczka

D

okonując porządków w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, natknęłam się na
zdjęcie Państwa siedziby autorstwa p. Suchodolskiego.
W związku z Państwa Jubileuszem przekazuję niniejszym
z najlepszymi życzeniami trwania
i „aby chciało Wam się chcieć”.

S

erdecznie dziękujemy Szanownej Czytelniczce za życzenia
oraz zdjęcie. Z obowiązku dziennikarskiego dodajmy, że przedstawia budynek przy ul. Kurpniczej,
w której mieściła się redakcja
wrocławskiego wydania „Wyborczej” w latach 90. l
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Odkomarzać czy nie odkomarzać w mieście?
Kamila Semenowicz

Ewelina Brodzińska

mieszkanka

turystka

Nie do końca rozumiem, skąd
decyzja urzędników, żeby części
Wrocławia nie odkomarzać. Nie
ma mroźnych zim, zwykle są raczej wysokie temperatury i duża
wilgotność, a to sprzyja większej
ilości komarów. Nie da się ustać
nawet 10 sekund bez pogryzienia.
Pracuję głównie na zewnątrz,
a spray’e działają tylko na chwilę.

Odkomarzanie przez opryskiwanie nie jest ok. Żyjemy otoczeni
chemią, a komary są pożywieniem dla ptaków. Przy domach
można sobie z nimi radzić
domowymi sposobami, na przykład poprzez sadzenie mięty.

Piotr Wawrzak

Argumenty, że odkomarzanie nie
jest potrzebne, bo natura sama
sobie z tym poradzi do mnie nie
przemawiają. Zmiany klimatyczne spowodowane przez ludzi
doprowadziły do takiego wzrostu
populacji komarów, więc natura
sama sobie z tym nie poradzi.
Trudno czasami wyjść na miasto,
to przecież jest plaga.

turysta

– Uważam, że odkomarzanie to
kluczowy temat dla Wrocławia,
bardzo uprzykrzają życie.

Magdalena Bystrzycka
mieszkanka

Nigdy jakoś tego szczególnie nie
odczuwałam odkomarzania. Wolę jak komarów nie ma, niż są.

Daniel Zierkowski
mieszkaniec

Nie zabijałbym komarów. Ja
jestem z tych osób, które namęczą się, żeby złapać komara,
a potem go wypuścić.

Marta Michalec
studentka

Michał Szkrawan
student

Mieszkam na Placu Grunwaldzkim i żadnego komara jeszcze
nie widziałem. Co do odkomarzania to jestem jak najbardziej
za. Tym bardziej, że prezydent
Sutryk zarządził ograniczenie
koszenia trawników. l

– Starsze panie mdlały, natomiast
reszta pasażerów wygląda jak koń
po westernie. Panuje totalny chaos.
Brak konkretnych informacji od
kierownika pociągu oraz z infolinii
CZYTELNIK „WYBORCZEJ”
pasażer pociągu IC relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny
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Honorowe obywatelstwo kardynała w rękach radnych

Odbiorą tytuł Gulbinowiczowi?
Na sesji w przyszłym tylono jednak ze stanu duchownego.
godniu wrocławscy radni Przenoszono go do innych paraﬁi,
gdzie molestował i gwałcił minizajmą się petycją o odebra- strantów. W 2015 r. został za to
skazany na siedem lat więzienia.
nie honorowego obywatelstwa Wrocławia kard.
Stanąć po stronie ofiar
„Podpisując poręczenie dla KaHenrykowi Gulbinowiczowi. Ustaliliśmy, że większość ni, ksiądz kardynał kierował się
nagannymi motywami, chciał
jest temu przeciwna.
w ten sposób zamieść sprawę pod

Jacek Harłukowicz
Kardynał Gulbinowicz jest od
13 lat Honorowym Obywatelem
Wrocławia. Petycję z wnioskiem
o pozbawienie go tego tytułu
złożyły w maju przedstawicielki
Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.
Powód? Poręcznie, jakiego w 2005
r. wówczas już wrocławski arcybiskup senior udzielił Pawłowi Kani,
księdzu zatrzymanemu przez policję za składanie dzieciom propozycji seksu oralnego. Na plebanii
księdza znaleziono wówczas materiały pedoﬁlskie. Kani nie wyda-

dywan” – piszą członkinie DKK
w swojej petycji, którą podpisało
500 wrocławian. – „Świadczy o tym
późniejsze wielokrotne przenoszenie pedoﬁla z paraﬁi do paraﬁi
przez władze kurii wrocławskiej
i bydgoskiej oraz utrzymywanie go
w stanie duchownym”.
Jedną z sygnatariuszek petycji
jest wrocławska radna Nowoczesnej Jolanta Niezgodzka: – Honorowymi obywatelami naszego miasta
powinny być osoby o nieposzlakowanej opinii. A kardynał, ręcząc za
Pawła Kanię, wiedział przecież, że
przejawia on skłonności pedofilskie. Nie zdecydowano jednak o jego odsunięciu od pracy z dziećmi,
aż zgwałcił jednego z ministran-

• Kard. Henryk Gulbinowicz
FOT. TOMASZ PIETRZYK / AGENCJA GAZETA

O przyjęciu bądź
odrzuceniu petycji
zdecydują radni
Platformy. A jak wynika
z nieoficjalnych ustaleń
„Wyborczej”, część z
nich wciąż waha się czy
głosować „za”

tów. Przyjęcie petycji to w moim
przekonaniu opowiedzenie się po
stronie oﬁar Pawła Kani.
Ale nawet jeśli „za” byłaby większość radnych, to samo przyjęcie
wniosku nie będzie równoznaczne
z automatycznym pozbawieniem
kard. Gulbinowicza tytułu honorowego obywatela.
Jarosław Charłampowicz, przewodniczący rady miejskiej, tłumaczy: – Ewentualne przyjęcie petycji
oznaczać będzie dopiero rozpoczęcie procedury odebrania tytułu.
Do tego konieczna będzie odrębna
uchwała, która trafi najpierw do
komisji nominacyjnej, która księdzu kardynałowi tytuł przyznała,
a następnie pod obrady całej rady
miejskiej.

Cały dorobek się liczy
Jak zamierza głosować za tydzień
przewodniczący Charłampowicz?
Nie chce zdradzić. Nie tylko on.
Petycja budzi wśród radnych
wiele emocji. W poniedziałek na
komisji głównej doszło do kłótni
o to, czy uchwale w sprawie przyjęcia petycji towarzyszyć powinna

Wg „S” heteroseksualni czują się zagrożeni

Teatr Pieśń Kozła wystąpi w Londynie

Zabójstwo Kristiny

Awantura w Volvo
o „promocję LGBT”

Wrocławianie
na scenę The Globe

Miał bronić
Jakuba A.,
będzie doradzał
matce ofiary

Związkowcy z „Solidarności”
i „Solidarności ’80” z Volvo
protestują przeciwko „promocji LGBT na terenie zakładu”.

Teatr Pieśń Kozła wystąpi
na prestiżowej londyńskiej
scenie ze swym najbardziej
nagradzanym spektaklem
„Pieśni Leara”.

Wrocławski zakład przy ul. Mydlanej to w tej chwili największa
fabryka autobusów Volvo w Europie. Pracuje tu blisko 2,5 tys. osób,
które w stołówce na telewizyjnych
monitorach oglądały przygotowany przez ﬁrmę ﬁlmik, zachęcający
osoby LGBT do zrzeszania się.
Działające tu dwa związki: „S”
i „S’80” od razu zaprotestowały,
wysyłając do publicznego „Radia
Wrocław” oświadczenie sprzeciwiające się „promocji LGBT na
terenie zakładu”.
– Ludzie reagowali żywiołowo,
komentując, że jako heteroseksualni czują się zagrożeni – mówi
Grzegorz Zachara, szef „Solidarności ’80”, który dodaje, że zakład
pracy nie jest miejscem do wyrażania poglądów: politycznych,
religijnych, czy orientacji seksual-

nej. – To wszystko powinno zostać
przed bramą. Buzi, buzi też – ironizuje.
Przewodniczący „S” Bogusław
Jurgielewicz: – Nie ma naszej zgody na takie działania, które naruszają nasze wartości i tradycję.
Stanowiska związkowców traﬁły do zarządu Volvo, w skutek czego ﬁlmik wycofano.
Anna Nojszewska, dyrektor ds.
komunikacji w Volvo: – W ramach
Grupy Volvo, na poziomie korporacji funkcjonuje społeczność
LGBTQ+ i osób wspierających pod
nazwą V-Eagle. Nie jest to ani stowarzyszenie, ani organizacja polityczna, ani inny formalnie zarejestrowany podmiot. Jest to grupa
składającą się z pracowników różnych spółek Grupy Volvo, której
celem jest wzajemne wspieranie
się w rozwoju zawodowym i promocja szacunku oraz tolerancji
dla różnorodności w Grupie Volvo,
co jest zgodne z prawem.+
Magdalena Kozioł

The Globe to najsłynniejsza szekspirowska scena. – Bardzo rzadko występują tam zewnętrzne
grupy. Na widowni zasiada 300
widzów, którzy po spektaklu
rozmawiają z twórcami, zadają im pytania, od razu dzielą się
reﬂeksjami i wrażeniami. Na nasze przedstawienie szykuje się
teatralna śmietanka Londynu
– chwali się Grzegorz Bral, twórca i dyrektor Teatru Pieśń Kozła.
Dla londyńskiej publiczności
wybrał „Pieśni Leara”, czyli najbardziej znany i nagradzany na
całym świecie spektakl „Kozłów”
oparty na polifonicznym śpiewie. W ciągu kilku lat aktorzy
pokazali go już niemal na całym
świecie, zbierając pełne entuzjazmu i zachwytów recenzje.

Londyn jest początkiem międzynarodowego tournée Teatru
Pieśń Kozła. Wystąpi jeszcze m.in.
na HamletScenen w Danii oraz na
Israel Festivalu w Jerozolimie.
Zagraniczne wojaże poprzedzą spektakle przed wrocławską
publicznością już w ten weekend
(28, 29 i 30 czerwca). Artyści
zagrają „Pieśni Leara”, a także
swoje najnowsze przedstawienie – „Raport Kasandry” – które
ma charakter performatywnego
koncertu. Muzyka, jak zwykle
w przypadku „Kozłów”, jest kluczowym środkiem ekspresji.
Oba przedstawienia będzie
można zobaczyć jednego wieczoru w sali koncertowej Radia
Wrocław (o godz. 19.30 i 21). Można kupić bilet pojedynczy lub łączony na oba spektakle (ceny od
20 do 80 zł).+
Dorota Oczak-Stach
Więcej informacji oraz bilety
na piesnkozla.pl.
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dyskusja radnych. Sprzeciwiał się
temu Jarosław Krauze z klubu Sojusz dla Wrocławia.
– To bardzo delikatna sprawa,
a dyskusja zapewne pełna emocji
doprowadzi do awantury, w której
roztrząsane mogą być sprawy niekoniecznie związane z petycją – mówi
„Wyborczej”. Krauze już dziś deklaruje, że będzie przeciwko przyjęciu
petycji. – Ksiądz kardynał podpisał
jedynie poręczenie, że podejrzany
będzie się stawiał na każde wezwanie policji i prokuratury. To nie jest
niezgodne z prawem – kwituje.
Większość radnych swojego
stosunku do petycji zdradzić jednak nie chce. O jej przyjęciu bądź
odrzuceniu zdecydują radni Platformy Obywatelskiej. A jak wynika
z nieoﬁcjalnych ustaleń „Wyborczej”, część z nich wciąż waha się,
czy głosować „za”.
– Podejmując taką decyzję, trzeba wziąć pod uwagę całość dorobku
kardynała. A ta zdecydowanie uzasadnia fakt, że powinien być on honorowym obywatelem miasta, które tak wiele mu zawdzięcza – usłyszeliśmy od jednego z rajców PO. +
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Znany świdnicki adwokat Sebastian Kujacz, który został
wyznaczony z urzędu do obrony podejrzewanego o zbrodnię Jakuba A., nie tylko zrezygnował z tego obowiązku, ale
będzie reprezentował rodzinę
jego oﬁary.
24 czerwca sąd wyznaczył
go jako obrońcę z urzędu 22-letniego Jakuba A., ale od razu
złożył wniosek o rezygnację
z obowiązku. – Znam rodzinę
Kristiny – tłumaczył nam.
We wtorek sąd zwolnił mecenasa z obowiązku obrony
Jakuba A. Jeszcze tego samego
dnia Kujacz powiedział nam:
– Jestem po rozmowie z mamą
Kristiny i podjąłem się obowiązku reprezentowania jej.
Mecenas nie chce jeszcze
niczego komentować, bo jak
mówi, musi przede wszystkim
zapoznać się z aktami sprawy
zabójstwa Kristiny. +
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Zegar klimatyczny tyka ludziom

Upały
zwiastują
katastrofę
Najcieplejszy od ponad 200 lat czerwiec jest efektem postępującej znacznie szybciej niż przewidywali naukowcy katastrofy klimatycznej.

ROZMOWA Z
ARKADIUSZEM WIERZBĄ
Z FUNDACJI EKOROZWOJU
MATEUSZ KOKOSZKIEWICZ: Co pan
sądzi o ostatniej decyzji Mateusza Morawieckiego, który w Radzie Europejskiej
zawetował wpisanie do konkluzji z posiedzenia celu, którym jest Unia neutralna
klimatycznie do 2050 r.?
ARKADIUSZ WIERZBA*: Pierwsza myśl,
jaka przyszła mi do głowy, to terroryzm.
Niewielka grupa krajów – obok Polski to
Czechy, Estonia i Węgry, gdzie mieszka 12
proc. obywateli Unii – zdołała zablokować
konsensus klimatyczny. A jeśli popatrzeć
głębiej na teren Polski, to nagle jesteśmy
zakładnikami naszej energetyki węglowej.
Politycy są z nią powiązani przez miejsca
pracy w spółkach Skarbu Państwa, więc
działają w interesie jeszcze mniej licznej grupy.
Zablokowanie to informacja przerażająca w kontekście zmian klimatu. Są klimatolodzy, którzy mówią, że zostało nam tylko
10 lat.
Premier powiedział, że Polska jest liderem w zwalczaniu globalnego ocieplenia.
To prawda?
– Prawdopodobnie miał na myśli znaczące obniżenie emisji gazów cieplarnianych,
do którego doszło w 1989 r., kiedy to upadł
przemysł w Polsce. Można by długo się na
to powoływać, ale jaki to ma sens? Nasze
emisje od tego czasu z roku na rok rosną,
znikają też polskie lasy.
Czyżby? Rząd się powołuje na to, że co
prawda produkujemy dwutlenek węgla,
ale nasze lasy to pochłaniają.
– Nie zbilansujemy tego w ten sposób,
zwłaszcza gdy będziemy je wycinać w obecnym tempie. Ale nawet powrót do zalesienia na poziomie z czasów Mieszka I nie
pozwoliłby nam spać spokojnie, gdy chodzi o bilans emisji, jak pokazały wyliczenia
Marcina Popkiewicza, znanego analityka
zmian klimatu.
To twarde dane; można oczywiście o tym
dyskutować, ale to poziom debaty o tym, czy
Ziemia jest płaska.
Skoro nie uratują nas lasy, to co w takim
razie robić?
– Polska powinna wejść na drogę dekarbonizacji, czyli odchodzić od paliw kopalnych
w energetyce, przemyśle i transporcie. Tak
by osiągnąć neutralność węglową, czyli to,

co jest celem porozumienia: by emisje wygenerowane były bilansowane np. przez lasy,
tak by emisja na głowę wynosiła zero.
To jest także w naszym interesie ekonomicznym, bo do wydobycia węgla w Polsce
dopłacamy. Według różnych źródeł każdy
mieszkaniec Polski wydaje na to z podatków
od tysiąca do 2 tys. zł rocznie.
Węgiel polski jest nierentowny, leży na
ogromnych hałdach, a do naszych elektrowni sprowadzamy węgiel z Rosji, ok. 14
mln ton rocznie. Musimy przestać myśleć
o węglu jako o gwarancie naszej niezależności energetycznej.
Pracownicy np. elektrowni czy kopalni
Turów boją się dekarbonizacji, boją się
o swoje miejsca pracy.
– Zwłaszcza w takich miejscach jak Turów
trzeba promować dekarbonizację, bo pokłady węgla brunatnego skończą się i wtedy
takie miasteczka stracą rację bytu. Transformacja energetyczna to nie wyrzucanie ludzi
na bruk, ale znajdowanie innych miejsc pracy w sektorach związanych z zieloną energią.
Czy takie źródła odnawialne są w stanie
pociągnąć polską energetykę?
– Tak, mogą stanowić większość energii produkowanej w Polce.
Zgadzam się, że z OZE jest problem stabilności, a w momencie, gdy nie wieje i nie
świeci, także potrzeba energii. Potrzebne
są do nich magazyny energii, np. elektrownie szczytowo-pompowe: gdy wieje i świeci,
pompujemy wodę do góry, a potem ona spada, wpada w turbiny i generuje prąd. Inny
pomysł to systemy przekształcania energii
w wodór.
Kolejna możliwość to biomasa: spalanie
drzewa, które jest neutralne klimatycznie,
bo wcześniej zostało posadzone. Ale na to,
by ciąć drzewa, sobie chyba nie możemy pozwolić.
Powoli powinniśmy się przyzwyczajać
do tego, że na każdym dachu będzie elektrownia słoneczna?
– To niegłupi pomysł, istnieją już pożyczki
na ten cel, np. w programie „Czyste powietrze”. To zresztą się opłaca: czas zwrotu
takiej inwestycji to ok. 12 lat, a żywotność
urządzeń to ok. 25 lat.
Trzeba to robić zwłaszcza w budynkach
komunalnych, np. dachy wrocławskich
szkół to miejsca stworzone po to, by je pokryć panelami fotowoltaicznymi.
Brakuje jednak przepisów, nie można
prądu oddawać do sieci. Mamy np. wrocławską elektrownię słoneczną, największą

w Polsce, na dachach spółdzielni Wrocław-Południe. Prąd z tych paneli nie idzie do
mieszkańców, ale tylko na windy czy oświetlenie klatek, właśnie z uwagi na utrudnienia prawne. Mają w tym zapewne swój interes spółki energetyczne.

„Terroryzm” to pierwsza
myśl po tym, jak niewielka
grupa krajów – obok Polski to
Czechy, Estonia i Węgry – gdzie
mieszka 12 proc. obywateli Unii,
zdołała zablokować konsensus
klimatyczny.
W Polsce jesteśmy zakładnikami
naszej energetyki węglowej.
Politycy są z nią powiązani
przez miejsca pracy w spółkach
Skarbu Państwa, więc działają
w interesie jeszcze mniej licznej
grupy

* Arkadiusz
Wierzba
• jest działaczem Fundacji Ekorozwoju i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Wspominał pan, że w 2050 r. mamy konsumować dwa razy więcej energii. Czy to
w ogóle potrzebne, czy energia jest dobrze wykorzystywana?
– Postulaty klimatyczne można streścić
w dwóch słowach: mniej i więcej. Na pewno potrzebujemy mniej konsumpcji: usług
energetycznych, towarów, zwłaszcza mięsa.
Za to więcej zaangażowania obywatelskiego.
We Wrocławiu organizuje się np. grupa
Extinction Rebellion. O co chodzi?
– Ruch zrodził się w kręgu brytyjskich naukowców rok temu. Profesor Jem Bendell
napisał dość ponury tekst, w którym przekonuje, że nie możemy już uniknąć katastrofy.
Ona postępuje na naszych oczach i musimy
przejść do głębokiej adaptacji. Trwa szóste
wymieranie, stąd czas na rebelię: musimy
zmusić polityków, by mówili prawdę i przygotowali nas do życia w świecie, w którym
katastrofa jest faktem.
Nie tylko musimy zrezygnować z emisji
dwutlenku węgla, ale musimy też zadbać
o to, żebyśmy mieli co jeść i dostęp do wody. Im dłużej będziemy to ignorować, tym
bardziej będziemy narażeni na to, że wyginiemy jako ludzkość. To już nie chodzi tylko
o przetrwanie cietrzewia czy pandy, ale o los
człowieka jako gatunku.
Mówimy dużo o węglu, a co z ropą naftową? To przecież także paliwo kopalne
przyczyniające się do zmian klimatu.
– Tak, tu oczywiście trzeba wspomnieć
głównie o sektorze transportu, o samochodach, samolotach i kontenerowcach.
W przypadku samochodów elektromobilność to tylko kwestia czasu, choć też trzeba
się zastanowić nad pozyskiwaniem surowców na baterie oraz ich późniejszą utylizacją. Gorzej jest w przypadku samolotów.
Pytanie, czy my w ogóle musimy tyle latać.
W tej chwili nad naszą głową w Europie
jest ok. 10 tys. samolotów. To też odbicie naszej hiperkonsumpcji.
Powinniśmy przerzucić się na lądowy
transport zbiorowy, dokapitalizować tę gałąź transportu. Duże projekty infrastruktu-
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2090

• W tym roku wg niedawnych jeszcze
przewidywań klimatologów miał topnieć
lód w Arktyce w takim stopniu, w jakim
topi się już

• - Mijający czerwiec był najprawdopodobniej najcieplejszym w historii. W tym
tygodniu mieliśmy kulminację: 36-37 st.
FOT. ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA
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ralne powinny być związane właśnie z komunikacją zbiorową, a nie indywidualną.
Mówi się też, co często wywołuje zdziwienie, że trzeba ograniczyć spożycie mięsa.
Co ma w ogóle moja szynka do ocieplenia?
– Spośród wszystkich decyzji indywidualnych to ograniczenie produktów mięsnych
albo rezygnacja z nich ma największe przełożenie na klimat. Produkcja mięsa jest główną
przyczyną deforestacji na świecie. Zwierzęta
są karmione paszami sojowymi, a ich uprawy
powstają w miejscu Puszczy Amazońskiej.
Można zobaczyć na mapach, jak brazylijski
stan Mato Grosso w ostatnich 30 latach został
zamieniony z puszczy w pole uprawne.
Druga kwestia to metan – gaz, który powstaje w żołądkach krów: on jest dwudziestokrotnie silniejszy niż dwutlenek węgla.
Co ciekawe, zużycie mięsa w Polsce spada. Związek Polskie Mięso był tym faktem
tak zasmucony, że zrobił konferencję z prezydentem Dudą, żeby namawiać Polaków
do jedzenia mięsa. Zatem te ruchy, namawiające Polaków do niejedzenia mięsa, jakieś sukcesy już odniosły.
Co jeszcze możemy zrobić?
– Pomoże ograniczenie wszelkiej konsumpcji towarów i wszystko, co zmierza w stronę
zero waste. Tutaj, w odróżnieniu od mięsa,
trend jest smutny, bo Polacy chcą konsumować coraz więcej elektroniki czy odzieży.
Polacy się jakby jeszcze nie nasycili, może
jak już się nasycą, to to się zmieni; pytanie,
czy jeszcze mamy na to czas.
Pomoże też przesiadanie się na rower,
na komunikację miejską. Ale to, co jest absolutnie najważniejsze, to zaangażowanie
obywatelskie. Udział w demonstracjach,
podpisywanie listów, wywieranie nacisku.
Bez zaangażowania indywidualna decyzja
nie wystarczy.

5
W tym tygodniu było bardzo gorąco. Czy
już wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja w kolejnych latach?
– Można zobaczyć, jak wyglądał rozkład
temperatur w latach 50. i 80., a jak wygląda
teraz. Mówi się czasami o tzw. kostce klimatycznej. Mamy sześć oczek: kiedyś mogliśmy mieć lato chłodne (dwa oczka), średnie
(kolejne dwa) i gorące (znowu dwa). Teraz
mamy jedno pole słabe, jedno średnie, trzy
gorące i jedną nową pozycję: lato ekstremalnie gorące.
Najprawdopodobniej będzie to najcieplejszy czerwiec w historii i pobijemy rekord z czerwca 1811 r. W tym tygodniu mieliśmy kulminację: 36-37 stopni.
Musimy przygotować się na to, że będzie
gorzej, zmierzamy w kierunku dwóch pór
roku: suchej i deszczowej. Z opadami jest
u nas zresztą problem: jesteśmy położeni
na styku dwóch stref klimatycznych – klimatów kontynentalnego i oceanicznego,
dostajemy dwa razy mniej opadów średniorocznie niż w Europie.
Czy nie są to zbytnie straszenie i przesada?
– Podstawowym źródłem wiedzy są dla nas
raporty IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Musimy jednak
sobie zdawać sprawę z jednego mankamentu: oni się zawsze trochę mylili i to zawsze
na naszą niekorzyść. Przewidywania dotyczące tego, jak będzie topniał lód w Arktyce
na 2090 r., spełniły się już teraz.
Gdy popatrzy się na pojedyncze analizy
specjalistów od pokrywy lodowej czy metanu, to sytuacja wygląda znacznie gorzej.
Ci naukowcy często cierpią na coś, co nazywa się depresją klimatyczną: widzą totalną
zapaść tego systemu i bezwład tych, którzy
nas na to mają przygotować.
Rozmawiał Mateusz Kokoszkiewicz
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Rozmowa z twórczyniami „Zorzy polarnej”

Opowiadamy historię wstydl

• Kadr z filmu „Zorza polarna”. Z prawej Lesław Żurek FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Węgierska historia
wciąż jest u nas przemilczana, co izoluje nasz
kraj od reszty Europy –
mówi wybitna węgierska
reżyserka Márta Mészáros,
która we Wrocławiu pokazała najnowszy film „Zorza polarna”.
Magda Podsiadły

M

árta Mészáros wraz ze współpracującą z nią scenarzystką
i dramaturżką Évą Pataki były we Wrocławiu gośćmi Węgierskiej Wiosny Filmowej.

ROZMOWA Z
MÁRTĄ MÉSZÁROS I EVĄ PATAKI
MAGDA PODSIADŁY: W pani najnowszym ﬁlmie rozliczającym się z okresem
tuż po wojnie, akcja rozgrywa się nie na
Węgrzech, a w Wiedniu. Dlaczego?
MÁRTA MÉSZÁROS: Z dwóch powodów.
Raz, że Węgrzy niechętnie dotykają tematów obrachunkowych z okresu drugiej
wojny światowej. Dwa, zainspirował nas
najpierw malutki tekst w węgierskiej gazecie, a potem książka austriackiej historyczki
Barbary Stelz-Marx. Zebrała olbrzymi materiał, przede wszystkim w archiwach rosyjskich, i napisała o doświadczeniach Austria-

ków podczas okupacji alianckiej z początku
lat 50. Jej książka dotyczy problemu ponad
stu tysięcy dzieci pochodzących z gwałtów
dokonywanych przez radzieckich żołnierzy
w streﬁe okupowanej.
ÉVA PATAKI: Barbara Stelz-Marx napisała
w artykule, że bada historię Wiednia pod
czterema alianckimi okupacjami i szuka
historii kobiet i rodzin, rosyjskich i austriackich, i narodzonych wówczas dzieci.
Zaintrygowało nas to i poszłam szperać do
biblioteki. Mártę temat zainteresował natychmiast, bo to jej kino: kłamstwo, narodziny, śmierć, rodzina, wojna.
Te dzieci dorastały myśląc, że ojcowie są
Austriakami, bo przemilczano wstydliwy problem gwałtów.
ÉP: To samo działo się wówczas na Węgrzech. Ale u nas ten temat nadal jest tabu, nikt nie ma śmiałości spojrzeć prosto
w oczy historii współczesnej Węgier. Są
tylko niewyjaśnione historie rodzinne. Jak
choćby ta, że w rodzinach na węgierskiej
wsi, gdzie ludzie mają zwykle ciemną karnację, po wojnie rodziły się blondwłose
i niebieskookie dzieci.
O bolesnych tematach naszej historii nie
mówimy głośno, a w ogóle nie mówimy:
o traktacie w Trianon czy o Holokauście.
MM: Ludzie ukrywają historię najnowszą.
Węgrzy nie lubią dotykać czasu drugiej
wojny światowej i okresu tuż po. To czasy
skomplikowane, wstydliwe. Węgrzy najdłużej pośród hitlerowskich sojuszników
wspierali Niemców. Wycofali się jako ostatni. Sowieci już stali wtedy pod Budapesztem. To dlatego nie lubi się u nas o tym mówić. Wolimy przemilczenia i kłamstwa. Nie
powstał o tym dotąd na Węgrzech ﬁlm.
Polacy i Rosjanie potraﬁą otwarcie mówić o historii powojennej. Mają ważne ﬁlmy. A nasza węgierska historia wciąż jest

skomplikowana, samotna i przemilczana,
co izoluje nasz kraj od reszty Europy.
Mój mąż Miklós Jancsó podejmował te
trudne tematy, ale ciężko mu było zdobyć
pieniądze na realizację ﬁlmów, dopiero sukcesy na Zachodzie pomagały mu robić kolejne.
Postanowiłam opowiedzieć tę fascynującą, ale wstydliwą historię. Austriacy dali
pieniądze na realizację ﬁlmu, no i nie cenzurują historii.
A Węgrzy nadal cenzurują?
MM: Był taki okres odwilży za Kádára, gdy
powstało w węgierskiej kinematograﬁi trochę filmów rozliczających się z okresem
socjalizmu, ale artystycznie słabych. Jancsó
zrobił wtedy bardzo dobry ﬁlm „Wojenna
przyjaźń” (1965) o sowieckim i węgierskim
żołnierzu, ale film nadział się na kłopoty
z cenzurą, bo na ekranie umierał radziecki
żołnierz.
Dziś cenzurę rozpoznaje się u nas po
tym, że nie można zdobyć pieniędzy na
zrobienie ﬁlmu. A kurek mamy tylko jeden.

Akademia filmowa nagrodziła

2

ÉP: To jest system jednookienkowy, czyli
w naszym kraju tylko w jednym miejscu
składasz wniosek o dotację. Co ciekawe,
w czasach socjalizmu były cztery takie miejsca.
Niektórzy reżyserzy bojkotują ten system
nie robiąc ﬁlmów, wycofują się z działalności artystycznej i uczą na uczelniach.
Ale jednak nowe kino węgierskie liczy się
w świecie. Cztery lata temu zdobyliście
Oscara za „Syna Szawła” László Nemesa.
– To drugi Oscar dla Węgier. Ponad trzy dekady temu dostał go István Szabó za „Mefisto”. „Syn Szawła” to pierwsze tak ostre
dotknięcie Holokaustu przez węgierskiego
twórcę, pokazanie Węgra, który jest nie tylko oﬁarą, ale i katem.
Jest też inny doskonały ﬁlm – „1945” Ferenca Töröka, odsłaniający równie wstydliwą część historii wojennej i powojennej
dotyczącej naszego stosunku do Żydów.
Poszukiwanie rodziców, które jest tematem nie tylko pani najnowszego filmu,
to także element pani osobistych trudnych losów?
MM: Każdy metaforycznie szuka swoich rodziców. Bergman szukał w kolejnych dziełach swego ojca, Fellini swojej matki, ojczyzny i rodziny. Każdy reżyser, każdy twórca,
czegoś szuka. Przede wszystkim interesują
mnie jednak ciekawe ludzkie historie, choć
one po trosze są także moimi osobistymi
historiami, bo moi bohaterowie żyją w tych
samych, co ja czasach.
Filmy, które od początku do końca poświęciłam opowieści o moich rodzicach to
trylogia „Dzienniki”.

TYLE OSCARÓW

• zdobyła dotąd kinematografia węgierska. Pierwszego ponad 30 lat temu István
Szabó za „Mefisto”, drugiego cztery lata
temu László Nemes za „Syna Szawła”

Przy drugiej części „Dzienników” zaczęła
się ponad trzydziestoletnia współpraca
i przyjaźń ze scenarzystą i dramaturgiem Évą Pataki.
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liwą, ale fascynującą
• Marta Meszaros
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Éva Pataki
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Węgrzy najdłużej pośród hitlerowskich sojuszników wspierali Niemców.
Wycofali się jako ostatni. Sowieci już stali wtedy pod Budapesztem.
To dlatego nie lubi się u nas o tym mówić. Wolimy przemilczenia
i kłamstwa. Nie powstał o tym dotąd na Węgrzech film
MARTA MESZAROS

Filmy Marty Meszaros
Nagrodzone na światowych festiwalach
Cannes
• 1984 – Technical Grand Prize – zdobywca dla najlepszego filmu za
film „Dziennik dla moich dzieci” (1982)
• 1980 – nominacja do Złotej Palmy za film „Sukcesja” (1980)
• 1977 – Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) za film „Dziewięć miesięcy” (1976)

Wenecja
• 1995 – Nagroda Katolickiego Biura Filmowego (OCIC) – za film „Siódmy pokój” (1996)

Berlinale
• 1994 – nominacja do Złotego Niedźwiedzia za film „Embrion” (1993)
• 1987 – nominacja do Złotego Niedźwiedzia, Srebrny Niedźwiedź oraz
Nagroda Katolickiego Biura Filmowego (OCIC) za film „Dziennik
dla moich ukochanych” (1987)
• 1975 – Złoty Niedźwiedź i Nagroda C.I.D.A.L.C za film „Adopcja” (1975)

MFF w Karlowych Warach
• 2005 – nominacja do Kryształowego Globusa za film „Niepochowany”
(2004)

MFF w San Sebastián
1 WR

• 1978 – Srebrna Muszla za film „Jak to w domu” (1978)

MM: Jan Nowicki, który słynie z wielkiego
poczucia humoru, powiedział mi kiedyś:
patrz, Martusia, jaka interesująca dziewczyna z tej Évy, skacze po trupach twoich
rodziców.
ÉP: [ze śmiechem – red.] Byłam świeżo po
studiach na ﬁlologii węgierskiej na budapeszteńskim ELTE, gdy przyszłam pracować do wytwórni ﬁlmowej. Poznałam wtedy
Mártę, która już była po Złotym Niedźwiedziu na Berlinale za „Adopcję”. Szybko się
polubiłyśmy, znalazłyśmy wspólny język
i tak pracujemy już trzy dekady.
MM: Lubię pracować z tymi samymi ludźmi. Tak jest właśnie z Évą. Niezwykle istotne
jest móc zaufać drugiemu człowiekowi przy
pracy.
Tak jest też z aktorami? Na przykład z pani wieloletnim partnerem życiowym Janem Nowickim?
MM: Janek zagrał ważne w role w wielu
moich ﬁlmach. Często gra też u mnie Ewa
Telega, widzimy ją i w „Zorzy polarnej”. I gra
tu też mój wnuk Jákob Ladányi, w roli wnuka ekranowego zresztą. W ogóle przy pracy
pomaga mi rodzina, i synowie, i wnuki.
Jest też polski operator Piotr Sobociński.
MM: Przyjaźnię się z rodziną Sobocińskich.
Z seniorem Piotrem zrobiłam jeden z moich najlepszych filmów „Siódmy pokój”
o Edycie Stein. Jego śmierć bardzo mnie
dotknęła. Piotrek miał wtedy kilkanaście
lat, jego brat Michał był jeszcze młodszy.
Na szczęście długo żył ich dziadek Witold,
także wybitny operator. Odszedł w ubiegłym roku.
I Piotrek któregoś razu tak stanął przede
mną, nosił okulary, jak jego ojciec, i ja do
niego mówię: no, to kiedyś zrobimy razem
ﬁlm. A on: dobrze, ja będę operatorem.
Junior Piotr nie ma krwi, on ma w żyłach
taśmę ﬁlmową. Takie ma wyczucie kamery,
światła, twarzy aktora. To rodzina genialnych operatorów. Jak on ﬁlmuje w „Zorzy
polarnej” naszą aktorkę Mari Törőcsik!
Opowiedziała pani podczas spotkania
z widzami we Wrocławiu ciekawą rzecz
o tytule swego ﬁlmu.
MM: Byłam kiedyś w Szwecji, daleko na
północy i zobaczyłam zjawisko aurory borealis, czyli zorzy polarnej. Niesamowite. To
chwila dotknięcia tajemnicy światła, Boga,
istnienia, natury całej. Zostało to we mnie
głęboko. Chciałam, by w którymś z moich
ﬁlmów mogła się pojawić. I tak się stało.
ÉP: Tytuł jest metaforą także z punktu widzenia ﬁlmowej opowieści, bowiem o zorzy
opowiada Anton, żołnierz radziecki, który
jest z Murmańska i chciałby tam kiedyś zabrać ukochaną i pokazać jej zorzę polarną.
Nie jest mu to dane, ale jedzie tam potem jego córka, więc jego los metaforycznie się zamyka.
Antona gra zresztą aktor o wrocławskich
korzeniach Lesław Żurek. Mieszkała pani wiele lat w Polsce, ale także w innych
krajach. Gdzie jest ten dom najlepszy?
– Nie czuję, że Węgry to mój kraj, że to moja ojczyzna, choć tu się urodziłam i tu teraz
mieszkam. Ale tak samo kocham Polskę
i Francję. Najlepiej było mi zawsze w Polsce,
odpowiada mi wasz sposób życia, ludzie,
emocjonalność.
Ale czy Polska nie zdąża dziś w podobnym kierunku co Węgry Orbana?
MM: No nie. Choćby patrząc na waszą kinematograﬁę. Mówicie o swojej historii
najnowszej, o wojnie. Nie przekłamujecie, nie przemilczacie. Mieliście Andrze-

ja Wajdę, macie Pawła Pawlikowskiego.
A u nas cisza nieustanna. Kłamstwo totalne.
Gdy mieszkałam w Polsce z Janem Nowickim, przeżyłam stan wojenny, przemiany polityczne, Wałęsę, nastanie demokracji.
Na Węgrzech tego nie doznaliśmy. Mieliśmy
tylko pięć minut, gdy wybuchła rewolucja
1956 roku. I koniec. Mała odwilż za Kádára.
Dzisiejsze czasy na Węgrzech są tak samo paskudne, jak za czasów socjalizmu, jak
w moim ﬁlmie.
Zna pani też Rosję, tam także pani mieszkała i studiowała?
– Era Putina się skończy, i psychicznie,
i ﬁzycznie. W Rosji już rośnie nowe, inne
pokolenie. Rosja to jest wielkie imperium,
w którym trudno przeprowadzić zmiany.
Losy Rosji są związane z losami Stanów
Zjednoczonych. To są dwa agresywne imperia. I w tym jest trudność. Ale ludzie w Rosji
są cudowni.
Ma pani już pomysł na kolejny ﬁlm. Także będzie się rozliczał z czasami socjalizmu na Węgrzech?
MM: Poniekąd. Inspiracją jest książka wybitnego węgierskiego pisarza Tibora Déry
„Niki. Historia pewnego psa”. Znałam Tibora, często go odwiedzałam. Siadywał
w głębokim fotelu, a u stóp miał zawsze
psa. Gdy chodził po mieszkaniu, pies wędrował za nim krok w krok. Uważnie ich
obserwowałam, to była po prostu relacja
dwóch ludzi. Ten obraz wciąż mi towarzyszy.
I gdy szukałyśmy z Évą nowych pomysłów, wrócił do mnie ten obraz. Pisarz z pieskiem. Poszłam do biblioteki i przeczytałam
„Nikiego”. Éva już pracuje nad scenariuszem.
ÉP: Czekamy na decyzję na doﬁnansowanie. Na razie udało nam się dowiedzieć, że
zabrakło na naszym wniosku dwóch pieczątek. Zdobyłyśmy je i od nowa czekamy.
Tibor Déry zapłacił dużą cenę za swoją
nonkonformistyczną postawę polityczną.
MM: Tak, nie był działaczem, ale potępiał
ustrój, mówił głośno, co myślał, wziął udział
w rewolucji 1956 roku i traﬁł do więzienia
na pięć lat. Groziła mu egzekucja, ale świat
zaprotestował i odstąpiono od zgładzenia
pisarza. W planowanym ﬁlmie opowiadamy z Évą o małżeństwie, które traci w drugiej wojnie światowej syna i wtedy traﬁa do
nich pies, który im tego syna zastępuje. Pies
jak człowiek. Przeżywa trudne powojenne
czasy w kraju równie silnie, jak jego rodzina. To niesamowita historia, o miłości, utracie, o zawiedzionych nadziejach, o życiu,
które toczy się dalej.
ÉP: Déry wydał tę książkę w 1955 roku,
przed rewolucją.
MM: To powieść prorocza. Gdy ją pisał, nie
myślał, że wybuchnie rewolucja, że on traﬁ
do więzienia na lata, że jego pies umrze, gdy
on będzie siedział. Zastanawiamy się z Évą,
jak to pokazać w ﬁlmie.
Lubicie panie psy?
ÉP: Uwielbiamy i mamy własne. Marta ma
już piątego, ja mam 15-letniego goldena retrievera.
MM: Miałam w Polsce wspólnego psa z Jankiem Nowickim, Tinę, jacka russella teriera.
Była genialna, chodziła ze mną pracować na
plan ﬁlmowy. W „Nikim” zagra pies profesjonalista, oczywiście, szkolony. Będzie małym psem, takim, jakiego miał Déry.
Rozmawiała Magda Podsiadły
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Na jakie imprezy warto się wybrać podczas wakacji?

Lipcowy rajd kulturalny

• Castle Party w Bolkowie FOT. KRZYSZTOF ĆWIK

• Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze

• Slot Art w Lubiążu FOT. KRZYSZTOF ĆWIK

FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORÓW

uczestniczek i uczestników o ekoświadoSezon ogórkowy? Coś
mość – zachęcają, żeby zabrać ze sobą włanaczynia, nie korzystać z plastików i nie
takiego na Dolnym Śląsku sne
zostawiać po sobie śmieci.
Karnet na festiwal kosztuje 245 zł, na jenie istnieje. Pokazujemy,
den dzień – 145, dla dzieci – 50 zł. Szczegóły
na mamagathering.pl
jak spędzić intensywne
wakacje z kulturą, podróSLOT ART FESTIVAL
żując po regionie

Magda Piekarska

ato to czas wakacyjnych festiwali – swoje święta mają kinomani,
teatromani, melomani wszelkiej
maści, miłośnicy sztuk wszelakich. Można pobujać się w rytm
reggae, zanurzyć się w świat muzycznych
eksperymentów, wziąć udział w inspirowanych mrocznymi dźwiękami przebierankach, poćwiczyć zumbę i zrobić mandalę.
A przy okazji odkryć Dolny Śląsk na nowo.
Oto trasa naszej podróży:

L

MAMA GATHERING
• 4-7 lipca, Domasławice/Dolina Baryczy
Wbrew tytułowi festiwal nie tylko dla mam.
Dla wszystkich kobiet, ale też ich partnerów, przyjaciół, znajomych. No i dla dzieci,
rzecz jasna. Na cztery dni zaplanowano 150
wydarzeń, koncentrujących się wokół zdrowia, edukacji, wsparcia okołoporodowego,
kobiecej seksualności, relacji międzyludzkich, komunikacji bez przemocy, kultury.
Wykłady i warsztaty z kobiecej ejakulacji,
etycznej strony mody, śpiewania kołysanek,
jogi, wegańskiej kuchni, ajurwedy, chustowania, surwiwalu, słowiańskiej gimnastyki,
zero waste, wychowania seksualnego dzieci i świadomego ojcostwa – trudno znaleźć
wątek, które gospodynie Mama Gathering
(architektka Kasia Dobrowolska, scenografka i kostiumolożka Marta Stoces i graﬁczka
Alicja Koszutska) by pominęły.
A to wszystko od rana do pierwszej nocy, w trzynastu lokalizacjach – mniejszych
i większych namiotach, ale też w plenerze.
A jeśli zechcemy między warsztatami wyrwać się na zakupy – na terenie kampusu
znajdziemy towarzyszący imprezie targ
MAMAMarket z ręcznie robionymi, ekologicznymi kosmetykami, ubraniami, biżuterią, zabawkami, ziołami i szamańskimi
instrumentami. Organizatorzy apelują do

• 9-12 lipca, Lubiąż
Po dwóch dniach przerwy przenosimy się
do Lubiąża, gdzie czeka około pięciuset wydarzeń. Wśród gości specjalnych psychiatra
prof. Bogdan de Barbaro, publicyści Edwin
Bendyk i Szymon Hołownia, poeci Małgorzata Lebda i Jakub Kornhauser, ﬁzyk Marcin Popkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz Grupa Filmowa
Darwin, której kanał na youtube.pl ma ponad 113 mln wyświetleń.
O stronę muzyczną zadbają m.in. Kraków Street Band, Bokka, Sorry Boys i L.U.C.
wraz z Rebel Babel Ensemble. Będzie można wziąć udział w rozmaitych warsztatach
– od beatboxu, przez śpiew alikwotowy,
gospel, empatyczny ruch, taniec irlandzki,
zumbę, akrobatykę, aż po haft płaski, origami i rozpoznawanie tropów zwierząt. Organizatorzy zapraszają też na seanse do slotowych kin (w repertuarze m.in. „Florida Project” i „Złodziejaszki”, najlepsze dokumenty
minionego sezonu i ﬁlmy ze wschodu) i na
spektakle teatralne (wśród nich „Oriana”
wrocławskiego Teatru Kombinat).
Warto dodać, że Slot opiera się mocno
na kilku fundamentach – to twórczość, wolność, spotkanie, miłość i wiara. No i ekologia – dlatego organizatorzy zachęcają do
przyjazdu na festiwal pociągiem, zabierania własnych naczyń, nieużywania plastikowych sztućców i słomek.
Karnet na cały festiwal kosztuje od 150
zł (dla uczestników w wieku od 6 do 12 lat),
przez 250 (13-25 lat), aż po 300 zł (od 26 lat
w górę). Można kupić tańsze bilety na 1, 2,
3 lub 4 dni. Na miejscu jest pole namiotowe, zaplecze gastronomiczne. Dodatkowo
płatne są prysznice i parking. Szczegółowy
program na stronie slot.art.pl

CASTLE PARTY
• 11-14 lipca, Bolków
Odrobinę spóźnieni (bo nie mogliśmy przed
finałem wyrwać się z Lubiąża) lądujemy
w Bolkowie. W tych dniach malownicze
ruiny bolkowskiego zamku zaludniają

uczestnicy festiwalu. Castle Party to propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią bawić
się tym, co mroczne, ciemne, krwawe i ponure. Z naciskiem na „bawić się”, bo choć
uczestnicy pojawiają się tu w wampirycznym makijażu i demonicznym kostiumie,
nikt tu nikogo straszyć nie będzie. To przede
wszystkim muzyczny festiwal – w tym roku
wystąpią m.in. SÓLSTAFIR, Dawn of Ashes,
Merciful Nuns, UK Decay, Lord of The Lost,
Solar Fake.
W trzech klubach wystąpią DJ-e z całej
Europy, a publiczność będzie mogła wziąć
udział w tematycznych zlotach. Szykujcie
gorsety, malujcie pazury na czarno, wciągajcie kabaretki!
Na miejscu można przenocować na polu
namiotowym, karnet na cały festiwal kosztuje od 270 do 290 zł (w zależności od tego,
czy kupimy go z wyprzedzeniem, czy dopiero na miejscu), bilet na jeden dzień – 180 zł.

FESTIWAL TEATRÓW
ULICZNYCH
• 19-21 lipca, Jelenia Góra
To już 37. edycja tej imprezy, ściągającej
tradycyjnie tłumy widzów na jeleniogórski
Plac Ratuszowy. Kogo zobaczymy tym razem? M.in. Mr Pejo`s Wandering Dolls, interaktywny show teatru z Sankt Petersburga, nawiązujący do tradycji karnawałowych
z całego świata – od średniowiecznej Europy
po Nową Gwineę; Kijowski Teatr Uliczny Highlights z Wesołą bajką o smutnej królewnie; Gilada Shabtaya z Izraela, który pokaże
nam najsilniejszego człowieka na świecie,
najbardziej giętkiego akrobatę, ogniomistrza i wyjątkowego żonglera; ﬁnlandzko-izraelskie Donkey Duo, łączące północną
precyzję z południowym temperamentem.
Wstęp na spektakle wolny, program na
stronie teatrnorwida.pl

GÓRY LITERATURY
• 13-20 lipca, Nowa Ruda i okolice
Szybki transfer do Nowej Rudy, którą traktujemy jako bazę na osiem długich dni. To
festiwal, którego gospodarzami są pisarka
Olga Tokarczuk i poeta Karol Maliszewski.
Zgodnie z nazwą to święto literatury, choć
organizatorzy proponują zdecydowanie
szerszą perspektywę. W Nowej Rudzie
i okolicach – m.in. Schronisku Orzeł na
Sokolcu, Zamku Książ czy Pałacu Sarny zaplanowano serię spotkań, wystaw, seansów
ﬁlmowych, spacerów i koncertów.

Wśród gości tegorocznej edycji znaleźli
się dziennikarka „Wyborczej” Beata Maciejewska, publicystka i feministka Kinga
Dunin, pisarki i pisarze Radka Denemarkova, Petra Hulova, Agneta Pleijel, Maciej Zaremba Bielawski, Jacek Dehnel, Marek Krajewski, reżyserki i reżyserzy Jagoda Szelc,
Agnieszka Smoczyńska i Borys Lankosz,
aktorzy Anna Seniuk i Robert Więckiewicz,
architekt Zbigniew Maćków.
W programie są wystawy komiksów
i koncerty m.in. Lao Che i Pablopavo. Są pokazy „Fugi” i „Ciemno, prawie noc”. I wiele
innych atrakcji. Warto pospieszyć się z rezerwacją noclegów w Nowej Rudzie, żeby
zapewnić sobie intensywny tydzień z kulturą, w pięknych (i niepowtarzalnych) okolicznościach przyrody. A w międzyczasie wpłacić datek na organizację festiwalu na portalu
wspieram.to – pozbawione ministerialnej
dotacji Góry Literatury przyjmą z otwartymi
ramionami każdego mecenasa. A niezależnie od tego, czy zdecydujemy się wspomóc tę
inicjatywę, wstęp na wszystkie odbywające
się w jej ramach imprezy mamy za darmo.
Szczegółowy program na proﬁlu Facebookowym Gór Literatury.

KONTEKSTY
• 25-29 lipca, Sokołowsko
Po pięciu dniach oddechu fundujemy sobie
wycieczkę do Sokołowska. Dziewiąta edycja
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej zaprasza do jednej z najciekawszych
dolnośląskich miejscowości. Jeszcze niedawno wydawało się, że Sokołowsko lata świetności ma dawno za sobą – nikt jeszcze nie
marzył o Davos, kiedy dr Brehmer otwierał tu
pierwsze sanatorium przeciwgruźlicze. Dziś
śladem tej prosperity jest bryła budynku sanatorium, która ocalała cudem – kilka razy ledwie uniknęła doszczętnego spalenia. Odkąd
w Sokołowsku zaczęła działać Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, sanatorium dostało
drugie życie. Konteksty są jednym z trzech
festiwali, które się tu odbywają.
Hasłem tegorocznej edycji jest pytanie:
Wszystko już było?, inspirujące do rozważań
dotyczących miejsca współczesnej sztuki,
zawieszonej pomiędzy tradycją a awangardą. Kuratorka Kontekstów Małgorzata Sady
zaprosiła do współpracy m.in. Agnieszkę
Rayzacher, Izabellę Gustowską, Józefa Robakowskiego, Natalię LL i Zorkę Wolny.
Dokładny program dopiero zostanie
ogłoszony, warto więc śledzić stronę www.
contexts.com <http://www.contexts.com>.pl
i proﬁl Facebookowy festiwalu. +
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Wywiad z Magdaleną Dobrzańską-Frasyniuk

W obronie czerwonego paska
– Za chwilę dojdziemy do takiej
skrajności, że Kasia
czy Janek powiedzą mamie lub
tacie „Błagam, tylko
nie mów nikomu, że
mam czerwony pasek”.

widzę odwrotną tendencję. Mimowolne upokarzanie dotyczy bardziej tych dzieci, które ten czerwony pasek mają, osiągnęły pewien
sukces, a my go deprecjonujemy,
mówiąc, że nie jest ważny.
Mam świadomość tego, że nie
każde dziecko postawi sobie taki cel.
Ludzie mają różne predyspozycje
i zainteresowania. Ale jeśli dla kogoś
nauka jest istotna, to nie upokarzajmy go z tego powodu. Wszyscy zasługują na szacunek. Dzieci też mają
swoje ambicje i cele, poprzez które
się realizują. Dajmy im do tego prawo. Co więcej, dopingujmy.
Postęp zawsze był oparty o wiedzę. Ludzie stawiają sobie cele, do
których dążą. Osiągają je, czasem
nie, ale te cele i ambicje są motorem rozwoju społeczeństwa. I jako
społeczeństwo powinniśmy cieszyć się z tego, że to młode pokolenie chce coś osiągnąć. Nie mówię
tu wyłącznie o czerwonym pasku,
on jest raczej elementem rozmowy o tym, czy edukacja pozostaje
w polskim społeczeństwie istotnym ogniwem rozwoju. Bez solidnych podstaw w edukacji staniemy
się wtórnymi analfabetami.

ROZMOWA Z
MAGDALENĄ
DOBRZAŃSKĄ-FRASYNIUK

Czyli?
– Że deprecjonujemy ciężką pracę
dzieci.
Lata temu, gdy uczeń miał
czerwony pasek, nierzadko grupa
rówieśnicza określała go mianem
„kujona”. To wyróżnienie na świadectwie było czymś nieakceptowalnym. A teraz, mam wrażenie,
dorośli stają się taką grupą.
W ostatnim czasie część rodziców
zaczęła pokazywać w mediach społecznościowych świadectwa swoich
dzieci. Pokazują też medale z zawodów sportowych, dyplomy z konkursów poetyckich czy konkursów
piosenki. Duma jest naturalna, czy
to osiągnięć dzieci, czy to z ich zaangażowania społecznego. Pozwólmy
więc też na bycie dumnym z tych
czerwonych pasków, bo przecież
rodzice nie pokazują ich w złych intencjach. Dzieciaki zdobyły je ciężką
pracą, sumiennością i zaangażowaniem. To są wartości niezwykle potrzebne w dorosłym życiu. Czerwony
pasek nie zawsze oznacza, iż dziecko
jest wybitnie zdolne, ale dość często
oznacza, iż się solidnie napracowało.
Dziwi panią, iż rodzice są z tych dzieci dumni?
Za chwilę dojdziemy do takiej
skrajności, że Kasia czy Janek powiedzą mamie lub tacie „błagam,
tylko nie mów nikomu, że mam
czerwony pasek…”.

Przestaliśmy wierzyć ekspertom, profesorom różnych
dziedzin, istotniejsze stały się opinie. Tę powszechną
pogardę do wiedzy rozprzestrzenia PiS. Po cichu mówi
nam, iż wiedza nie jest nikomu do życia potrzebna, że
władza powie lepiej, co trzeba myśleć i jak

A one chcą się uczyć, sprawia im to
realną przyjemność i cieszą się ze
swoich sukcesów szkolnych. Ile razy słyszeliśmy o dorosłych, którzy
będąc dziećmi coś sobie wymarzyli
i później to osiągnęli? Nie zawsze
jest to historia dziecka, które robiło
coś pod przymusem rodzica.

„Myślę, że chodzi o co innego:
o mimowolne upokarzanie tych,
co paska nie dostali. Brak złotego medalu olimpijskiego nie
potępia, brak paska spycha na
dno” – napisał Zbigniew Hołdys.
– Ściskam mocno, ale się z nim
po prostu nie zgadzam. Obecnie

Inny argument przeciwko czerwonym paskom to ten, że od
podstawówki uczy się dzieci wyścigu szczurów.
– Zawsze, stawiając sobie jakiś cel
albo realizując marzenie, bierzemy udział w jakiejś konkurencji.
Nie ma takiego obszaru, gdzie byłoby inaczej.
Z resztą nie tylko w Polsce tak
jest. W Wielkiej Brytanii mamy
na przykład tzw. honors, czyli system, w którym nagradza się dzieci
w trzech dziedzinach: nauce, innych obszarach rozwoju, czyli np.
sporcie albo sztuce oraz pracach
społecznych. Ludzie są różni, ale

Dla pani ten czerwony pasek jest
też pewnym symbolem i wpisuje się w szerszy kontekst. Jaki?
– Mam poczucie, że wiedza i fakty
przestały być w przestrzeni publicznej ważne. Przestaliśmy wierzyć ekspertom, profesorom różnych dziedzin. Istotniejsze stały
się opinie.
Tę powszechną pogardę do
wiedzy rozprzestrzenia PiS, który
prowadzi tak narrację, aby nas do
solidnej wiedzy zniechęcić. Po cichu mówią nam, iż wiedza nie jest
nikomu do życia potrzebna, że nawet przeszkadza, że władza powie
lepiej, co trzeba myśleć i jak.
Aby się temu skutecznie przeciwstawić musimy jako obywatele
nie tylko umieć pisać, ale też czytać i słuchać ze zrozumieniem. Bez
tych umiejętności łatwiej będzie
nami manipulować.
Chciałabym więc, abyśmy
w dyskusji na temat czerwonego
paska nie wylali dziecka z kąpielą i nie doprowadzili do sytuacji,
w której rozmowę o edukacji doprowadzimy do walki rodziców
dzieci „bez pasków” z tymi, co te
paski mają. +
Rozmawiała Karolina Kijek

Magdalena
Dobrzańska-Frasyniuk
• wrocławska przedsiębiorczyni,
działaczka społeczna, założycielka
międzynarodowej szkoły.

Prezydent Wrocławia

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego:

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019

al. Jarzębinowa 4, lokal mieszkalny nr 39
Powierzchnia lokalu
Cena wywoławcza w zł
Wadium
Minimalna wysokość postąpienia

Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd
cz 2.
w czwartek

6NDOD

POLSKA
ATLAS SAMOCHO'2:<

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

2

2019

/2

Skala 1:300 000

1 WR

Wśród argumentów drugiej
strony są takie, że te paski na
świadectwach to w zasadzie bardziej dla dobrego samopoczucia
rodziców, a nie dla dzieci.
– Rozumiem te głosy, na pewno są
takie przypadki. Ale jest gros dzieci,
które robią to dla siebie. A myśląc
tylko w kategorii dobrego samopoczucia rodziców, robimy ze wszystkich dzieciaków bezwolne istoty.

• Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk FOT. TOMASZ PIETRZYK / AGENCJA GAZETA

cz 1.
w środę

POLSKA
ATLAS SAMOCHODOWY

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33925390

1

/2

2019

19,00 m2
122 000,00 zł
12 200,00 zł
1 220,00 zł

Lokal mieszkalny oglądać można w dniach od 01.07.19r. do 05.07.19r.,
od 08.07.19r. do 12.07.19r., oraz od 15.07.19r. do 18.07.19r. w godz.
9.00 – 14.00, po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Klienta
nr 10, ul. Gajowickiej 96A, tel. 71 338-00-52.

Cena „Wyborczej” i każdej części atlasu 14,99 (z VAT 8%)

KAROLINA KIJEK: Broni pani
czerwonych pasków na świadectwie w dyskusji, która obecnie
trwa na ich temat w przestrzeni
publicznej. Dlaczego?
MAGDALENA DOBRZAŃSKA-FRASYNIUK: Bo niepokoi mnie
fala niechęci wobec rodziców i ich
dzieci, które mają świadectwo
z wyróżnieniem. Obserwując tę
debatę, zaczęłam się martwić, że
popadamy w skrajność.

tym, którzy się starają, te starania
powinno się wynagradzać. I ten
czerwony pasek jest po prostu elementem motywacji. Nie może być
powodem do wstydu.

U W A G I:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8
w sali nr 215, II piętro o godz. 10:00 dnia 30 lipca 2019 r.
2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 23 lipca
2019 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302
0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
3. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy
w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, I p. Ogłoszenia
o przetargach dostępne są również w internecie pod adresem: http://bip.um.wroc.pl
5. Prezydent Wrocławia może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Nabywania i Sprzedaży
Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 148
tel. 71 777 77 59.
REKLAMA 33926910
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Rowerem po okolicach Bolesławca

Pełna magii
trasa
Łużyce-Bory
Już można przejechać
całą trasę, która składa
się z dwóch części. Pętlę
na południe od Bolesławca przedstawiamy dzisiaj,
odcinek północny z Bolesławca do Kliczkowa –
za tydzień.
Sławek Szymański

rasa „Łużyce-Bory” zaczyna się
na dworcu kolejowym w Bolesławcu, kilkaset metrów dalej
do wyboru są dwa kierunki:
skręcam w stronę Warty Bolesławieckiej, bo ciekawi mnie, jak wygląda
zupełnie nowy, zbudowany w tym roku odcinek szlakiem dawnej kolei. Przez Bolesławiec przejeżdża się łatwo i szybko, głównie
wydzielonymi ścieżkami rowerowymi.

T

AŻ CHCE SIĘ JEŹDZIĆ
Tuż za rondem, na granicy Bolesławca,
wjeżdżamy już na trasę poprowadzoną
szlakiem kolejki. Trzeba jeszcze tylko
przejechać Kruszyn, miejscowość tuż
pod miastem, i zaczynają się pola i lasy.
Trasa prowadzi z dala od ruchu samochodowego, jest zielono, słychać szum opon
i świergot ptaków, oddycha się tu głębiej.
Nawierzchnia jest gładka jak na lotnisku,
jedzie się znakomicie. Jest też dość szeroko, na ścieżce swobodnie mija się trzech
rowerzystów.
Tam, gdzie szlak przecinają ulice lub szosy, przygotowano widoczne oznakowanie.
Jeśli ktoś szuka trasy, gdzie można pojeździć z dzieckiem w foteliku lub w przyczepce, to powinien się wybrać właśnie tutaj. To
również bardzo dobre miejsce na rodzinną
wycieczkę z dziećmi, które już same jeżdżą
na rowerze.
Niedaleko za Kruszynem dojeżdżamy do
Warty Bolesławieckiej. Na skraju miejscowości znajduje się budynek stacji kolejowej
z 1905 r. i na całej trasie jest to właściwie
jedyny zachowany element dawnej infrastruktury kolejowej (w przyszłości być może
pojawi się więcej pamiątek tego typu).
W Warcie Bolesławieckiej jest też ciekawy pałac z XVI w. (rozbudowany później

w stylu barokowym). Trzeba do niego zjechać ze szlaku, ale niedaleko.
Tuż za starą stacją skręcamy w prawo, a później od razu wjeżdżamy w jedną
z dwóch lokalnych uliczek i po kilkuset metrach traﬁmy do pałacowej bramy. To posesja prywatna, ale brama jest zapraszająco
otwarta, można wejść i obejrzeć z bliska
pałac, który jest w trakcie renowacji, duże
wrażenie robi też park z pięknym starodrzewiem. Rosną tam dostojne dęby szypułkowe Zbyszko i Maćko (oba po ok. 400 lat),
jest 280-letnia lipa Jagienka, są 140-letnie
tulipanowce czy 100-letnie platany.

ZACZYNAJĄ SIĘ
LEKKIE GÓRKI
Za Wartą Bolesławiecką trasa prowadzi
głównie wśród pól, chwilami szpalerami
drzew, robi się też lekko pofałdowana – to już
przedsmak bardziej pagórkowatych okolic
Pogórza Kaczawskiego. A na horyzoncie od
czasu do czasu widać czerwony dach zamku
Grodziec, położonego na charakterystycznym, górującym nad okolicą stożku.
W weekend na trasie było mnóstwo rowerzystów w każdym wieku, na rowerach trekkingowych, miejskich, MTB czy szosowych.
– Najważniejsze, że trasa jest bezpieczna
– zauważyła pani Beata z Bolesławca, która,
jak mówi, odkryła ją dwa dni wcześniej, a teraz wybrała się tu znowu, planując wycieczkę po okolicy, tak żeby przejechać ok. 50 km.
Dojeżdżamy do Iwin. Tam znajduje się
jedyne drobne utrudnienie, ponieważ trasa
na kilkaset metrów się urywa – przy jej końcu trzeba skręcić w drugą uliczkę w prawo
i szybko wjeżdża się znowu na szlak dawnej
kolejki. A później łagodnymi zakosami i lekko pod górkę docieramy do miejsca, gdzie
kończy się ta część trasy. Jest tam wiata,
gdzie można odpocząć, a poza tym to ciekawy punkt widokowy. Blisko ścieżki są ruiny
starego wapiennika – poprzemysłowe budowle mają intrygujące kształty.
Nieco dalej, w dolince, rozciąga się malownicza panorama Raciborowic i położonych dalej wzgórz. Z drugiej strony widać
bliski już zamek Grodziec, do którego można stamtąd dojechać wąską szosą w lewo
(wielu rowerzystów tak właśnie robiło),
a później czerwonym szlakiem „Miedzi i Kamienia” w kierunku wsi Jurków.

W NIEDZIELĘ PACHNIE
CHLEBEM
Od końca „kolejowego” odcinka trasy do
Raciborowic Dolnych prowadzi szybki
zjazd. Ucieszyłem się, że wybrałem się do

Informacje praktyczne

• Tu kończy się ścieżka szlakiem kolei
wąskotorowej. Z prawej w tle widoczny
stożek, na którym stoi zamek Grodziec
FOT. UM BOLESŁAWIEC

Szlak Łużyce-Bory:
pętla na południe od Bolesławca
• Długość tego odcinka to ok. 39 km. Fragment jest poprowadzony szlakiem dawnej
kolei wąskotorowej (w sumie 12 km od Bolesławca do Raciborowic Dolnych), a reszta
lokalnymi szosami, gdzie ruch w weekendy
jest znikomy.
• Po drodze jest kilka krótszych i dłuższych
podjazdów, ale bez ekstremalnych wyzwań –
suma przewyższeń to ok. 310 m
• Nawierzchnia to prawie w całości równy
asfalt (tylko krótki fragment jest brukowany).
• Krajobrazowo i przyrodniczo trasa jest
urozmaicona, atrakcją są też ciekawe i liczne
zabytki. Po drodze warto zobaczyć m.in.
odnawiane pałace w Warcie Bolesławieckiej
i Ocicach, stary kościół ewangelicki tzw. Perłę
Żeliszowa, obiekty elektrowni wodnej i ruiny
pałacu w Kraszowicach, średniowieczne
malownicze wiejskie kościółki w Żeliszowie,
Starych Jaroszowicach, Kraszowicach czy
Ocicach.
• Stałym elementem krajobrazu są też liczne,
często naprawdę okazałe zabudowania
mieszkalno-gospodarskie z XVIII i XIX w.
• Z zaopatrzeniem w kalorie i wodę po drodze
nie ma problemu – sklepy czynne w sobotę
i w każdą niedzielę, usytuowane tuż przy szlaku, znajdziemy w Raciborowicach, Żeliszowie,
Nowych Jaroszowicach i Kraszowicach. Natomiast na gastronomię można liczyć raczej
tylko w Bolesławcu.

tej miejscowości właśnie w niedzielę, a to
dlatego, że akurat tego dnia (w sobotę nie)
miejscowa piekarnia wypieka cały asortyment swoich produktów. Od godz. 12 można
tam liczyć na świeżutkie bułki czy rogaliki.
Trudno się oprzeć, bo zapach pieczonego
chleba czuć od razu po zjeździe, na samym
początku wsi. Pod piekarnią stało już zresztą kilkanaście rowerów.
Dalej trasa prowadzi przez Raciborowice Górne, miejscowość z ciekawą historią,
w tym industrialną.
Przy średniowiecznym kościele skręcam
w niepozorną uliczkę w prawo, która wyprowadza na lokalną szosę do Żeliszowa. Nawierzchnia jest świetna, jedzie się lekko pod
górkę, mozaika pól i lasów jak z obrazka.
Przed Żeliszowem znowu zjazd, a po lewej stronie nad wsią góruje dziwna, trochę
posępna wieża, mnie na pierwszy rzut oka
skojarzyła się z Tolkienem.
To jednak dzwonnica dawnego kościoła
ewangelickiego – tzw. Perły Żeliszowa. I nie
ma w tej nazwie grama przesady. Przede
wszystkim jest to jedyny w Polsce kościół
zbudowany na planie elipsy. Powstał pod
koniec XVIII w., a zaprojektował go nie byle
kto, bo prawdziwa gwiazda ówczesnej architektury Carl Gotthard Langhans (twórca
Bramy Brandenburskiej). Do budowy nie
użyto ani jednego gwoździa, wszystko opiera się na zaciosach.

1 WR
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• Krajobrazy na
całej trasie są
zachwycające.
Nawierzchnia
głównie asfaltowa
FOT. UM BOLESŁAWIEC

Na pierwszy rzut oka świątynia wydaje
się niepozorna, ale kiedyś mogła pomieścić
nawet 3,5 tys. wiernych.
Żeby „Perłę Żeliszowa” obejrzeć z bliska,
trzeba na głównym skrzyżowaniu wsi skręcić w lewo, a po kilkuset metrach w prawo,
obok szkoły. Warto, bo budowla, choć zaniedbana, robi niesamowite wrażenie.
Do środka nie wejdziemy, ale na tablicy
obok jest kilka pomysłowych zdjęć, na których widać imponujące wnętrze kościoła.
Natomiast na końcu wsi jest położony XIV-wieczny kościół św. Jana Nepomucena
w bardzo dobrym stanie.
Z Żeliszowa jedziemy dalej przez Stare
Jaroszowice, które, gdy się przyjrzeć, okazują się niesamowicie ciekawe. Jest tam szczególnie dużo starych, klimatycznych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, w tym
szachulcowych (w ogóle po drodze jest tego
typu zabudowy sporo). Część z nich nadal
jest wykorzystywana, część to kompletne
ruiny, ale są też obiekty pięknie odrestaurowane, tonące w zadbanych ogrodach. Tu
można sobie wyobrazić, jak dawniej mogły
wyglądać te tereny.

GÓRKI I MIKROWYPRAWY

Punkty
postojowe

Zamki
i pałace

Zabytkowe
świątynie

Obiekty sportu
i rekreacji

Bolesławiec

Obiekty cenne
przyrodniczo

Tomaszów
Bolesławiecki

39

Kruszyn
Rakowice
Bożejowice

KILOMETRÓW

Warta
Bolesławiecka

Łaziska

Lubków

Otok
Wartowice
Iwiny

Kraszowice
Nowe
Jaroszowice

1 WR

Suszki

Żeliszów

Raciborowice
Górne

Trasa powstała dzięki Unii Europejskiej
Projekt transgraniczny

Wąskotorówka
sprzed stu lat

Ł

• Dawna kolej wąskotorowa
Bolesławiec – Nowa Wieś Grodziska
(Kleinbahn Bunzlau – Neudorf AG)

użyce-Bory, rowerem przez
kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” to projekt
transgraniczny współﬁnansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, a realizowany
we współpracy pięciu gmin: Bolesławiec (partner wiodący), Warta
Bolesławiecka, Osiecznica, gmina
miejska Bolesławiec oraz miasto
Bernsdorf na Łużycach.
– Zależało nam na tym, by pokazać walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu. Projekt
jest transgraniczny, dlatego szlak
zaczyna się na dworcu kolejowym w Bolesławcu. Chodzi o to,
aby turyści z Niemiec mieli łatwy
dostęp do trasy, ale oczywiście jest
to ułatwienie dla wszystkich osób,
które przyjadą do nas koleją – mówi
Roman Jaworski, zastępca wójta
gminy Bolesławiec.

– W połowie września oﬁcjalnie
kończymy realizację projektu, ale
jest plan, by w przyszłości ścieżka
dawną trasą kolejową sięgnęła do
Grodźca, gdzie znajduje się piękny
zamek. Dodam, że mamy zamiar
zbudować podobną ścieżkę, również
dawną trasą kolejową, w kierunku
na północ od Bolesławca.
Co ważne, przebieg trasy Łużyce-Bory jest wyznaczony z punktu
widzenia rowerzysty.
– Każdy odcinek został sprawdzony,
przejechany i mogę zapewnić, że cała
trasa jest przyjazna. Przebiega przez
tereny ciekawe krajobrazowo, a poza tym obejmuje większość zamków
i pałaców w naszym regionie – mówi
Jarosław Babiasz z urzędu gminy Bolesławiec, który sam jest zapalonym rowerzystą, a trasę Łużyce-Bory wyznaczał na bazie własnych doświadczeń.
Na szlaku trwają już ostatnie prace. Pełne oznakowanie, nowoczesnymi tablicami z piktogramem, będzie
gotowe w połowie lipca.

L

• Tyle liczy opisywna dziś trasa
rowerowa

12
KILOMETRÓW

Stare
Jaroszowice
Raciborowice
Dolne

Nowa

Odcinek
północny

inia kolejowa, po trasie której możemy dziś przejechać
rowerem, została otwarta 10
kwietnia 1906 r. Miała wtedy 24,7
km długości i prowadziła z Bolesławca w kierunku południowo-zachodnim, a kończyła się w powiecie
złotoryjskim w Nowej Wsi Grodziskiej, łącząc się z linią Złotoryja –
Lwówek Śląski.
W latach 50. kursowało tu 7 par
pociągów trzeciej klasy. Połączenia pasażerskie zostały zamknięte
w 1976 r., a w 2000 r. zlikwidowano
całą trasę.
Od tej pory władze gminy Bolesławiec i gmin ościennych starały
się o przejęcie i inne, turystyczne
wykorzystanie tej linii. Działania te
wieńczy wytyczony i wybudowany
w tym roku szlak rowerowy „Łużyce-Bory”.

• Tyle ma fragment trasy poprowadzony szlakiem
dawnej kolei
wąskotorowej
od Bolesławca
do Raciborowic
Dolnych

Za Nowymi Jaroszowicami zaczyna się
mocno pagórkowaty, lesisty teren. Trasa
prowadzi wąską, krętą asfaltową szosą,
niektóre podjazdy mogą być wyzwaniem,
ale na szczęście nie trzeba być Rafałem
Majką, żeby je pokonać (choć szosowcy lubią te okolice, spotkałem ich tam wielu). Po
ostatnim podjeździe czeka nagroda – szosa
wspina się na górkę, z której rozciąga się panorama doliny Bobru.
Dalej jest długi zjazd do Kraszowic,
gdzie szlak na skrzyżowaniu skręca w prawo, ale warto zrobić tam dwie mikrowyprawy. Można pojechać prosto, przez most
kratownicowy, do obiektów zespołu elektrowni wodnych z 1900 r. Zachowano tam
m.in. oryginalne mechanizmy i układy sterowania zasuwami jazu i komór turbinowych przy budowlach hydrotechnicznych.
Warto też pojechać jeszcze kawałek dalej
do Ocic (ok. 2,5 km z Kraszowic). Znajduje się tam ciekawy, remontowany pałacyk
(w Ocicach trzeba kierować się na Nowogrodziec), jest też okazały, opuszczony kościół ewangelicki.
Druga mikrowyprawa kraszowicka (1,7
km od głównego skrzyżowania) prowadzi do malowniczych, kompletnie zarośniętych ruin pałacu (na wspomnianym
skrzyżowaniu trzeba skręcić w lewo, drogą wzdłuż Bobru, jest tam szlak rowerowy
w kierunku na Wartowice). Wokół pałacu
znajdują się opuszczone zabudowania
gospodarcze, a całość robi niesamowite
wrażenie.
Wracamy na naszą trasę, która łączy się
tu ze szlakiem ER-4 „Dolina Bobru”. Za Kraszowicami kolejny długi podjazd, za którym
znajduje się miejscowość Otok. Można tam
zobaczyć m.in. zabytkowy folwark neogotycki z 1898 r., a ciekawostką jest fragment
brukowanej drogi. Ale to żadne kocie łby:
ma już ponad 100 lat, a oryginalne fragmenty nadal są w świetnym stanie.
Dalej trasa prowadzi starymi, cienistymi
alejami, a ostatnia miejscowość przed Bolesławcem to Rakowice. Tam warto zobaczyć
zabytkową posiadłość dworską Rakowice
z neogotyckimi budynkami gospodarczymi z początku XIX w. i parkiem z licznymi
pomnikami przyrody. Główny budynek
pałacowy pokrywa nietypowy, beczkowaty
dach, a na elewacji zachowały się bogate
neogotyckie zdobienia. Nie są to ruiny, toczy się tam zwykłe codzienne życie, jednak
cała posiadłość jest dziś mocno podupadła
(znajduje się ok. 150 m od szlaku, przy placu
zabaw w Rakowicach trzeba pojechać prosto, w stronę Bobru).
Niedaleko za Rakowicami zaczyna się już
Bolesławiec, ale przez dłuższy czas jedziemy
jeszcze przyjemną szosą przez las, tuż nad
rzeką, później prosto w ul. Gdańską i plantami, m.in. wzdłuż murów miejskich, aż dojedziemy do dworca kolejowego. +
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Przemówienie z uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Na zamaszystej orbicie
wokół planety Wrocław
To miasto po wojnie zostało ufundowane na historycznym paradoksie:
skazane na zagładę przez
niemieckich obrońców,
zostało z miłością odbudowane rękami przybyszów,
imigrantów, nowych osiedleńców.
Olga Tokarczuk

J

eżeli mamy jakieś wewnętrzne mapy przestrzeni uznawanej za swoją,
to z pewnością moja mapa przedstawia Dolny Śląsk.

„NIE BYŁO MNIE TUTAJ,
KIEDY DZIAŁY SIĘ WAŻNE
RZECZY”
Mieszkam we Wrocławiu od trzynastu lat,
ale i przedtem zatrzymywałam się tu na dłużej lub krócej. Kiedy po maturze z małego
miasteczka na Opolszczyźnie wybierałam
się w świat, już wtedy naturalne ciążenie
Wrocławia z jego awangardą artystyczną
i potężnym ośrodkiem akademickim, mnóstwem przyjaciół, którzy wybrali tu studia,
a także poczucie bliskości, umieszczało
mnie w orbicie tego miasta.
Ja jednak, paradoksalnie, chciałam odlecieć jak najdalej w świat. To „najdalej”
było Warszawą, gdzie wylądowałam w 1980
roku na pierwszym roku studiów psychologicznych, pozostawiając za sobą wszystko
co znajome, przyjazne, oswojone i bliskie.
Rzuciło mnie w sam środek historii. Kiedy
zajmowałam miejsce w akademiku, trwały
już strajki sierpniowe i cała Warszawa stała w korkach podzielona na cztery części
strajkującymi tramwajami, które ułożyły
się w wielki krzyż wzdłuż ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.
Nie było mnie więc tutaj, kiedy działo się
wiele ważnych rzeczy, kiedy zawiązywały
się najgłębsze znajomości i przyjaźnie, kiedy
ustały się wspólne fronty i razem wydeptywało się bruk ulubionych ulic.
Z powodów sercowych zamieszkałam we
Wrocławiu przez rok po studiach, osiedlając
się potem na jakiś czas w Wałbrzychu i Nowej Rudzie. Jednak zawsze, chcąc nie chcąc,
poruszałam się po zamaszystej orbicie wokół planety Wrocław.

„MARZY MI SIĘ
RZECZPOSPOLITA SILNA
SWOJĄ RÓŻNORODNOŚCIĄ”
Pierwszy raz zobaczyłam Wrocław jako
dziecko, musiało to być – liczę w głowie
– chyba w 1968 roku, a ja miałam sześć lat.
Samochód wjechał w przestrzeń, jakiej ni-

• Olga Tokarczuk podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia FOT. FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA

Wrocław to dla mnie odwaga
osadników, pionierski
dar asymilacji do nowych
warunków, otwartość na to
co inne, rozumienie historii jako
nieustającego kontinuum,
a także pewna wschodnia
pogoda ducha i gościnność
gdy wcześniej w swoim życiu nie widziałam,
a przypominam ją sobie zaskakująco dobrze, zwłaszcza że od jakiegoś czasu stwierdzam u siebie jakąś nadzwyczajną pamięć
wydarzeń z dzieciństwa (czasem wręcz
wydaje mi się, że lepiej pamiętam własne
dzieciństwo niż to, co było wczoraj, a to ewidentny znak, że zaczynam się starzeć).
Ulice biegły przez puste, zarośnięte trawą
place, domy stały rzadko, daleko od siebie,
rozrzucone. To jest Wrocław, powiedziała
moja mama i wyjaśniła mi, że te puste place
były kiedyś gęsto zabudowane, zamieszkiwali je ludzie, że było tu miasto.
Powiedziała jeszcze, że ją to przeraża.
Zapamiętałam to słowo i związane z nim
doświadczenie – że miejsce może przerażać, że pustka, jaka powstała po dawnych
wojennych zniszczeniach, paradoksalnie
nieustannie wiąże nas z przeszłością i każe
nam pamiętać, co tu się zdarzyło.
Dzisiaj we Wrocławiu nie ma już pustych
miejsc pozostałych po usuniętych gruzach.
To miasto po wojnie zostało ufundowane na
wielkim historycznym paradoksie: obwołane twierdzą i skazane na zagładę przez swoich niemieckich obrońców, zostało z miłością odbudowane rękami przybyszów, imigrantów, nowych osiedleńców.

Jestem federalistką i regionalistką, wierzę w Europę zjednoczonych regionów
i marzy mi się Rzeczpospolita zdecentralizowana, silna swoją różnorodnością. Wierzę też w ruchomy układ różnych warstw
naszej tożsamości, które się nie eliminują,
lecz wzajemnie dopełniają. Można być jednocześnie Europejką, Polką i Dolnoślązaczką, a także wrocławianką.

„WROCŁAW JEST
ABSOLUTNYM
EWENEMENTEM
NA MAPIE ŚWIATA”
Nasz kraj nie jest jednoznacznym monolitem, zawsze składał się z wielu historii,
doświadczeń, wspólnot, dialektów i kultur, a także – choć to niestety już bardziej
przeszłość – języków. Po drugiej wojnie
światowej komuniści w jakiś nieprawdopodobny sposób przyswoili sobie endecką
wizję Polski jako kraju jednolitego etnicznie
i kulturowo. Wraz z modernizacją umierały gwary i dialekty, regiony kraju zamieniły
się w pojęcia administracyjne, co najwyżej
różniące się strojami ludowymi, które tak
chętnie prezentowały wszędzie na świecie
Państwowe Zespoły Ludowe Pieśni i Tańca
– „Mazowsze” i „Śląsk”.
A przecież doświadczenie historii Dolnoślązaków jest inne niż doświadczenie górali
z Podhala, czy ludzi z Podlasia. Na dodatek
Dolny Śląsk stał się po wojnie miejscem
przyjaznym dla wszelkiej maści imigrantów
i przybyszy: Greków, reemigrantów z Francji,
Żydów, a przede wszystkim tzw. repatriantów
z dawnych Kresów i mnóstwa różnych niespokojnych dusz, które szukały tutaj nowego
życia, schronienia, przygody czy bogactwa.
Jest jednocześnie Wrocław stolicą wielkiego europejskiego regionu Śląska, ale
przede wszystkim tego obszaru, który na-

zywamy Dolnym Śląskiem – regionu o wyjątkowej historii, jako że na jego obszarze
dokonała się niespotykana nigdzie w Europie, prawie całkowita wymiana ludności po
drugiej wojnie światowej, co czyni go absolutnym ewenementem na mapie świata.
Jego historia i specyfika nieustannie
mnie fascynuje i inspiruje. W losach moich wrocławskich i dolnośląskich współobywateli śledzę losy mojej własnej rodziny
i podziwiam umiejętność budowania społeczeństwa od nowa, choćby na gruzach i pustych placach.
Wrocław to dla mnie odwaga osadników,
pionierski dar asymilacji do nowych warunków, otwartość na to, co inne, rozumienie historii jako nieustającego kontinuum,
a także pewna wschodnia pogoda ducha
i gościnność. Jest dla mnie przywilejem, że
mogę tu mieszkać i pracować.
Stałam się honorową obywatelką jednego z najpiękniejszych, najważniejszych
miast w Europie, miasta światowego
i w świecie rozpoznawalnego. Traktuję ten
tytuł z dumą jako wielki zaszczyt i jednocześnie pisarski obowiązek. +

Olga Tokarczuk
• Pisarka, eseistka, dwukrotna laureatka Nike,
pierwsza polska laureatka Man Booker Prize.
W poniedziałek otrzymała tytuł Honorowego
Obywatela Wrocławia podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej Wrocławia w Starym Ratuszu.
W laudacji podkreślono, że Olga Tokarczuk
jest najbardziej znaną spośród żyjących
artystek i artystów Wrocławia. Że jej książki
przetłumaczono do tej pory na ponad 30
języków, doczekały się inscenizacji i adaptacji
filmowych.
I że Wrocław to jeden z dwóch jej domów.
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Nagroda za Wielki Test Wiedzy o Unii Europejskiej

Unia Europejska
na wyciągnięcie ręki
Unia Europejska
jest bliżej naszej
codzienności, niż
myślimy. Można było się o tym przekonać podczas wizyty
studyjnej w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli.
Ilona Niebał

ojechali tam z Wrocławia zwycięzcy internetowego Wielkiego Testu
Wiedzy o Unii Europejskiej.
Kto wie najwięcej o Unii?
Wyjazd poprzedziło spotkanie w warszawskiej siedzibie
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE), gdzie
uczestników powitała Agnieszka
Średniawa, zajmująca się w PKE
protokołem dyplomatycznym.
Była to jednocześnie okazja do poznania się ponaddwudziestoosobowej grupy.
Kto znalazł się wśród laureatów
naszego konkursu? Marta (nazwisko do wiadomości redakcji) na co
dzień zajmuje się zawodowo funduszami europejskimi we Wrocławiu. Leszek Kwieciński jest politologiem, pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Karol (nazwisko do wiadomości redakcji) mieszka w Warszawie, jest
inżynierem. Pochodząca również
z Warszawy Klara Birchley studiuje politologię na Uniwersytecie
Kent w Wielkiej Brytanii, a aktualnie korzysta z programu Erasmus
we Włoszech. To zdobywcy czterech głównych nagród.
Z Wrocławia był też Tomasz
Lesiów, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego – laureat innego konkursu wiedzy o UE,
przeprowadzonego na stoisku
Komisji Europejskiej podczas Gitarowego Rekordu Guinnessa na
wrocławskim Rynku 1 maja.

P

PRZYSTĘPNIE
O WSZYSTKIM

1 WR

Unia Europejska jest skomplikowaną strukturą, ale można o niej
mówić w bardzo przystępny sposób – przekonywał warszawski
zespół PKE, zarazem to udowadniając. Podczas przedwyjazdowego seminarium Filip Skawiński
z Wydziału Politycznego omówił
obecną sytuację w UE i rolę Przedstawicielstw KE w krajach człon-

• Na zdjęciu od lewej: Karol, Marta (nazwiska do wiadomości redakcji), Tomasz Lesiów, Klara Birchley
i Leszek Kwieciński FOT. ILONA NIEBAŁ

Wiele przykładów
nieprawdziwych
informacji, w tym
ciągle aktualizowane
zestawienia
prokremlowskich
dezinformacji, można
znaleźć na poświęconej
wyłącznie temu stronie
Euvsdisinfo.eu

kowskich. Poza takimi tematami
jak brexit czy dokończenie negocjacji wieloletniego budżetu Unii,
nie został pominięty niechlubny
dla naszego kraju fakt, że Komisja
Europejska uważa, że w Polsce nastąpiło złamanie konstytucji.
Projekty i działania komunikacyjne PKE przedstawili Bartłomiej
Balcerzyk i Aleksandra Granat
z Wydziału Komunikacji. Jednym
z przykładów takich działań jest
skierowana do młodych ludzi
kampania #EUandME, przekonująca, że dzięki Unii życie jest
bezpieczniejsze i łatwiejsze. Do
wszystkich natomiast skierowana
jest inicjatywa „Wojownicy Klawiatury”, skupiona na budowaniu społeczności zaangażowanej
w walkę z dezinformacją.
Imponujące budynki, m.in.
Berlaymont, Charlemagne i Europa, znane z medialnych relacji na
tematy związane z Unią Europejską, z bliska uczestnicy wyjazdu
zobaczyli już wieczorem, po przylocie do Brukseli. Kolejny dzień
rozpoczęła wizyta w Komisji Eu-

ropejskiej. Agnieszka Wieczór
z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu
omówiła rolę i funkcjonowanie
Komisji Europejskiej.
Temat fake newsów i dezinformacji dotyczącej UE przybliżyła
Martyna Bildziukiewicz, specjalistka ds. informacji i komunikacji
z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
Ostatni dzień pobytu w sercu Europy otworzyło spotkanie
w kolejnym ważnym miejscu
– w Parlamencie Europejskim.
Jego rolę przybliżyli Leszek Gaś
z Biura Prasowego Parlamentu
Europejskiego, szef polskiej sekcji
wizyt i seminariów w PE oraz Jan
Tymowski z Sekretariatu Kwestorów, a uczestnicy odwiedzili nie
tylko wnętrze budynku PE, ale
także samą salę obrad plenarnych.
Ostatni punkt programu – prezentację dotyczącą roli Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej
– przedstawił Bartosz Napieralski
z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w Radzie Unii Europejskiej. Przed
wyjazdem na lotnisko grupa zwiedziła budynek Europa.

ZERO BIUROKRACJI
Wizyty studyjne w założeniu Komisji Europejskiej mają umożliwiać przepływ informacji między osobami, które wpływają na
ostateczny kształt danej polityki,
a obywatelami, którzy stykają się
z tymi założeniami na co dzień,
np. w swojej pracy zawodowej.
Rzeczywiście – program był intensywny, bezpośredni i konkretny,
a okazji do zadawania pytań było
bardzo wiele. Z jakimi wrażeniami laureaci opuszczali Brukselę?

Wyjazd studyjny
do Brukseli nagrodą
w konkursie
• Z okazji piętnastej rocznicy
wejścia Polski do Unii Europejskiej
zorganizowaliśmy internetowy
Wielki Test Wiedzy o Unii Europejskiej, którego zwycięzcy pojechali
w nagrodę do Brukseli.
• Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce od ponad 10
lat organizuje ok. 10 wizyt studyjnych do Brukseli rocznie. Dodatkowym w tym roku był wyjazd dla
dziennikarzy przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego. Poza
przedstawicielami mediów uczestniczą w nich nauczyciele, laureaci
szkolnych konkursów, naukowcy,
samorządowcy, czasem posłowie
ze wszystkich ugrupowań politycznych, prawnicy i przedsiębiorcy.
• – To sposób na komunikację
ze społeczeństwem, dlatego już
dwukrotnie w wyjeździe studyjnym
uczestniczyli również blogerzy,
vlogerzy i influencerzy, ponieważ
ich zasięg jest gigantyczny – mówi
Bartosz Zadura, specjalista ds. mediów w Wydziale Prasowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. – Program dobierany jest
do konkretnej grupy – otwieramy
wprowadzeniem w tematykę instytucji, a później myślimy, co będzie
najbardziej interesujące dla uczestników – dodaje.

– Wiem, że dzięki wygranej poznałem Brukselę inaczej niż większość turystów. Jestem pozytywnie zaskoczony intensywnością
programu. Możliwość bezpośredniej rozmowy i otwartość pracowników instytucji robi doskonałe
wrażenie – przyznaje Karol.
Marta jest przekonana, że wyjazd pozytywnie wpłynie na jej codzienną pracę: – Zajmuję się funduszami unijnymi, czyli pewnym
wycinkiem związanym z tematyką unijną. Ogromną wartością jest
dla mnie to, że wizyta pozwoliła
mi umiejscowić moją pracę w całym systemie. Wcześniej nie byłam
świadoma tej wielkiej, szerokiej
perspektywy wszystkich efektów,
jakie Unia wnosi do naszego życia.
Beneficjenci funduszy z pewnością też nie mają tej świadomości
– teraz będę mogła próbować im
to przekazać.
Klara Birchley rozważa pracę
w instytucjach UE w przyszłości.
W Belgii była już w ramach
programu Erasmus, a od 2014 roku jest aktywna w Europejskim
Parlamencie Młodzieży.
Ciekawymi spostrzeżeniami
dzieli się Leszek Kwieciński: – Wizyta potwierdziła to, co wiedziałem – fakt żywych, intensywnych
relacji pomiędzy instytucjami
– Radą Unii, Radą Europejską
oraz Komisją Europejską, a także
Parlamentem Europejskim. Bardzo interesujące było posłuchać
osób, które pracują tam na co
dzień, niezwykle kompetentnych
i wyspecjalizowanych w swoich
działkach, bardzo zaangażowanych w swoją pracę. To pokazuje,
jak wiele Polek i Polaków znalazło już w instytucjach unijnych
możliwość rozwoju zawodowego
i osobistego. W Polsce często Unia
jest rozumiana jako oddalona instytucja i mityczna Bruksela. Tymczasem Unia Europejska nie jest
biurokratyczną strukturą. Ludzie
tu pracujący rozumieją Unię jako
rzeczywistą integrację – szeroki
proces nie tylko o charakterze polityczno-administracyjnym, ale też
o charakterze społecznym.

NIE SAMĄ UNIĄ
ŻYJE BRUKSELA
Bruksela i Belgia słyną jednak nie
tylko z instytucji unijnych i z tego, że deszcz pada tam kilka razy
dziennie, o czym też każdy miał
okazję się przekonać. Od kuchni
podczas wizyty studyjnej udało
się poznać nie tylko pracę unijnej
administracji. Pyszne gofry i mule,
a także inne specjały grupa skosztowała w restauracjach L’Atelier
Europeen i Chez Leon, a czekoladę
i piwo w zależności od wieku każdy degustował w wolnym czasie
– trzeba przyznać, niezwykle ograniczonym. +
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I CENACH

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450
Esperal 602 812 218, 71/357 70 71.
Esperal – Lubin, 603 123 112

Ojca

Sprzedam Skodę Rapid, 1,2 TSI, Ambition
Max, 2014, przebieg 15 000, 513 536 412.

telefon:

składają
Zarząd i Pracownicy Fast Finance SA
www.nekrologi.wyborcza.pl/33927751

71 371 73 55
pon.-pt. 8-16

Dolnośląskie Linie Autobusowe Spółka
z o.o. we Wrocławiu przyjmie chętnych
do pracy na stanowisko elektryk
samochodowy.
Zgłoszenia: tel. 71/7828131 w 103
lub mail: kadry@dla.com.pl

Pani

Praca na budowie Kiełczów. 18 zł netto
godz. Umowa. Tel. 514 851 750

Małgorzacie Krynickiej -Duszyńskiej

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
J. POLSKI - NAUCZYCIEL, 601 76 31 57

Ojca
e-mail:
składają

Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy,
110 mkw, Sienkiewicza/Wyszyńskiego,
tel. 603 077 153.

reklama@wroclaw.agora.pl

Dyrekcja i Pracownicy
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

AWARIE montaż zamków, serwis
drzwi izraelskich, gerda, innych, 501 104 158

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927553
Zamki, awarie, montaż, tel. 601 774 386.

Rodzinie Zmarłego
Maszyny stolarskie tel 603 210 226

dr Jerzego Milacha
wyrazy współczucia
składają

fax:

koleżanki i koledzy z Katedry i Zakładu Patomorfologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

(nie dotyczy konsumentów)

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl

71 37 17 386
33927730.z

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927647

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

Wyrazy głębokiego współczucia

Ewie Smolec

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

W KAŻDYWTOREK
Z „WYBORCZĄ”

z powodu śmierci

Taty

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl

reklama@wroclaw.agora.pl

nekrologi:
nekrolog@wroclaw.agora.pl

koleżanki i koledzy
z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
i Departamentu Infrastruktury i Transportu
Urzędu Miejskiego Wrocławia

informuje,
że dnia 25 czerwca 2019 r. został
wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Kobierzyce

wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do najmu
(Zarządzenie Nr RINiŚ.0050.1.0118.2019
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia
25 czerwca 2019 r. w sprawie wykazania
do najmu w drodze przetargu ustnego
części nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi
Bielany Wrocławskie, przeznaczoną na cele
rekrecyjne).

ogłoszenia:

składają

Wójt Gminy Kobierzyce

33927512

Prezydent Wrocławia

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927169

ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy

ZASIŁEK
POGRZEBOWY

ARCHON
Zakład Pogrzebowy

71/ 344 30 30
- całodobowe przewozy Zmarłych,
- kompleksowe usługi kremacyjne i pogrzebowe,
- ekskluzywne karawany Mercedes i Jaguar,
- międzynarodowe przewozy Zmarłych
11 lokalizacji we Wrocławiu:
- Krzywoustego 287
- Bogusławskiego 33
- Hallera 112
- Włodkowica 37
- Traugutta 67
- Skłodowskiej-Curie 49
- Trzebnicka 64
- Kiełczowska 90
- Grabiszyńska 101
- Zaporoska 83
- Warszawska 2
oraz Witosa 43, Jelcz-Laskowice
www.zaklad-pogrzebowy.com.pl

l ZUS wypłaca zasiłek
pogrzebowy po śmierci pracownika oraz tego członka
rodziny, który był na jego
utrzymaniu, przy czym pracownik, po którym należy się
zasiłek, mógł być na zasiłku
chorobowym albo na urlopie
bezpłatnym czy macierzyńskim, emeryta, rencisty lub
członka jego rodziny, który
uprawniony był do pobierania
po nim renty rodzinnej.
Zasiłek wypłacany j est osobie, która pokryła koszty
pogrzebu i posiada na to
rachunki. Od 1 marca 2011 r.
zasiłek pogrzebowy wynosi
4.000 zł.

ul. Pusteckiej;
w Biurach

Ogłoszeń
„Gazety Wyborczej”
we Wrocławiu i okolicach

BIURA OGŁOSZEŃ

Ratyń, AM-7, dz. nr 29/1, 112/2 (Bp);
51.14070 N 16.85069 E
1289 m2;
WR1K/00318383/0;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
180 000,00 zł;
18 000,00 zł

Podatek VAT doliczany jest do ceny ustalonej w przetargu.
Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2019 r. na
konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – nr 36 1020 5226
0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.

Telefoniczne
Biuro Ogłoszeń
„Gazety Wyborczej”
pn.-pt. 8-16
tel. 71 37 17 355
Wrocław, pl. Solny 2/3
pon.-pt. w godz. 8-16

”Gdyby nie było śmierci,
życie nie wydawałoby się nam tak piękne”
Mikołaj Gogol

obręb:
GPS
pow. działki:
KW nr
Przeznaczenie w mpzp:
Cena wywoławcza:
Wadium:

BP – Wydawca nie odpowiada za zawartą
w ogłoszeniu deklarację.

33927728.z

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8
w sali 215 o godz. 10.00 dnia 9 sierpnia 2019 r.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu
zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie,
na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.um.wroc.pl/gn oraz pod adresem
www.bip.um.wroc.pl
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu
Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84,
e-mail: wns@um.wroc.pl
Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
33926906
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Polskie Super Bowl na Stadionie Olimpijskim

Futbol na małym zakręcie
Do niedawna futbol amerykański
dynamicznie rozwijał się w Polsce,
trwała hossa tej
dyscypliny. Jednak
ostatnio nadeszła
stagnacja. Czy dobre
czasy futbolu powrócą?

sezonem. – Będzie więcej billboardów, trwałych reklam w MPK
i akcji z partnerami. Mówi się, że
jesteśmy niszą, ale futbol amerykański nie jest skażony wulgarnymi śpiewkami na trybunach, do
tego fajnie wygląda w reklamach.
Nowych partnerów warto szukać
zwłaszcza w korporacjach, tam są
Amerykanie – podkreśla.
Z kolei Wyszkowski zapowiada
większe zaangażowanie marketingowe oraz zacieśnienie współpracy z NFL Alumni, organizacją zrzeszającą byłych zawodników najbogatszej ligi świata NFL. W planach
jest także powrót reprezentacji
Polski i nacisk na szkolenie dzieci.

Piotr Bera

ZWIĘKSZYĆ
FREKWENCJĘ

2012 r. na Stadionie Narodowym
w Wa r s z aw i e
w obecności 23
tys. widzów Seahawks Gdynia ograli w wielkim
ﬁnale Warsaw Eagles. W kolejnych
latach mecze o Polskie Super Bowl
z trybun oglądało nieco mniej widzów, ale liczby i tak robiły wrażenie: 16,5 tys. rok później i 14 tys.
w 2015 r. na Stadionie Miejskim we
Wrocławiu.
To więcej, niż wynosiła przeciętna frekwencja na meczach piłkarzy Śląska w sezonie 2014/15.
Zobaczymy, jakie wielkie zainteresowanie widzów wywoła jutrzejszy ﬁnał polskiego Super Bowl
na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. A w nim miejscowa ekipa
Panthers znów stanie przed szansą zdobycia mistrzostwa Polski.
W finale wrocławianie zmierzą
się z obrońcami tytułu – Lowlanders Białystok.

Futbol amerykański nigdy nie był tak
popularny we Wrocławiu jak piłka
nożna czy żużel. W dekadę nie można zmienić wieloletniej tradycji. Śląsk
i Betard Sparta to zdecydowanie dwa
najważniejsze kluby w mieście, ale
trzecie miejsce jest do wzięcia. – Była siatkówka kobiet na dobrym poziomie, jest nadzieja na odrodzenie
męskiej koszykówki w ekstraklasie.
Panthers mają potencjał, ale najważniejsze będzie sukcesywne zwiększanie frekwencji co sezon o co najmniej
500 osób – uważa Plotan.
W Polsce Pantery nie mają sobie równych, wygrywają z każdym
różnicą kilkudziesięciu punktów.
Tylko w półfinale tegorocznych
rozgrywek rozbili Seahawks 52:6.
To przepaść.
– Nawet nasi kibice mówią, że
lubią wyrównane mecze. Zawsze
chcemy grać o mistrzostwo Polski, ale potrzebujemy rozwoju. Nie
możemy oglądać się za siebie – odpowiada Latoś.+

W

BYŁA HOSSA. WRÓCI?

1 WR

Wydawało się, że hossa futbolu
amerykańskiego w Polsce będzie
trwać. Futboliści wzbudzali spore
zainteresowanie, telewizje prześcigały się w relacjach z treningów,
zarządcy wybudowanych na Euro
2012 stadionów sami zabiegali o organizację polskiego Super Bowl.
I nagle przyszedł kryzys. Tąpnięcie na futbolowej giełdzie odczuwalne jest aż do dziś.
– Jednym z atutów futbolu amerykańskiego była egzotyka. Każdy
chciał zobaczyć, o co tyle szumu.
Ten moment już minął i nawet
Panthers, którzy są w europejskiej
czołówce, mają problemy z frekwencją. Musi nastąpić wymiana
pokoleniowa – futbol to młody
sport i jeszcze nie narodziła się
tradycja uczęszczania wielopokoleniowymi rodzinami na te mecze
– uważa Seweryn Plotan, dyrektor
zarządzający firmą Sponsoring
Insight, zajmującą się badaniem
potencjalnej efektywności sponsoringu w sporcie.
Plotan przed laty jako menedżer Devils Wrocław sam był zaangażowany w rozwój futbolu.

• Czy Panthers Wrocław (w białych koszulkach) zostaną mistrzami
Polski? FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W 2014 r. Diabły, razem z inną
wrocławską drużyną Giants, połączyły siły. Tak powstali Panthers,
którzy od samego początku podbijają Polskę i Europę. W 2016 r.
Pantery wygrały Ligę Mistrzów,
a jutro mogą sięgnąć po trzecie mistrzostwo Polski, grając w szóstym
ﬁnale z rzędu.
W tym sezonie wygrali wszystkie mecze ligowe i dwa z trzech
w europejskich pucharach. Przegrali tylko z mistrzem Szwajcarii,
gdy kontuzji doznał rozgrywający
Chris Forcier.
– Niższa frekwencja pokazuje, że trzeba walczyć o kibica. Inne dyscypliny też mają problem,
a stadiony zapełniają tylko najważniejsze wydarzenia lub mecze
reprezentacji. Gdyby środowisko futbolowe zmobilizowało się
i przyjechało do Wrocławia, to
Stadion Olimpijski byłby zapełniony – twierdzi Marcin Wyszkowski,
prezes Ligi Futbolu Amerykańskiego.

PARADOKS
DOMINACJI
Paradoksalnie jednym z elementów działających na niekorzyść
futbolu amerykańskiego w Polsce
jest dominacja Panthers. Wrocławianie mogą poszczycić się nie
tylko znakomitymi wynikami
sportowymi, ale także wynoszącym ponad 2 mln zł budżetem
oraz stadionem ze sztuczną murawą, którego zazdrości im cała Europa. Pantery jako jedyne
mogły przeznaczyć 250 tys. zł na
wylot do Stambułu na mecz z mistrzem Turcji.
Poza tym do Wrocławia ściąga się najlepszych zawodników
z innych klubów w lidze. Zdaniem
prezesa Panthers Michała Latosia
to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
Sukcesy nie spadły im z nieba.
Chociaż niektórzy twierdzą, że
tak poważni sponsorzy jak Tarczyński, Mitutoyo, KFC, Hummel,

Toyota czy Gatorade pojawili się
nieco szczęśliwie.
Latoś: – To wieczne narzekanie,
na które nie mamy wpływu. Robimy swoje. Dlatego przyjeżdżają
do nas zawodnicy z całego kraju,
a przecież nie płacimy im za grę.
Pomagamy w załatwieniu pracy,
przeniesieniu na inną uczelnię
oraz wynajmie mieszkania, pożyczamy busa do przeprowadzki.
Tak było w przypadku trzech zawodników Olsztyn Lakers, którzy
przed sezonem podpisali kontrakty z Panthers. Jeden z nich dostał
nawet pracę w korporacji dzięki
klubowym kontaktom. Po kilku
miesiącach założył własną działalność gospodarczą.

Władze Ligi Futbolu
Amerykańskiego
zapowiadają
skuteczniejsze działania
marketingowe,
inwestycje w szkolenie
dzieci oraz przywrócenie
funkcjonowania
reprezentacji Polski

Polish Bowl XIV
• Panther Wrocław – Lowlanders
Białystok, Stadion Olimpijski, sobota, godz. 18. Bilety od 12,5 zł do 35 zł
można kupić na stronie kupbilet.pl.

NADZIEJA
W JUNIORACH
Przyszłość należy jednak do najmłodszych. Pantery prowadzą
sekcje juniorskie, gdzie trenuje 20
dzieci w wieku od sześciu do 12 lat.
– Najważniejsze jest wychowywanie młodych sportowców nie
tylko do gry ze starszymi zawodnikami, ale przede wszystkim do
dorosłego życia. Młodzi ludzie,
którzy potraﬁą w codziennej gonitwie znaleźć czas na futbol i dobrze
grają technicznie, szybko mogą
zostać wzmocnieniem pierwszego zespołu – zapewnia Karolina
Janas, dyrektor grup młodzieżowych Panthers.
Dlaczego więc na zwykłe mecze
ligowe Panthers przychodzi ok. 1,5
tys. widzów, a na szlagiery dwa razy więcej?
Plotan: – Futbol nie jest zbyt widoczny. Panthers bardzo starannie
prowadzą media społecznościowe,
eksploatują ten kanał komunikacji
do granic możliwości. Ale w ten
sposób docierają wciąż do tego
samego grona odbiorców. Brakuje
działań na zewnątrz.
Latoś nie oponuje i już zapowiada wzmożone działania
marketingowe przed kolejnym

Prezydent Wrocławia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy:

ul. Porębskiej;
obręb:
Stabłowice, AM-32, dz. nr 113 (Bp);
GPS
51.14361 N 16.90031 E;
pow. działki:
397 m2;
KW nr
WR1K/00257957/9;
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z decyzją nr 6802/17 Prezydenta
Wrocławia z dnia 12.12.2017 r. o warunkach zabudowy: Budowa budynku
mieszkalnego wolno stojącego, jednorodzinnego wraz z niezbędna
infrastruktura techniczną;
Cena wywoławcza:
190 000,00 zł;
Wadium:
20 000,00 zł
Podatek VAT będzie doliczony do ceny otrzymanej w przetargu.
Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 29 lipca 2019 r. na
konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – nr 36 1020 5226
0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8
w sali 215 o godz. 10.00 dnia 5 sierpnia 2019 r.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu
zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie,
na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.um.wroc.pl/gn oraz pod adresem
www.bip.um.wroc.pl
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu
Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84,
e-mail: wns@um.wroc.pl
Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
33926852

16
Gazeta Wyborcza

TO JEST GRANE

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko,
Marta Gruszecka,
Łukasz Kamiński,
Rafał Zieliński
Wieczorne podjadanie może
i budzi wyrzuty sumienia, ale
często trudno mu się oprzeć.
Zwłaszcza gdy kryje się pod
postacią pysznego wegańskiego
langosza na warszawskim
Nocnym Markecie, pierogów
z jagodami z krakowskiego
Przypiecka czy tajskiego
street foodu w gdańskim
Słonym Spichlerzu. Oto kilka
miejsc w Polsce, gdzie można
przekąsić coś nocną porą.

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym
dworcu Warszawa Główna Osobowa przecinają się szlaki weekendowych wędrówek tysięcy głodnych warszawiaków i przyjezdnych. Dla jednych jest to pierwszy
przystanek wieczoru, dla innych
ostatni, tuż przed snem. Między
ustawionymi w dwóch rzędach
knajpkami (m.in. Supperlardo,
El Puertito, Mąka i Woda, Night
Burger, Łowcy Syren, The Cool
Cat, Langosze, Brasil On The Plate
czy Dogidog) tłumnie gromadzą

REKLAMA 33925110

się fani ulicznego jedzenia, dobrych piw i win. Niesieni fantazją
imprezowicze mogą też sobie
przystrzyc brodę lub zrobić tatuaż. Siłą Nocnego Marketu jest nie
tylko samo jedzenie (za wegańskie
langosze można oddać duszę
diabłu), ale też i atmosfera – wystarczy zamknąć oczy, wsłuchać
się w gwar, wwąchać w feerię
zapachów, by poczuć się jak na
wakacjach.
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3.
Czwartek-niedziela. Od godz. 17
do godz. 1.

KRAKÓW
• Zapiekanki z Okrąglaka. Kultowe, smaczne, różnorodne.
W letnie weekendy czynne niemal
do rana. Do wyboru opcja wegetariańska, wegańska i z mięsem,
kilkanaście sosów i dodatków.
Kolejka niemal zawsze długa, co
tylko potwierdza, że zapiekanki
z Okrąglaka to najlepszy pomysł
na nocny głód. Ceny od kilku do
kilkunastu złotych.
→ Zapiekanki z Okrąglaka,
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz.
Od godz. 10 do godz. 3.
• Przypiecek. Pyszne pierogi
przez całą dobę. Od ruskich,

przez wegetariańskie, z kapustą
i grzybami, szpinakiem czy brokułami, po owocowe – z jabłkami,
śliwkami, truskawkami, jagodami
albo ze słodkim serem. Pierogi
to zdecydowanie najsłynniejsza
potrawa Przypiecka. Do wyboru
też zupy – chłodnik kresowy,
barszcz czerwony, rosół,
a dla wygodnych
żurek w kubku na
wynos. Ceny pierogów od 13 do 25 zł,
zup już od 7 zł.
→ Przypiecek, ul.
Sławkowska 32.
Czynne całą dobę.
• Pizzatopia. Dowolne
składniki, słynne rzemieślnicze ciasto z naturalnej
mąki (miękkie jak chmurka! – czytamy w komentarzach klientów),
jedna cena i czas oczekiwania
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego
serdeczna obsługa, nawet późno
w nocy, kiedy goście bywają różni.
Pizzę można wziąć na wynos albo
zjeść w przyjemnym i zielonym,
bo na krakowskich Plantach,
ogródku. Cena za jedną to 24 zł.
W weekendy czynne do 2 w nocy.
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od
godz. 11 do godz. 1.

GDAŃSK
• Słony Spichlerz. To pierwszy
w Gdańsku food hall, który powstał
z inspiracji takimi miejscami jak
warszawskie Koszyki czy lizboński TimeOut Market. Na dwóch
poziomach znajduje się dziewięć
restauracji i Salty Bar.
Fani kuchni azjatyckiej
mogą spróbować
tajskiego street foodu w Bangkuk by
Thai Thai i kuchni
japońskiej w Ramen & Sushi by
Mitsuro, miłośnicy
włoskiej pizzy mogą
wybrać się do Czerwonego Pieca, a wegetarianie
i weganie swoje kroki pokierują
do Vegemadre. Ci, którzy nad
morzem chcieliby spróbować ryb,
mogą śmiało zamawiać w Deliﬁsh,
a spragnieni kuchni polskiej w nowym wydaniu znajdą coś dla siebie
w Gwar Bistro. Na miłośników burgerów i prosecco czeka Sexy Bull,
w Chwila Moment będzie coś dla
fanów misek z różnych stron świata, a słodkim zakończeniem będzie
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz
w tygodniu i w niedzielę działa do
23, a w weekend do 1 w nocy.

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10.
Niedziela-czwartek od godz. 8 do
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8
do godz. 1.

WROCŁAW
W centrum miasta zjemy m.in.
burgery w słynnym Pasibusie:
lokale na Świdnickiej i św. Antoniego są czynne od niedzieli do
czwartku do godz. 1, a w piątki
i soboty dwie godziny dłużej.
W Pasażu Pokoyhoff działają Do
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje
m.in. quesadillas, a drugi owoce
morza. Działają w czwartki do
2, a w piątki i soboty do 4. Dosyć długo czynne są multitapy
serwujące jedzenie. Do godz. 2,
a w soboty i niedziele do 4 otwarty jest Doctor’s Bar, codziennie
do 2 działa Pinta (kuchnia działa
krócej niż sam pub), a Pod Latarniami serwujący m.in. klasyczne
obiady do godz. 2, w czwartki
do 3, a w piątki i soboty do 4.
Kuchnia czynna jest tu do zamknięcia lokalu. Fanów mają dwa
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj
to co w nazwie, a wybór sosów
jest naprawdę spory). Jedno jest
na ul. św. Antoniego, drugie na
Oławskiej. Czynne są w czwartki
do 1, w piątki i soboty do 3. l
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GDY N I A , OP E N ’ E R F E S T I VA L

Diplo, kolorowa
eminencja popu
Łukasz Kamiński
Bez niego nie sposób wyobrazić
sobie współczesnego popu. Jest
obecny na wszystkich liniach
frontu sceny muzycznej, nagrywa, komponuje, produkuje
– zarówno dla siebie, jak i całej
armii innych gwiazd, od Justina Biebera, Lil Wayne’a, Beyoncé, Britney Spears, po Arianę
Grande. Jednym z bohaterów
tegorocznej edycji Open’era
będzie Diplo.
Thomas Wesley Pentz Junior
urodził się w Missisipi, dorastał na
Florydzie, gdzie spędzał sporo czasu, przesiadując w sklepie swojego
taty, handlującego przynętami
wędkarskimi. Wtedy zafascynował
się uroczymi manatami, drapieżnymi aligatorami i pasjonującym
światem dinozaurów. Przez chwilę
rozważał nawet karierę paleontologa. Jak zwykle życie zweryﬁkowało marzenia. Po skończeniu
szkoły w Filadelﬁi imał się różnych
zajęć, od pracownika socjalnego,
po pracownika kinowego. Czasem
też didżejował. Wspólnie z didżejem o przekornej ksywce Low
Budget zaczęli grywać imprezy,
podczas których mieszali ze sobą
przeróżne gatunki muzyczne. Jako
duet Holletronix nagrali mikstape
„Never Scared”, na którym zbili
ze sobą kompozycje Eurythmics,
2 Live Crew, Beethovena. Był rok
2003 r. Płyta okazała się kluczem
do wielkiej kariery, „New York
Times” uznał ją za jeden z najlepszych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przychodziły nowe sukcesy, nowe
możliwości współpracy, a Diplo
poszerzał swój muzyczny świat,
śmiało wychodził poza dancehall,
reggae, elektronikę, prosto w świat
popu. Jako Diplo nagrał tylko jedną płytę, większą frajdę ewidentnie
sprawia mu poznawanie innych
artystów, współpraca z nimi
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A.
podbić świat, był jednym z pierw-
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szych zachodnich didżejów, którzy
rozpropagowali na szeroką skalę
porywające brzmienia brazylijskich dzielnic biedy, czyli baile
funk. Z Markiem Ronsonem założył projekt Silk City, ze Skrillexem
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio
LSD. Do tego trzeba dodać cały
zastęp artystów, z którymi muzyk
nieustannie współpracuje, poza
wspomnianymi już: Bieberem,
Beyoncé, Britney Spears, Arianą
Grande, na długiej liście są też
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis
Scott i J Balvin (również gwiazdy
tegorocznego Open’era), Snoop
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę
wielu artystów chce tchnąć w swoją muzykę odrobinę geniuszu
Diplo. Jednym z najważniejszych
projektów artysty jest projekt
Major Lazer, współtworzony przez
kilku innych didżejów i muzyków,
a brzmiący i koncertowo wyglądający jak desant z kolorowego,
rozbrykanego karnawału z Ameryki Południowej.
Choć wciąż młody,
w zeszłym roku stuknęła
PATRONAT
mu czterdziestka, Diplo jest
już na tyle doświadczony,
dorosły, że zdaje sobie sprawę, że prawdziwa kariera
artystyczna wykracza poza
chwilowy szał, poza pięć
minut. Stara się nagrywać
popowe klasyki, które przetrwają próbę czasu, mody,
zajawki. I często mu się to
udaje. Nagrany wspólnie
z wokalistką MO i didżejem Snakiem cztery lata temu hit
„Lean On” na Spotify odsłuchany
został już prawie miliard trzysta
milionów razy, teledysk do piosenki obejrzany został na YouTube
ponad dwa i pół miliarda razy.

Polityka, piłka nożna,
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić
przy takim natłoku zajęć, świat
Thomasa Wesleya Pentza Juniora
nie zamyka się wyłącznie w muzyce. Jak wielu amerykańskich
muzyków, tak i on angażuje się
politycznie. Trzy lata temu wsparł
uwielbianego przez artystów

Berniego Sandersa – listy tych,
którzy udzielili poparcia senatorowi, zazdroszczą inni politycy,
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili
Peppers, TV On The Radio, Neil
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył
Sandersowi swojej kompozycji
„Revolution” do wykorzystania

w telewizyjnej reklamówce.
Podobnie jak w przypadku polityki, tak również słabość do sportu
Diplo dzieli z innymi amerykańskimi celebrytami. W samą tylko
piłkę nożną (dyscyplinę popularną, ale znajdującą się poza podium ukochanych przez Amerykanów sportów, czyli koszykówki,
footballu, baseballu czy hokeja)
inwestowali m.in. popularni komicy Will Ferrell czy Drew Carey.
Diplo dołączył do nich, kupując
udziały Arizona United Soccer
Club. W oświadczeniu prasowym
stwierdził „Postrzegam piłkę nożną w taki sam sposób jak muzykę.
To tkanka łącząca ze sobą różne
kultury tego świata”.
Pentz Junior nie stroni też od
angażowania się w poparcie dla
ruchów, akcji społecznych. Od kilku lat (jak sam przyznaje, przyszło
mu to z wiekiem) wspiera ruch
#meetoo. „Kobiety, z którymi pracuję, są silniejsze ode mnie. Mają
więcej rzeczy na głowie, są doskonałym przykładem dla innych kobiet. Udowadniają, że można być
wspaniałą osobą, dobrym człowiekiem, być o wiele piękniejszym,
niż to, co pokazuje ich Instagram”,
mówił w niedawnym wywiadzie
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo

• Specjalista
od roztańczania
wielotysięcznych
tłumów, czyli
jeden z bohaterów
tegorocznego
Open’era, amerykański didżej
i producent Diplo
FOT. SHANE LOPES/
ALTER ART

→ Open’er Festival, 3-6 lipca,
Gdynia. Karnety czterodniowe
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

Diplo to, oczywiście, tylko jeden z bohaterów tegorocznego
Open’era. Jak zawsze do Gdyni
przyjadą artyści reprezentujący
odmienne muzyczne sceny, różne
pokolenia. Fanów gitarowego grania przyciągną zapewne: Smashing
Pumpkins, The Strokes, Perry Farrel, Interpol czy Greta Van Fleet.
Fani nowoczesnego jazzu i soulu
zajrzą na występy Kamasiego Washingtona, Jorji Smith. Błyszczeć
będą diwy popu Kylie Minogue,
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca
wciągną na pewno wyjątkowi 2ManyDJ’s czy arcypopularni Sweedish
House Maﬁa. Szukający brzmień
nieco bardziej alternatywnych
wybiorą się na Idles, Death Grips,
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie
zabraknie też współczesnego rapu
w wykonaniu takich gwiazd, jak
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak
zawsze w Gdyni pojawi się potężna
reprezentacja polskich artystów,
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani,
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz,
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi
koncertami wystąpią Cool Kids
of Death, którzy przypomną swój
debiutancki album oraz raperzy
związani z projektem Popkiller
Młode Wilki All-Stars. l
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

się architektura muzeum, dzieła
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Od pokazów sztuki dawnej po
prezentacje klasyków współczesności, od ekspozycji o hip-hopie po wystawy o starości
i chorobie. Podróżując w upalne lato, warto odwiedzić wystawy przygotowane w zazwyczaj
klimatyzowanych pomieszczeniach.

Matejko ze Lwowa
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta!
Przekonać się można o tym,
oglądając jego skończone, wymuskane wręcz obrazy olejne i szkice
oraz notatki swobodnie kreślone
niezwykle sprawną ręką. Do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
przywieziona została kolekcja
obrazów Jana Matejki z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.
Uzupełnia ją malarstwo olejne
artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i z kolekcji
prywatnej. Zaprezentowane
dzieła poruszają głównie tematy
historyczne, które w świadomości
zbiorowej funkcjonują w wizualnej wersji zaproponowanej przez
Matejkę właśnie. Oprócz nich na
wystawie zobaczymy uznawany
za arcydzieło „Portret dzieci artysty” – prawdziwy popis technicznego kunsztu w charakteryzowaniu modeli oraz malarskiego
odwzorowywania tkanin: haftów,
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki,
do 6 października

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza
polska wystawa roku i… taką się
stała. Wielka retrospektywa Mariny Abramović, jednej z najważniejszych współczesnych artystek,
bije rekordy frekwencyjne. Tłumom na wernisażu towarzyszyły
modlitwy przeciw uznanym za
świętokradcze działaniom performerki, a potem protestowali statyści zatrudnieni do odtworzenia jej
działań. Po początkowym szumie
emocje przycichły, a w CSW wciąż
oglądać można 120 dzieł Abramović. Od tych najwcześniejszych,
pochodzących jeszcze z lat 60., po
współczesne.
→ Toruń, CSW Znaki Czasu,
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargonowe określenie myśliwych,
zaczerpnięte z książki Zenona
Kruczyńskiego o tym samym
tytule, posłużyło organizatorom
wystawy z MSN do nazwania
prezentacji 50 artystek z różnych
stron świata. Artystek głównie
młodych, ale nie tylko. To pierwsza tak obszerna międzynarodowa wystawa malarstwa poświęcona twórczości kobiet. Zaprezentowano na niej 140 obrazów,
w których krew metaforycznie
zmienia się w opowieść o kobiecej tożsamości, pragnieniach,
lękach i ograniczeniach. O rolach
społecznych, ale także o ﬁzjologii
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach
i traumach. „Zgromadzone prace
podejmują polemikę ze stereotypami na temat uległości i dominacji, przyjemności i przemocy”
– przekonują organizatorzy.
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz.
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz
„W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz” po premierze w Muzeum
Sztuki Dekoracyjnej i Designu
w Rydze zostanie zaprezentowany polskim widzom. W Centrum
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie
można ponad 20 obiektów autorstwa zmarłej dwa lata temu,
jednej z najbardziej znanych
w świecie polskich artystek. Jej
przestrzennym tkaninom – abakanom – towarzyszyć będą rzeźby
i kompozycje ﬁguratywne pozwalające poznać innowacyjne
podejście do przestrzeni i kształtowania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
1 WR

Pod koniec lat 70. stał się głosem ubogich Afroamerykanów,

FOT. LESZEK ŻUREK

↑ Modna masówka Barbary Hoff,
czyli archiwalne rysunki, projekty, fotografie i przede wszystkim
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni
→ Andrzej Wajda na zdjęciach,
w scenariuszach, kostiumach,
rekwizytach, listach i materiałach filmowych w Muzeum
Narodowym w Krakowie

Ubiór jako sztuka
Jej Hofﬂand stał się dla milionów
Polaków synonimem modnej masówki – w cyklu „Polskie projekty,
polscy projektanci” przygotowana
została pierwsza monograﬁczna
wystawa słynnej polskiej projektantki mody Barbary Hoff.
Zobaczymy na niej liczne, często
niepublikowane materiały archiwalne: rysunki, projekty, fotograﬁe, ﬁlmy z pokazów, a przede
wszystkim oryginalne ubrania
sygnowane metką Hofﬂand.
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca
do 20 października

↓ Kaseta z pierwszymi nagraniami gwiazdy polskiego hip-hopu,
czyli Kalibra 44 w Muzeum Śląskim w Katowicach

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

FOT. RENATA PAJCHEL

którzy sprzeciwiali się rasizmowi
i wykluczeniu. Przeszczepienie
go na polski grunt pozbawiło
go politycznego zacięcia, choć
stał się językiem zbuntowanej
młodzieży. O polskim hip-hopie
powstały już ﬁlmy, biograﬁe
twórców, a teraz przygotowano
wystawę – „Zajawkę”, o początkach zjawiska na Śląsku.
Zgromadzone na niej ziny,
dokumentację grafﬁti i zdjęcia
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo
nastoletni widzowie (poniżej 16.
roku życia) wpuszczeni zostaną
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie,
do 1 września

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego
samego i jego twórczość przybliżają narracyjnie ułożone zdjęcia,
scenariusze, rysunki, kostiumy,
rekwizyty z planu i wiele innych
przedmiotów przedstawiających
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 8 września

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to
w Krakowie studiował, kręcił
najważniejsze ﬁlmy, reżyserował
legendarne inscenizacje teatralne.
Tu powstało ufundowane przez
niego (za pieniądze z Nagrody
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się
u siebie.
W krakowskim Muzeum
Narodowym oglądać można
multimedialną wystawę poświę-

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju
wystawy, na której zgromadzono
pół tysiąca prac Stanisława Wyspiańskiego, krakowskie muzeum
przygotowuje kolejne ekspozycje
jego twórczości. Pod hasłem „Wyspiański. Posłowie” prezentuje
dotychczas niepokazywane szerokiej publiczności dzieła twórcy
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów
pochodzących z prywatnych
kolekcji wyeksponowane zostały
tkaniny i ilustracje książkowe
dekorowane ornamentami kwiatowymi wyraźnie inspirowanymi
sztuką ludową, a także rysunki
kostiumów teatralnych.
Odrębną częścią wystawy
jest niewielki pokaz uczniów
Wyspiańskiego. Twórczość ich
sygnalizują pojedyncze dzieła,

którym towarzyszą krótkie cytaty
ze wspomnień uczniów o ich nauczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi
podstawę wykształcenia akademickiego, dlatego właśnie
prezentacją tego medium najstarsza w Polsce uczelnia artystyczna – krakowska Akademia
Sztuk Pięknych – świętuje swoje
200-lecie. Na wystawie zostanie
zaprezentowanych blisko 170
rysunków – dzieł będących dla
autorów sprawdzianem umiejętności warsztatowych, raz to pełniących funkcję służebną wobec
innych dyscyplin artystycznych,
raz to stanowiących rodzaj samodzielnej wypowiedzi twórczej.
Zobaczyć będzie można prace
artystów cieszących się sławą
już za życia, m.in. Jana Matejki,
Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Xawerego Dunikowskiego, i tych mało znanych.
W wybrane dni studenci ASP
będą na wystawie kreślić rysunki
z natury. Ich modelami staną

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność
sztuki XX wieku na tle historii
sztuki” – przekonują kuratorzy
czasowej, a właściwie tymczasowej
wystawy zajmującej drugie piętro
gmachu głównego krakowskiego
Muzeum Narodowego. To ekspozycja przypominająca o Galerii
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wyparła wielka prezentacja twórczości Wyspiańskiego. W przyszłym
roku w tym miejscu znowu zagości
stała ekspozycja – Galeria Sztuki
Polskiej XX i XXI wieku.
Teraz ośmiu kuratorów wybrało z kolekcji setkę prac. Są to
głównie dzieła znane z poprzedniej wystawy, ale zaproponowano
też nowości, choćby ostatnie
nabytki. Najmłodsze na wystawie
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r.,
a najstarsze to projekty witraży
Józefa Mehoffera z 1899 r.
„Chcemy zaprezentować
polską sztukę w sposób nieortodoksyjny. Nie jest to ani układ
chronologiczny, ani dydaktyczny
wywód o prądach artystycznych”
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 22 grudnia
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D Z I E J E

Finał Brave Kids
CH ZAJEZDNIA
Grabiszyńska 184
Wielokulturowy pokaz artystyczny w wykonaniu
dzieci i młodzieży z Polski, Indii, Palestyny
i Peru – oto finał dwutygodniowych warsztatów
Brave Kids. W programie m.in. tańce andyjskie,
żonglerka, szczudlarze i inne sztuczki cyrkowe.
Piątek, godz. 18-19, wstęp wolny.

Damy Ognia
POLA MARSOWE
www.damyognia.pl
W sobotę odbdzie się impreza Damy Ognia.
Bramy otworzą się o godz. 18, wtedy zaczną
też grać DJ-e. O godz. 20 na scenie pojawi
się zespół Proletaryat, godzinę potem Teatr
Ognia, a o 21.30 rozpocznie się pierwsze
widowisko. Godz. 22 to koncert Golden Life,
godz. 23 to drugie widowisko. Bilety 49,99 zł.

Teatr na leżakach
MAGNOLIA PARK
Legnicka 58
W sobotę i niedzielę zaprezentuje się Teatr
Pijana Sypialnia. Na scenie przed Magnolią
pokaże „Latarnika” na podstawie twórczości
Henryka Sienkiewicza, oraz komedię dla całych
rodzin „Sztuczki”. Godz. 20.30, wstęp wolny.

10 lat MAM
SALA GŁÓWNA NFM
Pl. Wolności 1
Młodzieżowa Akademia Musicalowa ma już

S I Ę

W E

W R O C Ł A W I U

dziesięć lat. Swój jubileusz obchodzić będzie
w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki
w niedzielę o godz. 18. Z tej okazji na scenie
pojawią się uczniowie akademii oraz goście, czyli
Emose Uhunmwangho, Damian Aleksander
i Kaja Karczmarczyk. Łącznie wystąpi około
trzystu osób, towarzyszyć im będzie Orkiestra
Kameralna Silesian Art Collective pod dyrekcją
Mateusza Walacha. Usłyszymy utwory ze
znanych bajek i musicali, ułożą się w muzyczną
historię opowiadającą o marzeniach, pasji,
przyjaźni, odwadze i spełnieniu. Gospodarzami
będą założycielki MAM-u: Malwina Aleksander,
Joanna Kaczmarek i Magdalena Zawartko,
koncert poprowadzi aktor Mateusz Damięcki.
Wstęp wolny.

SocjoPercepcja
MWW
Pl. Strzegomski 2
W niedzielę w Muzeum Współczesnym
Wrocław odbędzie się czwarte i ostatnie
przed wakacjami oprowadzanie z cyklu
„SocjoPercepcja w Muzeum”, podczas
którego uczestnicy, wraz z Jackiem
Burskim – socjologiem sportu, zobaczą
wystawę Marcina Dudka „The Crowd Man”.
Twórca porusza w niej tematykę tłumu,
agresji i przemocy, wykorzystując przy tym
wątki autobiograficzne: artystyczny wyraz
znajdują tu doświadczenia bycia częścią
kibicowskiego tłumu.

Na Partynicach
TOR WYŚCIGÓW KONNYCH
Zwycięska 2
W niedzielę na Wrocławski Tor Wyścigów
Konnych powracają gonitwy skakane.

Obejrzymy jeźdźców rywalizujących podczas
dwóch wyścigów z przeszkodami, w tym
o nagrodę Tiumena, dwóch płotowych
i dwóch na dystansach płaskich. To również
dzień czeski, z tej okazji organizatorzy
zapraszają na koncert folk-rockowego zespołu
Alfik&KruppEssen oraz błyskawiczny kurs
nauki czeskich zwrotów i słówek podczas
sesji speed dating (godz. 14.30, wstęp wolny).

OD ŚRODY

Miesiąc spotkań
z literatami
Rafał Zieliński

W Empiku
CH RENOMA
Świdnicka 40
W niedzielę o godz. 16 w Empiku zagości
Alek Rogoziński, z którym porozmawiamy
o jego kryminale „Raz, dwa, trzy... giniesz
Ty!”. To opowieść o Agnieszce i Oliwce, które
dostają zadanie napisania reportażu z planu
filmowego. Zamiast ekscytujących plotek
znajdują tam jednak nieboszczyka.

W Prozie
KLUB PROZA
Przejście Garncarskie
W sobotę w godz. 11-15 w Przejściu
Garncarskim odbędzie się kiermasz książek
Bookowisko. Zainteresowani sprzedaża
powinni wysłać maila na wdl@domliteratury.
wroc.pl (wstęp wolny). W niedzielę o 19 Proza
zaprasza na kolejny pokaz filmowy z cyklu
„Laureaci Oscarów”, a dzień potem o tej samej
porze na Filmowy Poniedziałek. We wtorek
o 19 odbędzie się spotkanie ze scenarzystą,
reżyserem i pisarzem, laureatem Nagrody im.
Janiny Paradowskiej Igorem Brejdygantem
o jego nowej książce „Układ”.raf

MEDIATEKA, KLUB PROZA
Rusza Miesiąc Spotkań Autorskich, największy festiwal literacki w Europie Środkowej.
Odbywa się jednocześnie we Wrocławiu, Brnie, Ostrawie, Koszycach i Lwowie. W trakcie miesiąca
w tych miastach organizowane
są sześćdziesiąt dwa spotkania
z twórcami z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy oraz z autorami
z kraju będącego gościem honorowym.
W tym roku jest to Rumunia.
Organizatorzy chcą przybliżyć
współczesną literaturę tego
kraju, dając tym samym szansę
na zapoznanie się z dokonaniami utalentowanych prozaików,
dramaturgów i poetów. Wśród
nich są ci wielokrotnie nagradzani, których twórczość – mimo
uznania w kręgach literackich
– nie zaistniała dotąd w polskim przekładzie. Program
imprezy obﬁtuje też w szereg

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

www.warmia.mazury.pl
1 WR

REKLAMA 33923961

spotkań z pisarzami, co ma na
celu przedstawienie nowych
tendencji w literaturze środkowo- i wschodnioeuropejskiej.
Ta edycja jest szczególna, bo na
bieżący rok przypada okrągła
rocznica wyborów z 1989 roku,
przełomowego wydarzenia w historii państw, które uczestniczą
w festiwalu.
Pierwsze spotkanie już w środę, 3 lipca. Będzie to rozmowa
„Literatura rumuńska w polskich
przekładach” z udziałem Sabry
Daici, Joanny Kornaś-Warwas,
Radosławy Janowskiej-Lanscar
i Macieja Płazy. Czwartek to spotkanie z Łukaszem Orbitowskim
i Adrianem Cioroianu.

Festiwal potrwa do 2 sierpnia, spotkania odbywać się będą w Mediatece (pl. Teatralny 5),
a w czwartki w klubie Proza
(Przejście Garncarskie 2).
Więcej informacji na:
www.msa.wroclaw.pl
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WEEKEND

Wieczory w Arsenale
Rafał Zieliński
ARSENAŁ

Rafał Zieliński

Na przełomie czerwca i lipca
Orkiestra Kameralna Wratislavia zaprasza na kolejny
Festiwal Muzyki Kameralnej
„Wieczory w Arsenale”.
Na inaugurację zabrzmią utwory
Wolfganga Amadeusza Mozarta,
a w pierwszą festiwalową niedzielę wystąpi w Arsenale Penderecki
Piano Trio. Zagrają nastrojową
kameralistykę, czyli utwory Haydna, Debussy’ego i Rachmaninowa.
Nieco więcej muzyków pojawi się
na scenie w środę, 3 lipca: będą to
kwartet smyczkowy Moniuszki
oraz kwintet i sekstet smyczkowy
Johannesa Brahmsa.
Kolejne punkty programu to
solowe koncerty Józefa Haydna,
11-letniego wiolonczelisty Fryderyka Midora oraz 17-letniego
skrzypka Marcela Groblewskiego,
„Suita ﬁlmowa” Jacka Zameckiego i utwór „Emotions in Motion”,
który specjalnie dla Orkiestry
Wratislavia napisał uznany
meksykański kompozytor muzyki
ﬁlmowej Rodrigo Flores López.

Festiwal Dramatu
we Współczesnym
TEATR WSPÓŁCZESNY
Czytania performatywne
pięciu sztuk i jedno wydarzenie
towarzyszące – oto program
Festiwalu Dramatu Strefy Kontaktu.

• Jazz Band Młynarski-Masecki FOT. ADAM STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

Muzycy Orkiestry Wratislavia
zaprezentują się swojej publiczności też na ﬁnałowym koncercie
7 lipca, na którym zabrzmią
m.in. solowe koncerty Vivaldiego
i Koncert d-moll na dwoje skrzypiec Bacha. Tradycją „Wieczorów
w Arsenale” są koncerty poświęcone repertuarowi spoza muzyki
klasycznej. W tym roku będą to
występ Portugalczyka Telma Pire-

sa, który wprowadzi nas w świat
fado, i wędrówka do przedwojennej Polski z formacją Jazz Band
Młynarski-Masecki. Skład wykona
utwory takich tuzów jak Henryk
Wars, Jerzy Petersburski czy bracia Artur i Henryk Goldowie.

Wszystkie koncerty zaczynają
się o godz. 20.

Sztuki wyłoniono spośród tych,
które wzięły udział w III Konkursie Dramaturgicznym Strefy
Kontaktu organizowanym przez
Wrocławski Teatr Współczesny
i miasto Wrocław. Tegoroczne
czytania przygotowali Anna
Augustynowicz, Agnieszka
Jakimiak, Mirek Kaczmarek,
Szymon Kaczmarek, Norbert
Rakowski i Marzena Sadocha
w teatrze Komuna w Warszawie,
Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrze Polskim
w podziemiu, Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Wrocławskim Teatrze Współczesnym.
Zobaczymy realizację tekstów
nagrodzonych przez jury konkursu, a będą to „Poczucie

ciągłości Jacka Bieruta” (I nagroda), „Patoformy” Magdaleny
Drab (II nagroda), „Nosexnosolo”
Agnieszki Jakimiak (nagroda
Pawła Korczaka „za wnikliwe
rozpoznanie i oryginalne przedstawienie zagrożeń współczesnego świata”) oraz utworów wybranych przez komisję artystyczną
WTW, czyli „To, co się już nie
stanie” Grzegorza Laszuka
i „Cyber egg” Małgorzaty Szczerbowskiej. Czytaniom towarzyszy
performance teatralny „Dosłownie ﬁzyczny skurcz serca” oparty
na listach Edmunda i Marii
Wiercińskich.

Wydarzenia odbywać się będą
na scenach WTW i w Piekarni (ul.
Księcia Witolda 62/70). Zaplanowano też spotkanie z autorami sztuk
i realizatorami czytań. Bilety kosztują 10 zł na każde czytanie, karnet na
wszystkie czytania 30 zł.
Wiecej na:
www.strefykontaktu.pl

PI ĄT EK-N I EDZI EL A

Teatr Pieśń
Kozła x2
RADIO WROCŁAW
Teatr Pieśń Kozła szykuje się
do światowego tournée. W
ramach przygotowań pokaże w
Radiu Wrocław „Pieśni Leara” i
„Raport Kasandry”.
7 lipca wrocławski teatr wystąpi
w londyńskim The Globe ze spektaklem „Pieśni Leara”. Brytyjski
teatr to najbardziej prestiżowa
scena szekspirowska na świecie.
W planach Teatr Pieśń Kozła ma
też inne zagraniczne występy
i w ramach przygotowań do nich
zaprezentuje dwa spektakle.
Pierwszy to wielokrotnie nagradzane na świecie „Pieśni Leara”.

Spektakl czerpiący z „Króla
Leara” Szekspira miał premierę
na Fringe Festivalu w Edynburgu
w 2012 roku i został tam uhonorowany trzema nagrodami. Druga
sztuka to „Raport Kasandry”, najświeższe dzieło teatru. Spektakl
ma charakter performatywnego
koncertu eksplorującego rytualne
korzenie teatru na bazie dramatu
„Trojanki” Eurypidesa.
Rafał Zieliński

Spektakle zobaczymy 28, 29 i 30
czerwca w sali Radia Wrocław
o godz. 19.30 („Pieśni Leara”)
i o 21 („Raport Kasandry”).
Bilety 30-50 zł.
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Wrocław

• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30, 20; 3D napisy czw. 18.30;
• Tajemnice Joan (110) codz. 14.20;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 12.50,
15.20;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
14.40, 18.50, 21.20;

10.10, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50,
15.50, 16.30, 17, 18, 18.40;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30;
• X Men: Mroczna Phoenix (120)
dubbing codz. 10.45;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 15.30, 19.15;

CINEMA CITY KORONA

CINEMA CITY WROCLAVIA IMAX

HELIOS MAGNOLIA PARK

Bolesława Krzywoustego 126, tel. 713236000

Sucha 1, tel. 713068068

Legnicka 58, tel. 713555354

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10.20, 12.20;
• Aladyn (128) dubbing codz. 11, 13.40, 14.30;
• Anna (118) codz. 11.50, 14.20, 16.50, 19.20,
21.50;
• Godzilla II: Król potworów (132) dubbing
codz. 10, 12.45, 18.15; 3D dubbing codz. 15.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 10.50, 15.40,
18, 20.20;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 19;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.10,
12.10;
• Laleczka (120) codz. 19.30, 21.30;
• Ma (99) codz. 16.20, 18.40, 20.50;
• Men in Black: International (120) codz.
17.10, 21;
• Oszustki (94) codz. 15, 17, 19.10, 21.20;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
11, 13;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10, 12.15, 14.30, 16.45;
• Polaroid (88) pt.-sob. 14.10, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10; niedz.-czw. 14.10, 16.10, 18.10,
20.10;
• Rocketman (121) codz. 21.45;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135) czw. 19;
• X Men: Mroczna Phoenix (120)
dubbing codz. 13.10;

• Godzilla II: Król potworów (132)3D
napisy pt.-niedz., wt.-śr. 11, 16, 21; pon.
11.30, 16.50; czw. 11, 16;
• Men in Black: International (120) pt.niedz., wt.-śr. 13.40, 18.40; pon. 14.15; czw.
13.40, 21.50;
• Soundgarden: Live from the Artist’s
Den (160) pon. 19.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)3D
napisy czw. 19;

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.-czw.
12.45, 16.30; wt. 11, 12.45, 16.30;
• Aladyn (128) dubbing pt.-pon., śr.-czw.
11.45; wt. 12.30;
• Anna (118) pt.-śr. 15, 17.45, 20.40; czw. 15,
18.20, 20.40;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.niedz., wt.-czw. 20; pon. 20.20; dubbing
pt., pon.-czw. 15.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 14, 18.45,
21.15;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 20.50;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.45;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.15, 21.30; czw.
20.15;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) pt.,
pon., śr.-czw. 14.30; wt. 14.40;
• Oszustki (94) pt.-pon., śr. 17, 20.30; wt.
17.10, 20.30; czw. 17, 21;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt., wt.-śr. 10.30, 13, 18.20; sob.niedz. 10.30, 13, 15.30; pon. 10.30, 13, 18.30;
czw. 10.30;
• Polaroid (88) codz. 19.40, 21.45;
• Rocketman (121) codz. 11.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 9.30, 10,
11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50,
16.20, 17.30, 18, 18.30; sob., śr.-czw. 10, 11,
11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50,
16.20, 17.30, 18, 18.30; niedz. 11, 11.30, 12,
13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30,
18, 18.30; pon. 10.20, 11, 11.45, 12.20, 13.10,
14.10, 14.20, 15.20, 16.20, 17.30, 18.20,
18.30; wt. 10, 10.30, 11.30, 12, 12.40, 13.40,
14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.15;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 14.30, 18.15;

K I N A
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Enemef
MULTIKINO
Pl. Grunwaldzki 22
W piątek o godz. 19 w Multikinie
w Pasażu Grunwaldzkim rozpocznie się Noc
Reżyserskich Wersji „Władcy Pierścieni”.
Zobaczymy wszystkie trzy części słynnej serii,
przewidywany koniec około 10 rano (32-37 zł).

Pod
chmurką
WYSPA SŁODOWA
Wyspa Słodowa
W weekend odbędą się kolejne projekcje
w ramach plenerowego kina na Wyspie
Słodowej. W piątek zobaczymy „Co nas
kręci, co nas podnieca” Woody’ego Allena,
a w sobotę „Taxi-Teheran” Jafara Panahiego.
Początek obu seansów o godz. 22,
wstęp wolny.

W DCF
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE
Piłsudskiego 64
We wtorek w DCF odbędzie się premiera filmu
dokumentalnego „Horyzont zwykły, horyzont
myślowy”. To rozmowa reżysera Jakuba
Syrkowskiego z Michałem Jędrzejewskim
(godz. 12, wstęp wolny). zobaczymy „Sławę”
w reżyserii Kristiny Grozevej i Petara
Valchanova (godz. 12; 12 zł). Czwartek to
pokaz przedpremierowy „Midsommar. W biały
dzień” Ariego Astera, który po pierwszych
pokazach zbiera znakomite recenzje od
amerykańskich krytyków (godz. 19).

W KNH
KINO NOWE HORYZONTY
K. Wielkiego 19a
W niedzielę zobaczymy operę „Romeo
i Julia” w reżyserii Barletta Shera.
Przedstawienie będzie pokazane w ramach
retransmisji inscenizacji z Metropolitan
Opera, w roli głównej występuje w nim
niemiecka sopranistka Diana Damrau,
partię Romea śpiewa tenor z Włoch
Vittorio Grigolo (godz. 17). Niedziela to też
„Blue Note Records: Beyond The Notes”,
czyli emocjonująca i emocjonalna podróż
za kulisy Blue Note Records, powstałej
w Nowym Jorku w 1939 roku pionierskiej
wytwórni wydającej płyty największych
artystów jazzowych XX i XXI wieku (godz.
18). Środowe Nowe Horyzonty dla Seniora
to film „Pavarotti” (godz. 14), a czwartkowa
Wózkownia to „Petra” (godz. 11). Czwartek
to też pokaz przedpremierowy horroru
„Midsommar. W biały dzień” (godz. 20).

raf

CINEMA CITY WROCLAVIA
Sucha 1, tel. 713068068

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10.20,
12.20, 14.30, 16.40;
• Aladyn (128) codz. 11.50; dubbing codz.
11.10, 11.40, 14.20, 16.30, 19.10;
• Anna (118) pt.-śr. 14.20, 16.50, 19.20, 19.50,
21.50, 22.20; czw. 14.20, 16.50, 19.20, 21.10,
21.50;
• Avengers: Koniec gry (185) codz. 21.10;
dubbing codz. 17.30;
• Dzień czekolady (75) codz. 10.10, 12.10;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
17.45, 20.30; dubbing codz. 11.40; 3D dubbing
pt.-śr. 10.30, 13.10, 18.10; czw. 10.30, 13.10;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon.-czw. 11.50,
14.10, 17, 19.20, 21.40; sob.-niedz. 11.50,
14.10, 16.20, 17, 19.20, 21.40;
• John Wick 3 (130) codz. 16.40, 21;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 19.30;
• Krew Boga (100) codz. 21.50;
• Królowa Kier (127) codz. 14.10;
• Laleczka (120) codz. 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30;
• Ma (99) codz. 15.30, 17.40, 19.50, 22;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 15.50, 17.10, 19.40, 20.50, 22; czw. 15.50,
17.10, 19.40, 21.15, 22;
• Oszustki (94) pt., pon.-śr. 11.30, 13.40, 15.50,
17, 18, 19, 20.10, 21.10, 22.20; sob.-niedz. 11.30,
13.40, 14.50, 15.50, 17, 18, 19, 20.10, 21.10, 22.20;
czw. 11.30, 13.40, 15.50, 17, 18, 19, 20.10, 22.20;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 10.10;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
11.20, 13.20;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 21.40;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
codz. 12.10, 15.10, 20.30; dubbing codz.
10.30, 11.30, 13.45, 16, 18.15;
• Polaroid (88) codz. 13.50, 15.50, 17.50,
18.40, 19.50, 20.50, 22;
• Praziomek (100) dubbing codz. 10, 12.10;
• Rocketman (121) pt.-śr. 10, 12.30, 16.50,
19.30, 22.10; czw. 10, 12.30, 16.50, 22.10;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.-śr.
11, 13, 15, 17, 17.50, 19; sob.-niedz. 11, 13,
14.10, 15, 15.50, 17, 17.50, 19; czw. 11, 13, 15,
17, 18, 19;

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
FILMOWE
Marszałka Józefa Piłsudskiego 64a, tel.
717963487

• Anna (118) pt.-niedz., wt.-czw. 12.30,
17.30, 20; pon. 17.30, 20;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon., śr. 13.45,
18; sob. 13.45, 17.45; niedz. 13.45, 20.15; wt.
14, 18; czw. 12, 16.45;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt.-niedz.,
wt.-czw. 12.15, 18.45; pon. 18.45;
• Królowa Kier (127) pt., pon.-śr. 15, 20.15;
sob.-niedz., czw. 15;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
19;
• Praziomek (100) pt.-niedz., śr. 11.45, 16;
pon.-wt. 16; czw. 14.15;
• Rocketman (121) pt.-niedz., śr.-czw.
11.30, 16, 20.30; pon. 16, 20.30; wt. 17.15;
• Sława (101) wt. 12;
• Słodki koniec dnia (97) codz. 16.45;
• Tajemnice Joan (110) pt.-pon., śr.-czw.
14, 18.30; wt. 15.15, 19.45;
• Yesterday (116) sob. 20; niedz. 18;
• Świadkowie Putina (107) codz. 14.30,
20.45;

HELIOS ALEJA BIELANY
Czekoladowa 5-22,
tel. 717121040

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 13.15,
17.15;
• Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.20;
• Anna (118) pt., pon.-śr. 14.30, 18.20, 20,
21.20; sob.-niedz. 14.30, 18.20, 20; czw.
14.30, 18.20, 20.15, 21.20;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
15.20, 20.15; czw. 15.20, 20.45;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 15.10, 17.45,
20.50; czw. 15.10, 18.10, 21;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 21;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.20;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw.
20;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120)
codz. 12;
• Oszustki (94) pt.-śr. 16.45, 20.30; czw.
16.45, 21;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-śr. 11.45, 14.10, 18.10; czw.
11.45, 14.10;
• Polaroid (88) pt., pon.-czw. 13.20, 19,
21.10; sob.-niedz. 13.20, 19, 22;
• Rocketman (121) pt., pon.-czw. 15.30;
sob.-niedz. 21.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.-czw.
10.10, 10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20,
14.50, 15.50, 16.30, 17, 18, 18.40, 19.15; sob.
10.10, 10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20,
14.50, 15.50, 16.30, 17, 18, 18.40; niedz.

MULTIKINO PASAŻ GRUNWALDZKI
Pl. Grunwaldzki 22, tel. 717334410

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.
10.30, 12.50; wt. 11, 11.45; czw. 10.20, 12.30;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10.30;
• Aladyn (128) pt. 12.10, 22.05; sob., pon.wt. 12.10; niedz., czw. 17.40; dubbing
pt.-sob., pon.-śr. 14.55, 17.40; niedz., czw.
12.10, 14.55;
• Anna (118) pt. 13, 15.35, 18.10, 20.45, 23.20;
sob.-śr. 13, 15.35, 18.10, 20.45; czw. 12,
15.35, 18.10, 20.45;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22, 22.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.
20.25, 23.15; sob.-czw. 20.25; dubbing pt.śr. 11.45; czw. 12.30;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 13.30, 15.55,
18.20, 20.55, 23.20; sob.-czw. 13.30, 15.55,
18.20, 20.55;
• John Wick 3 (130) pt. 16, 20.35, 23.25;
sob.-czw. 16, 20.35;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Laleczka (120) pt. 19.30, 21.15, 23.25;
sob.-niedz., wt.-czw. 19.30, 21.15; pon.
18.45, 21.15;
• Ma (99) pt. 17.15, 21.35, 23.50; sob.-niedz.,
wt.-czw. 17.15, 21.35; pon. 17.15, 21.40;
• Men in Black: International (120) pt.,
czw. 11.10; sob.-śr. 11.10, 21.05;
• Oszustki (94) pt. 13.45, 15.55, 18.05,
20.15, 22.25; sob.-czw. 13.45, 15.55, 18.05,
20.15;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-

wt., czw. 10.05;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
codz. 19.45; dubbing pt.-niedz., wt.-śr.
10.20, 13.40, 17.25; pon. 9, 10.20, 13.40,
17.25; czw. 10.10, 13.40, 17.25;
• Polaroid (88) pt. 15, 17.05, 19.15, 21.20,
23.25; sob.-czw. 15, 17.05, 19.15, 21.20;
• Rocketman (121) codz. 14.35;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 9, 10.10,
10.40, 11, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55,
17.55, 18.30, 19, 20; sob.-niedz. 10.10, 10.40,
11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20,
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.55,
18.30, 19, 20; pon. 9, 10, 10.30, 11, 11.30,
12.05, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 15.20,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; wt.
10.10, 10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25,
16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; śr. 10, 10.40, 11.10,
11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50,
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19,
20; czw. 10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25,
16.55, 17.55, 18.30, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;
• Tajemnice Joan (110) codz. 11.30;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.niedz., śr.-czw. 11, 18.45; pon. 11; wt. 18.45;

NOWE HORYZONTY
Kazimierza Wielkiego 19a-21,
tel. 717866566

• Agent Kot (85) pt. 13; sob., wt., czw.
10.30, 13; niedz. 10.30; pon. 10, 13; śr. 12;
• Aladyn (128) pt.-sob. 12.45; pon. 10.15, 13;
wt.-czw. 13; dubbing wt.-czw. 10.15;
• Anna (118) pt.-sob., pon.-czw. 11, 13.30, 16,
18.30, 21; niedz. 10, 12.30, 15, 17.30, 20;
• Basia 2 (50) pt. 11.15, 15.30; sob., pon.-śr.
11.45, 15.30; niedz. 10.45, 14.30; czw. 11.45,
14, 15.30;
• Blue Note Records. Beyond The
Notes (86) niedz. 18;
• Filmowe poranki: Witaj plażo! sob.niedz. 10;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-sob., pon.-wt.,
czw. 12.30, 20.15, 22.15; niedz. 12.30, 20.15;
śr. 12.30, 20, 22.15;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt.-sob.
15.30, 17.45, 20, 22.15; niedz. 13.30, 15.45,
20; pon.-wt., czw. 15.45, 18, 20, 22.30; śr.
15.45, 18, 21, 22.30;
• Królowa Kier (127) pt.-sob. 12.30, 15.15,
18, 20.45; niedz. 11, 13.45, 16.30, 19.15;
pon.-śr. 12.45, 15.30, 18.15, 21; czw. 11.45,
14.30, 17.15;
• Kurier (100) niedz. 16;
• Ma (99) pt. 15, 17.15, 19.30; sob., pon.-wt.,
czw. 10.45, 15, 17.15, 19.30; niedz. 13.45,
18.30, 20.45; śr. 19.15, 21.30;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
20;
• Niedobrani (125) pt.-sob., pon.-wt., czw.
21.45; niedz. 11; śr. 20.15;
• Pavarotti (120) śr. 14;
• Petra (107) pt.-śr. 18; czw. 11, 18;
• Podwójne życie (108) pt.-sob., pon.-czw.
17; niedz. 16;
• Rocketman (121) pt.-sob., pon.-czw.
10.15, 13, 15.45, 18.30, 21.15; niedz. 11.30,
14.15, 21;
• Sauvage (97) pt.-sob., pon.-wt., czw.
22.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) codz. 10, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19;
• Słodki koniec dnia (97) pt. 10.15, 15.45,
21.45; sob. 10.15, 13.15, 15.45, 21.45; niedz.
12.15, 15.45, 20.45; pon.-śr. 10.30, 13.15,
15.45, 21.45; czw. 13.15, 15.45, 21.45;
• Tajemnice Joan (110) pt.-wt., czw. 13.30,
21; śr. 13.30, 17;
• The Metropolitan Opera: Romeo i
Julia (185) niedz. 17;
• Z pianą na ustach (79) pt.-sob., pon.czw. 19.30; niedz. 18.30;
• Świadkowie Putina (107) pt.-sob. 11.15,
20; niedz., wt.-czw. 11.15, 20.15; pon. 20.15

patronuje
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Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Świadkowie Putina

Ja teraz kłamię
• W jednej
z głównych
ról występuje Maja
Ostaszewska FOT. OLAF

llllll
Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł
Borowski. Aktorzy: Maja Ostaszewska, Rafał Maćkowiak, Agata
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert
Więckiewicz, Adam Woronowicz,
Joanna Kulig

TRYZNA/KINO
ŚWIAT

Trzy gwiazdy biorą udział
w kontrowersyjnym telewizyjnym show na żywo. Przepytywane przez prowadzącą, która
porusza niewygodne tematy
i nie daje się tak łatwo zbyć,
ujawniają wstydliwe sekrety
ze swojego życia. W kinach od
28 czerwca.

„Incepcji” Christophera Nolana, zaciera się granica między rzeczywistością a wykreowaną ﬁkcją, snem.
Sytuacja komplikuje się, gdy
pada pewna propozycja. Mat (Rafał
Maćkowiak) dostanie pieniądze na
ﬁlm pod warunkiem, że główną rolę zagra młodziutka Yvonne (Paulina Walendziak), a nie jego partnerNaprzeciwko siedzi puka Celia (Maja Ostaszewska),
PATRONAT
bliczność. To od niej zależy
z którą przygotowywał
los uczestników. Czy Celia,
projekt. Zdzieramy kolejne
Mat i Yvonne będą potraﬁli
warstwy opowieści o przewzbudzić zaufanie albo
biegu feralnych wydarzeń,
przynajmniej współczucie?
jakie nastąpiły po udziale
Czy wypadną na tyle przebohaterów w programie,
konująco, że uwierzymy
ukazanej kolejno z perw ich historie?
spektywy każdego z nich.
Tak, my. Bo choć sami nie
Pozwala to zobaczyć pewne
głosujemy na „tak” lub „nie”,
sytuacje w szerszym kadrze.
to zostajemy wciągnięci
Powracanie do tych samych
w intrygę. Już tytuł powiscen może być nieco męcząnien dawać do myślenia. Skoro „Ja
ce w odbiorze, ale ten konsekwentteraz kłamię”, to czy wszystko, co
nie stosowany zabieg powtórzeń
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę
ma konkretny cel. Gdy wydaje się
jak w „Grze” Davida Finchera czy
nam, że rozpoznaliśmy już intencje

postaci, ujawniony kontekst rzuca
na całą sprawę nowe światło.
Podążamy za bohaterami w głąb
króliczej nory, droga wiedzie
futurystycznymi korytarzami.
Reżyser Paweł Borowski ożywia
retrofantazję na temat przyszłości,
kreuje intrygujący świat, nie brak
mu poczucia humoru. Celowo
umieścił fabularną łamigłówkę
w stylowej, odrealnionej przestrzeni zbudowanej poprzez pomysłowe
ogranie architektury. Nie ogranicza
bowiem gry z widzem do narracji,
tworzy iluzję także w warstwie plastycznej. Bawi się złudzeniem skali
czy orientacji obrazu w montażu
kolejnych ujęć (tabletki stają się
fotelami w holu, samochód na parkingu okazuje się breloczkiem itp.).
Borowskiemu wyraźnie zależy
na tym, by wybrzmiało kluczowe
pytanie: czy w erze autokreacji
i post-prawdy powinniśmy ufać
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Sekretne życie
zwierzaków domowych 2
llllll
USA/Francja/Japonia 2019 (The
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris
Renaud, Jonathan del Val.

Przygodowo-komediowa
animacja dla dzieci. Sequel
kinowego przeboju sprzed
trzech lat.
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Oglądamy trzy odrębne historie, które łączy jedynie to, że ich
bohaterami są – w większości
znane z oryginału – zwierzątka
z Brooklynu.
Terierek Max i jego wielki, włochaty kompan Duke – wraz z ich
panią Katie, jej mężem i nowo narodzonym synkiem – wyjeżdżają
na wycieczkę na wieś. Jako nowojorskie mieszczuchy czują się zagubieni w tym dziwnym świecie,
a przewodnikiem po nim (i w ogóle po życiu) staje się twardy pies
pasterski Kogut. W tym czasie
suczka Gidget gubi powierzoną jej
przez Maxa cenną zabawkę i robi
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś
królik Tuptuś, czujący się obecnie
Supermanem, wraz z inną suczką
Daisy postanawiają uwolnić z cyrku małego tygryska. Ten ostatni
wątek jest najciekawszy i nadawałby się do rozbudowania w pełną
fabułę, choć jeden element w nim

jest drażniący: właścicielem cyrku
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to,
że mali Amerykanie są tu uczeni,
że Rosjanie są źli i groźni, ale że
w polskiej wersji językowej ów
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy
wilniuk czy lwowianin.
Znacznie poważniejszą wadą
jest jednak wspomniana już formuła trzy w jednym powodująca,
że ﬁlm jest pozbawiony rytmu
i niespójny. Także jego przesłanie
– skierowane zresztą do rodziców,
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać
się życia i mieć do niego zaufanie,
nie obejmuje całości, ale nawiązuje tylko do jednego wątku. Bardziej więc niż historia jest to ciąg

D O
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szybko następujących po sobie
gagów. Przy całej ich nierówności
niektóre są całkiem dowcipne, jak
wizyta Maxa (neurotycznie zalęknionego o synka Katie) u zwierzęcego terapeuty czy nauka Gidget,
„jak stać się kotem”. Ale w sumie
najśmieszniejsze są, wzięte jakby
z YouTube’a, scenki pokazywane
w trakcie napisów końcowych,
co o samym ﬁlmie nie świadczy
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą
się jednak na nim bawić dobrze,
a ich opiekunowie wytrzymają
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze
domowe zwierzaki i nasze uczucia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

W C H O D Z Ą

T E Ż

Z głową
w chmurach

który zamienia się
w niezwykłą przygodę.

Z pianą
na ustach

Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Polaroid

Łotwa/Polska/Litwa
2017

Kino familijne.
Wychowywany przez ojca
12-letni Niilas wyjeżdża
do niewidzianej od lat
matki, mieszkającej
w Laponii z nową rodziną.
Tu zaprzyjaźnia się ze
swoją przyrodnią siostrą
Sunną, a także uczestniczy
w wypasie reniferów,

Najciekawszą sekwencją są
właśnie wybory prezydenckie.
Majski i jego ludzie wchodzą
Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018.
z kamerą do sztabu wyborczego
Reż. Witalij Manski
Putina – i równolegle do domu
Jelcyna. W pierwszym widzimy
Dokument. Jak doszedł do
kilkunastu opanowanych, lekwładzy Putin i jak ją na początko cynicznych, działających na
ku wykorzystywał.
zimno technokratów pragnących,
aby ich kandydat wygrał już
W ﬁlmach Witalija Manskiego
w pierwszej rundzie (co charakrównie ciekawy co ich zawartość
terystyczne, wszyscy z tej grupy
jest sposób ich powstawania. Naj– z wyjątkiem Miedwiediewa
bardziej znany jego dokument „Pod – albo przeszli potem do opozycji,
opieką wiecznego słońca” – o życiu
albo opuścili kraj, albo zginęli
w Korei Północnej – został zrealizo- w podejrzanych okolicznościach).
wany tylko dlatego, że reżyserowi
W drugim oglądamy, jak były
udało się przekonać władze tego
prezydent, siedząc w otoczeniu
kraju, iż zamierza nakręcić ﬁlm
rodziny, cieszy się z triumfu swowychwalający ich dzieło. W przyjego „podopiecznego”, jakby to
padku „Świadków Putina” nie muon osobiście zwyciężył. A potem
siał się już uciekać do podstępów:
dzwoni do Putina z gratulacjami,
znaczną część materiałów zebrał,
ale ten nie odpowiada.
będąc szefem redakcji dokumentu
Film Majskiego jest cenny
w państwowej telewizji.
przez ukazanie z bliska potężnego,
Ale między tymi tak odniebezpiecznego i wyrachomiennymi ﬁlmami jest jedwanego polityka, do któPATRONAT
no dyskretne podobieństwo:
rego dostęp jest niezwykle
w „Pod opieką wiecznego
trudny. Jeśli „Świadkowie...”
słońca” są fragmenty, które
pozostawiają tu pewien
w y g l ą d a j ą istotnie jak
niedosyt, to nie z winy reﬁlm propagandowy – tyle że
żysera, ale z powodu pełnej
piękna fasada jest konfronsamokontroli bohatera. Putowana z tym, co kryje się
tin ani na moment się nie
za nią – w „Świadkach...” zaś
odsłania, próżno oczekiwać
znajdziemy materiały, które
jego prywatnej twarzy.
pierwotnie miały służyć
Nawet w najbardziej szczepropagandowym celom, jak
rej rozmowie z autorem
np. ocieplenie wizerunku
– na temat hymnu właśnie
przywódcy. Jest to więc nie tylko
– jest wprawdzie podenerwowany,
dokument o pierwszym okresie pa- ale maski nie zdejmuje.
nowania Putina (wszystkie pokazyMieszkający obecnie na Łotwie
wane tu wydarzenia miały miejsce
Majski nie ukrywa krytycznego
w 2000 r.), ale też wyznanie winy
stosunku do Putina. Co jednak
ﬁlmowca, który – choć z rosnącym
myślał o nim wtedy – oraz o swodystansem – w państwowej machi- jej pracy w sprzyjającej mu telewinie propagandowej uczestniczył.
zji – mówi niewiele. Chciał wykoDużo miejsca w ﬁlmie poświęrzystać wysokie stanowisko do
cono też Jelcynowi, który – świazapisu fascynująco zmieniającej
domy losu zdetronizowanych
się rzeczywistości? Czy – w przeciwładców Rosji – starannie wybrał
wieństwie do swojej żony – „wieswojego następcę, namaścił go
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że
i pobłogosławił. W sylwestrochciał być tylko „świadkiem”, jest
wą noc na przełomie tysiącleci
jednak świadomy, że różnica miępowierzył mu kierowanie krajem
dzy świadkiem a współwinnym
na okres trzech miesięcy – aż do
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski
wyborów prezydenckich.

llllll

Kanada/Norwegia/USA
2019
Horror: coś pomiędzy
„The Ring” a „Oszukać
przeznaczenie”. Nieśmiała
nastolatka otrzymuje
w prezencie stary model
polaroida. Wkrótce odkrywa,
że komukolwiek zrobi nim
zdjęcie, ten umiera.

Dramat. Jana,
fizjoterapeutka w liceum
sportowym, romansuje
z 17-letnim uczniem. Mąż
Jany, policjant, który stracił
nogę w wypadku i odtąd
zajmuje się szkoleniem
psów, zaczyna domyślać
się prawdy.

pmoss

Anna
llllll
Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fantazjować na temat zabójczych
kobiet w sytuacji bez wyjścia.
Tym razem jest nią modelka
odkryta przez łowcę talentów na
moskiewskim targu. Kiedy zakończy romans z handlarzem bronią,
posyłając mu kulę w łeb, staje
się jasne, że uroda i wdzięk to jej
niejedyne atuty. Wkrótce poznajemy okoliczności, w jakich Anna
została zwerbowana przez KGB.
Tytułowa bohaterka wydaje się
bliźniaczką Nikity, choć w jednej
z sekwencji – gdy przeplatają
się obrazki z sesji zdjęciowych

i innych „zleceń” – można ją
pomylić z Millą Jovovich z „Piątego elementu”. Luc Besson nie
wykorzystuje potencjału sytuacji
na styku światów mody i wywiadu.
Najwyraźniej nie dba też o realia,
jego bohaterowie w 1990 r. posługują się technologiami, na które
przyjdzie poczekać dekadę. Górę
nad pulsującą akcją biorą często
pseudoﬁlozoﬁczne rozważania,
melodramatyczny nastrój budowany jest chwytami z opery mydlanej.
Sashy Luss jako aktorka wypada
raczej średnio. Dużo przyjemniej
patrzy się, jak Helen Mirren bawi
się stereotypową postacią radzieckiej wersji Edny Mode z „Iniemamocnych”, wiecznie pochylona
nad ekranem z podglądem przebiegu misji. Anna zaimponuje
jej bezczelnością, researchem i…
cytatem z Czechowa. l
Piotr Guszkowski
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SOBOTA

„Traviata”,
czyli superwidowisko

1

OPERA
Operowy przebój wszech czasów,
w plenerze i w reżyserii ikony polskiego aktorstwa – tak będzie
wyglądało weekendowe superwidowisko „Traviata”.
To jedno z bardziej znanych dzieł
Giuseppego Verdiego, mimo ﬁaska
weneckiej premiery w 1853 roku,
przetrwało próbę czasu i jest jedną
z najczęściej wystawianych oper na
całym świecie. Libretto osadzone
jest w realiach Paryża drugiej połowy XIX wieku, ale wciąż stawia
aktualne pytania o sens życia bez miłości, rolę kobiety w społeczeństwie,
wolność i o prawo do ocen moralnych. Główna bohaterka, Violetta, to
elegancka kurtyzana. Najważniejszy
wśród jej kochanków jest Baron
Douphol. Kobieta poznaje młodego
Alfreda Germonta, niestety – w ﬁnale nie ma szczęśliwego końca.
Superwidowisko „Traviata”
odbędzie się przy budynku Opery
Wrocławskiej, od strony pl. Wolności. Wyreżyseruje je Grażyna
Szapołowska, czołowa polska aktorka i reżyserka teatralna. Przygotowując inscenizację, inspirowała
się biograﬁą Caroliny Otero, słynnej
XIX-wiecznej kurtyzany. Spektakl
poprowadzi włoski dyrygent Simone
Valeri. Na scenie pojawią się sopra-

Spektakle odbędą się 28, 29 i 30
czerwca. Wszystkie zaczną się
o 20.30 i potrwają 180 minut z dwoma
przerwami. Napisy na ekranach będą
w językach polskim i angielskim.
Bilety 60-300 zł.

nistki Renata Vari z Rumunii i Anna
Lichorowicz, które zaśpiewają partie
Violetty, oraz tenorzy Łukasz Gaj
i David Banos, którzy wykonają parte
Alfreda. Na scenie pojawia się m.in.
Jadwiga Postrożna, Aleksandra Opała, Dorota Dutkowska i Katarzyna
Haras-Kruczek, łącznie zobaczymy
dwieście osób. Scenograﬁę i kostiumy zaprojektowała Ewa Kochańska,
a choreograﬁę Karol Urbański.
Rafał Zieliński

Sobota,
godz.
14-24.
Na Grobli
14/16.
Wstęp
wolny

HYDROPOLIS
Ekogotowanie z Pascalem Brodnickim,
koncert Reni Jusis, gra terenowa, bary
z wodą i interaktywny naukowy plac
zabaw to tylko niektóre z atrakcji pierwszej edycji Festiwalu Wody.
– Ideą festiwalu jest promocja
ekologicznego i zdrowego stylu życia
i dzielenie się wiedzą o wodzie – mówi Marcin Garcarz z MPWiK.
Ideą imprezy jest pokazanie odwiedzającym ekologicznego stylu
życia i namawianie do niego. Stąd
w programie z Pascalem Brodnickim,
który przybliży nam światową ﬁlozoﬁę
zero waste: pokaże, jak gotować, nie
marnując produktów. Koncert zagra
Reni Jusis, gwiazda polskiej sceny
klubowej i promotorka ekologicznych
postaw wśród polskich gwiazd. Ci,
którzy przyniosą ze sobą plastikowe
butelki, będą mogli je wymienić na
drobne upominki. Będzie rodzinna gra
terenowa „Poznaj wodę”, ekologiczna
gra planszowa, plac zabaw i ekopuzzle,
strefa chilloutu i food trucki oraz wrocławska kranówka prosto z beczkowozu, za to z cytryną, ogórkiem, miętą.
Wieczór uświetni pokaz mistrzów
mappingu Patman Crew, czyli połączenie technologii, tańca, komedii, muzyki oraz gry światła i wody. Scenariusz
show został zbudowany na motywie
wody i nawiązuje do mitologii, w tym
postaci Posejdona. Na scenie nastąpi
ożywienie wody, która będzie wchodzić w interakcje z tancerzami. Festiwal zakończy silent disco.
Rafał Zieliński
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Survival: Utajone
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OD PIĄTKU

Podwodny
Wrocław

SZPITAL KOLEJOWY
Survival, czyli jeden z największych w Polsce przeglądów sztuki
współczesnej, odbędzie się już po
raz 17.
Tym razem festiwal zlokalizowany
zostanie w zabytkowych budynkach dawnego Szpitala Kolejowego,
w którym do 1939 roku mieścił
się Szpital Żydowski. Kompleks
znajduje się w dzielnicy Krzyki,
a hasło przewodnie festiwalu brzmi
„Utajone”. Artyści z Polski i zagranicy, odwołując się do niego oraz
historii miejsca, w którym festiwal
się odbywa, przygotowali projekty
artystyczne powstałe na pograniczu
wielu dziedzin sztuki. Połączyli
więc instalacje wideo i dźwiękowe,
obiekty malarskie, rzeźbiarskie
i performance’y. Tradycyjnie trzonem prezentacji jest wystawa prac
wyłonionych przez kuratorów
w konkursie – jest ich 30, stworzą
wystawę główną prezentowaną
w największym budynku kompleksu. To prace przede wszystkim
młodych twórców i w ten sposób
festiwal nawiązuje do początków
Przeglądu, który powstał w 2003
roku jako przestrzeń do prezento-

Festiwal Wody

• Szpital Kolejowy FOT. ANNA POMICHOWSKA

Survival potrwa do 2 lipca.
Więcej: www.survival.art.pl

wania działań debiutujących artystów. Będzie też sekcja holenderska
przygotowana przez kuratorkę Ardę
van Tiggelen. Ekspozycję uzupełni
specjalny pokaz prac studentów
i studentek z Akademii Sztuki
w Szczecinie i wrocławskiej ASP.

Scena Dźwiękowa zbada zjawiska
i doświadczenia audialne w kontekstach geopolitycznych, społeczno-kulturalnych czy ekologicznych
wychodzących poza perspektywę
antropocentryczną. Będą debaty
i wykłady, oprowadzania kuratorskie, spacery i ﬁlmy. Miejsce festiwalu jest połączone z centrum kreatywno-biurowym Pod Ciśnieniem,
będzie też Klub Festiwalowy.
Rafał Zieliński
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BROWAR MIESZCZAŃSKI
Przed nami kolejny festiwal Podwodny Wrocław, święto lokalnej
sztuki niezależnej.
Jednym z głównych punktów jest
wystawa na Scenie Sztuki Intermedialnej. Jej cel to manifestacja różnorodności i indywidualności twórczych postaw działających na styku
mediów, gatunków i kategorii sztuki.
Festiwal to też kilkanaście wystaw
fotograﬁi, w tym ekspozycja zdjęć
z Ogólnopolskiego Festiwal Fotograﬁi
Otworkowej OFFO 2016. Będą wystawy rzeźby, malarstwa i rysunku, prezentacje, akcje artystyczne oraz pokaz
mody. Nie zabraknie koncertów: przez
dwa dni zagrają m.in. Syny, Hetane,
Frankenstein Children, Paśko i Co To,
Prawda, Radykalna Wieś i Bakshish.
Tradycyjnie będzie Scena Filmowa:
zaprezentują się m.in. Kocham Dziwne Kino oraz Grupa Hafciarka i Wrocławska Awangranda. Będzie też klub
festiwalowy, w którym wystąpią m.in.
Kumbia Mać i Afro Tuba.
Rafał Zieliński
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19. MFF Nowe Horyzonty, Wrocław

Do kogo należą nasze ciała
Piotr Guszkowski
Przy łóżku Veridy matka stawia miskę kuskusu
z jagnięciną. Dlaczego dziewczyna musi jeść
nawet w środku nocy? Odpowiedź przynosi
jeden z ﬁlmów z sekcji „Ciało, w którym żyję”
podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
Mowa o „Flesh Out” w reżyserii
Micheli Occhipinti. Bohaterce
ﬁlmu rodzina znalazła męża, ma
trzy miesiące, żeby się przygotować się do ślubu. To znaczy:
przytyć. Mauretańska tradycja
każe tuczyć kobiety (zwyczaj zwany gavage), bo krągłości są w tej
kulturze znakiem płodności.
– „Flesh Out” zderza naszą perspektywę z zupełnie innym, choć
równie absurdalnym i ekstremalnym kanonem piękna – zauważa
Marcin Pieńkowski, dyrektor
artystyczny festiwalu. Sekcję
„Ciało, w którym żyję”, będącą
tematem przewodnim 19. edycji,
Pieńkowski przygotował wraz
z Małgorzatą Sadowską i Ewą
Szabłowską. Wspólnie zadbali
o szerokie spojrzenie na problematykę, która obecna jest już
w identyﬁkacji wizualnej Nowych
Horyzontów. Podstawą stał się
performance z wykorzystaniem
specjalnych worków sensorycznych stworzony we współpracy
z tancerką i choreografką
Izabelą Chlewińską.

• „Flesh Out”
w reż. Micheli
Occhipinti.
Bohaterce
filmu rodzina
znalazła męża,
ma trzy miesiące, żeby się
przygotować
się do ślubu,
to znaczy:
przytyć
FOT. MFF NOWE
HORYZONTY

konsekwencją tego, co obserwujemy w kinie i przestrzeni publicznej na co dzień.
W programie sekcji znajdzie się
12 tytułów. Kwestii poddania ciała
tresurze i społecznemu formatowaniu, ale też wykluczenia innego, w sugestywny sposób dotyka
Markus Schleinzer. Spod historycznego kostiumu w „Angelo” przebija reﬂeksja nad
PATRONAT
europejską mentalnością.
Ciało polem bitwy
Przywieziony z Afryki czarDla Ewy Szabłowskiej kluny chłopiec traﬁa na dwór
czowe wydaje się pytanie,
hrabiny, gdzie uczy się
do kogo właściwie należą
mówić po francusku czy
nasze ciała. – Czy na pewno
grać na ﬂecie. – Obce ciało
do nas i to my o nich decynigdy nie zostanie jednak
dujemy; jesteśmy właścicieprzyswojone – stwierdza
lami tych ciał, a może tylko
Sadowska. – Jest akceptoużytkownikami – natowane, ale pod warunkiem,
miast kierują nimi systemy
że spełnia oczekiwania
polityczne, normy społeczkolejnych właścicieli,
ne i obyczajowe – zastanawia się
którzy coś na niego projektują
kuratorka. – Ciała stały się polem
– czyli dopóki daje sobą kierować,
bitwy kulturowej i politycznej,
pozwala się „cywilizować”, ponie tylko zresztą w Polsce. Mam
zostaje rozrywką, przedmiotem,
na myśli ustawę antyaborcyjną,
obiektem.
#MeToo czy panikę moralną konMałgorzata Sadowska zwraca
serwatywnych środowisk wokół
także uwagę na dokument „Okres
wychowania dzieci i ich rzekomej
godowy” Liny Marii Mannheimer
seksualizacji – mówi Małgorzata
o relacji dwojga młodych ludzi
Sadowska. – Nie zajęliśmy się tym
w sieci. – Kontakt jest intensywtematem przypadkiem, wydaje się ny, ale pozbawiony prawdziwej
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bliskości, nieﬁzyczny. Połączeni
on-line tak naprawdę oboje pozostają samotni – podkreśla.
Horyzont poszerza Gabriel
Mascaro. Twórca „Neonowego
byka” rysuje w „Boskiej miłości”
prowokacyjną wizję przyszłości,
w której spotkanie z pastorem
przypomina wizytę w restauracji
drive-in, a bohaterka doświadcza
łaski niepokalanego poczęcia.
W intymnym dokumencie
„Księżyc dla mojego ojca” Iranka
Mania Akbari odrzuca ograniczenia kulturowe i staje ponad
naturą – bez tego nie miałaby
szansy na macierzyństwo. O różnych sposobach przeżywania
i przedstawiania ciąży opowie
towarzysząca sekcji wystawa „Życie wewnętrzne” w Galerii Studio
BWA, której kuratorami są Ewa
Szabłowska i Stach Szabłowski
przy współpracy Joanny Stembalskiej.

Brzydota – tabu w kinie
Nazwa sekcji nawiązuje do
„Skóry, w której żyję” Pedra
Almodóvara. To właśnie parafraza tytułu tego ﬁlmu, pokazywanego we Wrocławiu kilka lat
temu, stała się pretekstem do
przyjrzenia się, jak współcześnie

1 9. M I Ę D Z Y N A R O D O W Y F E S T I WA L
F I L M OW Y N OW E H O RYZ O N T Y
25 lipca – 4 sierpnia,
Wrocław. Almodóvar, Bałagow, Korine, Akin, Reygadas,
Dupieux – to tylko początek
imponującej listy nazwisk
w programie tegorocznej
edycji festiwalu. Publiczność nie może się doczekać
nagrodzonego Złotą Palmą
„Parasite” Bonga Joon-ho
– groteskowej, bawiącej
się konwencjami opowieści
o dwóch rodzinach, które

dzieli ekonomiczna przepaść.
Będzie też inny przebój
Cannes – „Portret kobiety
w ogniu” Céline Sciammy.
Ważne miejsce zajmą reżyserki (m.in. Odell, Polak,
Schanelec) rozliczające się
– nie bez poczucia humoru
– ze stereotypami i niesprawiedliwością norm. Premierę
we Wrocławiu będzie miała
„Mowa ptaków” Xawerego
Żuławskiego według scena-

traktuje się ciało. W programie
19. edycji znalazło się najnowsze
dzieło Hiszpana „Ból i blask”
(w ramach pokazów galowych).
Jak zaznacza Marcin Pieńkowski,
ból w tytule nie jest tylko metaﬁzyczny: genialny umysł uwięziony
w starzejącym się ciele Antonia
Banderasa naprawdę cierpi.
Bo dyskusja o cielesności nie
ogranicza się przecież do jednej
sekcji – towarzyszy Nowym Horyzontom od lat. Wydarzeniem
poprzedniej edycji były „Girl”
Lukasa Dhonta i „Touch Me Not”
Adiny Pintilie.

riusza jego ojca, a Krzysztof
Skonieczny zaprosi do
teatru na „Magnolię” według
Paula Thomasa Andersona.
Do tego retrospektywa
argentyńska czy mistrzowie
kina Azji.
Program poznamy 10 lipca.
Sprzedaż biletów rozpocznie
się 17 lipca o godz. 12 na
www.nowehoryzonty.pl
oraz w kasach Kina Nowe
Horyzonty we Wrocławiu.

W tym roku emocje wywoła
„Złota Rękawiczka”. – Fatih Akin
demitologizuje postać seryjnego
zabójcy. To nie błyskotliwy Anthony Hopkins z „Milczenia owiec”
ani enigmatyczny Kevin Spacey
z „Siedem” – tylko prymitywny,
obrzydliwy facet. Dlatego ten
ﬁlm tak w nas siedzi – tłumaczy
Pieńkowski.
A Sadowska dodaje: – Wiele
osób wychodziło z sali, a moim
zdaniem Akin, paradoksalnie,
wskazuje na to, co jest dziś
ogromnym tabu w kinie – a jest
nim brzydota. l
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Wrocław

Grażyna

Szapołowska
wyreżyseruje operowe
superwidowisko „Traviata”
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