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Od redakcji

Zbliża się dzień wyczekiwany od dawna przez wielu, dwudziesty czwarty czerwca. Termin
wakacji lub, jak kto woli, ferii letnich, przypada właśnie na lipiec i sierpień ze względu, jak
można się spodziewać, na konieczność uczestnictwa całej rodziny w pracach polowych.
Oczywiście, w każdym kraju wakacje zaczynają się w różnych terminach. Na przykład u
naszych zachodnich sąsiadów wakacje rozłożone są w czasie na kilka osobnych,
dwutygodniowych przerw.
Co ciekawe, polski termin "wakacje" wziął się od słowa "vacatio" (łac. uwolnienie). Łacińską
proweniencją pochwalić się też mogą "ferie" - "feriae" (łac. dni odpoczynku od pracy).
W każdym razie czekają nas całe dwa miesiące wypoczynku i regeneracji przed rozpoczęciem
kolejnej kampanii wrześniowej....
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Czy roboty zabiorą mi pracę?
Karol Krzemiński

W XIX wieku ludzkość była świadkiem rewolucji przemysłowej. Wówczas mieszkańcy Europy zyskali
nowe miejsca pracy w różnorakich zakładach przemysłowych. Można zatem śmiało powiedzieć, iż było to
zjawisko wielce pozytywne. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku doszło do kolejnej wielkiej przemiany –
rozwoju branży IT, dzięki której powstali różnej maści nowi specjaliści, np. informatycy czy specjaliści od
hardware’u. W skrócie mówiąc, ilość miejsc pracy znowu wzrosła, czyli zmianę tę można utożsamiać
z postępem ekonomiczno-społecznym. Aktualnie również przeżywamy kolejną rewolucję – automatyzacji
i robotyzacji przemysłu. Sprowadza się to do tego, że roboty i algorytmy sztucznej inteligencji mają za
zadanie przejąć kompetencje specjalistów z niektórych branży, co może zaowocować licznymi
przemianami w naszym codziennym życiu.
Odległa przyszłość, czy najbliższe miesiące?
Przychodzi Ci teraz zapewne na myśl, że wizja, którą przed Tobą roztaczam, faktycznie może się ziścić,
ale dopiero za jakieś kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat. Tymczasem w stolicy Zjednoczonych Emiratów
Arabskich – Dubaju, do służby przystąpił
pierwszy robot-policjant. Istnieją poważne
przesłanki, jakoby już przed rokiem 2020 w
USA miał pojawić się pierwszy robotfarmaceuta,

którego

zadaniem

będzie

podawanie leków klientom aptek. Co więcej,
już teraz z rynku pracy znikają niektóre
oferty, a pewne grupy zawodowe zaczynają
tracić na znaczeniu. Na przykład Ray
Kurzweil, znany informatyk przewiduje, że do 2029 roku roboty będą dysponować tym samym poziomem
inteligencji, co ludzie, a w związku z tym będą mogły wykonywać czysto intelektualne zajęcia. Już teraz
z powodu częściowo automatycznego sortowania poczty do 2024 roku liczba wakatów zmaleje do 136 tys.
- podaje amerykański Departament Pracy. Maszyny służące do obrabiania, cięcia, dziurkowania, zaciskania,
wyginania, prostowania, utwardzania metalu i tworzyw sztucznych spowodują spadek miejsc pracy o ok.
20 proc. do roku 2024. Wedle danych Departamentu Pracy przyczyną owego spadku jest adaptowanie
rozwiązań z zakresu robotyki i automatyzacji procesów na niższych szczeblach, co pozwala zaoszczędzić
czas i pieniądze. Wśród zawodów obciążonych największym ryzykiem malejącej liczby wakatów do 2024
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roku są (według amerykańskiego Departamentu Pracy): pracownicy odlewni, nadzorcy pocztowi,
pracownicy placówek pocztowych, pracownicy centrali telefonicznych oraz pracownicy telekomów.
Natomiast badacze z Oksfordu donieśli, że roboty mogą zastąpić nawet do 50 procent prac wykonywanych
przez ludzi w perspektywie lat 2023-2033. Z dokumentów World Economic Forum wynika, że czwarta
rewolucja przemysłowa może kosztować ponad 5 mln miejsc pracy do 2020 roku.
Co o automatyzacji sądzą autorytety?
Jeśli zastanawiasz się, czy obawy te nie są po prostu zbiorem moich refleksji, przytoczę Ci kilka wypowiedzi
znanych ludzi ze świata biznesu, począwszy od jednego z najbardziej innowacyjnych – założyciela marki
Tesla oraz firmy SpaceX – Elona Musk’a. Ów miliarder wspomina, iż szeroko pojęta automatyzacja pracy
doprowadzi do zjawiska zwanego dochodem podstawowym. Jest to sytuacja, w której rząd danego państwa
postanawia wprowadzić pensję bazową dla każdego jego mieszkańca. Innymi słowy, ludzką pracę przejmą
maszyny, a ludzie, którzy potrzebują środków na utrzymanie siebie i rodziny, będą finansowani
bezpośrednio przez państwo. Jednym z pierwszych krajów chętnych do wprowadzenia dochodu
podstawowego ma być Finlandia. Nie brzmi źle, prawda? Otóż niekoniecznie, bowiem ludzie pozbawieni
pracy, nawet przy założeniu, że utrzyma ich państwo będą popadali w liczne problemy psychiczne.
Bezrobocie

często

bywa

czynnikiem

wyzwalającym

niestety
zaburzenia

psychiczne. Bez wątpienia pełni funkcję
czynnika spustowego, powodującego, że
przeważa się jakaś szala i człowiek popada
w choroby somatyczne, nerwice, depresje.
Nasilają się jego codzienne dolegliwości.
Często osoby nie umiejące sobie poradzić ze
stresem bezrobocia popadają w alkoholizm,
załamują się. ~ Jacek Sochacki, psycholog
kliniczny z Białegostoku.
Z kolei Bill Gates o automatyzacji wypowiada się nieco sceptycznie i zwraca uwagę na kwestie
ekonomiczne takiego przedsięwzięcia. Nie możemy po prostu zrezygnować z podatku dochodowego –
mówi założyciel Microsoft’u. Lider rankingu najbogatszych ludzi magazynu Forbes argumentował, że rządy
nie mogą zrezygnować z podatku dochodowego, z uwagi na utrzymanie instytucji publicznych. Jednym
z największych sceptyków automatyzacji pracy jest Eric Schimdt - prezes wykonawczy holdingu Alphabet
(dawniej Google).
Zajmuję takie stanowisko, bo nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego tym razem miałoby być inaczej niż w
czasie poprzednich rewolucji przemysłowych. I choć mamy ogromną migrację stanowisk pracy, nie przeczę
temu, to ostatecznie powstanie więcej nowych. Wielkie wyzwanie polega na tym, że pomijając ich wielkie
zalety, każda technologiczna rewolucja niszczy miejsca pracy i środki do życia - a tym samym tożsamość na

długo

przed

pojawieniem

się

nowych
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miejsc

pracy.

~

Eric

Schmidt

Co zatem zrobić?
Miliarder i inwestor Mark Cuban podczas NBA All-Star Technology Summit w Nowym Orleanie
stwierdził, że ten postęp zachodzi bardzo szybko, a roboty zastąpią pracowników w bardzo szerokim
spektrum branż. Mówił także, iż największe obawy powinni mieć specjaliści z dziedziny finansów,
ponieważ to w tej dziedzinie roboty i algorytmy sztucznej inteligencji wyprą specjalistów ze swoich
stanowisk. Największym zainteresowaniem, jak mówił, cieszyć się będą szeroko pojęci humaniści
i programiści z naciskiem na projektowanie wyżej wymienionych algorytmów sztucznej inteligencji.
Osobiście uważam, że w ciągu 10 lat będzie większe zapotrzebowanie na absolwentów nauk
humanistycznych. Większe niż na programistów czy nawet inżynierów, ponieważ kiedy otrzymasz analizę
danych, swoich opcji, będziesz potrzebował
innej perspektywy, z której możesz na nie
spojrzeć. Dlatego przyda ci się ktoś, kto jest
bardziej otwartym umysłem. ~ Mark Cuban
Moim osobistym zdaniem całe zjawisko
wzajemnego zastraszania się utratą miejsc
pracy

na

rzecz

robotów

jest

nieco

przesadzone. Prawdą jest, że niektóre
zawody znikną z rynku pracy i z tym faktem
nie

można

polemizować,

lecz

część

wypowiedzi znanych ludzi biznesu jest po pierwsze – celowa, bo na przykład Elon Musk jest CEO marki
Tesla, zajmującej się produkcją elektrycznych samochodów autonomicznych, w związku z czym wartość
akcji jego spółek jest zależna od jego wypowiedzi, po drugie zaś – nie małe znaczenie ma manipulacja
płacami w różnych branżach. Wyżej wymieniany innowacyjny biznesmen, oferuje swoim pracownikom
podstawowe w ich zawodzie stawki w zamian za niekiedy szesnastogodzinny dzień pracy i możliwość tzw.
zmieniania świata. Zastraszeni przez inwazję robotów na rynek pracy pracownicy, w rezultacie będą godzić
się na śmiesznie małe stawki płacowe. Jedno jest pewne – rynek pracy się zmieni i to nie w perspektywie
lat stu, lecz najbliższych dziesięcioleci. Zła wiadomość jest taka, że musisz być przygotowany na
nadchodzące zmiany i liczyć się nawet ze zmianą branży. Druga natomiast, pozytywna: może, spośród
setek nowych zawodów, odnajdziesz coś dla siebie, a jeśli jesteś humanistą, nareszcie przyjdzie czas,
w którym kompetencje, które nabyłeś, staną się cenione.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.willrobotstakemyjob.com i dowiedz się, czy Twój
zawód czeka anihilacja.
Ja tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam i idę dalej zgłębiać kolejne literackie pozycje w poszukiwaniu
odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.
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To takie mainstreamowe!
Michał Kamiński

Hipsterzy – kto z nas o nich nie słyszał? Można powiedzieć, że hipsterskość zaczęła nas otaczać ze
wszystkich stron i przejawia się w każdej sferze życia. Wyznacznikiem hipsterstwa jest niezależność
wobec tzw. „mainstreamu” i ironiczny stosunek do niego. Jednak czy zawsze to się sprawdza?
Swoją niezależność przejawiają między innymi w wyborze muzyki i książek. Na półkach ich
domowych bibliotek królują mało popularni autorzy, a z ich głośników leci awangardowa muzyka
nieznanych kapeli rockowych. Wyróżniają się także swoimi strojami, fryzurami oraz
zainteresowaniem starym sprzętem, takim jak aparaty analogowe czy maszyny do pisania. Każdy
szuka sposobu na podkreślenie swojej indywidualności i wyłamanie się z kultury masowej. Kiedy ktoś
zaczyna słuchać tej samej muzyki albo czytać tę samą książkę, to jest to najwyższa pora na
poszukiwanie nowych tytułów. Popularny staje się też weganizm, zainteresowanie ekologią, a także
zacieranie granic między obydwoma płciami. Niektórzy w stwarzaniu swojego wizerunku stawiają na
wygląd naturalny (brak makijażu u kobiet, nieprzycięty zarost u mężczyzn) inni oddają się w ręce
specjalistów, np. fryzjerów, koniecznie urzędujących starych w odrestaurowanych kamienicach,
których salony nawiązują wystrojem do 20-lecia międzywojennego. Prawie wszyscy noszą okularynerdy, chociaż większość ich nie potrzebuje, noszą skórzane buty stylizowane na robocze oraz jeżdżą
na rowerach wzorowanych na kolarkach z lat 50. Często też spędzają wolny czas w plenerze lub też
poszukują hipsterskich kawiarni, gdzie podstawą menu są dania „vege” i bezglutenowe. Jednak mimo
wszystkich tych starań o niezależność i wyjątkowość prawie każdy hipster podąża za ogólnie
wyznaczonym trendem. Większość lubi bawić się analogowym sprzętem, który za chwile odkłada na
półkę, by sięgnąć po najnowszego iPhone’a i sfotografować swoją zdobycz. Modna stała się też dieta
bezglutenowa, która nie ma sensu albo nawet może być szkodliwa dla osób, które nie chorują na
celiakię (czyli nietolerancję glutenową), gdyż stosowanie takiej diety na własną rękę często kończy się
niedostarczaniem odpowiedniej ilości innych składników odżywczych takich jak witaminy czy
makroelementy. Większość mężczyzn zaczęła zapuszczać brody, stylizując się na tzw. drwala. Chcąc
się odróżniać od reszty wszyscy się jednak upodobnili i wyglądają, jak kopie jednej osoby.
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Hipsterzy często wzbudzają kontrowersje. Sami twierdzą, że są uważani przez społeczeństwo za
niebezpiecznych ze względu na ich „niejednoznaczność” i brak możliwości przypisania ich do jednego
nurtu kulturowego. Osobiście jednak uważam, że niechęć nie rodzi się ze strachu przed nimi, ale
z powodu pewnego paradoksu, który dotyczy tych ludzi. Przede wszystkim żaden hipster nie powie
o sobie, że nim jest. Chęć bycia wyjątkowym jest silniejsza od próby zaklasyfikowania do danej grupy
społecznej. Poza tym przez próbę wyróżnienia się i nie podążania za głównym nurtem, wszyscy
ostatecznie ulegają jego wpływom albo są jego
twórcami. Hipsterskość odbija się również na
ludziach, którzy chcą być „mainstreamowi”.
Chyba wszystkie sklepy podchwyciły trend
i zaczęły sprzedawać swoje produkty specjalnie
wykreowane

pod

hipsterów.

Tym

samym

narzucają one modę (ubraniową, żywieniową etc.)
wszystkim bezwzględnie.
Jeszcze jedną rzeczą jest możliwość bycia
posądzonym o hipsterstwo w każdym momencie.
Wystarczy, że jesteśmy zafascynowani historią
poprzedniej epoki, przeczytamy książkę o której
nikt

wcześniej

nie

słyszał,

słuchamy

niecodziennej muzyki albo założymy zamiast
czapki z daszkiem kapelusz, a już możemy
usłyszeć jak bardzo hipsterscy jesteśmy. Jednak
moim zdaniem hipsterzy wcale nie korzystają
z „oldschoolowych gadżetów”, niepopularnych tytułów i ubioru w stylu vintage dlatego, że to lubią,
a to właśnie tym powinni się kierować, tylko z powodu chęci bycia oryginalnym. Kiedy słuchają
muzyki z kaset, nie robią tego ze względu na jakość nagrania czy z powodów sentymentalnych.
Dlatego też trudno jest w dzisiejszych czasach o rozwój własnych, niecodziennych pasji bez pewnej
krytyki społecznej.
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Henri de Toulouse-Lautrec
Lukasz Brierre

Drogi panie, malarstwo jest jak gówno, to się czuje, ale nie tłumaczy.
Henri de Toulouse-Lautrec
Gdy powolnym krokiem chodziłem i podziwiałem dzieła sztuki w paryskim Musée d’ Orsay1, nic nie
przykuło mojej uwagi aż tak bardzo jak obrazy Toulouse-Lautrec’ a. Wydawały mi się zupełnie inne od
tych, które widywało się w całym muzeum. Przedstawiały ciekawe postacie w intrygujących pozycjach
i były wyjątkowo barwne kolorystycznie. Teraz wiem, że źródłem tych interesujących prac malarskich jest
absolutnie nietuzinkowe i fascynujące życie ich autora.
Henri urodził się w 1864 roku w rodzinie z korzeniami arystokratycznymi. Był niskiego wzrostu –
miał 1,52 m wzrostu i był bardzo chorowity. W dzieciństwie, po złamaniu obu kości udowych, jego nogi
przestały

rosnąć

prawidłowo

i

do

końca

życia

zostały

nieproporcjonalnie małe w porównaniu do reszty ciała. Dlatego też
przemieszczając się, wspierał się na lasce. Od najmłodszych lat lubił
rysowanie oraz malarstwo i znajdował w nich przyjemność.
Uczęszczał do dobrych szkół malarskich. Spotkał i zaprzyjaźnił się tam
m. in. z van Goghiem. Za swojego mentora uważał Degas’ a - twórcę
słynnego z licznych obrazów i rzeźb przedstawiających m.in. baletnice.
Zdecydowanie przełomowym wydarzeniem w jego życiu była
przeprowadzka na podparyski Montmartre. Pod koniec XIX wieku
było to miejsce zepsucia moralnego. Mieszkała tu w znacznej liczbie
„wyzwolona”

bohema

artystyczna.

Wieczorami

Montmartre

rozbrzmiewał muzyką ciągłych zabaw i potańcówek. Znajdowały się
tu kabarety i kawiarnie muzyczne, gdzie nieustannie odrzucano normy
społeczne i zakazy. Montmartre było też miejscem, gdzie rozkwitały
domy publiczne.

1

Musée d’ Orsay – największe paryskie muzeum z dziełami sztuki XIX i XX wieku
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Nowe środowisko definitywnie wpłynęło na życie artysty. Na początku odwróciło jego naturalny tryb.
Toulouse-Lautrec zaczął żyć i malować przede wszystkim nocą. Był stałym bywalcem kabaretów takich jak
Moulin Rouge. Podczas tych nocy mógł poznawać modelki i wszelkie gwiazdy paryskiej estrady, które
zabawiały tam gości. Zasmakował również w towarzystwie prostytutek. Często uczęszczał do domów
płatnej miłości, gdzie znajdował natchnienie dla swoich dzieł. Kolejnym źródłem inspiracji i przyjemności
stał się dla niego alkohol, którego nigdy nie brakowało podczas wieczorów pełnych pijaństwa na
Montmartrze.
Najwyraźniej owo miejsce wyjątkowo mocno wpłynęło na jego
artystyczną twórczość. Malował bardzo wiele, a jego talent szybko się
rozwijał. Wykształcił oryginalny i dojrzały styl, szybko rozpoznawalny
w całym Paryżu. Był ceniony i pożądany przez wielu w całym mieście.
Zakończył swoje krótkie, lecz niezwykle intensywne życie w wieku 37
lat. Trudno wskazać tylko jedną przyczynę jego śmierci. U schyłku życia
chorował bowiem na chroniczne zatrucie alkoholem, bezsenność,
halucynacje i kiłę.
Wyjątkowe obrazy i ich charakter są autentycznym świadectwem jego
życia. Twórczość Lautrec’a zalicza się do postimpresjonizmu, czyli nurtu
powstałego na bazie impresjonizmu, ale odrzucającego jego ideologiczne założenia. W obrazach ToulouseLautrec’a można łatwo zauważyć wyraźne kontrasty, jasne kolory i przede wszystkim postacie
w dynamicznych pozycjach. Jego kreska wydaje się być często niedbała, co nadaje jej swoiste wrażenie
lekkości. Jest to moim zdaniem właśnie to, co najbardziej odróżnia go od jego artystycznych rywali.
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Piłkarskie podsumowando
Michał Czajkowski

4 czerwca, dzień po finale Ligi Mistrzów, zakończono sezon ligowy w Polsce. Polska liga jako jedna
z ostatnich w Europie zakończyła swoje rozgrywki, dlatego to właśnie po jej finiszu możemy napisać
podsumowanie rozgrywek ligowych w Europie.
Zacznę od naszego podwórka, czyli od „najlepszej ligi
świata”. Mistrzem Polski została Legia Warszawa i to ona
znów zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Pozostałymi
przedstawicielami Polski w europejskich pucharach
(eliminacje Ligi Europy) będą Jagiellonia Białystok
(2

miejsce),

Lech Poznań (3 miejsce) i Arka Gdynia (Puchar Polski).
W ostatniej, 37. kolejce, byliśmy świadkami sytuacji
bezprecedensowej – na mistrzostwo miały szanse 4 drużyny – Legia, Jagiellonia, Lech i Lechia. Najlepsze
jest to, że mistrzem mogła zostać ekipa z Poznania ani razu nie okupująca pozycji lidera w sezonie 16/17.
Ostatnia kolejka przebiegła w rytmie dwóch bezpośrednich meczy pretendentów do tytułu. W obu
spotkaniach padły remisy, a co za tym idzie, Legia zdobyła czwarte mistrzostwo w 5 lat, a Lechii zabrakło
punktu do Europy. Jeżeli chodzi o grupę spadkową, to z ligi spadły Górnik Łęczna („Franek Smuda czyni
cuda”

tym

razem

nie

zadziałało)

oraz

targany

finansowymi

problemami,

Ruch Chorzów. W Ekstraklasie zaś zagrają w przyszłym sezonie Sandencja Nowy Sącz oraz
Górnik Zabrze.
W angielskiej Premier League, bez większych niespodzianek, mistrzostwo zdobyła Chelsea (co
było wiadome od pewnego czasu). Ekipa Antonio Conte już 12 maja świętowała brak matematycznych
szans Tottenhamu na tytuł mistrzowski. W lidze bez problemu utrzymało się dziewiąte Bournemouth
Artura Boruca (zawodnik sezonu „wisienek”) i z większymi problemami Swansea City Łukasza
Fabiańskiego. Dwunaste miejsce zajęło Leicester City Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego (odszedł
właśnie z klubu), jednak nie przyczynili się oni do tego wyniku. Niestety z ligi spadło Hull City Kamila
Grosickiego, jednak bez większych problemów znajdzie on sobie nowy klub, gdyż rozegrał co najmniej
poprawną rundę w barwach „tygrysów”. Zainteresowane reprezentantem Polski są takie kluby jak West
Ham, Newcastle, czy Watford. Poza Hull City z Premier League żegna się Middlesbrough, i Sunderland.
Puchar Anglii zdobył Arsenal, który 27 maja wygrał na Wembley z Chelsea 2:1.
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W

niemieckiej

Bundeslidze

zwyciężył

oczywiście Bayern Monachium, a każde inne
rozstrzygnięcie byłoby sensacją. Ekipa Carlo
Ancelottiego (a wcześniej Pepa Guardioli i Juppa
Henyckesa) wywalczyła piąte (!) mistrzostwo
z rzędu.
Drugie miejsce zajął absolutny beniaminek,
RB Lipsk, a w Lidze Mistrzów zagra jeszcze Borussia Dortmund (z nowym trenerem Peterem Boszem) oraz
Hoffenheim, który jest niemieckim odpowiednikiem naszej Niecieczy (klub z małej wsi na najwyższym
szczeblu

ligowym

w

kraju).

Z Bundesligi spadły Ingolstadt i Darmstadt, zaś Vfl Wolfgsburg Jakuba Błaszczykowskiego utrzymał się po
barażu z trzecią drużyną drugiej ligi, Braunschweig. Zdobywcą Pucharu Niemiec została Borussia
Dortmund.
W Hiszpanii walka o tytuł przebiegała do ostatniej kolejki, pomiędzy FC Barceloną,
a Realem Madryt. Górą okazali się być „Królewscy”, którzy odzyskali tytuł po 5 latach. Na pocieszenie FC
Barcelona zdobyła Puchar Króla, a pierwsze dwa miejsca w ligowej klasyfikacji strzelców zajął Lionel Messi
i Luis Suarez. Z ligi spadły Sporting Gijon, Osasuna Pampeluna i Granada.
We
mistrzostwo

Włoszech

bez

z

piłkarzy

rzędu

niespodzianek.
Juventusu

Szóste
Turyn.

Wojciech Szczęsny razem z AS Romą został wicemistrzem
Włoch, a Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński zostali brązowymi
medalistami w barwach SSC Napoli. Rzutem na taśmę do
eliminacji Ligi Europy zakwalifikował się AC Milan (w III
rundzie może trafić na Arkę Gdynia), który na dzień
dzisiejszy
(13 czerwca) wydał na transfery 100 milionów Euro. Z ligi spadły Empoli Łukasza Skorupskiego, Palermo
Thiago Cionka i Pescara. Puchar Włoch również zdobył Juventus.
Wielka sensacja nastąpiła we francuskiej Ligue 1, gdzie mistrzem, na kilka kolejek przed końcem
sezonu, zostało AS Monaco z Kamilem Glikiem na czele defensywy. Przerwali oni pięcioletnią dominację
Paris Saint Germain (Grzegorz Krychowiak był tylko rezerwowym), odbierając im mistrzostwo. Siódme
miejsce zajęło Nantes –klub, gdzie gra Mariusz Stępiński, a właścicielem jest polski biznesmen, Waldemar
Kita. Z ligi spadły Nancy i Bastia, a Lorient spadło po przegranym barażu z Troyes. Puchar Francji na
pocieszenie trafił do piłkarzy PSG.
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3 czerwca w walijskim Cardiff odbył się
finał Ligi Mistrzów. Real Madryt, obrońca
trofeum, eliminując wcześniej m.in. Bayern czy
Atletico, trafił na Juventus, który wyeliminował
takie firmy jak FC Barcelona czy AS Monaco.
„Królewscy” wygrali 4:1 i jako pierwszy klub
w historii obronili puchar Ligi Mistrzów. Od 1992
roku żaden klub tego nie osiągnął. Real
rozpocznie sezon Superpucharem Europy, czyli
meczem zwycięzcy Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy, czyli Manchesterem United. Oznacza to, że
Jose Mourinho poprowadzi swój zespół pierwszy raz, od swojego odejścia z Realu w 2013 roku, przeciw
ekipie z Madrytu.
Teraz czeka nas ok. 1,5 miesiąca piłkarskich wakacji i zamiast pojedynkami na boiskach, czekają
nas pojedynki w biurach, gdzie będą przeprowadzane negocjacje transferowe. Myślę, że warto będzie
zwrócić uwagę na ekipy AC Milanu i Olympique Marsylia, których nowi właściciele zapowiadają duże
transfery.
Czy Real zdobędzie trzeci puchar Ligi Mistrzów z rzędu? Czy któryś klub przerwie jego dominacje?
Czy Milan i Marsylia odzyskają swoją świetność? Czy ktoś przerwie dominacje Juventusu i Bayernu, jak
Monaco przerwało PSG? Czy padnie nowy rekord transferowy? Odpowiedzi na te pytania prędzej czy
później poznamy. Jedno jest pewne – następny sezon zapowiada się pasjonująco, a jak będzie, to
zobaczymy…
Na ten moment się z Wami żegnam. Do zobaczenia po wakacjach!
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Bomby, zamachy, szaleńcy… ale czy aby szaleńcy?
Jędrzej Semkowicz

Poprawność polityczna, oto imię bestii.

Od kilku bez mała lat krajowe i zagraniczne media dosłownie „bombardują” nas informacjami
o zamachach terrorystycznych. Nie dalej jak kilka dni temu dwadzieścia dwie osoby poniosły śmierć
w wyniku eksplozji w Manchesterze, zaś sto dziewiętnaście trafiło do szpitala. Ciężarówka
rozjeżdżająca spacerowiczów na deptaku w Nicei, zamachy w Wurzburgu, Brukseli, Monachium. Co
ciekawe, za ten wysyp zbrodni odpowiedzialne są „samotne wilki”. Jak widać, w ostatnich latach
mieliśmy w Europie istny wysyp szaleńców i psychopatów. Oczywiście, zamachowiec „może być
powiązany ze środowiskami powiązanymi z IS”. Taką informację otrzymujemy z mediów.
Zjawisko poprawności politycznej w mediach nie jest dla nas niczym nowym. Polega ono na
unikaniu wypowiedzi, które mogłyby urazić jakąś mniejszość, na przykład religijną czy etniczną.
Brzmi to bardzo szlachetnie,
niestety jednak może przyczynić się do, nie celowej, dezinformacji społeczeństwa przez, chociażby,
telewizję. Idealnym przykładem tego zjawiska mógłby być zamach w niemieckim Wurzburgu, podczas
którego siedemnastoletni Afgańczyk zaatakował pasażerów pociągu nożem i siekierą. Przed atakiem
nagrał film, w którym kilkakrotnie wykrzykiwał słowa „Allahu Akbar”, na tle własnoręcznie zrobionej
flagi IS. Pomimo tak oczywistego dowodu w mediach można usłyszeć było, iż atak być może(!) miał
podłoże religijne... Z drugiej strony jednoznaczne powiązanie negatywnie wpływa to na postrzeganie
społeczności islamskiej w Europie, kreuje obraz krwiożerczych zamachowców, obwieszonych
materiałami wybuchowymi, z maczetami i odciętymi głowami, kąpiących się w krwi niewinnych etc.
Zastanówmy się, jaka część europejskich muzułmanów popiera takie działania współwyznawców?
Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wielu z nich zasymilowało się z narodami, wśród których
mieszka.
Mamy zatem sytuację, o której, pomimo kilku godzin telewizyjnych wywiadów z ekspertami,
wiemy bardzo niewiele. Jak zaś człowiek reaguje na coś, czego nie rozumie? Strachem. Zatem
zamachowcy, a raczej mocodawcy tych biednych ludzi, osiągają swój cel. Niektórzy, głównie politycy
idą jednak dalej, postulując niepoddawanie się strachowi, na dowód czego przyjmują jeszcze więcej
bliskowschodnich imigrantów… których po prostu nie da się skontrolować, z uwagi na ich liczebność.
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Teraz zaś coraz bardziej widzimy opłakane tego skutki. Zachód zaś nie potrafi sobie z tym poradzić.
Ponieważ „nie wypada”. Nie wypada się ratować, gdyż może to wzbudzić sprzeciw w środowiskach
mniejszościowych. Paranoja. Terror mniejszości nad większością, który, co śmieszniejsze, większość
sama ustanowiła.
Zastanówmy się, cóż z tym fantem zrobić. Co zaszłoby, gdyby społeczeństwu mówić
nieowinięte w bawełnę fakty? Nie sposób przewidzieć. Być może nastałaby panika, może mniej ludzi
chodziłoby po ulicach, nie wiadomo. Jednak wiadomo jak, nawet ubrane w łagodne słowa, zamachy
wpływają na rozkład sił politycznych państw Europy: wzrasta poparcie dla partii głoszących
radykalne poglądy, które, budując swoje poparcie na kryzysie imigranckim, chcą realizować też inne
swoje założenia.
Na nas, Polakach, wszystkie te zamachy nie robią aż takiego wrażenia. Słyszymy o zamachu,
myślimy: „O Boże, to straszne!” i wracamy do własnych spraw. Żyjąc w takiej oazie spokoju jak nasz
kraj nie rozumiemy problemów Zachodu. Trzeba po prostu unikać miejsc publicznych, prawda?
Niestety na nic się to nie zda w przypadku inwazji, której jesteśmy świadkami. Cichej, utajonej. Ale
trudno inaczej nazwać exodus przeważnie młodych mężczyzn. Zamachy są jedynie skutkiem,
symptomem tego zjawiska.
W mojej opinii, wszyscy zamachowcy to szaleńcy. ZAMACHOWCY, nie terroryści. Terroryści
zawsze wykorzystywali desperatów, w końcu któż o zdrowych zmysłach jest skłonny zabić siebie
i kilkadziesiąt innych osób. Wychodzi na to, że media mają rację mówiąc o szaleńcach. Śmiesznostraszne, prawda? Wynika z tego, że nie powinniśmy skupiać się na wykonawcach, ale na
mocodawcach. Tych zaś w żadnym wypadku nazwać nie można szaleńcami. A nawet jeśli, to
niezwykle przebiegłymi w swym szaleństwie.
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"Mickiewicz - Polak czy zakamuflowana opcja litewska?" ~ prof.
Poniatowski

"Matura nie jest dla uczniów, którzy coś wiedzą." ~ prof. Kostrzewa do
ucznia po napisaniu kartkówki.

"Jedno oko na Maroko, jeden głaz na Kaukaz- to jest zez"~ prof. Domarecka
"Co tam te śmieszki wyczyniają?" ~ prof. Olenowicz
"Mogę wam nawymyślać, to zawsze z przyjemnością" - prof. Bugaj o
wymyślaniu zadań.

"My się dopiero dostajemy do ciastka, a Ty już nadzienie zlizujesz. Albo tak
jak są delicje - dopiero zjadamy brzeg, a Ty już czekoladę z wierzchu
zlizujesz." - prof. Kozłowski do uczennicy, która wyprzedziła omawiany
temat.
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