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„Kurka” na  mapie
Marta Skoczylas 

Świat, w którym żyjemy
Nataliya Kazyuk 

Rewolucja to jeden z naczelnych 
tematów dzieła Witkacego. Rewolucja 
jest też, bardzo bliska współczesnemu 
społeczeństwu ukraińskiemu, które pra-
gnie zmian, ale dotychczasowe działa-
nia powodują u nas głównie rozłamy. 
Ukraińska rewolucja „Majdan” - roz-
poczęła się w 2013 roku i doprowadziła 
do wciąż trwającej wojny, zarówno me-
dialnej, jak i tej prawdziwej – ociekają-
cej krwią. Majdan stał się dla naszego 

narodu wielkim, wspaniałym świętem, 
ale i smutną porażką. W trzy miesiące 
rewolucji my-Ukraińcy przeżyliśmy 
sporo wydarzeń, które zmieniły nasze 
życie na zawsze, a wielu naszym ro-
dzinom czyjeś życie po prostu zabrały.  
Zaczęło się przecież od zwykłego pro-
testu, a w niedługim czasie wszyscy 
staliśmy się jak bracia i siostry. Duch 
i ważna sprawa jednoczyły, ale me-
dia niestety dzieliły, manipulowały.  

ciąg dalszy na str 8 

Marta Skoczylas – uczennica III Liceum 
Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Pasjonu-
je się literaturą fantasy oraz science fiction. 
Śpiewa sopranem w chórze kościelnym.
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Zmartwychwstanie rewolucji
Łucja Olszewska

Rewolucja w literaturze tak polskiej 
jak i zagranicznej zawszy była tematem 
chwytliwym, począwszy od Przedwio-
śnia Żeromskiego, przez gombrowi-
czowską Operetkę, na Aby podnieść 
różę Trzebińskiego wcale nie kończąc. 
Jednak to właśnie Witkacy okazał się 
chyba najbardziej pod tym względem 
artystą płodnym. Trudno znaleźć jakiś  
w ogóle jego utwór, który w mniejszym 
lub większym stopniu nie był by przez 
ten motyw zdominowany. Rewolucja 
pojmowana wielopłaszczyznowo, za-
chodząca prawie we wszystkich aspek-
tach życia ludzkiego stanowiła niewąt-
pliwie jedną z największych jego zmór.  
Aby się o tym przekonać wystarczy się-
gnąć choćby po powieści Pożegnanie je-
sieni, czy Nienasycenie.

Nie inaczej ma się sytuacja w Kurce 
wodnej. Główny bohater – Edgar Wał-

por, to „współczesny każdy”, nie orien-
tujący się czym, ani kim jest. Świat 
zewnętrzny nie pozostawia jednak moż-
liwości niedookreślenia i nieustannie 
zmusza go, aby stał się kimś lub czymś. 
Ten koszmar stworzony przez innych 
prowadzi do odarcia głównego bohatera 
z jakiejkolwiek autonomiczności i po-
chwycenia go w sztuczne zobowiązania 
i związki. Edgar, mimo że początkowo 
niezdecydowany, godzi się w końcu 
na szablonowe życie, jakie prowadzą 
wszyscy dookoła. Pociąg do celów „sa-
mych w sobie”, inaczej mówiąc war-
tości absolutnych, stopniowo słabnie,  
a młodzieńcze ideały jawią się jako od-
realniona utopia. Jakaś pustka jednak 
pozostaje. Dla jej zabicia serwuje się 
więc psychoaktywne kolacje. 

Przypominającą pokutę rodzinną 
sielankę nagle przerywają, następują-
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Łucja Olszewska – uczęszcza do Liceum 
im. Jana Pawła II ss. Prezentek w Rzeszowie. 
Lubi podróże i duże lasy, zwłaszcza iglaste.

ce niby ni stąd, ni zowąd feeryczne wy-
darzenia aktu III. To właśnie rewolucja  
(ta fizyczna i dosłowna), która jak zwy-
kle pojawia się na ulicach gwałtownie  
i na pozór niespodziewanie. Jednak „kata-
strofa publiczna jest tak zharmonizowana  
z osobistą, że wybuch jej wydaje się 
czymś naturalnym i nieuniknionym”.  
W końcu bowiem upada sztuczna i narzu-
cona konstelacja rodziny. „Syn” powstaje 
przeciwko „ojcu”, a „ojciec” przeciw „sy-
nowi”. A wraz z tym następuje rozkład 
całego społeczeństwa. 

Wśród szerzącego się zniszczenia, 
nawet dobrze zapowiadający się Tadzio 
„budzi się”, jako dorosły łotr, który dla 
zapełnienia ciążącej mu metafizycznej 
pustki przyłącza się do wzniosłego dzieła 
budowy wielkiego kalifatu. Rewolucyj-
ny tłum i mordowanie za „niewierność” 
wydaje się być dla niego czymś w końcu 
jednoznacznym, czymś co ma prowadzić 
do nowego, wspaniałego świata. Nie do 
końca wiadomo jakiego, ale na pewno 
lepszego. Bierny zaś, choć podatny na 
zmiany ojciec Edgara, może „ewentualnie 
zostać rewolucyjnym admirałem”. Kiedy 
zaś Edgar dostrzeże, że wszystkie wiel-
kie czyny i uczucia są w rzeczywistości 
powtarzalne i odwracalne, a w rezultacie 

nieistotne postanawia ukończyć swe jedy-
ne dzieło – życie. Wychodzi na to, że każ-
de pokolenie jest w konflikcie z poprzed-
nim, nikt nie umie się z sobą porozumieć, 
bo też nikt nikogo nie słucha. Kolejni 
bohaterowie giną to w elektronicznych, 
to w psychoaktywnych przetwarzaczach, 
a „tajemnica istnienia” pozostaje nie od-
naleziona. Uporczywe jej szukanie oka-
zuje się bezcelowe, gdyż jakościowo ży-
cie się zmieniło, a szlachetniejsza epoka,  
(do której tak tęskni Edgar), w której 
człowiek był wolną, i niezależną jednost-
ką dawno się skończyła. 

ta sztuka to aluzja do rzeczywisto-
ści widzianej na co dzień zza szkła, je-
śli nie tego okiennego, to przynajmniej 
telewizyjnego, bądź komputerowego,  
aluzja do wszechobecnej gry. A gra się 
o bliżej nieokreślone, aczkolwiek (po-
noć) wielkie stawki. Aluzja do niczym 
niezaspokojonej konsumpcji, do poka-
zowych mordów w imię pana Allaha,  
do współczesnych – „cierpiących na ży-
cie” dekadentów, czy też zaniku między-
ludzkich kontaktów, na rzecz elektro-
nicznych zabawek zabawek. To wszystko 
ukazuje całą dojmującą pustkę dnia dzi-
siejszego, czyli współczesnego revolutio, 
revolutio, którego Witkacy się bał.
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Filip Łach – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 
Jego ulubioną formą teatralną są musicale, w szczególności francu-
skie, które ogląda i których słucha z wyjątkową fascynacją.

Z lekkim przesunięciem
Filip Łach

Wkroczenie multimediów do świata teatru to dobre 
zjawisko?
Multimedia już bardzo dawno w ten świat wkroczyły.  
Cała technika: dźwięk, oświetlenie sterowane są przez 
komputery. Nie sposób się przed tym obronić, a trzeba 
umieć inteligentnie wykorzystać. Dopóki nie zastępują 
teatru, a są jedynie środkiem artystycznego wyrazu, nie 
ma się czego obawiać. Już wielokrotnie wieszczono upa-
dek teatru, a jednak wciąż instytucja ta nieźle sobie radzi. 
Wzrost znaczenia techniki nie zmniejszył zainteresowania 
sztuką teatralną. 
„Dreszcz metafizyczny. Tajemnica istnienia. Trans”. 
Takie słowa, w scenariuszu Kurki Wodnej opisują sceny 
narkotykowych orgii.
Te fragmenty to jedynie taki zabieg. W projekty wmonto-
wałam pewne psychodeliczne obrazy, ale ja ich sama nie 
tworzę. Tym zajmuje się Marcin Pawełczak. Jedynie za-
znaczyłam, że w scenografii możliwe jest ukazanie czegoś 
na wzór tego opisu.
W jaki sposób za pomocą scenografii opartej na multi-
mediach chce Pani pokazać tajemnicę istnienia?
Myśl i plastyka zostaną przeniesione przez obrazy, które 
pojawią się w projekcjach. Moja rola jest, jakby to po-
wiedzieć, - „usługowa”. Musiałam na tyle zaaranżować 
przestrzeń, żeby dać możliwość wybrzmienia medialnym 
pomysłom Marcina. Scenografia nie powinna być konku-
rencyjna w stosunku do projekcji, w związku z czym jest 
bardziej funkcjonalna niż nazywająca. Aczkolwiek chcia-
łam, żeby miała jakiś charakter, żeby nie była po prostu 
pustą przestrzenią teatralną. Widzowie mają do końca nie 
wiedzieć gdzie się znajdują. Czy są w jakimś dziwnym stu-
diu telewizyjnym? Czy są obserwowani? To ma być taka 
studyjna przestrzeń, choć jednocześnie dość neutralna.
Nie wyobrażam sobie, żeby w scenach narkotykowych 
orgii aktorzy grali swoje role w sposób dosłowny.  
Czy scenografia przyjdzie im wtedy z pomocą? 
Aktorzy nie będą grać jeden do jednego, to byłoby niezno-
śne. Wszystko co wyświetlimy na ekranach będzie szalenie 

mocne w obrazie. Będzie atakowało. Będzie agresywne. 
Widzowie zostaną otoczeni z każdej strony, z przodu,  
z tyłu, po bokach. Nie będzie można uciec przed ekspo-
zycją mediów. To ma być natarczywe do tego stopnia, 
że chciałoby się w pewnym momencie odwrócić głowę, 
spojrzeć na coś innego, ale nie będzie można. Te projek-
cje to będzie główna siła wizualna spektaklu.
Czyli widzowie będą w środku tych wydarzeń?
Widzowie będą w pułapce, osaczeni obrazem. 
Z każdą kolejną sceną ekspozycja mediów będzie  
się nasilać?
Takie jest założenie, żeby zaczynać łagodnie, a z czasem 
coraz bardziej wchodzić w dziwny, psychodeliczny, nar-
kotyczny świat. 
Wszystkie te obrazy na ekranach będą tłumaczy-
ły powody, dla których postaci dramatu uciekają  
w wirtualny świat i sięgają po narkotyki?
To nie jest rzecz, którą można zaplanować z góry.  
Marcin cały czas dostaje materiały z prób i tworzy mul-
timedialne obrazy na bieżąco. Będą one dyktowały tem-
po grze aktorskiej. Aktorzy muszą być konkurencyjni 
dla tych wielkich obrazów.
W jaki sposób przygotowywała się Pani do pracy  
nad tym spektaklem?
Jeszcze przed realizacją spotykałam się z reżyserem  
i Marcinem Pawełczakiem, aby zastanowić się w jaką 
stronę chcemy pójść. Padło hasło „osaczenie”. Chcie-
liśmy, żeby ludzie byli zamknięci przez lawinę medial-
nych informacji. 
Robiła już Pani podobne projekty?
Nigdy wcześniej nie robiłam spektaklu polegającego  
w tak dużym stopniu na współgraniu aktorów z medial-
nym materiałem filmowym. Jest to również wyzwanie 
świetlne, ponieważ bardzo trudno taką przestrzeń oświe-
tlić. Dlatego w projekcie przestrzeni wpisałam odpo-
wiednie oświetlenie, które jest elementem scenografii.
Projektuje Pani również kostiumy do tego spektaklu. 
W jakim będą stylu?
Kostiumy będą miały współczesny charakter, ale z pew-
nym przestylizowaniem. Nie mają być przeciętne, więc 
nie każdą z tych postaci będziemy w stanie rozpoznać  
w ubiorze kogoś, kto przechodzi obok nas na ulicy.  
Są one w granicach prawdopodobieństwa, ale z lekkim 
przesunięciem.     

Z Magdaleną Gajewską, 
scenografką spektaklu „Kurka wodna – katastrofa jest coraz bliżej” 
rozmawia Filip Łach.

Magdalena Gajewska – absolwentka wydziału Architektu-
ry Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego poznańskiej ASP oraz  
Wydziału Scenografii ASP w Krakowie. Etatowy scenograf Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku. Wielokrotnie współpracowała z Janem No-
warą, dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
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Anna Micał

Postać, którą grasz jest...
…chyba najjaśniejsza z nich wszystkich. W Kurce wod-
nej każda postać ma mnóstwo niejasności, ale u Edgara 
to wszystko jest chyba najjaśniej określone. Brakuje jed-
nak w niektórych momentach, psychologicznego wyja-
śnienia przejścia sceny w scenę.
Ponieważ postać uwikłana jest w nierzeczywiste zda-
rzenia?
Które w dodatku dzieją się jedne po drugich. Edgar w to 
wchodzi tak po prostu, ale jak sam mówi wszystko dzieje 
się poza nim. Akcję popychają zamiast niego inni ludzie. 
Zanim zdąży o czymś pomyśleć, to dzieje się już ,,samo 
i nie przez niego” mówiąc słowami Edgara. Od samego 
początku, od dzieciństwa całe jego życie było sterowane 
przez ojca. Ojciec chciał żeby został artystą – kimś wiel-
kim, kimś kto dokona czegoś wielkiego.

Z Michałem Chołką – odtwórcą i kreatorem roli Edgara Wałpora 
– rozmawia Anna Micał.

Nie lubię robić 
rzeczy nieistotnych

Edgar doszukuje się wielkości gdzie indziej: w kolej-
nym związku, pracy w korporacji, wychowaniu chłop-
ca, który być może nie jest jego synem. 
On w to wszystko wchodzi jak w masło. Nagle zabija 
Kurkę, adoptuje syna, za chwilę bierze za żonę księżnę 
Alicję of Nevermore razem z jej kochankiem, jej firmą. 
On stara się widzieć w takim swoim zachowaniu wiel-
kość, ale w rzeczywistości jej nie znajduje. Edgar jest  
w akcji cały czas niejako w pełni, ale w którymś mo-
mencie przestaje mu to odpowiadać, bo w  wydarzeniach 
dopatruje się po prostu totalnego bezsensu. Dlatego nie 
bez przyjemności popełnia samobójstwo. 
Czy bezradność bohatera wobec własnego życia wyni-
ka ze słabości jego charakteru?
Uważam, że to w swojej bezsilności silna postać. Samo-
bójstwa nie popełni człowiek słaby. Aby targnąć się na 
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własne życie trzeba przeogromnej odwagi, jeśli oczy-
wiście nie dzieje się tak pod wpływem jakiejś cho-
roby. Edgar to niespokojna dusza, nie chora. Postaci  
Witkacego cechuje ogromne nienasycenie. Potrzebują 
je zaspokoić. Sięgają do przeróżnych środków. Edgar 
w życiu ziemskim spróbował wszystkiego. W końcu 
doszedł do wniosku, że trzeba się z życiem rozstać po 
to, żeby może po drugiej stronie lustra odnaleźć to, co 
go interesuje.
Edgar to egoista skoncentrowany na swoim niespeł-
nieniu?
Każda postać w tym dramacie zachowuje się egoistycz-
nie, każda chce zrealizować swój własny cel. Edgar na-
prawdę cierpi. To jest taki etap w jego życiu, że nie-
cierpliwość związana z poszukiwaniem sensu przebiera 
miarę. On nie ma ochoty wdawać się w rzeczy dla nie-
go nieistotne.

Anna Micał – ukończyła studia licencjackie na Wydziale Sztuki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Dyplom artystyczny w pracowni grafiki warszta-
towej (druk płaski). Interesuje się życiem i twórczością Tadeusza Kan-
tora.

Twój bohater miał szansę uniknąć tragicznego końca?
Nie miał szansy. On szukał istoty życia, również 
przez degradację siebie. To wszystko chyba tak mu-
siało się skończyć, bo nie wiadomo w czym, gdzie jest  
ta wielkość? W tym, że dokona się czegoś niezwykłego,  
a może w tym, że rozmawiam z Tobą? Może to jest 
wielkie? Edgar potrzebuje istoty życia i wielkości  
w życiu.
Ty i Edgar jesteście do siebie podobni?
Naszą cechą wspólną jest szukanie rzeczy istotnych.  
W pewnym sensie też jestem nienasycony, nie wiem czy 
zawodem, który wykonuję, czy życiem. Nienasycony 
przekraczaniem siebie. Aktorstwo daje taką możliwość, 
że można odnajdywać swoje słabości, odnajdywać siebie 
na nowo. Będąc aktorem można szukać całkowicie bez-
karnie. Czekam na taką rolę, spektakl, w którym będę się 
czuł absolutnie spełniony.  
Ojciec Edgara koniecznie chce, aby jego syn został 
wielkim artystą. Ten stan, zawód to recepta na bycie 
wielkim, spełnionym?
Nie wiem, artystą nie jestem. 
Aktor nie jest artystą?
Mój profesor w szkole mówił, że aktorem się jest artystą 
się bywa. Kilka razy w całej karierze można być artystą 
przez granie jakiejś genialnej roli, a tak to jest się aktorem 
rzemieślnikiem. 
Grasz jedną z czołowych postaci spektaklu. Miałeś 
szansę podczas prób współkreować bohatera, czy bar-
dziej skupiłeś się na realizacji wizji reżysera? 
Większość moich sugestii reżyser akceptował. Bardzo lubię 
Witkacego, dlatego z ogromną przyjemnością pracowałem 
nad tą rolą. W 2010 roku na dyplom zrobiliśmy Sonatę B 
wg Sonaty Belzebuba Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
Tam też bohater odczuwa ogromne nienasycenie. Istvan, 
muzyk próbuje stworzyć najdoskonalszą sonatę jaka ist-
nieje, dlatego oddaje się w ręce diabła. Ten go bierze do 
piekieł. Podobnie jak Edgar zostaje przeprowadzany przez 
wszystko: miłość, rozkosz, ogromne cierpienie, ból, upo-
korzenie po to, żeby stworzyć ten najpiękniejszy, najcu-
downiejszy utwór świata. To mu się udaje. Nie wiadomo, 
co się dzieje po śmierci z Edgarem, ale tak u Witkacego 
jest, że postaci szukają czegoś nieosiągalnego. Przez to 
są trochę szalone. Nie interesują ich zasady współżycia 
rodzinnego. Robią coś, co ich w końcu przełamie. To taki 
etap życia tych postaci, w którym mogą sobie pozwolić 
absolutnie na wszystko i mają w nosie konsekwencje tych 
czynów.  
Powiedziałeś, że nie jesteś artystą. Myślę, że aktor po-
winien być artystą, albo mieć właściwości kreatora. 
To jest artystyczny zawód, ale żeby być artystą każda rola, 
którą się gra musi być genialna i niesamowita. Artystą 
trzeba się urodzić i od samego początku robić same pereł-
ki, albo dojść do tego przez lata trudnej pracy. Wykonuję 
artystyczny zawód, wiem, że nie mógłbym nic innego ro-
bić w życiu, ale absolutnie nie uważam siebie za artystę. 
Może za trzydzieści, czterdzieści lat uda mi się stworzyć 
jakąś genialną rolę.
Tego życzę, dziękuję za rozmowę.
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Ludzie chcą być szczęśliwi.  
To zdanie banalne, zawierające w so-
bie odwieczną prawdę o nas. Nieste-
ty, droga, którą musimy przebyć, aby  
to szczęście osiągnąć jest pełna stoją-
cych na niej przeszkód. Kiedy pojawia-
ją się jakiekolwiek utrudnienia ludzie 
dążą do obejścia ich w jak najprostszy 
sposób. Niekiedy, oddając się bez-
granicznie poszukiwaniom tego naj-
łatwiejszego ze szlaków, zapominają 
jaki był prawdziwy cel ich wędrówki. 
Szukają wtedy swojej własnej, alter-
natywnej odmiany szczęścia, swojego 
„leku na całe zło”, cytując fragment 
tekstu piosenki Krystyny Prońko. 

We współczesnym świecie naj-
częściej spożywanym lekarstwem na 
wszystko jest szeroko pojęta konsump-
cja. Można konsumować na różnorakie 
sposoby. Jedni robią to za pomocą je-
dzenia. Drudzy poprzez ubrania, które 
zazwyczaj kupują tonami w czasie se-
zonowych wyprzedaży. Inni też mogą 
oddawać się konsumpcji mediów i za-
tapiają się w świat technologicznych 
nowinek. Trafiają się i tacy, którzy nie 
przebierają w środkach i sięgają po 
narkotyki. Są przeświadczeni, że w ten 
sposób uśmierzą wszelkie cierpienia, 
wyleczą własne kompleksy, a proble-
my zamiotą pod dywan. 

Bohaterowie dramatu Witkacego 
Kurka Wodna poszukują odpowiedzi 
na tak podstawowe pytania jak: Kim 
jestem? Czego pragnę? Po co żyję? 
Zadawanie sobie tego typu pytań  
w nadmiernej dawce zazwyczaj skut-
kuje poczuciem zagubienia w świecie 

W Hyrkanii wszystko jest możliwe! 
Absolut życia!

Filip Łach

Wybierając ofertę naszego biura podróży „Hyrkania Travel”, masz pewność,  
że Twoje wczasy upłyną pod znakiem beztroski. Nasz zespół dopilnuje, aby nic oprócz 
wakacyjnego błogostanu, nie zaprzątało Twoich myśli. Będziesz miał niepowtarzalną 
okazję, aby zobaczyć świat od nowa. Jeśli myślałeś, że wiesz jak on wygląda, zdziwisz 
się! W malowniczej krainie Hyrkanii poczujesz na sobie chłodne i pulsujące płomienie 
księżyca, unoszące się w powietrzu tchnienie wieczności oraz rozciągające się w cza-
sie erupcje licznych wulkanów. „Hyrkania Travel” to solidna i znana marka o global-
nym zasięgu, która uszczęśliwiła już tysiące klientów! Oferta All Inclusive. 
(Bilet powrotny niewliczony w cenę. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki 
na zdrowiu psychicznym klienta.)

Biuro Podróży „Hyrkania Travel”

i wątpliwościami co do sensu swoje-
go istnienia. Właśnie z tych powodów 
postaci Kurki Wodnej w interpreta-
cji Teatru im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie, co jakiś czas oddają 
się narkotykowym orgiom. Sięgają 
oni po te najprostsze, gotowe recep-
ty na szczęście, zamiast samemu je 
sporządzić. Kiedy pozornie podleczą 
wszystkie bóle i zawieszą ogranicza-
jące swobodę hamulce, są zdolni do-
konywać rzeczy, do których nie byli-
by zdolni, będąc w normalnym stanie 
umysłowym. „W Hyrkanii wszystko 
jest możliwe! Absolut życia!” – cytat 
ten, zaczerpnięty ze sztuki Witkacego  

Mątwa, czyli hyrkaniczny światopo-
gląd, pada w trakcie spektaklu rzeszow-
skiego teatru. Rzeczywiście, w Hyrka-
nii można wyjść na chwilę z własnego 
ciała, poczuć „drganie wszechświata” 
lub szybować beztrosko w powietrzu. 
Im dłużej się tak szybuje, tym bardziej 
nie chce się lądować na ziemi. 

Edgar z dramatu Witkacego,  
to człowiek słaby psychicznie, który 
nie potrafi sobie poradzić z zabiciem 
Kurki, mimo, że ona sama go o to pro-
si. Jest on niedojrzały emocjonalnie, 
żyje cały czas pod batutą ojca, który 
dyktuje mu jego życiową drogę. Edgar 
jest zakompleksiony. Twierdzi, że jest 
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nikim, nie potrafi być nawet artystą. 
Ucieka przed walką z tymi problema-
mi i notorycznie podróżuje do krainy 
Hyrkanii, czyli mówiąc prościej narko-
tyków. Tam potrafi zabić Kurkę, nawet 
dwukrotnie. Tam adoptuje nieznanego 
mu chłopca. Tam nie myśli o konse-
kwencjach, tylko działa. Lady Alicja 
of Nevermore to również zagorzała 
konsumpcjonistka substancji psycho-
aktywnych. Nawet rozmowy finanso-
we musi prowadzić, będąc „na haju”, 
inaczej nie potrafi. Lady wypowiada 
do korpokratów znamienne słowa: 
„Nie mogę mówić o tym wszystkim 
bez obiadu. Panowie wybaczą.”

Z czasem, gdy widzenie dźwię-
ków i słyszenie kolorów staje się co-
dziennością, nie jest się w stanie już 
bez tego zwyczajnie funkcjonować. 
Jest to jak chleb powszedni, jak obiad 

Filip Łach – uczeń I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Rzeszowie. Jego ulubioną formą 
teatralną są musicale, w szczególności fran-
cuskie, które ogląda i których słucha z wyjąt-
kową fascynacją.

składający się zawsze z tych samych 
przepysznych dań. Jednak z dnia na 
dzień ten sam obiad coraz mniej sma-
kuje, nie sprawia już takiej przyjem-
ności jak na początku, a jednocześnie 
jego brak powoduje frustrację i bezsil-
ność. Narkotyki to mur, który ochrania 
i odcina ludzi od niesatysfakcjonującej 
rzeczywistości. Jednak czasami świat 
po drugiej stronie tego muru jest jesz-
cze gorszy od poprzedniego. Można 
więc zapytać, przytaczając słowa jed-
nej z postaci dramatu: Czy „nieznane 
zawsze warte jest tego, żeby dla niego 
opuścić coś przewidywalnego”?

Świat, w którym żyjemy

Nataliya Kazyuk – Studiuje w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszo-
wie na kierunku dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna. Pochodzi z Ukrainy.

A potem… zaczęła się wojna, w której 
media odgrywają jedną z najważniej-
szych ról.

Rosyjskie państwowe media w de-
peszach o Ukrainie utrzymują stanowi-
sko Kremla, przeważnie zniekształcając 
rzeczywistość. Niemniej Rosjanie i po-
łowa Ukraińców, którzy mieszkają na 
Wschodzie twierdzą, że rosyjskie media 
mówią o tych wydarzeniach prawdę. 

A oto kilka najbardziej zniekształco-
nych faktów z prorosyjskich mediów:

- Rząd Arsenija Jaceniuka nazywa 
się „faszystowskim” i bezprawnym”, 
twierdząc, że pozwolił w Ukrainie  
na pełną anarchię.

- Twierdzono, że Majdan kontro-

lowały faszystowskie, neonazistowskie 
i antysemickie grupy, takie jak Pra-
wy Sektor, i że rewolucja oparta była  
na przymusie i gwałcie.

- Ukraiński rząd był obwiniany  
w rosyjskich mediach o prowadzenie 
pogromów rosyjskojęzycznej ludności 
we wschodniej i południowej Ukrainie. 

- W marcu tego roku trzy rosyjskie 
kanały telewizyjne pokazały, że pod-
czas ostrzału Doniecka zabita została 
dziesięcioletnia dziewczynka. Po śledz-
twie, jeden z dziennikarzy przyznał się, 
że nie było żadnej dziewczynki, że po 
prostu musieli to wyświetlić.

- Rosyjskie media wyprodukowa-
ły informację o tym, że czeski parla-
ment nie poparł sankcji przeciw Rosji,  
i że aprobuje okupację Krymu.

- Podano do publicznej wiadomości 
informację, że wojska NATO dotarły do 
Charkowa, Zaporoża, i Doniecka, kiedy 
tylko zaczęły się negocjacje.

Ukraina i nasza rewolucja pokazy-
wane są w rosyjskich mediach w spo-
sób wybitnie przekłamany. Eksperci 
przeprowadzili badania i stwierdzono, 
że jest to największa rosyjska wojna 
propagandowa ostatnich piętnastu lat. 
Ta wojna została rozpoczęta przeciw 
rewolucji na Majdanie i trwa dalej,  
wymierzona przeciwko Ukrainie.

ciąg dalszy ze strony 1 
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