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Kolejny numer przed nami!

Szanowni czytelnicy!
Witamy Was w „Czwartej
władzy”. Kolejne święta za nami
i kolejny, już trzeci egzemplarz
czasopisma studenckiego. Nie
jest to czas tak radosny
jakbyśmy chcieli, gdy nasi
sąsiedzi walczą na wojnie od
wielu dni. Pamiętajmy, aby
pomagać innym w miarę
możliwości, bo kiedyś my też
możemy
znaleźć
się
w
potrzebie.
W naszym numerze
dowiecie się, jak mężczyźni
wykorzystują Ukrainki,

udzielając im noclegów w
zamian
za
usługi
matrymonialne. Niedługo po
świętach, więc coś o wierze
katolickiej i o tym, jak młodzi
postrzegają kościół. A dla
rozluźnienia mamy dla Was
harmonogram wydarzeń w
Kielcach na zbliżający się maj. To
oznacza sezon grillowy i oby
cieplejsze dni. Więcej w naszym
numerze.
Zapraszamy do krótkiej lektury!
Weronika Szafraniec
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SPRAWY SPOŁECZNE
Azyl bez
perspektyw
Fot. www.osw.waw.pl

Każdy z nas marzy o bezpiecznym miejscu. O takim, gdzie nie trzeba
martwić się o jutro. Zapewniającym nam spokój i równowagę. Niestety, w
obecnych czasach jest to niezwykle ważne szczególnie dla Ukraińców,
doświadczonych skutkami wojny. Opuszczają swój dom w nadziei, że znajdą
miejsce, które pozwoli im przetrwać ten trudny czas. Niestety, niektórzy chcą
skorzystać na nieszczęściu tych ludzi.

Portal Ofeminim apeluje
Na stronie Ofeminim.pl ostatnio
pojawił się bardzo ciekawy artykuł
poruszający to zagadnienie. Jego autorka,
Ania Lalka, zatytułowała go: "One uciekają
od wojny, oni szukają żony." W sposób
nieludzki
wykorzystują
ich
trudne
położenie". Już sam tytuł podpowiada
czego dotyczy problem. Jeden z cytatów
przeraża: "Mam duże łóżko. Moglibyśmy
spać razem". To wiadomość, jaką dostała
dziennikarka magazynu "The Times",
która podszywając się pod Ukrainkę,
przeprowadziła małą prowokacje. Chciała
zbadać, jak reagują mężczyźni w Wielkiej
Brytanii, oferujacy pomoc uchodźcom płci
żeńskiej. Niestety, wyniki śledztwa ją
przeraziły. Okazało się, że zamiast
bezinteresownego wsparcia, otrzymała
kilkanaście propozycji matrymonialnych
bądź ofert "wzajemnej pomocy".
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Screen rozmowy dziennikarki z
jednym z mężczyzn oferujących
pomoc

Fot. The Times

Brytyjczycy pokazali, że są osoby, które
nawet w tak dramatycznych chwilach,
wykorzystują bezsilność innych w celu
osiągnięcia własnych korzyści.

Naruszył jej nietykalność cielesną i
spowodował z pewnością ranę w psychice,
która tak łatwo się nie zagoi.

Polska dorównuje Wielkiej Brytanii

Od 24 lutego granicę Polski
przekroczyło już 3,13 mln uchodźców z
Ukrainy. Jak podaje ONZ, Ukrainę opuściło
już ponad 5,264 mln osób. Najczęstszymi
imigrantami są kobiety z dziećmi i to
właśnie one szukając pomocy, często
padają ofiarami złego traktowania.

Co przyprawia nas o hańbę, niestety i
również
Polacy
wykazują
chęć
interesownego wsparcia samotnych kobiet
z Ukrainy. W Internecie jest masa ogłoszeń,
w których mężczyźni otwarcie proponują
sponsoring w zamian za usługi seksualne
bądź zawarcie związku małżeńskiego.
Ogłoszenia te znaleźć można na portalu
Olx, grupach stworzonych do zapoznania
ukraińskiej przyszłej żony, jak i nawet w
serwisie randkowym Tinder.
Ogłoszenie w serwisie OLX

Jak można zauważyć na podstawie
tych przykładów, nieszczęście innych
często jest wykorzystywane. Jak można
wierzyć w człowieczeństwo, kiedy jest tak
wiele przypadków nieludzkich zachowań.
Grunt to nie godzić się na czynności
wbrew sobie i poszukać pomocy w
instytucjach do tego stworzonych. Tak
można w łatwy sposób ochronić się przed
skrzywdzeniem przez innych.

Fot. Ofeminim

Skłanianie kobiety do czynności seksualnych
bądź relacji w sytuacji, kiedy jest ona przyparta
do muru, nie zna obcego kraju ani nikogo kto
mógłby jej pomóc, jest niewybaczalnym
czynem. Samotni panowie wykorzystują ciężką
sytuację tego narodu, aby osiągnąć swoje cele,
co jest przejawem bestialstwa. Co gorsze, jak
dowiedzieć się można z artykułu, jeden z
mężczyzn we Wrocławiu dopuścił się nawet
gwałtu na Ukraince szukającej schronienia.

Agata Woch
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WIELKANOC
Wielkanoc po bożemu czy zwyczajowo?
Problem wiary
Zmartwychwstanie Pańskie dla chrześcijan jest jednym z ważniejszych
wydarzeń w ciągu roku. Ten czas jest poprzedzony Wielkim Postem, a bliżej
świąt przygotowywaniem potraw i pieczeniem różnych smakołyków.
Kolejna okazja, by spotkać się z rodziną i najeść do syta. Poświęcenie
koszyczków jest jednym z niewielu powodów, dla których ludzie udają się
do kościoła, już nie mówiąc o uczestniczeniu w niedzielnych mszach
świętych. Czy to wstyd, bo to „niemodne”?
Za nami kolejne święta, a dopiero
co przeżyliśmy bożonarodzeniowe.
Znowu zrzucanie kilogramów po
obfitych posiłkach i budowanie formy.
Spójrzmy na to z tej strony, święta
mamy dwa razy do roku – pomijając
inne osobiste uroczystości – można
sobie pozwolić na więcej dobrego
jedzonka. Jednak jedzenie i dom pełen
gości to nie wszystko podczas świąt.
Wszystkie te uroczystości, dzięki
którym siedzimy z rodziną przy
jednym stole mają też inne znaczenie.

Jak wiemy w Polsce dominuje wiara
katolicka, nierzadko mieszana z polityką.
Istnieje powiedzenie „kościół do polityki się
nie miesza”, na przykładzie naszego kraju
możemy temu hasłu zaprzeczyć na niejednym
przykładzie. W polskich szkołach przedmiot
„religia” wdrażany jest jako jeden z
podstawowych
dyscyplin.W
tensposób
narzucanesą dzieciom od małegopoglądy i
zachowania.
Według badań Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego w roku szkolnym 2020/21 na
lekcje religii we wszystkich typach placówek
edukacyjnych uczęszczało 85,7% uczniów. Dla
porównania w 2018 roku, jeszcze przed
pandemią
procent
uczniów sięgał 88% dzieci.
Jeżeli chodzi o wszystkich
wiernych ochrzczonych w
Kościele
Rzymskokatolickim z 2018
roku stanowią 85,63%
społeczeństwa. Natomiast
w
rezultacie
osoby
zobowiązane
stanowią
zaledwie 70,22% całego
społeczeństwa.
Fot. www.halloween.friko.net
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Rzadko można trafić na księży, którzy
wykonują swoją rolę z zamiłowania.
Część duchownych to materialiści.
Jeszcze inni kapłani mają dzieci, co
gorsza są sprawcami pedofilii. Patrząc
na kościół i takie przypadki trudno jest
przekonać się do uczęszczania na
msze święte, tym bardziej przez
młodzież. Nastolatkowie nie myślą
dużo o wierze, gdyż często w ich
głowach jest jeszcze zabawa, a do
niektórych spraw mogli jeszcze nie
dorosnąć.
„Przestałem chodzić do kościoła,
ponieważ miałem wrażenie, że ksiądz
na mnie wymusza wiarę. Chodzi mi
tutaj o nieprzystąpienie do komunii
św., dłuższa nieobecność w kościele
po których ksiądz rozmawiał ze mną
czy przestałem wierzyć”. Drugi uczeń

uzasadnił krótko: „Nie chodzę do kościoła,
bo nie lubię, po prostu. Wierzę w Boga, ale
to nie oznacza, że muszę co tydzień
chodzić do kościoła”. Dla kontrastu,
poproszona została osoba dorosła,
pracująca i z dziećmi „na karku” – o zdanie:
„Nie wierzę w księży, dlatego nie chodzę.
Bóg gdzieś tam jest”.
Nierzadko spotyka się opinię, iż ludzie
są oceniani nie tylko przez księży, lecz
nawet w kościele. Rewia mody w niejednej
świątyni miała miejsce. Jednak czy ktoś
chodzi do kościoła po to, aby pokazać
swoją stylizację lub pomodlić się – ma
wybór. Każdy chodzi z własnej woli i we
własny indywidualny sposób okazuje
wiarę.

Wnętrze jednego z kościołów

Fot. www.gdansk.pl

Weronika Szafraniec
7

CZAS WOLNY
Najciekawsze wydarzenia w Kielcach w
maju. Gdzie warto się wybrać?
Majowy weekend to jeden z najbardziej oczekiwanych okresów w roku. To
świetna okazja do podróżowania, odpoczynku, spędzenia czasu z rodziną i
rozpoczęcia sezonu grillowego. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa
najciekawsze wydarzenia, które odbędą się w Kielcach w maju.
1.Polska Noc Kabaretowa
W Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach 6
maja odbędzie się impreza z udziałem
Polskich Kabaretów. Wystąpią takie
kabarety
jak:
Kabaret
Moralnego
Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących z
Kielc, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych
Panów, Kabaret K2, Kabaret Smile. W rolę
prowadzącego
wcieli
się
Bartosz
Klauzinski z Kabaretu K2. Start o godzinie
20.
2. Street Food Polska Festival
Od 6 do 8 maja przy ulicy Sienkiewicza
w Kielcach odbędzie się zlot Food
Trucków, które będą oferować dania z
różnych stron świata. Nie zabraknie dań
kuchni
hiszpańskiej,
polskiej,
amerykańskiej, azjatyckiej i węgierskiej.
Potrawy mięsne i wegetariańskie. Coś
słodkiego i pikantnego.

Grzegorz Turnau

Fot. grzegorzturnau.pl

4. Koncert Edyty Geppert
Edyta Geppertwraz z zespołem VASIE
wystąpi
28
maja
w
Filharmonii
Świętokrzyskiej.
Edyta
Geppert
przedstawi recital swoich autorskich
piosenek. Koncert rozpocznie się o
godzinie 19. Bilety kosztują od 90 do 130
zł.

3. Grzegorz Turnau

5. Koncert ALLDęte

7 maja w Kieleckim Centrum Kultury
wystąpi Grzegorz Turnau, który jest
jednym z najlepszych polskich artystów
poezji śpiewanej. Bilety w zależności od
sektora kosztują od 65 do 140 zł.

Występ zespołu ALLDęte odbędzie się
1 maja w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego.
Jest to orkiestra dęta, która prezentuje
wyróżniającą się składem, stylem i
repertuarem muzykę. Koncert rozpocznie
się o 19 i wstęp jest wolny.
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6. Piotr Bukartyk

9. Koncert „Przeminęło z wiatrem”

W Domu Środowisk Twórczych
odbędzie się występ Piotra Bukartyka,
który
zaprezentuje
koncert
pt.
„WIELORYB
FIUTIN
I
INNE
OPOWIADANIA”, który trwa niemal dwie
godziny. Koncert odbędzie się 13 maja o
godzinie 19.

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie
się koncert symfoniczny aktora Andrzeja
Cempury i dyrygenta Jana Walczyńskiego
pt. „Przeminęło z wiatrem”. Muzycy
zaprezentują muzykę z melodramatów i z
westernów. Występ zaplanowany jest na
13 maja o godzinie 19.

7. Juwenalia

10. Spektakl „Dobrze się kłamie”

Od 18 maja wystartują Juwenaliowe
atrakcje
w
hali
Politechniki
Świętokrzyskiej. Odbędzie się wówczas
występ Kabaretu i Festiwal Stand-up.
Wystąpią m. in. Kabaret Młodych Panów,
Marcin Zbigniew Wojciech, Tomasz
Jachimek, Ewa Błachnio i Adam Van
Bendler.19
maja
ruszy
studencki
korowód. 20 maja przewidziany jest
koncert Guziora, Żabsona i Kizo w
amfiteatrze Kadzielni w Kielcach.

W Wojewódzkim Domu Kultury
odbędzie się spektakl pt. „Dobrze się
kłamie”. Wystąpią takie gwiazdy jak:
Agnieszka Warchulska, Olga Bołądź, Jakub
Wieczorek,
Katarzyna
Kwiatkowska,
Bartłomiej Topa, Wojciech Zieliński,
Przemysław
Sadowski,
Magdalena
Lamparska, Anita Sokołowska, Szymon
Bobrowski, Marta Ścisłowicz, Marcin
Perchuć, Wojtek Zieliński, Marcin Hycnar i
Piotr Grabowski. Spektakl rozpocznie się
20 maja o godzinie 17:30 i 20:50. Bilety
są w cenie od 90 zł.

8. Teatr Piasku
Tetiana Galitsyna wraz z VLODYR-em
przedstawi pokaz teatru piasku. Pokaz
będzie prezentował historię Małego
Księcia. Przedstawienie odbędzie się w
Wojewódzkim Domu Kultury 27 maja.

Plakat spektaklu „Dobrze się kłamie”

Plakat promujący spektakl

Fot. kupbilecik.pll
Fot. koncertomania.pl
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11. Koncert Strauss Ensemble

12. Koncert Vito Bambino

22 maja odbędą się arie operetkowe
w interpretacji Strauss Ensemble na
letniej scenie Pałacyku Zielińskiego.
Strauss Ensemble to wiedeński zespół
istniejący od 1999 roku. W jego skład
wchodzą głownie muzycy Filharmonii
Świętokrzyskiej. Bilety są w cenie od 20
do 30 zł.

W kieleckim Centrum Kultury wystąpi
Vito Bambino czyli Mateusz Dopieralski,
który zaprezentuje ogólnie pojętą
muzykę alternatywną. Jest znany przede
wszystkimz utworów zespołu Bitamina,
w którym jest wokalistą. Koncert
odbędzie się 6 maja o godzinie 19.

Różne miejsca w Kielcach

Fot. .www.wikipedia.org
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Klaudia Żmija

Dodatek
Krzyżówka
Uzupełnij krzyżówkę podanymi frazami. Musisz znaleźć właściwe
miejsce w polu dla każdego słowa z danej listy. Powodzenia!

SŁOWA:
3 litery:
DYM
KOŃ
ONO
PSY
PÓL
SYN
TON

4 litery:
AURA
DATA
JADŁ
KOŁO
KULE
MEMU
OCZU
OKNO
PIJE
WZÓR

5 liter:
CHAOS
DUSZY
ETYKI
MIAŁY
MOTYW
PANNA
PISMA
SĄDEM
WBREW
WIELU
WPAŚĆ
WYDAŁ

6 liter:
GŁÓWNIE
NALEŻĄ
UDAŁEM

7 liter:
RUCHOWE
UZYSKAŁ
WYBUCHU

8 liter:
MŁODOŚCI
NAWZAJEM

11

