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Paweł Kukiz mocno traci w najnowszym sondażu.
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Do Polski przyleci z Niemiec dron aborcyjny.
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W najbliższą sobotę nad Słubicami pojawi się dron aborcyjny, który
dostarczy do Polski paczki zawierające pigułki poronne. Lot, który
rozpocznie się w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą, ma zwrócić uwagę na
trudności, jakie Polki mają z dostępem do zabiegu aborcji.
Akcję organizują: organizacja Women on Waves, która zabiega o przyznanie
kobietom prawa do aborcji tam, gdzie jest ona nielegalna, kolektyw
feministyczny Feminoteka, Porozumienie Kobiet 8 Marca oraz Ciocia Basia,

Like

(http://natemat.pl/145407,beatasadowska-20-lat-temu-bylamzakochanym-szczeniakiem-czyswiat-dziennikarki-wciaz-jest-pelen-

rozowych-barw) Beata Sadowska: „20 lat
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berlińska grupa wsparcia dla Polek.
Czy chcesz oglądać najnowszy sezon Gry o Tron już od 1 zł miesięcznie?
tak, chcę
nie jestem zainteresowany

Organizacja Women on Waves przyznała
(https://www.womenonwaves.org/pl/page/5636/abortion-drone--firstflight-to-poland), że w określonych przez prawo przypadkach Polki mogą
legalnie przerwać ciążę. Według niej dostęp do aborcji powinien być jednak
znacznie szerszy. – W niemal wszystkich europejskich krajach aborcja jest
legalna, poza Polską, Irlandią i Maltą. W tych trzech krajach prawa kobiet
nadal są łamane – zaznaczono w komunikacie organizacji.
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Dron aborcyjny dostarczy do Polski pigułki poronne. Co z tym
zrobić? Odpowiedź prosta: zestrzelić! polska.newsweek.pl/zfrankfurtu-p…
08:43 - 22 cze 2015
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Lot aborcyjnego drona ma symbolicznie wesprzeć walkę o to, co Women on
Waves uznają za należne Polkom prawo. Organizacja podkreśla, że przelot
nie naruszy przepisów regulujących ruch powietrzny.
– Abortion Drone waży mniej, niż 5 kg, nie będzie wykorzystywany do celów
komercyjnych, podczas lotu pozostanie w zasięgu wzroku pilota oraz nie
będzie leciał w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Dlatego też według
polskiego, jak i według niemieckiego prawa nie potrzebujemy żadnego
zezwolenia do zrealizowania kampanii – twierdzą autorzy akcji.
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pożyczaniu pieniędzy
najważniejszy jest rozsądek
(http://natemat.pl/144777,w-pozyczaniupieniedzy-najwazniejszy-jest-rozsadek)
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naruszył...
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Organizacja Women on Waves, powołując się na Światową Organizację
Zdrowia (WHO), podkreśla, że w państwach, gdzie aborcja
(http://natemat.pl/t/381,aborcja) nie jest powszechnie dostępna, na
bezpieczne przerwanie ciąży mogą sobie pozwolić jedynie kobiety zamożne.
Po tym, jak dron aborcyjny wyląduje w Słubicach, czyli około godziny 14:00,
organizatorzy opowiedzą o swojej inicjatywie podczas konferencji prasowej.
źródło: Women on Waves
(https://www.womenonwaves.org/pl/page/5636/abortiondronefirst
flighttopoland)
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Całkowity zakaz aborcji skaże niektóre
kobiety na życiowe dramaty
(http://natemat.pl/144409,calkowityzakaz-aborcji-skaze-niektore-kobiety-naogromne-nieszczescie)
(http://natemat.pl/144395,ksgancarczyk-zyczy-dudzie-budowynowego-sredniowiecza-by-mialodwage-odwolywac-sie-dowartosci-chrzescijanskich) Ks. Gancarczyk życzy

Dudzie budowy nowego średniowiecza.
”By... (http://natemat.pl/144395,ksgancarczyk-zyczy-dudzie-budowynowego-sredniowiecza-by-mial-odwageodwolywac-sie-do-wartoscichrzescijanskich)

(http://natemat.pl/144319,dzisaborcja-jutro-auschwitz-takie-haslaniesli-uczestniczy-marszu-dla-zyciai-rodziny) "Dziś aborcja, jutro

Auschwitz". Takie hasła nieśli
uczestnicy...
(http://natemat.pl/144319,dzis-aborcjajutro-auschwitz-takie-hasla-niesliuczestniczy-marszu-dla-zycia-i-rodziny)

(http://natemat.pl/144265,calkowity-zakaz-aborcjinowy-projekt-ustawy-proponuja-m-in-prof-chazan-ikaja-godek) Nadchodzi całkowity zakaz

aborcji. Nowy projekt ustawy proponują...
(http://natemat.pl/144265,calkowityzakaz-aborcji-nowy-projekt-ustawyproponuja-m-in-prof-chazan-i-kajagodek)
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Orszak hipokrytów. Zrugali Komorowskiego za
wykorzystywanie dzieci w kampanii, ale gdy to
samo robi PiS klaszczą
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Komentatorom nie przeszkadza, że PiS wykorzystuje w swojej kampanii wyborczej dzieci. • Fot.
twitter.com/pis_org_pl

Sztab Bronisława Komorowskiego słusznie został skrytykowany za
wykorzystanie dzieci w kampanii wyborczej. Kiedy to samo zrobiła Beata
Szydło i PiS nikt nie protestował, a jakiekolwiek głosy krytyki były
kwitowane porównaniami do Urbana i personalnymi wycieczkami.
Moralność Kalego to jedna z podstawowych umiejętności, jakie musi nabyć
polityk. Ale wyznają ją też dziennikarze i komentatorzy. Pokazuje to
kampanijny objazd Beaty Szydło (http://natemat.pl/t/2451,beata-szydlo),

Etykieta – obowiązkowa pozycja w
kanonie lektur codziennych
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którą w Karniewie na Mazowszu powitał dziecięcy zespół. Kiedy na
kampanijny wiec Bronisława Komorowskiego przyprowadzono dzieci media
żyły tym kilka dni.
Prawicowi publicyści i media wspierające PiS
(http://natemat.pl/t/127,prawo-i-sprawiedliwosc) poświęciły sporo miejsca
i emocji głupiemu zachowaniu sztabowców Bronisława Komorowskiego.
Rzeczywiście przyprowadzenie dzieci na wiec partyjny bez zgody rodziców
nie było najmądrzejszym posunięciem. Krytyka – choć często w
nieakceptowalnej formie – powinna jednak nauczyć polityków, że nie należy
wykorzystywać dzieci do walki o głosy.
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Samuel Pereira
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W Aleksandrowie Kujawskim zamiast zajęć wzięto dzieci na wiec.
Trafiły do klipu wyborczego PO niezalezna.pl/65002-sprowadz…
pic.twitter.com/yjBJw0PFRg

Samuel Pereira
@Samueljrp
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Posłanka i szefowa PO we Włocławku, Domicela Kopaczewska
tłumaczy, że w agitacji chodziło.. o lekcję „obywatelskości”
pic.twitter.com/xrwdpcy76N
12:56 - 11 mar 2015
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sposob) Lekcja stylu. Prezydenci nigdy nie
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Wiec wyborczy ma swoje prawa choć uważam,że zabrakło tej
wrażliwości pracownikom oświaty -R.Tyszkiewicz o dzieciach na
wiecu w Aleksandrowie
02:24 - 17 mar 2015
1

1
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11 mar

W Aleksandrowie Kujawskim zamiast zajęć wzięto dzieci na wiec.
Trafiły do klipu wyborczego PO niezalezna.pl/65002-sprowadz…
pic.twitter.com/yjBJw0PFRg

Samuel Pereira
@Samueljrp

Obserwuj

Oczywistość: wizyta Komorowskiego w Aleksandrowie miała
charakter czysto wiecowy, nie prezydencki. Dzieciom rozdano
plakietki kampanijne.
14:54 - 11 mar 2015
3
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pozostawali apartyjni, ale...
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Przepaść w sondażu TNS
Polska. PiS ma 14 punktów przewagi nad
PO (http://natemat.pl/146331,przepascw-sondazu-tns-polska-pis-ma-14punktow-przewagi-nad-po)

(http://natemat.pl/146305,kopacz-iszydlo-na-bialo-czyli-jak-politycypotrafia-grac-kolorami) Kopacz i

Szydło na biało, czyli jak
politycy potrafią grać...
(http://natemat.pl/146305,kopacz-iszydlo-na-bialo-czyli-jak-politycypotrafia-grac-kolorami)

(http://natemat.pl/146279,piskorskisld-chce-wciagnac-lewice-wrozmowy-by-nie-zdazylaprzygotowac-sie-do-samodzielnego-

startu) Piskorski: SLD chce wciągnąć lewicę

Ale nie nauczyła. Beatę Szydło, która prowadzi kampanię parlamentarną

w rozmowy, by nie...
(http://natemat.pl/146279,piskorski-sldchce-wciagnac-lewice-w-rozmowy-by-niezdazyla-przygotowac-sie-do-

PiS, przywitał w Karnewie zespół dziecięcy. Ale tutaj nikt nie zwrócił uwagi
na to, że dzieci powinny być w szkole, a nie na wiecu Beaty Szydło. A
zwrócenie uwagi
(https://twitter.com/k_sikora/status/612932216771977216) na
niestosowne zachowanie organizatorów wiecu wywołało tylko falę agresji i
porównania
(https://twitter.com/makowski_m/status/612933288123080704) do
Jerzego Urbana, co trudno nazwać komplementem.




Samuel Pereira
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Takie powitanie w #Karniewo
07:18 - 22 cze 2015
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samodzielnego-startu)

Samuel Pereira
@Samueljrp

Obserwuj

"Hej Karaniewo takie cudne. Gdzie jest taki drugi kraj. Tu
przeżyjesz życia maj" śpiewają. Na II planie @jbrudzinski
07:16 - 22 cze 2015
3

13

Paweł Majewski
@pmajewski01

Obserwuj

Przywitanie w Karniewie koło Makowa Mazowieckiego
06:36 - 22 cze 2015

Ale cóż, wiadomo, że jak Kalemu ukraść krowę, to źle, ale jak Kali ukraść –
dobrze. Tak dzisiaj wygląda poziom prawej strony polskich mediów.
Napisz do autora: kamil.sikora@natemat.pl
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zapomną o Mickiewiczu albo
Dostojewskim? Trzeba ocalić dobre
książki! (http://natemat.pl/146409,czypolacy-zapomna-o-mickiewiczu-albodostojewskim-w-ksiegarniach-coraztrudniej-znalezc-ambitna-literaturedlatego-rozpoczyna-s)

(http://agnieszkapiskala.natemat.pl/144501,etykietaobowiazkowa-pozycja-w-kanonie-lektur-codziennych)

Biel zauważyli wszyscy, przykuwała wzrok • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

Premier wystąpiła na konwencji w białej garsonce. Beata Szydło, co prawda
w ciemnym żakiecie, ale pod spodem wyraźnie widoczna biała bluzka.
Zrobiły to specjalnie? Co chciały pokazać? Niewinność? Powiew świeżości? –
Stanęliśmy twarzą w twarz z kampanią prawdziwie brudną, w której
niektórym wydaje się, że wszystkie chwyty są dozwolone – mówiła na
niedawnej konwencji swojego ojca Kinga Duda. I ona, i jej matka Agata
Duda, obie były ubrane na biało. Czyżby w polityce zrodził się nowy, biały
trend?

Etykieta – obowiązkowa pozycja w
kanonie lektur codziennych
(http://agnieszkapiskala.natemat.pl/144501
obowiazkowa-pozycja-w-kanonie-lekturcodziennych)
(http://natemat.pl/145407,beatasadowska-20-lat-temu-bylamzakochanym-szczeniakiem-czyswiat-dziennikarki-wciaz-jest-pelen-

rozowych-barw) Beata Sadowska: „20 lat

temu byłam zakochanym szczeniakiem”
(http://natemat.pl/145407,beatasadowska-20-lat-temu-bylamzakochanym-szczeniakiem-czy-swiatdziennikarki-wciaz-jest-pelen-rozowychbarw)

Kopacz jest premierem dopiero od ośmiu miesięcy, Szydło chce nim zostać.
Obie czyste, niewinne. Nawet jeśli PO przegra wybory, to przecież Ewa
Kopacz nie jest winna wszystkich błędów partii. Ona jest liderem bez winy.
A Beata Szydło? Ciemna marynarka dodaje siły niewinnej bieli. Taki przekaz
można odczytać z tego, jak obie panie polityk zaprezentowały się na
sobotnich konwencjach swoich partii.

(http://natemat.pl/143669,korzystasz-w-pracy-z-office365-dzieki-tym-trikom-twoje-zycie-stanie-sie-prostsze)

Korzystasz w pracy z Office 365? Dzięki
tym trikom twoje życie stanie się
prostsze!
(http://natemat.pl/143669,korzystasz-wpracy-z-office-365-dzieki-tym-trikomtwoje-zycie-stanie-sie-prostsze)

(http://natemat.pl/143807,jesli-niebedziesz-elastyczny-i-niedopasujesz-sie-do-trendow-w-ebiznesie-szybko-zbankrutujesz)

Jeśli nie będziesz elastyczny i nie
dopasujesz się do trendów w e-biznesie szybko zbankrutujesz!
(http://natemat.pl/143807,jesli-niebedziesz-elastyczny-i-nie-dopasujesz-siedo-trendow-w-e-biznesie-szybkozbankrutujesz)

(http://natemat.pl/145177,samochody-elektryczneprzyszloscia-polskich-miast) Samochody

elektryczne przyszłością polskich miast?
(http://natemat.pl/145177,samochodyelektryczne-przyszloscia-polskich-miast)
(http://natemat.pl/144777,wpozyczaniu-pieniedzynajwazniejszy-jest-rozsadek) W

pożyczaniu pieniędzy
najważniejszy jest rozsądek
(http://natemat.pl/144777,w-pozyczaniupieniedzy-najwazniejszy-jest-rozsadek)
(http://natemat.pl/146469,roiciesobie-ze-sto-tysiecy-lajkow-tomilion-glosow-w-wyborach-profhartman-strofuje-mlodychdzialaczy-partii-razem) "Roicie sobie, że sto

Siła i niewinność? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Według ekspertów od kolorów biały jest kolorem delikatnym i może działać

tysięcy lajków to milion głosów w...
(http://natemat.pl/146469,roicie-sobieze-sto-tysiecy-lajkow-to-milion-glosoww-wyborach-prof-hartman-strofujemlodych-dzialaczy-partii-razem)

uspokajająco. Jeśli jesteś szefem i ubierzesz się na biało, to wszyscy będą
wokół ciebie chodzić na palcach. Bo jak na bieli pojawi się niechciana plama,
możesz łatwo wybuchnąć. ”Generalnie biel wywołuje pozytywne skojarzenia
z czystością, perfekcją i prawdą. Jest kolorem monarchistów” – czytamy w
serwisie Marketing w Polityce
(http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/szalkiewicz7.html).
– Biel w ubiorze polityków nie jest jakimś szczególnym trendem, choć jako
kolor w tym sezonie jest bardzo na topie. W psychologii ubioru może
oznaczać nową, czystą kartę. Nowy rozdział. To kolor elegancki i zawsze
podkreślający odświętność chwili. W zależności od kontekstu wyraża różne
emocje – czasem jest dominujący i przywódczy, np. kiedy przemawiamy,
jesteśmy na scenie, a czasem wyraża niewinność, np. suknia panny młodej.

(http://natemat.pl/146467,kukizspada-w-najnowszym-sondazufaktow-tvn-stracil-drugie-miejscena-rzecz-po) Paweł Kukiz

mocno traci w najnowszym sondażu.
Platforma wraca na...
(http://natemat.pl/146467,kukiz-spadaw-najnowszym-sondazu-faktow-tvnstracil-drugie-miejsce-na-rzecz-po)

(http://natemat.pl/146415,pawelkukiz-oburzony-krolzdetronizowany-przez-oburzonychpoddanych) Paweł Kukiz –

oburzony król zdetronizowany przez
oburzonych...
(http://natemat.pl/146415,pawel-kukizoburzony-krol-zdetronizowany-przezoburzonych-poddanych)

Jest to więc wyważony i świadomy wybór na konkretną okazję – mówi
naTemat stylistka i doradca ds. elegancji Izabela Jabłonowska.
Nadzieja na szybkie ozdrowienia
Kolor może rzadko widziany u polityków, ale jednak. Pamiętamy Magdalenę
Ogórek w kampanii prezydenckiej i jej krótką sukienkę? Ogólny
kolorystyczny obraz jaki po sobie zostawiła to właśnie biel.

(http://natemat.pl/146461,nowaustawa-moze-spowodowac-zetysiace-matek-nie-otrzyma-zasilkuz-ktorego-beda-mogly-sie-utrzymacpodpisuja-petycje) Nowa ustawa może

spowodować, że tysiące matek nie
otrzyma...
(http://natemat.pl/146461,nowa-ustawamoze-spowodowac-ze-tysiace-matek-nieotrzyma-zasilku-z-ktorego-beda-moglysie-utrzymac-podpisuja-petycje)
(http://natemat.pl/146459,donieslina-biedronia-bo-usunal-z-gabinetuobraz-jana-pawla-ii-urazil-naszeuczucia-religijne) Donieśli na

Biedronia, bo usunął z gabinetu obraz
Jana Pawła...

(http://natemat.pl/146459,doniesli-nabiedronia-bo-usunal-z-gabinetu-obrazjana-pawla-ii-urazil-nasze-uczuciareligijne)

Była kandydatka na prezydenta podczas debaty wyborczej • Fot. Facebook/Magdalena Ogórek

W bieli często występowała na przykład była premier Australii Julia Gillard.
Biały żakiet wręcz stał się jej znakiem rozpoznawczym. Włożyła go na
zaprzysiężenie, a potem pojawiała się w nim zawsze podczas wszystkich
ważnych uroczystości. Dlaczego biały? Australijski dziennik ”Sydney
Morning Herald” napisał na temat żakietu pani premier ciekawą analizę.
”SYDNEY HERALD TRIBUNE”

Ten kolor reprezentuje spokój, pokojowe nastawienie, rozwagę. To
wszystkie dobre określenia dla polityka. Aż do końca 19 wieku
naukowcy nosili beżowe stroje. Lekarze zmienili je na białe, gdy
zorientowali się, że pacjenci kojarzą ten kolor z nadzieją na szybkie
wyzdrowienie. Ubrania potrafią mówić o właścicielu nawet, gdy ten
nie wypowie ani słowa.
Czytaj więcej (http://www.smh.com.au/lifestyle/fashion/stylefiles/thepoliticsoffashion201202281u0c3.htm
Ha! Czy biały strój premier Kopacz miał dać zatem Polsce nadzieję na
szybkie ozdrowienie? Zobaczymy. Na razie pewne jest tylko to, że nawet ze
strojem polityków nigdy nie wiadomo. Jakież bowiem było zdziwienie
australijskiego dziennikarza – połączone z wielce nieskrywanym
rozczarowaniem – gdy pewnego dnia premier Gillard wystąpiła w
garsonce...czerwonej! ”Wybrała czerwień – globalny kolor wyższości i
dominacji. Może to symbol tego, co ma nadejść? Zrodzenie się nowej Julii?
A może biała garsonka tylko oddana do pralni?”.

Była premierem Australii w latach 2010-2013 • Fot. Facebook/Julia Gillard

Łatwo pożartować, ale fakt jest taki, że również Ewa Kopacz w swojej
karierze politycznej przeszła już całą gamę kolorów. Jako minister zdrowia
bardzo często pojawiała się w czerwonych garsonkach, niektóre były bardzo
krwiste. Jako marszałek Sejmu raczej wybierała czerń. Potem, gdy stanęła
na czele rządu, zaczął pojawiać się granat.

W niebieskiej odsłonie • Fot. Facebook/Ewa Kopacz

I tak, w granatowej garsonce pojawiła się już na konwencji PO, gdy z partią
żegnał się Donald Tusk, a potem na warszawskim zjeździe ugrupowania. W
granacie prezentowała swój rząd. Potem w ciemnoniebiesko-kobaltowym
kostiumie jako premier wygłaszała w Sejmie swoje exposé. Gdy w kuluarach

zaczęto szeptać, czy nie za dużo tego niebieskiego, Joanna Przetakiewicz
tłumaczyła w Pytaniu na Śniadanie
(http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20141003/STYLZYCIA02/141009897), że niebieski świetnie się
kojarzy, a granatowy w polityce jest wręcz idealny.
JOANNA PRZETAKIEWICZ

Myślę, że premier chciała skupić uwagę wszystkich słuchających na
słowach i treści swojego expose, a nie na swoim wyglądzie. Dla
kobiety polityk sytuacja jest szczególnie trudna. Mężczyźni zakładają
swój garnitur, niebieską lub białą koszulę. Kobiecie czasem jest trudno
zachować konserwatywny i elegancki styl, a jednocześnie nie być zbyt
kobiecą. I to bardzo dobrze jej się udało.
Czytaj więcej (http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?aid=/20141003/stylzycia02/141009897)
Niebieski to zresztą jeden z tych kolorów, które politycy lubią najbardziej.
Zaczęło się od Johna F. Kennedy'ego, a potem moda rozlała się na cały
świat. W Polsce jej rozpropagowanie przypisuje się Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu.
Niebieska koszula czyni cuda
”Założona przez niego na czas kampanii prezydenckiej w 1995 roku
niebieska koszula – skontrastowana z żółtym krawatem i stalowym
garniturem (a także z wyglądem kontrkandydatów) była PR-owskim
majstersztykiem. Kwaśniewski szybko znalazł mnóstwo naśladowców wśród
polityków, urzędników i menedżerów. Dziś trudno sobie wyobrazić oficjalny
męski strój bez tego koloru” – piszą eksperci od coachingu w Focus.pl
(http://coaching.focus.pl/zycie/ubierz-sie-z-glowa-18).
Jak się jednak okazuje, również kobiecego. W granatowych i niebieskich
żakietach chodziła już Margaret Thatcher. Dziś często pojawia się w nich
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, a także premier Danii Helle
Thorming-Schmidt, prezydent Litwy Dalia Gribauskaite, nie mówiąc o
szefowej rządu Norwegii, Ernie Solberg, która w różnych odcieniach
niebieskiego występuje niemal przy każdej okazji.

Premier Norwegii • Fot. Faceboo/Erna Solberg

Nic dziwnego. Według wszelkich speców od mody, kolorów i marketingu
politycznego, tylko jeden kolor już na wstępie gwarantuje sukces – niebieski.
Amerykanie wręcz twierdzą, że jest to kolor kampanii politycznych. Jest
przyjazdy, pokazuje władzę, kojarzy się z lojalnością. I w biznesie, i w
polityce. ”Pomyślcie o kolorach Facebooka, IBM. Spójrzcie teraz na swój
komputer. Ile reklam, programów, stron internetowych używa niebieskiego
jako głównego koloru?” – pyta amerykański serwis Aol.Jobs
(http://jobs.aol.com/articles/2010/12/27/meaning-of-colors-at-work/).
Na drugim miejscu jest czerwony. I tu panie polityk nie odstają. O Ewie
Kopacz już pisaliśmy. Zresztą wszystkie wspomnie wcześniej panie premier,
czy prezydent również często pojawiają się w czerwieniach. Kolor ten chyba
lubi szczególnie Hanna Gronkiewicz Waltz, gdyż występuje w nim na bardzo
wielu zdjęciach.

Prezydent Warszawy od 2006 roku • Fot. Facebook/Hanna Gronkiewicz-Waltz

”Czerwień jest potężna i silna. Pokazuje, że się nie boisz wyróżniać,
przykuwa uwagę” – uważa amerykańska konsultantka Mary Lin Dedeaux
(http://jobs.aol.com/articles/2010/12/27/meaning-of-colors-at-work/).
Ostrzega jednak, by z czerwienią nie przesadzać – zbyt jaskrawa może
sprawiać wrażenie, że chcesz błyszczeć sam, że nie jesteś ”team playerem”.
Podobno jednak, jak dowodzili brytyjscy naukowcy, ubrani na czerwono
częściej wygrywają. Co prawda zawody sportowe, ale podobno można to
odnieść do polityki.
Stonowane czy może jaskrawe?
A zatem niebieski, czerwony, czarny – to kolory pewne. Łatwe w
interpretacji. Z punktu widzenia marketingu politycznego można je raczej
uznać za bezpieczne. – Kolory w strojach kobiet i mężczyzn polityków są
zasadniczo podobne. Te kolory należą do kanonu związanego z etykietą i
savoir-vivre w polityce, uchodzą za klasyczne. Najczęściej jest to granat,
czerń, szarości, niebieski z dopełnieniem bieli, czerwieni czy stonowanego
fioletu. Kobiety jak zwykle mają nieco większy wachlarz możliwości w
związku z kolorami i zagraniem przemyślanym dodatkiem, apaszką albo
biżuterią – mówi Izabela Jabłonowska.
Ale co z jaskrawszym fioletem? Zielenią? Pomarańczem? W takich barwach
nie raz występowały choćby kanclerz Niemiec Angela Merkel czy kandydatka
na prezydenta USA Hillary Clinton. Obie ubierały się w swojej karierze
niemal w całą paletę barw.

Kanclerz Niemiec lubi intensywne kolory • Fot. Shutterstock

Jak się okazuje, w wielu wypadkach ma to swoje uzasadnienie. Na przykład
fioletowa garsonka Merkel może również oznaczać władzę, siłę, potęgę.
Zielona? Również siłę, klasę, ale i konserwatyzm. Pomarańczowy?
MARKETING W POLITYCE

Dziedziczył cechy przypisywane złotu i słońcu: ciepło, radość, energię i
zdrowie, działa pobudzająco i stymulując, jako kolor bardzo wesoły i
optymistyczny, napełniający energią. Kojarzy się pozytywnie z
komunikatywnością, ambicją, ekspansywnością i wrażliwością.
Czytaj więcej (http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/szalkiewicz7.html)
W tym momencie mimochodem pojawia się jednak myśl, że co za dużo, to
nie zdrowo. Nawet w przypadku kolorów. Gdyby chcieć po stroju codziennie
analizować nastrój polityka można się nieźle pogubić. Zwłaszcza jeśli chodzi
o strój damski. Mężczyznom pod tym względem jednak zdecydowanie
łatwiej. Dwa dni po konwencji Ewa Kopacz znów wystąpiła w niebieskiej
garsonce. Widać było jednak białą bluzkę.
napisz do autora:katarzyna.zuchowicz@natemat.pl
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(http://natemat.pl/t/2451,beata-szydlo) • Ewa Kopacz (http://natemat.pl/t/1035,ewa-kopacz)
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