Monika Jaruzelska prosi fanów o pomoc.
Wszystko dla dobra jej programu
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Monika Jaruzelska od dłuższego czasu prowadzi swój autorski program, który
można oglądać w serwisie You Tube. Córka generała Jaruzelskiego zaprasza do
programu znane osoby ze świata polityki i mediów, by razem z nimi
dyskutować na najważniejsze i aktualne tematy. Aby jednak móc się rozwija
postanowiła poprosić fanów o wsparcie finansowe. W Internecie ruszyła
zbiórka.
Monika Jaruzelska prowadzi program, do którego zaprasza gości ze świata
polityki, mediów, ale też sztuki. Jej rozmowy wzbudzają zainteresowanie, a
głośnym echem odbiła się choćby jej rozmowa z posłem Konfederacji
Grzegorzem Braunem. Wiele osób nieraz dziwi się, jakim cudem Jaruzelska
rozmawia z osobami, kojarzącymi się z zupełnie innymi poglądami. Ona jednak
potrafi rozmawiać ze wszystkimi, a w swoich dyskusjach zawsze jest spokojna,
wyważona, daje gościom czas na odpowiedź. Jaruzelska chce kontynuować
przygodę z programem, ale na to potrzebne są fundusze. Dlatego też córka
generała Wojciecha Jaruzelskiego zdecydowała się na założenie zbiórki w
Internecie na produkcję programu. Na Facebooku zachęca: - Jeśli ktoś z

Państwa chciałby również pomóc w kontynuacji i w rozwoju programu,
zapraszam do zostania PATRONEM. Sprawa jest poważna, bo w końcu
Jaruzelska nadal chce działać i być ważnym głosem w debacie publicznej.

Jaruzelska szuka wsparcia
Jak czytamy na stronie zbiórki, Monika Jaruzelska ma plan i marzenie: - Mam
nadzieję, że nasz program stanie się wzorem dla innych publicystów. Będzie
opiniotwórczy i cytowany. Pozostańmy w niszy niezależnej od mainstreamu.
Docelowo chciałabym, aby nasz program miał od 6 do 8 odcinków w miesiącu.
Planuję też emisje niektórych z nich "na żywo". Taki plan wymaga jednak
całkowitego poświęcenia się realizacji projektu, zarówno czasowego jak i
finansowego. Wraz z moim zespołem, będziemy mogli stopniowo udoskonalać
stronę techniczną przez m.in. adaptację akustyczną wnętrza, zakup niezbędnego
sprzętu i oprogramowania. Aby tak się stało Jaruzelska potrzebuje wsparcia,
zgłosiło się już kilkadziesiąt osób.

