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W ostatnim odcinku po-
nadczasowego serialu

„Czterej pancerni i pies”
na wieść o kapitulacji

niemieckiego naczelne-
go dowództwa, członko-

wie załogi„Rudego”
wpadają sobie w objęcia,

a Wichura (w tej roli wy-
śmienity Witold Pyrkosz)

wpada do rzeki, powta-
rzając zapamiętale:

„Wnukom będę opowia-
dał!”. Ilekroć oglądam tę

scenę, myślę o tym, kto
tak właściwie mógł cie-

szyć się z końca wojny
i dlaczego z pewnością

nie powinni to być
Polacy…

Pozornie wszystko jest pro-
ste i klarowne. Hitler po-
pełnił samobójstwo, So-

wieci zdobyli Berlin, III Rzesza
upadła. Podział ról wydaje się nie-
podważalny: państwa koalicji anty-
hitlerowskiej zwyciężyły, a państwa
Osi poniosły sromotną klęskę. Nie-
stety, jak to zwykle w historii bywa,
istnieją pewne fakty, które zmieniają
czarno-biały obraz w szarą, rozma-
zaną breję, które sprawiają, że kwes-
tia tego, kto wygrał II wojnę świa-
tową stanowi nie lada zagadkę…

Zanim ją rozwiążemy, należy
ustalić, kiedy tak właściwie nastąpił
koniec walk w Europie. Pierwszy
raz Niemcy skapitulowały wczes-
nym rankiem 7 maja 1945 roku.
Wtedy to w usytuowanej w Reims
siedzibie SHAEF (z ang. Naczelne
Dowództwo Alianckich Sił Ekspe-
dycyjnych), generał Jodl, generał
Oxenius i admirał von Friedeburg,
notabene poddani niewybrednemu
szantażowi, złożyli swe podpisy
pod odpowiednimi dokumentami.
8 maja o godzinie 23.01 wojenne
zmagania miały ustać.

Był jednak człowiek, któremu nie
odpowiadały okoliczności poddania

się Niemców. Józef Stalin, przez
Amerykanów nazywany pieszczot-
liwie wujaszkiem Joe uznał, iż uro-
czysta kapitulacja powinna mieć
miejsce na froncie wschodnim. Na
nic zdała się depesza Churchilla, że
w Londynie koniec wojny będzie
świętowany już 8 maja. Tego bo-
wiem dnia, niecałe półtorej godziny
przed północą, w berlińskiej kwate-
rze generała Żukowa, delegacja nie-
miecka, z feldmarszałkiem Keite-
lem na czele, podpisała kolejny akt
kapitulacyjny. W Moskwie właśnie
rozpoczynał się 9 maja. Stąd do
dziś państwa zachodnie świętują
triumf nad Niemcami 8 maja, pod-
czas gdy Rosja uparcie celebruje
zwycięstwo w dniu następnym.

Wróćmy jednak do meritum. Kto
tak naprawdę wygrał II wojnę świa-
tową? Doprawdy nie jest to pytanie

proste. Weźmy choćby Sowietów.
Otóż, ZSRR, przesuwając swe gra-
nice zdecydowanie na Zachód i roz-
ciągając wpływy na szereg państw
Europy Środkowo-Wschodniej,
zwyciężył w sensie militarnym oraz
politycznym. Z drugiej jednak stro-
ny, sporym nadużyciem byłoby
stwierdzenie, iż w największym
konflikcie w dziejach zwyciężyli
Rosjanie i inne narody zniewolone
przez bolszewików. Zgodnie z naj-
nowszymi danymi, opublikowany-
mi przez rosyjską Dumę, w „wiel-
kiej wojnie ojczyźnianej” zginęło
niemalże 42 miliony obywateli
Związku Sowieckiego, w tym 19
milionów żołnierzy. 42 miliony! To
tak jakby w ciągu 4 lat śmierć po-
chłonęła wszystkich Polaków!
Słusznie zatem pyta historyk Mi-
kołaj Iwanow: „Jak jednak można

mówić o zwycięstwie, kiedy kraj
został doszczętnie zrujnowany, stra-
cił co najmniej jedną piątą swej lud-
ności?!”. Wojnę wygrali bowiem
komuniści, ale nie Rosja.

Pozornie do grona triumfatorów
należeli również Brytyjczycy. Po-
zornie, ponieważ już w grudniu
1940 roku Wielka Brytania utraciła
całkowicie swe rezerwy złota, by
ostatecznie wyjść z wojny jako kraj
de facto niewypłacalny, po uszy
zadłużony u Amerykanów. W kon-
sekwencji jej potężne imperium,
„nad którym nigdy nie zachodzi
słońce”, upadło. Należy zatem, nie
ustając w podziwie dla niesamowi-
tej determinacji Churchilla, zapytać,
czy aby na pewno polityka brytyj-
ska w II wojnie światowej była pro-
wadzona w sposób prawidłowy?
Nie bez powodu legendarny pre-

mier Wielkiej Brytanii przegrał wy-
bory niecałe 3 miesiące po kapitula-
cji Niemiec…

Nie trzeba udowadniać, iż Polska,
choć nominalnie należąca do zwycię-
skiej koalicji, wojnę przegrała. Nie
można przecież odtrąbić sukcesu,
gdy śmierć poniosło 6 milionów
ludzi, stolica kraju legła w gruzach,
a w wyniku zmiany granic i związa-
nej z tym utraty sporej części teryto-
rium na wschodzie, w tym Wilna
i Lwowa, marionetkowe państwo
wpadło w duszące objęcia komuniz-
mu. W takiej sytuacji nie tylko nie
powinniśmy, ale i nie możemy mó-
wić o jakimkolwiek zwycięstwie,
ponieważ Polska, z powodu licznych
błędów rządzących, a także fatalnych
uwarunkowań geopolitycznych,
w II wojnie poniosła straszliwą klęs-
kę, której skutki wciąż odczuwamy.

Z drugiej strony Niemcy, choć
pogrążone w chaosie okupacji i do-
tknięte poważnymi zniszczeniami,
powstałymi w skutek zażartych bo-
jów i morderczych nalotów alian-
ckich sił powietrznych, bardzo
szybko podniosły się po militarnej
klęsce. Zarówno potencjał gospo-
darczy, jak i olbrzymia pomoc
Amerykanów (choćby w ramach
planu Marshalla) sprawiła, że Nie-
mcy (przynajmniej RFN) powróciły
na pozycję największej siły konty-
nentalnej Europy. Czy można zatem
powiedzieć, że nasi zachodni sąsie-
dzi rzeczywiście przegrali wojnę?

Przykłady można mnożyć. Poko-
nana Japonia w krótkim czasie stała
się jedną z najpotężniejszej gospo-
darek świata. Francja z kolei, choć
zwycięska, raz na zawsze przegrała
rywalizację z Niemcami o prymat
w Europie. Celowo pominięta
kwestia Stanów Zjednoczonych jest
tematem na pokaźnych rozmiarów
książkę. Dość powiedzieć, że to
właśnie dwie wojny światowe
(z naciskiem na tę drugą) doprowa-
dziły kraj Washingtona i Lincolna
na to miejsce, które dziś zajmują.
To jest – na sam szczyt.

Patryk HALCZAK
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Gromadzenie książek to obsesja, fascynacja, ale nie hobby. Tutaj nie
ma wyboru: chcę czy nie chcę, tsundokista po prostu musi to robić.

Wielu z nich, mimo posiadania kilkudziesięciu lub nawet kilkuset
nienaruszonych propozycji, wciąż czuje to samo pożądanie

wchodząc do księgarni czy biblioteki.

3 czerwca Buffon zagra z Juventusem w finale przeciwko Realowi Mad-
ryt i to może być jedna z jego ostatnich szans na podniesienie pucharu.
Warto zauważyć, że golkiper Starej Damy jest już tak szanowany przez
kibiców, że zdecydowana większość z nich liczy na zwycięstwo
Juventusu, właśnie ze względu na Buffona.8 3

Niemcy kapitulują po raz pierwszy – Reims, 7 maja 1945.

Bilans zwycięstwa
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już jan Brzechwa pisał,
że„dzik jest dziki, dzik

jest zły”. Nicki Pedersen
jest żywym dowodem

słów poety. Żużlowiec,
dzięki swojej widowisko-
wej i brawurowej jeździe

na pograniczu faulu, zos-
tał przez kibiców

ochrzczony właśnie Dzi-
kiem. Duńczyk to jednak

sportowiec o dwóch od-
miennych twarzach, któ-
re zmienia niczym kame-

leon.

Szalony charakter przyszłego
mistrza ujawnił się już w
dzieciństwie. Duńska wios-

ka dla Nickiego była wielkim pla-
cem zabaw i miejscem pirotechnicz-
nych eksperymentów. Chłopiec
uwielbiał bawić się petardami; pew-
nego razu spalił nawet stół we włas-
nym domu. Wzorujący się na star-
szym bracie, Pedersen uprzykrzał
życie również swoim nauczycielom.
Siostra mistrza wspomina, że Nicki
często włamywał się do gabinetu dy-
rektora szkoły, skąd kradł ciastka
oraz wykonywał telefony do Wiel-
kiej Brytanii. Gdy jeden z nauczy-
cieli wyrzucił niespełna dziesięcio-
letniego chłopca z klasy i zakazał
mu wracać, ten wjechał do sali na
rowerze. Wyjaśniał później, że prze-
cież zabroniono mu jedynie wcho-
dzić do pomieszczenia.

Nicki swoją przygodę na torze
rozpoczął w wieku 11 lat. Początko-
wo żużel traktował tylko jako hob-
by. Zabawa szybko przerodziła się
jednak w życiową pasję. Pedersen
zawsze chciał być najlepszy. Od po-
czątku demonstrował również swój
indywidualizm. Postanowił nawet,
że jako jedyny w żużlowej szkółce
nie będzie startował w biało-czer-
wonym stroju. Do dziś Nicki wy-
różnia się na torze przez swój biało-
niebieski kevlar.

Dziki mistrz

Pedersen to jedna z najbarwniej-
szych postaci światowego żużla.
Trzykrotny mistrz globu znany jest
przede wszystkim ze swojego ostre-
go temperamentu. Kopanie moto-
cykli, rzucanie narzędziami, popy-
chanie mechaników i krzyki po nie-
udanych biegach przez lata były na
porządku dziennym w boksie Nic-
kiego Pedersena.

Dzik także na torze kilkakrotnie
tracił głowę. Już podczas startów
Nickiego w indywidualnych mist-
rzostwach świata juniorów jeden z
komentatorów przyznał: „Duńczyk
ścina rywali równo z torem”. Wte-
dy, w wypadku z Pedersenem,
ucierpiał Rafał Dobrucki. Dalsza
kariera sportowa Dzika to nie tylko
lata zdobywania kolejnych laurów,
ale również lata wypadków i kon-
trowersyjnych sytuacji.

W 2001 roku, podczas drugiego
roku startów w prestiżowym cyklu
Grand Prix, Nicki zaatakował wy-
bitnego zawodnika – Tony’ego Ric-
kardssona. Szwed, w finałowym
biegu Grand Prix Niemiec, stracił
panowanie nad motocyklem i do-
prowadził do upadku Pedersena. W
odwecie ten nie tylko nakrzyczał na

leżącego jeszcze na torze rywala,
ale również zaczął szarpać Rickar-
dssona, który jest sześciokrotnym
mistrzem globu. Krzyki i wy-
grażanie pięściami zarówno w stro-
nę rywali, jak i sędziów są dla Duń-
czyka codziennością.

Jedenaście lat po incydencie z
Rickardssonem w ruch poszły na-
wet pięści. W 2012 roku losy złote-
go medalu mistrzostw globu ważyły
się do samego końca. O tym, kto
sięgnie po tytuł, miała zadecydować
dopiero ostatnia runda Grand Prix.
W toruńskim półfinale pod taśmą
wspólnie stanęli walczący o złoto

Pedersen oraz Australijczyk Chris
Holder. Już na pierwszym łuku, po
kontakcie z Australijczykiem, Pe-
dersen upadł na tor. Kiedy sędzia,
wbrew opinii Nickiego, postanowił
powtórzyć bieg w pełnym składzie,
schodzący do parkingu Duńczyk
podszedł do Holdera. Najpierw
słownie prowokował młodego ry-

wala, a następnie zaczął przepychać
się z zawodnikiem i jego bratem.
Tego wieczoru Nicki miał przeżyć
jeszcze jedno rozczarowanie – osta-
tecznie jednym punktem przegrał
mistrzostwo świata.

Nicki kontra Reszta Świata

Nicki Pedersen po raz kolejny
ostro zalazł za skórę swoim rywa-
lom już w 2014 roku. W półfinale
Grand Prix Szwecji w Malilli celo-
wo kopnął Mateja Žagara. Słowe-
niec upadł na tor. Gdy udało mu się
wstać, uderzył ręką w kask Pederse-

na. Ten nie pozostał dłużnym rywa-
lowi – zjeżdżając do parkingu, po
raz kolejny kopnął przeciwnika, a
następnie udał się do jego boksu,
gdzie prowokował oraz popychał
Žagara. Dopiero interwencja me-
chaników pozwoliła rozdzielić
żużlowców. Zachowanie Pedersena
wywołało ostrą reakcję innych za-
wodników. Tai Woffinden zarzucił
nawet Duńczykowi, że „jego misją
jest zabić wszystkich”.

Kolejny incydent zdarzył się rok
później. Tym razem Nicki znalazł się
jednak w roli ofiary. Podczas meczu w
lidze szwedzkiej Duńczyk ostro po-
traktował na torze żużlowego wetera-
na, Grega Hancocka. 45-letni Amery-
kanin przez lata uważany był za ostoję
spokoju, lecz tym razem nawet on nie
wytrzymał. Herbie z prędkością
światła podbiegł do Duńczyka i rzucił
się na niego. Tarzających się po torze
rywali rozdzielił dopiero wspomniany
wcześniej Chris Holder. Walka z toru
przeniosła się nie tylko do mediów,
ale również na sądową ścieżkę. Peder-
sen postanowił oskarżyć Amerykanina
o napaść. Ostatecznie oskarżenie wy-
cofał, jednak, tak jak poprzednio, nie
mógł liczyć na wsparcie innych za-
wodników. Na pomoc mógł za to li-
czyć Greg, który otrzymywał słowa
wsparcia płynące z ust dziesiątek
żużlowców.

Hancock, po całym zajściu, wy-
dał oświadczenie, w którym prze-
prosił za swoje zachowanie oraz

przyznał, że jego zdaniem Nicki jest
człowiekiem, który bardzo szybko
się wycofuje, boi się konfrontacji i
dlatego reaguje agresją. Trudno nie
przyznać Amerykaninowi racji.

Tatuś i kochanek

Duński żużlowiec ma jednak dru-
gie, łagodniejsze oblicze. Porywczy
na torze Nicki, w domu jest
człowiekiem kochającym i opiekuń-
czym. Od dziecka otaczał troską
swoje rodzeństwo, a w szczególnoś-
ci młodszą siostrę. Z niezwykłą
czułością dba również o swoje dzie-
ci – syna Mikkela oraz córkę Mik-
keline. W Internecie można znaleźć
zdjęcia, na których agresywny i
twardy na torze zawodnik, w domu
pije herbatę z różowego kubka w
księżniczki. Nicki często chwali się
również fotkami laurek, które przy-
gotowują dla niego dzieci.

W 2016 roku życie Nickiego wy-
wróciło się do góry nogami. 39-let-
ni Pedersen szalenie się zakochał.
Miłością jego życia jest modelka bi-
kini fitness – Helene Hüttmann.
Para od roku pozostaje praktycznie
nierozłączna. Kobieta często towa-
rzyszy ukochanemu podczas zawo-
dów. Zakochani przeprowadzili się
do Monako, skąd odbywają liczne
podróże po świecie. Wiosną tego
roku odwiedzili np. Tajlandię, gdzie
Pedersen odpoczywał, dokarmiając
miejscowe małpki.

Po kwietniowym meczu Polska–
Reszta Świata Pedersen, który ob-
chodził wtedy urodziny, przez całą
pomeczową konferencję, słał swojej
kochance całusy. Hüttmann wy-
znała za to, że Nicki kocha ją tak
bardzo, że jest gotów zrobić dla niej
wszystko. Przyznała również, że z
ukochanym chcą mieć trójkę dzieci.
Pedersen już od półtora roku zajmu-
je się projektem 470-metrowego
domu, który chce zbudować dla He-
lene nad polskim morzem.

Co dalej?

W poprzednim sezonie Nicki
uzyskał, najgorszą od 2000 roku,
średnią punktową w PGE Ekstrali-
dze. Ponadto, przez kontuzję, stracił
miejsce w pierwszej ósemce mist-
rzostw świata. W obecnym cyklu
Grand Prix startuje tylko dzięki
uprzejmości organizatorów, którzy
przyznali mu dziką kartę. Dotych-
czas Dzik nie odpłacił jednak za nią
widowiskową jazdą. Po dwóch run-
dach rywalizacji Pedersen znajduje
się na ostatnim miejscu w stawce.

Problemy Nickiego najprawdopo-
dobniej wynikają z przemiany,
którą przeszedł za sprawą strzały
amora. Żużlowiec stracił częściowo
dawny pazur, i zamiast o sporto-
wych sukcesach, zaczął myśleć o
wakacjach z ukochaną. Wielu eks-
pertów przewiduje, że obecny sezon
będzie ostatnim w karierze Duńczy-
ka. O tym, czy Dzik rzeczywiście
zakończy swoją żużlową przygodę,
przekonamy się najprawdopodob-
niej w październiku.

Aleksandra KONIECZNA

Pedersen to jedna z najbarwniejszych postaci
światowego żużla.Trzykrotny mistrz globu
znany jest przede wszystkim ze swojego

ostrego temperamentu. Kopanie motocykli, rzucanie
narzędziami, popychanie mechaników i krzyki po nieuda-
nych biegach przez lata były na porządku dziennym
w boksie Nickiego Pedersena.

Dziki Nicki

Czy ten sezon będzie ostatnim w karierze Pedersena?
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Pierwszym takim piłkarzem,
który przychodzi na myśl,
jest Gianluigi Buffon.

Bramkarz Juventusu, legenda Starej
Damy i reprezentacji Włoch, wciąż
ma jednak jeszcze szansę na zdoby-
cie upragnionego trofeum. Uprag-
nionego, ponieważ Gigi w swojej ka-
rierze osiągnął już niemalże wszyst-
ko, zarówno w klubie, jak i reprezen-
tacji, i w jego dorobku brakuje tylko
zwycięskiej edycji Ligi Mistrzów. 3
czerwca Buffon zagra z Juventusem
w finale przeciwko Realowi Madryt
i to może być jedna z jego ostatnich
szans na podniesienie pucharu. War-
to zauważyć, że golkiper Starej
Damy jest już tak szanowany przez
kibiców, że zdecydowana większość
z nich, nie licząc oczywiście zago-
rzałych fanów Królewskich, liczy na
zwycięstwo Juventusu, właśnie ze
względu na Buffona.

Wiele futbolowych gwiazd za-
kończyło jednak już swoje kariery i
choć ich nazwiska zna każdy kibic,
to oni sami nigdy nie poznali smaku
wiktorii w kultowej UEFA Cham-
pions League.

Ustrzelić puchar

Jedną z największych gwiazd w
tym zestawieniu jest zdecydowanie
Ronaldo. Brazylijczyk, zdobywca
Złotej Piłki i dwukrotny mistrz
świata czy „ten prawdziwy Ronal-
do”, jak go niektórzy nazywają, jest
niekwestionowaną legendą piłki.
Jednak jeden z najlepszych strzel-
ców w historii nigdy nie zdobył
Ligi Mistrzów. Najbliżej tego
osiągnięcia był w sezonie 2002/03,
lecz jego drużyna odpadła w półfi-
nale z Juventusem. Po odejściu z
Realu do Milanu stracił formę, na
dodatek złapał później kontuzję i
ostatnie dwa lata swojej kariery
spędził w Brazylii. Mimo że może
się pochwalić ogromnym dorob-
kiem, to sam kiedyś powiedział:
„Żyję futbolem tak mocno, że brak
wygranej w Lidze Mistrzów nigdy
nie da mi spokoju”.

Innym graczem, który zostanie
zapamiętany ze względu na kapi-
talną skuteczność, jest Ruud van
Nistelrooy. Jego problem polega na
tym, że choć w Lidze Mistrzów
strzelał jak na zawołanie, to pucha-
ru nie wzniósł nigdy. Holender w
Champions League zdobył 56 bra-
mek i pod tym względem jest
czwarty w klasyfikacji wszechcza-
sów. Jednak, podobnie jak Ronaldo,
nie zaszedł nigdy dalej niż do półfi-
nału, zarówno w barwach Manche-
steru United, jak i Realu Madryt.

Byciem topowym strzelcem nie
gwarantuje zatem wcale triumfu w
Lidze Mistrzów. Oprócz już wymie-
nionych, warto wspomnieć cho-

ciażby takich graczy jak Dennis
Bergkamp, Eric Cantona, Roberto
Baggio czy Hernan Crespo. Zwłasz-
cza ten ostatni może mówić o praw-
dziwym pechu, ponieważ w 2005
roku przegrał finał w barwach Mila-
nu, mimo że jego zespół prowadził
do przerwy 3:0 z Liverpoolem, a on
sam strzelił dwie bramki.

Wydaje się również, że do tego
grona można również powoli zali-
czać Zlatana Ibrahimovicia. Szwed
co prawda kariery jeszcze oficjalnie
nie zakończył, lecz w kwietniu doz-
nał bardzo groźnego urazu, który
wymaga długiej rehabilitacji. Nie
wiadomo zatem, czy 35-latek bę-
dzie w stanie wrócić do wysokiej
formy, która pozwoli powalczyć mu
jeszcze o triumf w Lidze Mistrzów.

Fatum czy po prostu pech?

„Wiecznie drugi” – tak mówiono
swego czasu o Michaelu Ballacku,
filarze reprezentacji Niemiec i za-
wodniku m.in. Bayernu Monachium
czy Chelsea. Przezwisko to przy-
lgnęło do niego ze względu na
wszystkie przegrane finały, do któ-
rych Niemiec miał wyjątkowego
pecha. Te najbardziej bolesne to z
pewnością finał ME 2008 (Niemcy

przegrali 0:1 z Hiszpanią) i dwa fi-
nały Ligi Mistrzów. W 2002 roku,
w barwach Bayeru Leverkusen, mu-
siał uznać wyższość Realu, a sześć
lat później, tym razem już w szere-
gach Chelsea, przegrał finał po serii
rzutów karnych z Manchesterem
United. Ballack na koniec kariery
wrócił jeszcze do drużyny Bayeru,
lecz nie zdołał już zawojować
Champions League.

Swego czasu gwiazdą światowego
formatu był również Pavel Nedved,
legenda m.in. Juventusu i zdobywca
Złotej Piłki. W sezonie 2002/03
Czech był kluczowym zawodnikiem
Starej Damy i czarował swoimi za-
graniami na europejskich boiskach.
Doprowadził Juventus do finału
LM, w którym... nie zagrał z powo-
du żółtych kartek. Jego brak był,
zdaniem wielu komentatorów,
głównym powodem porażki Juven-
tusu, który po karnych przegrał z
Milanem. Przed swoim ostatnim se-
zonem zapowiadał, że chce uczcić
zakończenie kariery triumfem w
Champions League. Jednak, jak na
złość, Juventus został wyrzucony za
burtę przez Chelsea już w 1/8 finału.

Warto wspomnieć również o ta-
kich graczach jak Fabio Cannavaro
czy Lilian Thuram. To dwaj fenome-

nalni obrońcy, którzy swoją grą udo-
wadniali, że defensorzy odgrywają w
futbolu nie mniejszą rolę niż najlepsi
strzelcy. Ten pierwszy został nawet
nagrodzony w 2006 roku Złotą Piłką,
przede wszystkim za świetny występ
podczas mistrzostw świata w Nie-
mczech. Ligi Mistrzów nie zdobył
jednak nigdy; jego najlepszy wynik
to półfinał z Interem w 2003 roku.

W przypadku Thurama, mistrza
świata i Europy, sytuacja jest nieco
bardziej skomplikowana. Francuz
zagrał w finale LM w barwach Ju-
ventusu w 2003 roku (przegrana z
Milanem). W 2006 roku przeniósł
się do Barcelony, która kilka mie-
sięcy wcześniej wygrała Champions
League, pokonując w finale Arse-
nal. W Hiszpanii jednak jego forma
spadła, a na dodatek w 2008 roku
wykryto u niego chorobę serca.
Niestety Thuram musiał przez nią
zakończyć karierę, gdyż kilka lat
wcześniej, na skutek identycznej
wady serca zmarł jego brat i dalsze
kontynuowanie przygody z piłką
niosło ze sobą zbyt duże ryzyko.

Legenda bez trofeum

Ostatni piłkarz z tego zestawienia
to przykład prawdziwej legendy

piłki, która miłość do barw klubo-
wych ceni ponad wszelkie wy-
różnienia indywidualne. Mowa
oczywiście o Francesco Tottim,
piłkarzu Romy i reprezentacji
Włoch, który nie ma w swoim do-
robku zwycięstwa w Champions
League, głównie dlatego, że całą
karierę spędził w Rzymie, w bar-
wach jednego klubu. AS Roma
rzecz jasna nie jest anonimowym
klubem i wielokrotnie grała w Li-
dze Mistrzów, lecz nigdy nie udało
się jej pójść tropem Juventusu, Mi-
lanu czy Interu, które potrafiły wy-
grać Puchar Europy. Mimo to, Totti
nigdy nie opuścił rzymskiego klu-
bu, stając się absolutną legendą nie
tylko włoskiej, ale również europej-
skiej piłki.

To, że Liga Mistrzów szczyci się
ogromnym prestiżem, nie dziwi dzi-
siaj nikogo. Wskazują na to cho-
ciażby starania, jakie podejmują
największe kluby czy poszczególni
piłkarze, byleby zdobyć ten uprag-
niony, najważniejszy w klubowej
piłce puchar. Jednak nawet bez nie-
go można zapisać się na stałe w his-
torii futbolu, o czym świadczą wy-
mienione wcześniej nazwiska.
W końcu legendą się jest, a nie bywa.

Rafał ZAWIERUSZYŃSKI

3maj 2017
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Gianluigi Buffon wciąż ma szansę na triumf w Lidze Mistrzów

mistrzowie bez trofeum
W każdej dyscyplinie sportu istnieją rozgrywki, które cieszą się największym prestiżem i zainteresowaniem,
oraz trofea, które są głównym celem dla największych gwiazd lub marzeniem dla tych, którzy dopiero zaczy-
nają swoją karierę. W piłce nożnej takim świętym Graalem jest Liga mistrzów. jej wygranie gwarantuje zapi-

sanie się w historii popularnej dyscypliny. jednak w futbolowym panteonie gwiazd znajdują się również tacy
gracze, którzy miejsce w historii mają zapewnione, mimo że nigdy nie udało im się podnieść tego najważnie-

jszego trofeum w klubowej piłce.



„Trzeba wiedzieć, kiedy
ze sceny zejść niepoko-

nanym”... Nadeszła smut-
na chwila w polskim

beach soccerze. Przygo-
dę z piaskiem kończy Pan
Przewrotka, kapitan i le-
genda – Bogusław Saga-
nowski. Dlaczego zdecy-
dował się na grę na pias-
ku? Czy jego kariera za-

wsze była usłana różami?

Myślisz: beach soccer,
mówisz: Bogusław Sa-
ganowski. 40-letni za-

wodnik, po mistrzostwach świata na
Bahamach, postanowił zakończyć
reprezentacyjną karierę. Po ostatnim
meczu z Thaiti, przegranym 4 do 8,
polscy zawodnicy podrzucali go, a
następnie, wraz z rywalami, utwo-
rzyli szpaler. Nawet FIFA wspom-
niała, na swojej oficjalnej stronie, o
końcu kariery Saganowskiego. Nikt
nie prowadzi szczegółowych staty-
styk w tej odmianie piłki nożnej,
jednak popularny Boguś w rozmo-
wie z Onetem powiedział, że rozeg-
rał około 270 meczów i strzelił po-
nad 350 bramek.

Początki

Bogusław, podobnie jak jego
młodszy brat Marek, karierę zaczy-
nał w ŁKS Łódź. Co ciekawe, w ju-
niorskich zespołach występował na
pozycji… bramkarza. Między grą
na trawie a przygodą z piaskiem
znalazło się jeszcze miejsce na
piłkę halową – Saganowski do 2009
roku grał w futsal. To właśnie ta od-

miana piłki nożnej zaprowadziła go
na piaszczyste boiska.

Beach soccera do Polski wprowa-
dził Michał Sieczko. Zorganizował
mistrzostwa Polski, na które Bo-
gusław Saganowski pojechał z kole-
gami z drużyny halowej, aby „po-
wygłupiać się na plaży”. Na po-
czątku panował stereotyp, że w
piłkę plażową gra się na kacu: zbie-
ramy przypadkowych ludzi, a po
turnieju pijemy piwko. Traktowano
to jako urozmaicenie czasu, a nie
pełnoprawny sport. Sieczko widział
jednak w tej dyscyplinie potencjał.
Dzięki niemu, w 2006 roku, Polacy,

pod wodzą Jacka Ziobera, po raz
pierwszy w historii, pojechali na
mistrzostwa świata w beach socce-
rze do Brazylii. To był wielki suk-
ces, gdyż u nas w kraju był to nadal
sport amatorski; Saganowski łączył
na przykład grę na piasku z regu-
larną pracą piłkarza w KKS Kalisz.

Amatorski sport

W 2009 roku PZPN oficjalnie
włączył beach soccer do swojego
związku. Wiele było z tym zamie-
szania. Na jednym z turniejów poja-
wiły się nawet dwie reprezentacje

Polski! Do takiej absurdalnej sytua-
cji doszło dlatego, że jedną drużynę
utworzył wspomniany prekursor
tego sportu, Michał Sieczko, a
drugą prezes PZPN – Grzegorz
Lato.

Mimo faktu, że piłka plażowa
została zauważona przez różne krę-
gi, nadal był to amatorski sport. Sa-
ganowski do samego końca postrze-
gał grę na piasku w kategoriach
hobby, na co dzień pracując jako
magazynier. Obecnie prowadzi
szkółkę piłkarską. Jak sam mówi,
żyje z pensji swojej narzeczonej.
Ciężko jest pogodzić pracę z turnie-

jami, które odbywają się kilka razy
w roku i trwają średnio dwa tygod-
nie. Za awans na tegoroczne mist-
rzostwa świata na Bahamach, każdy
piłkarz reprezentacji Polski otrzy-
mał cztery tysiące brutto, bilety na
mecze reprezentacji Polski na tra-
wie oraz gadżety związane z kadrą
Nawałki. Zupełnie inaczej traktuje
się kadrę beach soccera chociażby
w Portugalii, gdzie zawodnicy mają
profesjonalne kontrakty. Boguś do
tego stopnia uważa grę na plaży za
hobby, że nawet nie nazywa swojej
przygody na piasku karierą. Saga-
nowski może się pochwalić m.in.
kolekcją medali z mistrzostw Pol-
ski, mistrzostwem Włoch, Ukrainy,
medalem za klubowe mistrzostwa
świata i wieloma innymi nagrodami
indywidualnymi. Mimo tego sam
mówi, że dla niego największym
wyróżnieniem było zaproszenie od
Erica Cantony do gry w meczu
gwiazd na piasku. Cantona jest ido-
lem Polaka; Sagan, na cześć tego
legendarnego francuskiego piłkarza,
nazwał swojego syna imieniem
Eryk.

Żegnaj bracie Marka!

Można powiedzieć, że Boguś
przez całą karierę pracował na to,
aby ludzie mówili, że to Marek jest
bratem Bogusława, a nie odwrotnie.
Lecz królowi piasku nigdy na tym
nie zależało. On chciał po prostu ro-
bić to, co kocha, czyli grać w piłkę
na plaży; wielokrotnie namawiał
byłego piłkarza m.in. Legii Warsza-
wa do gry w beach soccera. Saga-
nowski nigdy nie czuł się legendą,
ale i tak w naszych sercach pozosta-
nie nią na zawsze. Żegnaj Sagan!
Będzie nam brakowało twoich goli
z przewrotek!

Arkadiusz DOBRUCHOWSKI

4 www.facebook.com/gazeta.fenestra
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Król piasku

Odmłodzona drużyna,
nowy trener i Eurovolley

w Polsce – te i inne wy-
zwania czekają na na-
szych siatkarzy w tym

roku. już niedługo roz-
poczynamy kolejny se-
zon reprezentacyjny w

piłce siatkowej
mężczyzn, podczas któ-

rego biało-czerwoni wy-
stąpią w Lidze Światowej,

memoriale Huberta je-
rzego Wagnera oraz mist-

rzostwach Europy.

Karty przed najbliższym tur-
niejem Ligi Światowej od-
krył już nowy trener repre-

zentacji Polski, Ferdinando De Gior-

misja De Giorgi – start!

Najstarszym siatkarzem w reprezentacji jest przyjmujący Rafał Buszek (po prawej), który w kwietniu skończył 30 lat.

Król Boguś.
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Kasabian powracają! moc-
no i w gitarowym humorze.

Brytyjski zespół, o 20-let-
nim żywocie, wydał 5 maja
2017r. szósty studyjny al-

bum –„For Crying Out
Loud”, który jest swoistym

hołdem dla gitarowego
brzmienia. Ich krążek

sprzed trzech lat –„48:13”–
okazał się być sukcesem i

można by się spodziewać,
że muzycy nie odejdą od

eksperymentalnej formy
ostatniego albumu. Band
postanowił jednak wrócić

do korzeni i skupić się na
przekazie, i zniewalającej

dźwięczności, nie uwzględ-
niając na nim żadnych

przerywników.

Pierwszym, co zaskakuje, jest
nietypowa okładka, która
przez społeczność interne-

tową określana jest jako pretendent
do otrzymania tytułu najbrzydszej.
Płyta zawiera dwanaście kompozy-
cji, a całość promuje singiel „You’re
In Love With a Psycho”, który został
wydany 17 marca bieżącego roku.
Sam wokalista, Tom Meighan,
stwierdził, że „For Crying Out Loud”
to najlepsze, co do tej pory stworzyli.
Członkom zespołu zależało na tym,
aby wykreować coś pozytywnego,
dlatego na albumie znajdziemy wiele
piosenek o wyraźnej linii melodycz-
nej. Płyta sama w sobie ma potencjał
festiwalowy.

Powrót do korzeni

Gitary na nowym albumie mają
nieco cięższe brzmienie, a elektro-
niczne dźwięki są mniej wyraźne niż
na „48:13”. Utworem, który otwiera
album jest „Ill Ray (The King)”. To
dość intensywny początek – rocko-
wa, ostra piosenka z szybkim, po-
śpieszającym tempem. Już podczas
pierwszego odsłuchiwania w głowie
tworzy się wizja crowd surfingu na
nadchodzących festiwalach. Klimat
zmienia się wraz z kolejnym utwo-
rem. Jest to wspomniany wcześniej
singiel „You’re In Love With a Psy-

cho”, określany przez Q Magazine
jako „świetny kawałek zwariowanej,
disco-punkowej zabawy”. Piosenka
bardzo wpadła mi w ucho, a refren
cały czas chodzi po głowie. Następ-
na w kolejce jest „Twentyfourse-
ven”, która równie dobrze paso-
wałaby do ich albumu sprzed 11 lat
– „Empire”.

Powrót do przeszłości

Następne trzy kawałki zaliczam
do ulubionych. Co kryje się za ty-
tułem „Good Fight”? Według mnie,
totalne zaskoczenie. Wokalista
twierdzi, że utwór ten przypomina

mu twórczość Davida Bowiego.
Trudno się z tym nie zgodzić. Pio-
senka brzmi jak stworzona w latach
70., blisko jej także do dyskografii
The Beatles. Mimo całkowicie no-
wego brzmienia, idealnie wpasowuje
się w charakter krążka. Utworem,
który skradł moje serce, jest „Was-
ted”. Dzięki chwytliwemu refrenowi
i dance’owemu brzmieniu już nie raz
złapałam się na tym, że zaczynam do
niego tańczyć. Ciekawostką jest
fakt, że tekst do „Wasted” napisał gi-
tarzysta Kasabian, Serge Pizzorno,
który w zeszłym roku ożenił się ze
swoją wieloletnią dziewczyną. To
pierwsza miłosna piosenka w jego

dorobku. Inspiracje latami 70., w
tym Stonesami, słychać także w
utworze „Comeback Kid”, który
swoją melodią mógłby porwać
tłumy. Na samym końcu albumu sy-
tuuje się piosenka, która, według
Meighana, brzmi jak Beatlesowskie
„Let It Be”. Delikatne, wolne tempo
i wysokie chórki wprawiają w przy-
jemny nastrój. Jest to nic innego jak
„Put Your Life On It”. W „Bless
This Acid House” można za to
usłyszeć natchnienie rock and rollo-
wym zespołem The Beach Boys.
Jeśli chodzi o „Are You Looking for
Action?”, sam początek przypomina
mi trochę twórczość The Last Sha-
dow Puppets. Pizzorno w jednym z
wywiadów mówił o tym, że piosen-
ka nie miała trwać aż ośmiu minut.
Wyszło jednak inaczej, a utwór ko-
niec końców stał się jego ulubio-
nym. Oczywiście album zawiera
także wolne kompozycje. Ballady ta-
kie jak „The Party Never Ends”,
„All Through The Night” i “Sixteen
Blocks” są wręcz stworzone do
słuchania przed snem.

Powrót do… świetności?

Album sam w sobie to duże, acz
miłe zaskoczenie. Będąc przyzwycza-
jonym do alternatywy i indie rocka,
nie można było przewidzieć pojawie-
nia się nowego brzmienia. Uważam,
że wyszło im to na dobre. Grupa jest
bardzo zadowolona z efektów swojej
pracy i naprawdę nie można ich za to
winić. Mimo że album jest świeży,
już teraz stał się dla mnie ich ulubio-
nym. Formacja na swoim koncie ma
trzynaście nagród. Siedem magazynu
NME, po jednej Brit i JOJO Awards
oraz cztery statuetki Q Awards. Czy
„For Crying Out Loud” sprawi, że ta
liczba się powiększy?

Julia KRYŚLAK

5maj 2017

Gitarowe wariacje
recenzja albumu Kasabian
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gi. Postanowił odmłodzić kadrę i
wprowadzić do niej kilku świeżych
zawodników – na tyle, na ile pozwa-
lają mu zasady wprowadzone przez
federację (w Lidze Światowej wy-
stąpić musi minimum sześciu siatka-
rzy ze składu ostatniej imprezy re-
prezentacyjnej, czyli w przypadku
Polaków ze składu na igrzyska olim-
pijskie).

Debiut trenera

Z powodu leczonej kontuzji ko-
lana na LŚ nie zobaczymy Mateu-
sza Miki. Na ostatniej prostej pod-
czas zgrupowania siatkarzy w
Spale selekcjoner zrezygnował
także ze środkowych: Piotra No-
wakowskiego i Jakuba Kochanow-
skiego oraz przyjmującego Woj-
ciecha Włodarczyka. Świeżość re-
prezentacji niosą ze sobą nato-
miast takie nazwiska jak: Łukasz
Kaczmarek, Maciej Muzaj, Ale-
ksander Śliwka, Bartłomiej Le-
mański, Marcin Komenda oraz
Kacper Piechocki. Pierwsze ofi-
cjalne spotkanie reprezentacji Pol-
ski w tym roku oraz debiut
włoskiego trenera nastąpił 20

maja, przy okazji towarzyskiego
meczu z kadrą Iranu.

Natomiast, już na początku
czerwca, polscy siatkarze rozpoczną
rywalizację w dwudziestej ósmej
edycji Ligi Światowej, organizowa-
nej przez Międzynarodową Federa-
cję Piłki Siatkowej (FIVB). Podob-
nie jak w ubiegłym roku, zespoły
startujące w prestiżowych rozgryw-
kach podzielone zostały na trzy dy-
wizje, po 12 zespołów w każdej.
Zgodnie z nowymi zasadami, zwy-
cięzcy II i III dywizji ubiegłorocz-
nej LŚ automatycznie awansowali
na wyższy poziom rozgrywek. W
związku z tym w drugiej dywizji na
pewno w tym roku zobaczymy
Słowenię, natomiast w pierwszej
zagra reprezentacja Kanady. Nasza
kadra po raz kolejny wystąpi w tur-
niejach najmocniejszej, pierwszej
dywizji rozgrywek. Kwestię awansu
do strefy finałowej rozstrzygną se-
rie turniejów, które Polacy roz-
poczną we Włoszech w dniach 2-4
czerwca. Następne spotkania nasi
siatkarze rozegrają w Bułgarii (9-11
czerwca) oraz w Polsce (15-19
czerwca). Pięć najlepszych drużyn z
fazy interkontynentalnej pierwszej

dywizji oraz drużyna gospodarzy
awansuje do turnieju finałowego Fi-
nal Six, który w tym roku odbędzie
się w Brazylii między 4 a 8 lipca.

Ostatnim sprawdzianem przed te-
gorocznymi mistrzostwami Europy
będzie XV Memoriał Huberta Je-
rzego Wagnera, który rozegrany zo-
stanie w dniach 11-13 sierpnia w
krakowskiej Tauron Arenie. W tur-
nieju nasza reprezentacja, prowa-

dzona przez Ferdinando De Gior-
giego, zagra z drużynami z Francji
(11 sierpnia), Kanady (12 sierpnia)
oraz Rosji (13 sierpnia). Memoriał
będzie doskonałą okazją na ostatnie
szlify siatkarskich umiejętności
przed najważniejszą imprezą tego

sezonu. Dodatkowym smaczkiem
tegorocznego memoriału może oka-
zać się mecz przeciwko reprezenta-
cji Kanady, którą po odejściu z re-
prezentacji Polski przejął trener
Stephane Antiga.

Mistrzostwa Starego Kontynentu

Docelową imprezą dla wielu eu-
ropejskich reprezentacji są mistrzo-

stwa Starego Kontynentu. W tym
roku chęć zdobycia trofeum będzie
dla nas jeszcze silniejsza, gdyż za-
wody odbędą się w Polsce. Euro-
volley 2017 rozegrany zostanie w
dniach 24 sierpnia – 3 września w
Warszawie, Trójmieście, Szczeci-

nie, Katowicach oraz Krakowie. Po-
dobnie jak podczas mistrzostw
świata, ceremonia oraz mecz otwar-
cia, który Polacy rozegrają z repre-
zentacją Serbii, odbędą się na Sta-
dionie PGE Narodowym. W kolej-
nych spotkaniach fazy grupowej
biało-czerwoni zmierzą się w Ergo
Arenie z Finlandią (26 sierpnia)
oraz Estonią (28 sierpnia). Nieza-
przeczalnie najtrudniejszym spotka-
niem tego etapu rozgrywek będzie
dla naszej kadry starcie z reprezen-
tacją Serbii, której szeregi w tym
roku zasilą ponownie znane z pol-
skich parkietów PlusLigi gwiazdy:
Aleksandar Atanasijević, Srećko Li-
sinac czy Marko Ivović. Zajęcie
pierwszego miejsca w fazie grupo-
wej oznacza dla naszej drużyny pre-
mię w postaci automatycznego we-
jścia do fazy pucharowej. Ewen-
tualne baraże, podobnie jak ćwierć-
finały i mecze o medale, Polacy ro-
zegrają w krakowskiej Tauron Are-
nie. Miejmy nadzieję, że ciężkie
trzygodzinne treningi oraz budowa-
nie ducha zespołu, o którym często
wspomina De Giorgi, przyniesie
złote rezultaty.

Joanna SKÓRZYBÓT

Docelową imprezą dla wielu europejskich re-
prezentacji są mistrzostwa Starego Kontynen-
tu.W tym roku chęć zdobycia trofeum będzie

dla nas jeszcze silniejsza, gdyż zawody odbędą się w Polsce.
Eurovolley 2017 rozegrany zostanie w dniach 24 sierpnia – 3
września wWarszawie,Trójmieście, Szczecinie, Katowicach
oraz Krakowie.

Na koncerty zespołu zawsze przybywają tłumy.
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Eurowizję w tym roku zwy-
ciężył reprezentujący Portu-
galię Salvador Sobral z pio-

senką „Amar pelos Dois”. Utwór
okazał się być absolutnym fawory-
tem zarówno w głosowaniu jurorów
z 42 krajów, jak i punktach przyzna-

wanych przez widzów ze wszyst-
kich uczestniczących w konkursie
państw. Wokal pozbawiony chór-
ków w tle, brak czegokolwiek
uważanego powszechnie za spekta-
kularne na scenie (efekty pirotech-
niczne, przyciągające wzrok krea-
cje, choreografia), warstwa muzycz-
na złożona głównie z pianina i po-
brzmiewających momentami

instrumentów smyczkowych oraz
w końcu piosenka zaśpiewana
w ojczystym języku. „Amar pelos
Dois” jest pierwszym od 2007 roku,
w całości zaśpiewanym w języku
niebędącym angielskim, zwycię-
skim utworem. Eurowizyjny dzien-
nikarski wyjadacz na polskim po-
dwórku, Artur Orzech, podczas ko-
mentarza w czasie trwania konkur-

su, nie krył zadowolenia z tegorocz-
nego muzycznego wyboru Europy.

Potwory, łyżwiarze i inne przypadki

W serwisie YouTube nagranie z
finałowego występu Salvadora Sob-
rala zostało obejrzane ponad 2 mi-
liony razy, w ciągu 17 godzin od
publikacji. Internauci gorąco dysku-
tują w komentarzach pod filmem –
przewija się przez nie stwierdzenie,
że Eurowizja zaczyna wracać na
właściwe tory, że wreszcie zaczęto
doceniać muzykę, a nie efekciar-
stwo.

W istocie duża część muzyków,
biorących udział w konkursie, na
przestrzeni lat sięgała po wiele nie-
konwencjonalnych zabiegów,
leżących niekoniecznie w warstwie
muzycznej. Warto przypomnieć sobie
chociażby hardrockowy zespół Lordi
z Finlandii – laureatów 51 edycji, od-
bywającej się w Atenach. Grupa od
samego momentu jej powstania (rok
1996) nie pokazuje żadnej z twarzy jej
członków – oni sami ciężką muzykę
uzupełniają strojami potworów, czer-
piąc inspiracje z horrorów – nie ina-
czej było podczas występu na Euro-
wizji. Całość została uzupełniona o

Europo, chcę zostać gwiazdą!

W momencie kiedy piszę
te słowa, jest świeżo po

zaprzysiężeniu elekta na
urząd prezydenta Repub-

liki Francuskiej. Emma-
nuel macron od 14 maja

może szczycić się tytułem
prezydenta Francuzów.
Przed nim bardzo wiele
zadań. Pewnie zdaje so-
bie sprawę, jak ciężkich.

Już w pierwszym wystąpieniu
w Pałacu Elizejskim polityk
mówił o tym, że będzie starał

się zjednać cały naród i być prezy-
dentem wszystkich. To z pewnością
będzie trudne, biorąc pod uwagę
fakt, że w XXI wieku powiedzenie
„jeszcze się taki nie urodził, co by
każdemu dogodził”, jest szczególnie
prawdziwe. Marsze z hasłami „To

nie jest mój prezydent”, są w ostat-
nich latach bardzo popularne. Swoje
potężne niezadowolenie, jeszcze
przed drugą turą wyborów, postano-
wili zresztą pokazać anarchokomu-
niści francuscy, którzy rozpętali w
Paryżu groźne zamieszki. Mówili
wtedy, że to żaden wybór, jeśli mają
wybierać między „rasistką Le Pen”,
a „zgniłym kapitalistą Macronem”.

Przed Macronem nie stoi jednak
tylko problem zjednoczenia Francu-
zów, ale także o wiele trudniejsze
zadanie. Były minister gospodarki
musi wyciągnąć swój kraj z dołka
gospodarczego. Od kilku lat Francja
znajduje się bowiem pod kreską.
Agencje ratingowe dają jej coraz
niższe noty, a ekonomiści mówią o
niej jako o „chorym człowieku Eu-
ropy”. Sektor państwowy jest roz-
rośnięty do gargantuicznych roz-
miarów. Aż 5,45 mln Francuzów
pracuje na państwowym garnuszku.
Bycie urzędnikiem we Francji nie
nadaje tylko wysokiego statusu
społecznego, ale także zapewnia
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Emmanuel Macron będzie ostatnim prezydentem V Republiki. Naprawdę.

Emmanuel macron,
czyli ostatnie tchnienie republiki

Wielokrotnie można spotkać się z zarzutem, że to rzecz głupia. Bezwartościowa.
Upolityczniona. jednak od lat gromadzi przed odbiornikami miliony
z Europy i świata. Co takiego ma w sobie Konkurs Piosenki Eurowizji?

Dlaczego wciąż przyciąga?



dobrą i pewną płacę do końca życia.
82 osób na 1000 pracuje w urzę-
dach – ten wskaźnik wyższy jest
tylko w krajach Skandynawii. Fran-
cuzi zdecydowanie zagalopowali
się w stronę biurokracji.

Jedna z największych gospodarek
Starego Kontynentu tonie w
długach. Już w 2014 roku ekono-
miści bili na alarm i ostrzegali
przed zapaścią gospodarczą. Obec-
nie sytuacja jest opłakana – deficyt
Francji aktualnie przekroczył rekor-
dowy poziom 97% PKB. Biurokra-
tyczno-administracyjne więzy tak
mocno spętały kraj, że gospodarka
już nie wyrabia. Nierówności rosną,
a końca problemów nie widać.

Nietrudno dziwić się Francuzom,
którzy głosowali na Jeana-Luca
Melanchona czy Marine Le Pen.
Skrajni kandydaci z lewej i prawej
strony obiecywali bowiem ogromne
zmiany. Oboje mówili o napisaniu
konstytucji od nowa i postawieniu
Francji na nogi w wydaniu VI Re-
publiki. Miałaby to być nie tylko
rozłąka z problemami, które narosły
wokół V Republiki, ale próba
wdrożenia planu ideowego każdego
z nich.

Tymczasem Emmanuel Macron
wygrał, bo... proponował względną
stabilność i nie był skrajny. Fakt, że
kandydował z niezwiązanego z

żadną istniejącą partią ruchu En
Marche, nadał mu nawet krzty anty-
systemowości. Centrysta nie ma
jednak pomysłu na to, od której
strony zabrać się za „uzdrawianie
chorego”. Już kiedy był ministrem
gospodarki w latach 2014-2016, nie
był w stanie niczego zmienić. Wca-
le nie dlatego, że jest nieumiejętny
czy nie zna się na swoim fachu.
Francuska gospodarka jest po pro-
stu w stanie agonalnym. Jedyne co
można dla niej zrobić, to zapewnić
jej w miarę godny upadek.

Wszelkie analizy polityczne, do-
tyczące jego prezydentury, nie po-
zostawiają wątpliwości – jaka by
nie była kadencja Emmanuela
Macrona, będzie to ostatnie tchnie-
nie Francji, jaką znamy. Po kaden-
cji centrysty przyjdzie czas na na-
prawdę wielkie zmiany. Analitycy
wskazują, że jeśli teraz nie udało
się wygrać skrajnym siłom, te
zgarną władzę za pięć lat. Przez
ten czas dojdzie do ostatecznej za-
paści Francuskiej gospodarki, a
niepokoje w kraju tylko się
zwiększą. Wtedy Francuzi sami
popędzą do urn, by wybrać kandy-
data, który obieca im nową konsty-
tucję i VI Republikę – kim by ten
kandydat nie był i jak skrajnej wiz-
ji by nie miał.

Przemysław TERLECKI

7maj 2017
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Kobiety w szpilkach,
sprzątające z nienatu-

ralną gracją, hollywoodz-
kie uśmiechy, gładka

skóra, czar, wdzięk oraz
lawina dźwięków, sloga-
nów, rażących barw i mi-

gających obrazków. To
typowa sceneria ówczes-
nej reklamy. Niczym nie-
proszony gość, zawitała
do życia każdego z nas.

jest wszędzie, jest za-
wsze za długa i najczęś-

ciej nie jest niczym, co
przypominałoby praw-

dziwe życie.

Kiedy w sobotni wieczór jed-
na z popularnych stacji tele-
wizyjnych postanowi puś-

cić inny film niż „Sposób na teś-
ciową” czy po raz setny wszystkie
części „Harrego Pottera”, z entuzjaz-
mem zasiadam przed ekranem w
oczekiwaniu na seans. Entuzjazm
gaśnie w przeciągu najbliższych pię-
ciu, a przy naprawdę dobrych wiat-
rach, dziesięciu minut. Po tym czasie
w magiczny sposób (choć wiem, że
wyżej wymieniony czarodziej nie
miał z tym nic wspólnego) dźwięk
wydobywający się z telewizora staje
się głośniejszy, a ciemny pokój przy-
pomina – o zgrozo – klub nocny z ty-
siącem migających lamp ledowych.
Tak, to czas na reklamę. Czas, w któ-
rym mogę wyprowadzić psa, zrobić
kolację lub przeczytać kilka roz-
działów książki. Czas na zapomnie-
nie, co w ogóle zaczęłam oglądać.

Krzywe zwierciadło z rysą

Są reklamy dobre i złe, lecz nie
mnie to oceniać. Jestem jednak ich
świadomym odbiorcą, a ich ogrom,
jaki zobaczyłam i już nie „odzoba-
czę”, pozwolił mi na zorientowanie
się, jak większość z tych spotów za-
krzywia rzeczywistość. Nieufność
wobec reklam rośnie. Coraz mniej
ludzi daje sobie mydlić oczy ich
iluzjom. Twórcy muszą nieco wię-
cej się nagimnastykować, aby wy-
paść wiarygodnie. Nie każdemu się
to udaje. Piękna modelka o nieska-
zitelnej cerze, reklamująca kosme-
tyk do cery z problemami, talia osy,
obok tabletek na odchudzanie, ko-
bieta bez cellulitu, starająca się z
nim walczyć przy pomocy najno-
wszego cudotwórczego specyfiku.
Widok może i cieszący oko, bo lu-
bimy to, co estetyczne i bez skazy,
ale z prawdą nie ma nic wspólnego.
W tym miejscu właśnie zaczynają
się kompleksy i konkluzje: skoro

ona się odchudza, to ja nie powin-
nam ruszać się z domu, bez papie-
rowej torby na głowie, przez naj-
bliższy rok. W tym miejscu też wy-
lałabym wiadro zimnej wody na
głowy wszystkich, którzy się na to
nabierają.

Kłamstwa do reklamacji

W pełni rozumiem cele reklamy.
Ma zachęcić, zaciekawić, nakłonić
do zakupu. W perswazji siła. Spot
oddziałuje głównie na zmysł wzro-

ku, bo większość populacji to wzro-
kowcy. Kiedy jednak między per-
swazję sprytnie przeplata się mani-
pulację, a Natalie Portman z plasti-
kowymi rzęsami ma zachęcić mnie
do zakupu nowego tuszu Diora, na
mojej twarzy pojawia się lekki uś-
miech politowania. Na szczęście
ktoś przy zdrowych zmysłach zaka-
zał rozpowszechniania tej manipu-
lacji, bo ludzie, po tym jak zostali
wprowadzeni w błąd, domagali się
prawdy. W końcu konsumenci też
mają swoje prawa. Zanim coś ku-
pię, chcę wiedzieć, jak będzie, a nie
jak producent chciałby, żeby było.

Na tej zasadzie zdjęto z anteny
dziesiątki innych reklam, co daje
światełko w tym neonowym tunelu.

Z dala od iluzji

Do reklam trzeba mieć sporo dys-
tansu. Nie możemy pozwolić, żeby
dyktowały nam, jak mamy żyć.
Rzeczywistość jest o wiele mniej
idealna, ale wygrywa autentycznoś-
cią i różnorodnością. Nie wierzmy
reklamie jeansów z krzyczącym slo-
ganem „Love your curves”, podczas

gdy modelki mają figury nastolatek.
Nie wierzmy w owoce i warzywa,
spryskane lakierem do włosów, klej
zamiast mleka z płatkami śniada-
niowymi, plastikowe kostki lodu,
nigdy nieprzeprowadzone badania,
lekarzy – statystów oraz znane twa-
rze dorabiające na zachwalaniu pro-
szku do prania. Bardzo często rekla-
my starają się grać odbiorcom na
uczuciach. Na czas trwania bloku
reklamowego polecałabym je
wyłączyć, a serce, na tę prze-
ciągającą się chwilę, mieć choć tro-
chę z lodu – tego prawdziwego.

Ada KUKUROWSKA

MY(D)LENIE OCZU

W pełni rozumiem cele reklamy. Ma zachęcić,
zaciekawić, nakłonić do zakupu.W perswazji
siła. Spot oddziałuje głównie na zmysł wzroku,

bo większość populacji to wzrokowcy. Kiedy jednak między
perswazję sprytnie przeplata się manipulację, a Natalie
Portman z plastikowymi rzęsami ma zachęcić mnie do za-
kupu nowego tuszu Diora, na mojej twarzy pojawia się lekki
uśmiech politowania.

Nie pozwólmy, aby reklamy mydliły nam oczy iluzjami.

niewielki kapelusik z fińską flagą,
umieszczony na głowie wokalisty
(wraz z rogami, skrzydłami i mikrofo-
nem umieszczonym na toporze efekt
był do przewidzenia – czyli intry-
gująca i przyciągająca uwagę grotes-
ka). Po pozamuzyczne zabiegi sięgał
również Dima Bilan – dwukrotny re-
prezentant Rosji. Jego zwycięski wy-
stęp w roku 2008 przepełniony był
białymi ubraniami, rozpiętymi koszu-
lami i tarzaniem się boso po podłod-
ze. Tarzał się nie tylko Bilan, ale
i podgrywający mu skrzypek. Do
tego zapalona świeca i… znany ro-
syjski łyżwiarz – Jewgienij Plusz-
czenko, również odziany w biel. Do
wspomnianych przypadków możemy
dołożyć polski występ z 2015 roku
(Cleo, Donatan, „My Słowianie”
i soft porno z ubijaniem masła w tle)
czy słynnego mołdawskiego roztań-
czonego saksofonistę (tzw. Epic Sax
Guy), który razem z grupą Sunstroke
Project ponownie reprezentował
Mołdawię w tegorocznej edycji kon-
kursu.

Recepta na sukces

Problem polega właśnie na tym, że
takowej recepty nie ma. Eurowizja,
jako widowisko barwne, co roku ofe-
ruje coś całkowicie odmiennego od
poprzedniej edycji. Wiele zarzutów,
kierowanych w stronę festiwalu, jest
uzasadnionych na jednej płaszczyź-
nie – w niektórych przypadkach zda-
rza się, że muzyka gra całkowicie
drugorzędną rolę. Czasem faktycznie
stawia się na efekty specjalne i per-
fekcyjnie dopracowaną choreografię,
znacznie bardziej niż na dobrą pio-

senkę. Ale jaka piosenka zasługuje na
miano dobrej? Instrumentalnie i wo-
kalnie rozbudowana, czy po prostu
chwytliwa?

Całą różnorodną gamę tego co
dzieje się na Eurowizji, wykorzystała
Szwecja – zeszłoroczny gospodarz
konkursu. Prowadzący – Petra Mede
i Måns Zelmerlöw – wykonali paro-
dię „typowo eurowizyjnej piosenki”
poprzez żartobliwy tutorial – znalazł
się w nim między innymi obowiązek
zaprezentowania zaplecza etnicznego
swojego kraju, przy jednoczesnym
niepopadaniu w staromodność, zwra-
canie uwagi słuchaczy poprzez efek-
towny początek i słowa klucze, które
powinny się znaleźć w każdej eurowi-
zyjnej piosence. W ten sposób po-
wstał utwór „Love Love Peace Pea-
ce”, wykonany podczas zeszłorocznej
imprezy – na scenie, poza śpie-
wającymi prowadzącymi, znaleźli się
między innymi półnadzy mężczyźni
uderzający w bębny, starsza kobieta
w folkowym ubraniu, łyżwiarz, ze-
spół Lordi, grający na skrzypcach lau-
reat 54 edycji Alexander Rybak czy
kobieta oblizująca przyrząd do ubija-
nia masła (wielka Polsko, dziękuje-
my!). Gospodarze zeszłorocznego
konkursu wyjęli z charakterystycz-
nych występów na przestrzeni lat po
jednym elemencie i złączyli to w dow-
cipną całość. Parodia ta może być po-
twierdzeniem faktu, że mimo nieko-
niecznie skomplikowanej i wyrafino-
wanej muzyki podczas Eurowizji
można więcej. I tę właśnie okazję co
roku wykorzystuje wiele wystę-
pujących tam reprezentantów. Lizbono
2018 – czy zaoferujesz nam więcej?

Małgorzata PELKA



8 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Skład
Tomasz Szukała

Opiekun redakcji
Red. Lesław Ciesiółka

Strona internetowa
www.gazetafenestra.pl

Facebook
www.facebook.com/gazeta.fenestra

Twitter
/twitter.com/FenestraGazeta

Druk
Drukarnia Prasowa
ul.Malwowa 158, Skórzewo
Redakcja zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
nadesłanych tekstów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczanych reklam.

Wydawca:Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaUAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań.
Redakcja:Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokój 144, 61-614 Poznań
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook:www.facebook.com/gazeta.fenestra

Żyjemy coraz szybciej, coraz
intensywniej. Jesteśmy za-
sypywani ogromem wiado-

mości w postaci przekazów infor-
macyjnych. Do naszego umysłu na-
leży wyselekcjonowanie takich, któ-
re nas interesują. Rozwój środków
przekazu sprawił, że jest to zadanie
coraz trudniejsze.

Różne soczewki

Media, w każdej chwili, przeka-
zują nam określone treści. Wiado-
mości te możemy podzielić na
prawdziwe lub nie, dobre lub złe.
Często myślimy, że tylko od nas za-
leży, jak te przekazy będziemy od-
bierać. Jest to myślenie błędne. Me-
dia działają jak soczewki, które
sprawiają, że na dany przekaz pat-
rzymy w bardzo określony sposób.
Gdybyśmy tylko je zmienili, szybko
przekonalibyśmy się, że świat różni
się w porównaniu do poprzedniego
wyobrażenia i postrzegania.

Obserwujemy coraz większe
spłycenie treści; epatowanie skan-
dalem, sensacją oraz budzenie nie-
pokoju. Dzieje się tak dlatego, że w
dużej mierze koncentrujemy się na
tak zwanych złych newsach. Przy-
ciągają one odbiorców i sprawiają,
że program będzie oddziaływał na
społeczeństwo. Czy można jednak

powiedzieć, że w mediach nie ma
już miejsca na dobre informacje?

Bycie głosem

Wszystko rozbija się o oglądalno-
ść, a co za tym idzie – zysk. Wystę-
puje tu pewna prawidłowość, a mia-
nowicie – im więcej złych newsów,
tym większa oglądalność, która
przekłada się na przychody. W tym
miejscu warto się zastanowić, co
jest podstawą misji mediów.

Wydawać by się mogło –
zwłaszcza w przypadku mediów
publicznych – że podstawą ich
działalności jest rzetelne informo-
wanie oraz bycie głosem tych, któ-
rzy sami o swoje prawa upomnieć
się nie mogą. Oczywiście jest to
myślenie utopijne, choć stanowi to
zarazem ideał, do którego powinno
się chociaż próbować dążyć. Jak to
zrobić?

Nie można jedynie koncentrować
uwagi na złych wiadomościach
(wojny, skandale, zbrodnie). Nie
chodzi też o promowanie dezinfor-
macji, która polegałaby na udawa-
niu, że takich zachowań na świecie
nie ma. Wprost przeciwnie, chodzi
o to, by każdy przedstawiany dra-
mat rodził coś konstruktywnego.
Przykładem mogą być przeróżne
materiały, po których odbiorcy po-
stanawiają pomóc osobom, których
trudności się ukazało.

Szukać sposobu

Podstawą do tego jest sposób po-
kazania ludzkiego cierpienia. Życie
człowieka nie jest jedynie asep-
tyczną kroniką wydarzeń, ale dzie-
jami, historią oczekującą, że będzie
opowiedziana poprzez wybór klu-
cza interpretacyjnego, zdolnego wy-
selekcjonować i zebrać najważnie-
jsze dane. Rzeczywistość jako taka
nie jest jednoznaczna.

Chodzi o to, żeby nie skupiać się
na cierpieniu, ale na człowieku.

Zwłaszcza na tym, że ma on przed
sobą przyszłość. Analizując mate-
riały trzech głównych programów
informacyjnych, mówiące o bez-
domności, zaobserwowałem, że
„setki” osób bezdomnych nie są
podpisywane ich imionami. A prze-
cież w imieniu streszcza się ludzka
tożsamość, godność i historia.

Wydaje mi się, że trzeba poszu-
kać stylu komunikacji, który nie bę-
dzie przyznawał złu głównej roli,
ale będzie starał ukazać możliwe
rozwiązania, inspirując w ludziach,
którym przekazywane są wiado-

mości, podejście konstruktywne
i odpowiedzialne. Jest to zadanie
bardzo trudne, ale możliwe do zrea-
lizowania. W ten sposób media od-
dadzą głos tym, którzy sami nie
mogą go zabrać.

Media nie powinny być przede
wszystkim maszynką do zarabiania
pieniędzy, ale powinny służyć lu-
dziom. Poszerzać ich wiedzę, hory-
zonty, ale też troszczyć się o to, by
świat nie zmierzał w stronę zgorzknie-
nia, znieczulicy i obojętności. A właś-
nie takie podejście jest dominujące.

Hubert OSSOWSKI

Wyścig o widza
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Pogoń za oglądalnością i zyskiem sprawiają, że pro-
gramy informacyjne koncentrują się głównie na tak
zwanych złych newsach. Czy w mediach jest jeszcze
miejsce na informacje, które będą miały znamiona

działalności misyjnej środków przekazu?

Media dostarczają widzom soczewki, dzięki którym nadają danemu przekazowi ramy interpretacyjne.

„Co robisz z książką,
którą niedawno ku-

piłeś?” – na tak zadane
pytanie prawdopodob-
nie większość odpowie-

działaby, że oczywiście ją
czyta. Są jednak osoby,

które kupują książki
w zupełnie innym celu.

To, co z nimi robią, opisu-
je japońskie słowo tsun-

doku.

Jeśli jesteś prawdziwym wielbi-
cielem książek, na pewno
znasz to uczucie, gdy wcho-

dzisz do księgarni i w sekundę zmie-
niasz się w dziecko w sklepie z za-

bawkami. Chcesz mieć wszystko.
Każdy tytuł daje nadzieję na nieza-
pomnianą przygodę, a zapach, który
wydziela się przy przerzucaniu
świeżo wydrukowanych stron, przy-
prawia o gęsią skórkę. Gdy już wresz-
cie zdecydujesz się na tę jedyną
i znajdziesz się z nią sam na sam na
wygodnej kanapie, z kubkiem gorącej
herbaty w ręku, zaczyna się prawdzi-
wa przygoda – czytanie. Niewiele
różni się zachowanie osoby cierpiącej
na tsundoku, choć jest jedna, aczkol-
wiek znacząca różnica: osoba ta ku-
puje książkę i... jej nie czyta.

Biblioteczka pełna książek, na
szafce nocnej spory zbiorek, stół

cały w porozkładanych tomach, na
podłodze wielkie stosy piętrzące się
pod sam sufit. Frustrująco nie-
mieszczące się, wypływające ze-
wsząd, zmuszające do dziwacznych
slalomów przy poruszaniu się po
pokoju. I pojawia się pytanie: „Na-
prawdę to wszystko przeczytałeś?!”.
I absurdalna odpowiedź: „Nie”.

Gromadzenie książek to obsesja,
fascynacja, ale nie hobby. Tutaj nie
ma wyboru: chcę czy nie chcę,
tsundokista po prostu musi to robić.
Wielu z nich, mimo posiadania kil-
kudziesięciu lub nawet kilkuset nie-
naruszonych propozycji, wciąż czu-
je to samo pożądanie wchodząc do

księgarni czy biblioteki. Stan
oszałamiającej euforii, poczucie
bezpieczeństwa, obietnica przygody
i niecierpliwego oczekiwania oraz
nienasycenie – to wszystko moty-
wuje do kupna kolejnych książek.
Co z tego, że się nie przeczyta?

Japońskie słowo tsundoku po-
wstało już w XIX wieku i stanowi
połączenie słów tsunde oku, czyli
stos, oraz dokusho – czytanie
książek. Czy można się z tego le-
czyć? Można, jak z każdego innego
zaburzenia. Ale czy jest sens? Jeśli
tsundoku stało się zaburzeniem
kompulsywnym, zdecydowanie tak;
choćby po to, by nie ewaluowało w
znacznie poważniejszą chorobę
psychiczną. Jednak dla osoby zdro-
wej tsundoku nie jest niebezpiecz-
ne. Może ewentualnie dla jej portfe-
la, choć pewnie i tak magazynowa-
ne stosy nie osiągną wartości samo-

chodu czy domu. Czy zostanie ona
posądzona o snobizm? Raczej nie,
ponieważ dziś książki nie są już
symbolem statusu społecznego.

Jeśli czujesz, że problem może
dotyczyć i Ciebie, nie martw się. Na
pocieszenie powiem, że wielu jest
i było takich. Na przykład Alfred
Edward Newton, amerykański wy-
dawca i kolekcjoner książek, który
w chwili śmierci posiadał kolekcję
10 000 książek, których w więk-
szości oczywiście nie przeczytał.
Do tego literackiego towarzystwa
można również zaliczyć Gat-
sby’ego, który też gromadził i nie-
koniecznie wszystko czytał. Dema-
skowały go wciąż złączone strony.
Dlatego może i nie zdarzy Ci się nie
przespać nocy z powodu wyjątkowo
wciągającej lektury, ale przynaj-
mniej się wyśpisz!

Marta KUCZMAŃSKA

Tsundoku


