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Konstytucja dla nauki
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Projekt ustawy wzbudza emocje, bo w końcu ośrodki akademickie to ważne
miejsce dla kształtowania przyszłych elit naukowych i kulturalnych państwa.
„Konstytucja dla nauki”zawiera wiele zapisów, które mogą się nie podobać.
Na plus trzeba jednak zaliczyć ministerstwu przeprowadzone w jej sprawie
konsultacje społeczne, które choć w minimalnym stopniu pozwoliły część
jej zapisów lepiej przystosować do oczekiwań środowisk akademickich.
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Czwarty już raz, a trzeci
z kolei, Viktor Orbán sięga
po fotel premiera Węgier.
Jego narodowy, eurosceptyczny Fidesz może liczyć
na 2/3 mandatów w parlamencie. Są to najszerzej
komentowane do tej pory
węgierskie wybory, skupiające zainteresowanie
zarówno Brukseli, jak
i Niemiec, Francji oraz
Czech, a przede wszystkim Polski. Co sprawia,
że węgierski Fidesz jest
takim fenomenem, i to fenomenem coraz częściej
kalkowanym przez inne
państwa?

„Bratanki”wybrały Fidesz

Słaba opozycja i silne poparcie

Partie opozycyjne na Węgrzech
przeżywają wyraźny kryzys. Brak
ujednoliconej strategii i riposty wobec Fideszu spowodowały rozdrobnienie i zanik współpracy. Tak silne
poparcie i chęć uczestnictwa w
głosowaniu wskazuje na to, iż Orbán
może liczyć na jeszcze wyższy procent twardego elektoratu niż w
ubiegłych wyborach. Już w niedzielę
wyborczą szef Jobbiku Gabor Vona
ustąpił ze stanowiska. W swoim

Fot. Leonhard Foeger/Reuters
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istoryczne zwycięstwo. Tak
wygraną skomentował
wstępujący na kolejną kadencję premier Viktor Orbán. Koalicja Fidesz-KDNP zdobyła niemal
pięćdziesięcioprocentowe poparcie.
Wynik ten pozostawia daleko w tyle
rażąco niskie kwoty poparcia opozycji. Nacjonalistyczna, niemniej jednak opozycyjna partia Jobbik uzyskała 19,7 procent głosów, na koalicję
Węgierskiej Partii Socjalistycznej
(MSZP) swoje głosy oddało 12,4 procent wyborców. Ostatnie ugrupowanie, które z wynikiem 7% przekroczyło próg, to Zieloni – Dialog na
Rzecz Węgier (PM).

Viktor Orban
przemówieniu z pokorą do przegranej podszedł także przewodniczący
socjalistów Gyula Molnar.
W dzień wyborów udało się do urn
69,3 procent uprawnionych do głosowania, co uczyniło frekwencję o 7
procent wyższą niż w przed czterema
laty. Partycypacja była widoczna
gołym okiem – lokale wyborcze, których zamknięcie było planowane na
godzinę 19, oblegane były przez
stłoczone kolejki osób, które nie
zdążyły jeszcze zagłosować. Możliwość tę przedłużono w niektórych
placówkach nawet do godziny 23.
Trwająca od 2010 roku hegemonia
Fideszu stała od tygodni pod znakiem zapytania. Wątpliwości co do
większości w parlamencie podawane
przez rodzime oraz europejskie media stopniowo podgrzewały temperaturę na węgierskiej scenie politycznej. Rewelacje te w połączeniu z

kontrowersyjną kampanią wyborczą
dodatnio wpłynęły na końcowy bilans ugrupowania Viktora Orbána
oraz jego satelickiego partnera –
Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię Ludową (KDNP).

Socjotechnika strachu

Kontrowersyjna postawa Viktora
Orbána, którego strategia oparta była
na sianiu strachu i niepewności,
mocno umocowała się w społeczeństwie. Pełne pasji przemówienia węgierskiego premiera szokują nie tylko formą, lecz wyraźnie populistyczną wymową.
W tej narracji nie stroni się od
wątków antysemickich i ksenofobicznych, a kwestie socjalno-bytowe
mieszkańców zderzane są z rzekomo
największym zagrożeniem, jakim
jest kryzys migracyjny. Jego twarzą

został nie kto inny jak George Soros,
amerykański miliarder żydowskowęgierskiego pochodzenia. Frakcja
Orbána spersonifikowała zło zagrażające Węgrom i osadziła w osobie Sorosa. Znany jest on na świecie
nie tylko z racji swojego bogactwa,
ale i z patronatu nad wieloma fundacjami, stowarzyszeniami i „thinkthankami”, które promują postawy
społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.
Aktywność Sorosa jest w węgierskich mediach publicznych odzwierciedlana nieco inaczej. Fidesz straszył, iż „polityka” Sorosa to zachęcanie migrantów do metaforycznego
szturmu na Budapeszt oraz skrajnie
lewicowe poglądy. Tuba propagandowa, którą Fidesz metodycznie
konstruował przez osiem lat władzy,
emituje niechęć, a nawet nienawiść
do Sorosa. W połowie 2017 roku z

billboardów, plakatów, witryn internetowych oraz reklam w dziennikach
patrzyła na Węgrów twarz śmiejącego się George’a Sorosa, podpisanego
sloganem: „Nie pozwól, by Soros
śmiał się jako ostatni”. Podobne
hasła pojawiały się w kampanii
społecznej krytykującej organizacje
samorządowe. Oskarżenia wymierzone w miliardera nabrały takiego
rozpędu, iż na początku bieżącego
roku zaobserwowano przesyt tą retoryką, w związku z czym została ona
porzucona.
Sam Orbán jednak nie bawi się w
subtelności, niejednokrotnie sugerując, iż w Brukseli urzęduje szajka
konstabli, którzy chcą całkowicie
zlikwidować granice i zrzucić problemy kryzysu na m. in. Grupę Wy-

dokończenie na str. 2
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UCZELNIA NA CeLOWNikU
Tak zwana konstytucja
dla nauki, to sztandarowa
propozycja ministra Jarosława Gowina. Jeśli wejdzie w życie, co jest niemal pewne, będzie największą zmianą w polskim szkolnictwie
wyższym od lat.

Docent?

Niestety, w projekcie ustawy podniesienie poziomu prac doktorskich
nie idzie w parze z podniesieniem

dokończenie ze str. 1
szehradzką. Podobnie odnosi się do
organizacji pozarządowych i liberalnych mediów, konsekwentnie mając
na ich temat takie samo zdanie – są
to wrogowie wspierający tylko na
pozór suwerenne państwa Europy.

Układy i powiązania

Kampanii nie zaszkodziły także
ciągnące się miesiącami oskarżenia o
korupcję, która panuje na najwyższych szczeblach władzy. Opozycja wskazywała powiązania polityczne, a także kapitałowe Fideszu z
m. in. magnatem medialnym Lajosem Simiciską, który do wyborów w
2014 r. współpracował z Viktorem
Orbánem. Nikt nie zna jednak jednoznacznego powodu sporu pomiędzy
nimi. Na dzień dzisiejszy ich relacje
nie są tak zażyłe jak niegdyś – dzien-

Fot.: PAP/Michał Szalast
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lisko dwustustronicowy
projekt ustawy zawiera wiele zmian, które wpłyną na
sposób funkcjonowania uczelni, a
także pracę naukowców i studentów.
Jednym z podstawowych założeń
Ustawy 2.0 jest zmiana sposobu
kształcenia doktorantów. Utworzone
zostaną w ramach uczelni szkoły
doktorskie, a każdy podejmujący w
niej naukę otrzyma stypendium. Ma
to dać doktorantom możliwość
całkowitego skupienia się na pracy
naukowej, bo niestety do tej pory
część z nich musiało dodatkowo pracować, ze względu na to, że nie
otrzymywało żadnego wsparcia finansowego ze strony uczelni. Dotychczasowy układ, w którym
uczestnicy studiów III stopnia łączyli
zajęcia, na które musieli uczęszczać,
z odbywaniem praktyk zawodowych
na uczelni i dodatkowym zatrudnieniem sprawiały, że pisanie doktoratu
często schodziło na dalszy plan.
Według ministerstwa proponowane zmiany pozytywnie wpłyną na
poziom kształcenia doktorantów. Ma
temu służyć także likwidacja niestacjonarnej formy studiów III stopnia.

Wicepremier Jarosław Gowin przemawia na Narodowym Kongresie Nauki

Polskie szkolnictwo wyższe z pewnością potrzebuje zmian. Są one nieuniknione jeśli chce się kształcić kompetentnych pracowników naukowych i specjalistów w swoich dziedzinach na rynek pracy. Reformy proponowane przez
ministerstwo z pewnością są do tego krokiem, jednak czy w dobrą stronę?To okaże się, niestety dopiero po czasie.
rangi tytułu profesora uczelni. Do tej
pory do otrzymania tego tytułu wymagana była habilitacja. Projekt
„Konstytucji dla nauki” przewiduje,
że będzie go mógł otrzymać już doktor posiadający „znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe”. Co
można będzie uznać za takie
znaczące osiągnięcia? Tego projekt
ustawy już nie precyzuje. Takie pomysły zmian budzą kontrowersje, bo
trudno uniknąć skojarzeń z nadawanymi po 1968 roku tytułami docentów, których nie można uznać nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowe.
niki Simiciski należą do jednych z
najbardziej zagorzałych krytyków
polityki Orbána. Na tym jednak nie
kończą się powiązania premiera z
koncernami medialnymi.
Nie jest tajemnicą w jaki sposób
biznesmen Lőrinc Mészáros zgromadził swoją fortunę. Początkowo
właściciel tylko firmy gazowniczej, a
dziś również kilkunastu dzienników
regionalnych, stanowiących większość tego typu pism na Węgrzech.
W ciągu kilku lat Mészárosowi udało
się wygrać szereg ogromnych przetargów. Aktualnie jest piątym najbogatszym człowiekiem na Węgrzech.
Podobnie sytuacja przedstawia się w
innych sektorach gospodarki. Niejaki
Andrew Vajna, popularny w latach
80. hollywoodzki producent, jest na
Węgrzech dzisiaj właścicielem kilku
kanałów telewizyjnych oraz jedynego komercyjnego radia w kraju – Radia 1. Co więcej, jego firma dostała

Mało entuzjastyczne są także reakcje na pomysł obniżenia wieku emerytalnego dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora z
lat 70 do 65. Często są to przecież
ludzie w pełni sił, którzy jeszcze
wiele mogą osiągnąć zarówno jako
dydaktycy, jak i naukowcy.

Rada

Największe emocje budzą jednak
nie pomysły zmian w kształceniu
doktorantów czy sposobu nadawania
tytułu profesora uczelni, a utworzenie nowego organu – rady uczelni.

Ma być to organ kolegialny,
złożony z 6 maksymalnie zaś 8 osób
powołanych przez senat uczelni, a
także z przewodniczącego samorządu studenckiego i osób pochodzących spoza wspólnoty uczelni. Przy czym członkowie rady
uczelni niepochodzący ze społeczności uniwersyteckiej mają stanowić
ponad 50 proc. jej składu. To budzi
obawy o jej upolitycznienie, bo o ile
nie będzie można łączyć sprawowania funkcji w administracji rządowej
z byciem członkiem rady, o tyle nie
ma nigdzie zapisu dotyczącego na
przykład przynależności do partii po-

litycznej. Tym większe kontrowersje
budzi powstanie tego organu, jeśli
przyjrzy się funkcjom jakie ma
spełniać. Co prawda, po konsultacjach społecznych zmieniony został
zapis o „nadzorowaniu” przez radę
gospodarki finansowej uczelni i „zarządzaniu” nad uczelnią na „monitorowanie”, ale nadal będzie posiadała
znaczące instrumenty do kierowania
jej życiem i polityką. Do kompetencji rady będzie należało między innymi wskazanie kandydatów na rektora (co najmniej dwóch), a nawet,
jeśli taki zapis znajdzie się w statucie
uczelni, samodzielnego jego wyboru.
Należy tutaj dodać, że innym zadaniem rady jest opiniowanie statutu
uczelni. Stąd wszelkie obawy o
możliwe jej upolitycznienie stają się
jak najbardziej uzasadnione.

Krok

Projekt ustawy wzbudza emocje,
bo w końcu ośrodki akademickie to
ważne miejsce dla kształtowania
przyszłych elit naukowych i kulturalnych państwa. „Konstytucja dla nauki” zawiera wiele zapisów, które
mogą się nie podobać. Na plus trzeba
jednak zaliczyć ministerstwu przeprowadzone w jej sprawie konsultacje społeczne, które choć w minimalnym stopniu pozwoliły część jej zapisów lepiej przystosować do oczekiwań środowisk akademickich.
Polskie szkolnictwo wyższe z
pewnością potrzebuje zmian. Są one
nieuniknione jeśli chce się kształcić
kompetentnych pracowników naukowych i specjalistów w swoich dziedzinach na rynek pracy. Reformy
proponowane przez ministerstwo z
pewnością są do tego krokiem, jednak czy w dobrą stronę? To okaże
się, niestety dopiero po czasie.

Ewelina DERNOGA

„Bratanki”wybrały Fidesz

wyłączne prawa do kierowania kasynami w Budapeszcie. Siatka powiązań Fideszu ze środowiskiem biznesowym oraz różnymi rynkami jest
utkana na ogromnej powierzchni.

Populistyczny wzór

Strategiczne podejście i granie na
poczuciu bezpieczeństwa obywateli
jest przez wielu uważane za inspirację dla innych polityków europejskich, spośród których za przykład
brany jest nie kto inny, jak Jarosław
Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz premier Morawiecki
byli obecni w dniu wyborów w Budapeszcie i to im Orbán podziękował
jako jednym z pierwszych. Wygrana
Orbána może być dla PiS-u czynni-

kiem motywującym, a nawet wyzwaniem. Obserwatorzy uparują się w
węgierskiej polityce szablonu, z którego z powodzeniem korzysta Kaczyński. Działania te są może podobnie umotywowane, lecz ich charakter
jest zgoła inny. Węgierscy politycy
prawicy są mniej ideologiczni, a bardziej pragmatyczni. Chociażby
kwestia katastrofy smoleńskiej, czy
też wątki stricte religijne prawdopodobnie nie miałyby na Węgrzech
długiego życia.

Węgierski„home run”

Przeciwnicy Orbána nadziei dopatrują się w integracji europejskiej, której zacieśnienie może utrudnić eurosceptyczną retorykę Fideszu. Nie

można jednak zapomnieć, iż w parlamencie europejskim partia należy do
frakcji Europejskiej Partii Ludowej
(ang. European People’s Party, w
skrócie EPP). EPP zrzesza m. in.
CDU z Angelą Merkel na czele, a
także Platformę Obywatelską czy też
Polskie Stronnictwo Ludowe. Powstaje tu impas, który jest na rękę Orbánowi – członkowie frakcji są formalnie zobligowani do współpracy.
Horst Seehofer, przewodniczący bawarskiej chadecji (CSU), jako jeden z
pierwszych pogratulował Viktorowi
Orbánowi zwycięstwa i zapowiedział
chęć współpracy. Fidesz ma zapewniony dobry start w czwartym rządzie
Viktora Orbána i nic nie wskazuje na
spadek formy tego ugrupowania.

Julita DITKOWSKA
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W

orld Press Photo of the
year należy do jednych
z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych na świecie. Uczestnicy mają za
zadanie przedstawić najistotniejsze
wydarzenia roku. Mistrzowie sztuki
wizualnej z różnych zakątków globu
nie wykonują tylko swojej pracy.
Walory artystyczne to jedno, jednak
najważniejsze, że uświadamiają ludzi, wskazują na rzeczywistość piekielnie trudną, będącą jednocześnie
czyjąś codziennością. Dlatego warto, choć ten jeden raz w roku, poświęcić odrobinę więcej czasu na
zagłębienie się w poruszane przez
4548 fotografów tematy.
Z 73044 prac wybrano zwycięskie w następujących kategoriach:
Ludzie, Współczesne problemy,
Bieżące Wiadomości, Projekty
długoterminowe, Wiadomości ogólne, Natura, Sport, Środowisko oraz
w sekcji Digital Storytelling Contest. Fotografią roku został „ Kryzys
Wenezueli” wykonany przez Ronaldo Schemidta Nie mam pojęcia ile
masz lat, ale jestem przekonana, że

porusza Cię przemoc, bieda, życie
polegające na bezustannej walce o
przetrwanie, śmierć, zwłaszcza
młodych, którzy powinni mieć jeszcze wiele czasu przed sobą. Bohater
zdjęcia ma 28 lat i walczy o sprawiedliwość dla swojego kraju,
biorąc udział w protestach przeciwrządowych. José Víctor Salazar Balza tym razem przeżył starcie z morderczym żywiołem. Życie zawdzięcza 42 przeszczepom skóry.
Wenezuelski koszmar trwa już od
2014 roku i przede wszystkim kojarzy się z nazwiskiem Nicolása Maduro, prezydenta kraju. Spowodowała go niebywale wysoka inflacja,
dyskryminowanie opozycjonistów
oraz szerząca się przestępczość.
Prawa człowieka zeszły na dalszy
plan, natomiast wszelkie wartości,
którymi powinni kierować się
zwierzchnicy, przysłoniła rządza
władzy. Mieszkańcy wciąż muszą
zmagać się z niesprawiedliwością i
walczyć o swoje. Rodzinne tragedie, drogie produkty żywnościowe,
braki w dostępie do prądu spowodowane niewielkimi opadami, które
do tej pory zasilały hydroelektrownie – to dla nich chleb powszedni…

W ostatnich dniach miało miejsce przełomowe wydarzenie w stosunkach tajwańsko-amerykańskich. Prezydent
USA Donald J. Trump podpisał Taiwan Travel Act, uchwalony na początku marca przez amerykańskich senatorów. Zrobił to mimo wyraźnego niezadowolenia ze strony Pekinu; nie jest to jednak jedyny sygnał zmian politycznych. Czy będą one niosły za sobą szersze konsekwencje dla światowego pokoju?

W

yspa Tajwan, oficjalnie
wchodzącą w skład Chińskiej Republiki Ludowej
i nieuznawana za państwo przez większość przedstawicieli areny międzynarodowej, lecz ciesząca się do pewnego
stopnia autonomią w zakresie prowadzenia własnej polityki, zyskała właśnie kolejny sygnał ze strony Stanów
Zjednoczonych o woli zacieśnienia
wzajemnych stosunków. Tylko w tym
roku w ramach National Defense Authorization Act została rozszerzona militarna współpraca pomiędzy USA a
Tajwanem, jednak większym echem w
świecie odbiło się podpisanie Taiwan
Travel Act, umożliwiającego amerykańskim urzędnikom m.in. odbywanie
podróży służbowych na Tajwan. Trump
nie ugiął się pod naciskami Chin, a jego
polityka w stosunku do tego państwa

uległa znaczącemu zaostrzeniu. Podpisanie Taiwan Travel Act to tylko jeden
z przejawów zmiany polityki – jak pokazały ostatnie dni, wcale nie jedyny.

Ku wojnie handlowej

Kolejną przesłanką przemawiającą
za gwałtowną zmianą kursu jest zapowiedź wprowadzenia ceł. Najpierw
USA ogłosiło ogólną podwyżkę ceł
na stal i aluminium, uderzającą m.in.
w chińskie interesy. Na odpowiedź
Państwa Środka nie trzeba było długo
czekać i wkrótce pojawiła się zapowiedź nałożenia obciążeń na około
130 towarów zza oceanu. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą
być niezwykle poważne dla obu gospodarek – w przypadku wejścia w
życie amerykańskich regulacji, dodatkowymi cłami zostanie obłożone ok.
30% amerykańskiego importu z Chin

World Press Photo 2018
– historie boleśnie prawdziwe

Fot. Ronaldo Schemidt

Fotograficznie rzecz ujmując„niebywały”,„poruszający” czy„ważny”, są pojęciami względnymi. To
czy zdjęcie wywrze pożądane wrażenie zależy od
bardzo wielu czynników. evgen Bavcar, ślepy fotograf ze Słowenii, powiedział, że fotografujemy to, co
znamy i to, co pragniemy zobaczyć. Dlatego tak
ważne jest znać kontekst, bez którego przekaz będzie niejasny. Bo przecież uwieczniane przez nas obrazy, to tylko zamrożona chwila o wiele dłuższej
i skomplikowanej historii wartej opowiedzenia.

José Víctor Salazar Balza w płomieniach
Mimo interwencji niektórych krajów, chociażby Stanów Zjednoczonych czy Panamy, konflikt nie ustaje. Co więcej, 22 kwietnia tego roku
mają odbyć się wybory prezydenckie. Światełko w tunelu, płomyczek nadziei na długo wyczekiwaną
zmianę wydaje się jednak znikomy
(nie tylko przez problemy z dostawami energetycznymi…). Ludzie

spodziewają się bowiem ustawionych wyników.
Kraj wydaje się zatapiać w tarapatach, sytuacja jest wciąż aktualna,
co dodaje jeszcze więcej wartości
zwycięskiej fotografii. Iwona El
Tanbouli-Jabłońska, dyr. artystyczna National Geographic Polska, napisała: „W tym roku, patrząc na
biegnącego płonącego człowieka,

widzę kompletną historię zamkniętą
w jednym ujęciu.”. To właśnie
zwiemy siłą obrazu. Wyraża historię, o której można byłoby napisać
ocean słów, na niezliczoną ilość
sposobów. W dodatku wzbudza
emocje, bunt wobec niesprawiedliwości i nieprzejednaną chęć
działania, walki w słusznej sprawie.

Maria MIKOŁAJCZYK

Chiński brat patrzy
wartego w przybliżeniu 150 miliardów dolarów, zaś w przypadku Chin
skutki objęłyby całość chińskiego importu ze Stanów Zjednoczonych. Jak
na razie obie strony ograniczają się do
potyczek słownych, jednak zadziwiające parcie ku konfrontacji może
mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla całej światowej gospodarki.

Przyszłość w barwach starcia

O ile rywalizacja pomiędzy Chinami a USA nie jest niczym nowym w
dziejach świata, o tyle zastanawiająca
jest intensyfikacja działań Stanów
Zjednoczonych wymierzonych w Chiny. Być może wynika to z chęci przerwania gwałtownego rozwoju azjatyckiej potęgi i odzyskania wpływu na
bieg dziejów. Ostatnie doniesienia pokazują zresztą wyraźną wolę silniejszej współpracy z Republika Chińską
– niedługo po podpisaniu Taiwan Travel Act doszło do spotkania prezydent
Tsai Ing-wen z delegacją Kongresu
USA, z Ileaną Ros-Lehtinen na czele,
podczas którego podziękowano za
uchwalenie ustawy. Donald Trump

Prezydent Tsai Ing-wen (w środku), Minister Spraw Zagranicznych Jaushieh Joseph Wu
(po prawej) i członkini Partii Republikańskiej USA Illeana Ros-Lehtinen świętują zacieśnienie relacji między Tajwanem a USA w Gabinecie Prezydenta Tajwanu
taiwantoday.tw/Fot. Dzięki uprzejmości Gabinetu Prezydenta Tajwanu

ogłosił także możliwość wizyty nowego doradcy ds. obrony Johna Boltona
na Tajwanie w czerwcu tego roku. Jest
on osobą znaną z wyraźnego poparcia
dla działań tamtejszego rządu, co z
pewnością nie ujdzie uwadze chiń-

skiego prezydenta Xi Jinpinga, który
również dąży do wzmocnienia swojej
pozycji. Jednego można być pewnym
– chiński brat czujnie obserwuje swojego zamorskiego rywala.

Weronika MIKSZA
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BekSińSki trójWYMIARowy

Fot. Zdzisław Beksiński

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”– mruczę
pod nosem i uważnie badam wyświetlony w komputerze obraz. Moją uwagę przyciągają gigantyczne postacie w kapturach. Stoją obok siebie, tworząc przerażający
mur. Po lewej stronie dostrzegam rękę trzymającą jakiś przedmiot. To zegar? – pytam siebie nie wydając żadnego dźwięku. Nagle odnajduję małego człowieczka z pochodnią. W moim odczuciu idzie on pewnie przed siebie. W tym momencie niewzruszony Charon powraca wraz ze swoją łodzią na drugi brzeg Styksu, a człowieczek
wędruje dalej przez dolinę, by dojść t a m, do miasta umarłych.

Zdzisław Beksiński„Autoportret”

T

ak wyglądało moje pierwsze
spotkanie z twórczością
Zdzisława Beksińskiego.
Analizowanie jednego z jego najpopularniejszych obrazów wywołało u
mnie wstrząs. To była miłość od
pierwszego wejrzenia. Nieustannie
wchłaniałam jego wizje pełne nostalgii, baśni i wszechogarniającego niepokoju. Nic więc dziwnego, że kiedy
Magdalena Grzebałkowska wydała
książkę „Beksińscy. Portret podwójny” – musiałam ją zdobyć i poszerzyć
wiedzę na temat polskiego mistrza
surrealistycznego malarstwa. Pomi-

mo coraz częściej dających się
słyszeć odgłosów fascynacji tymże
artystą, znajomość jego życiorysu pozostawia wiele do życzenia, czasami
jest wręcz kompromitująca wobec
debiutujących wielbicieli.

Dizajner na pół etatu

Wszyscy kojarzą trupie czaszki,
zjawy w podartych szatach czy żar
paleniska, jakie często można odnaleźć w jego twórczości, lecz nieliczni wiedzą o tym, iż początkowo
Zdzisław Beksiński zarabiał, między
innymi, projektując sylwetki… autobusów. O swej ówczesnej profesji

pisał następująco: „Ponieważ nie
miałem środków do życia (...), to
pracowałem jeszcze dodatkowo w
fabryce autobusów, jako takie piąte
koło u wozu, coś w rodzaju dizajnera na pół etatu”. W 1957 roku mieszkańcy Sanoka mają okazję ujrzeć
prototyp pierwszego polskiego autobusu turystycznego z silnikiem
umiejscowionym z tyłu – SFW-1 Sanok. Pojazd wywołujący zainteresowanie w fabryce otrzymuje ksywkę
„skrzydlak”. Niestety, Komisja
Transportu Samochodowego nie
okazuje zachwytu. Według opiniodawców, autobus nawiązuje do konstrukcji imperialistycznych, dlatego
należy się go pozbyć i skupić na
tworzeniu bardziej socjalistycznych
projektów. Skrzydlak trafia do sanockiego ogródka jordanowskiego,
gdzie wkrótce pokryje go rdza, a
dzieci uczynią go przedmiotem zabaw.

Wzorowy ojciec

Słowa takie jak: „matka”, „dziecko”, „rodzina” budzą w Beksińskim
wstręt. Przez wiele lat małżeństwa
malarz starał się obrzydzić swej
żonie ciążę; malował obrazy ukazujące brzemienność w sposób makabryczny, odrzucający i zniechę-

cający do posiadania potomstwa. Nie
bacząc na trwogę związaną z rodzicielstwem oraz ku zadowoleniu wścibskich plotkarzy, 26 listopada 1958
roku, na świat przychodzi syn Zofii i
Zdzisława Beksińskich. Otrzymuje
imię po pisarzu Tomaszu Mannie.
Mama i babcia wołają na niego „Tomuś” lub „Tomeczek”. Zdzisław nie
rozpieszcza syna pod względem okazywania uczuć; nie przytula go ani
nie całuje, jednakże dorastającemu
chłopcu pozwala się na wszystko, rodzice dbają, aby spełnić jego każdą
zachciankę. Znajomi Beksińskich
niejednokrotnie zwracali im uwagę,
iż zachowanie młodocianego pozostawia wiele do życzenia. Pewnego
dnia dorosły Tomek pretensjonalnie
napomknie ojcu: „Gdybyś dawał mi
w dupę, to ja bym wiedział, na co sobie mogę pozwolić i gdzie jest granica. Inne dzieciaki dostawały”. W odpowiedzi usłyszy od ojca: „No tak, ja
zawsze byłem taki liberalny. W życiu
nie podniosłem na nikogo głosu, a co
dopiero dać klapsa”.

Kłębek nerwów

Artystę rzadko kiedy można było
dostrzec wśród zwiedzających wystawy poświęcone jego pracom. Malarz trzymał się rękami i nogami fo-

tela, kiedy proponowano mu odbycie
jakiejkolwiek podróży. W liście do
Marii Turlejskiej napisał pewnego
razu następujące zwierzenie: „Nie
wiem, czy pisałem, trochę się tego
wstydzę, ale jestem dość stary, a
mam to od dzieciństwa, można pozbyć się wstydu: moje życie zdenerwowane jest przez nerwicową sraczkę, i tyle. Stąd niechęć do podróży, a
już obojętnym pozostaje, czy podróż
dotyczy wywózki na Syberię, czy
wycieczki jachtem dookoła świata.
(...) WSZYSTKO, co odrywa mnie
od BAZY (jaką jest dom lub oddane
do własnej dyspozycji mieszkanie),
naraża mnie na swoiście uwarunkowane napięcie nerwowe (...)”. Natręctwa były powodem, dla którego
Beksiński zrezygnował z wyjazdu na
stypendium do Stanów Zjednoczonych.
Zdzisława Beksińskiego, jak i jego
syna, można podsumować następująco: intrygujące osoby wykazujące intrygujące namiętności, które
z jednej strony pozwoliły ich nazwisku stać się rozpoznawalnym niemal
na całym świecie, z drugiej zaś –
przynoszące niewyobrażalne cierpienie, a także osamotnienie – czego
dowodem jest samobójstwo Tomka,
jakie popełnił w 1999 roku.

Livia ROK

Zmieniliśmy czas, ale nie zmienimy czasów
28 listopada, rok 1918. Piłsudski wydaje dekret o ordynacji wyborczej, który stanowił, że każdy obywatel może brać udział w wyborach,
bez względu na płeć. 12 lat wcześniej, po zaciętych walkach takie same prawa uzyskały angielskie sufrażystki, jako jedne z pierwszych w europie. kobiety w końcu dopięły swego. Może się wydawać, że to koniec walki o wolność wyboru, kobiety osiągnęły w ciągu tych kilkudziesięciu lat wymarzoną równość. 100 lat później – powrót do przeszłości ? kobiety po raz kolejny muszą walczyć o prawo, które wcześniej zostało nadane. Na znak protestu rozkładają parasolki, które już raz były symbolem ich walki o wolny wybór. Tym razem przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej w Polsce.
„Chcemy lekarzy, nie misjonarzy”,
„Biskupi, niestety, musicie szanować kobiety”

W nocy z 24 na 25 marca przestawialiśmy zegarki. W piątek, dzień poprzedzający zmianę czasową w wielu
większych miastach Polski miały
miejsce strajki. Ale nie strajki robotników czy słynna ACTA, a „czarny
piątek”. I wcale nie chodzi o wielkie
wyprzedaże w sklepach. Chodzi o kobiety, o ich prawa, o równość, o
możliwość podejmowania decyzji
najlepszych dla nich samych. Kobiety
w całej Polsce sprzeciwiały się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.

Dokładniej – w piątek, 23 marca,
miało się odbyć głosowanie dotyczące ustawy antyaborcyjnej „Zatrzymaj aborcję”. Zapowiedzi manifestów na szczęście wpłynęły na przesunięcie posiedzenia komisji. Ale parlament zajmie się tą ustawą prędzej
czy później. Co się odwlecze, to nie
uciecze.

Ochrona życia
jest sprawą zasadniczą?

10 stycznia 2018 roku projekt
ustawy antyaborcyjnej został skierowany przez Sejm do prac w ko-

misjach sejmowych. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący
sejmowej Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka, zapewnia, że
projekt „Zatrzymaj aborcję” jest
projektem obywatelskim, a tak kontrowersyjnym inicjatywom PiS bardzo chętnie się przygląda.
Głośno było o tej inicjatywie w
2017 roku, odbywało się wiele protestów, kobiety walczyły o swoje
prawa. Koniec końców, projekt pozostawiono w spokoju, ale nie na
długo. PiS doskonale to rozegrał –
stwierdzono, że jeśli na chwilę
sprawa zejdzie na drugi plan, ko-

biety zmienią zdanie, strajków nie
będzie, a ustawa po cichu wejdzie
w życie. Nie tędy droga! Kobiety są
czujne.
Do Sejmu nadal wpływają negatywne opinie na temat zaostrzenia
ustawy antyaborcyjnej. Naczelna
Rada Adwokacka pozwoliła sobie
na ostrzejsze komentarze – „Wprowadzenie zmian stanowiłoby formę
usankcjonowania zjawiska przemocy wobec kobiet poprzez naruszenie
podstawowych praw człowieka” –
komentują przedstawiciele NRA.
Pojawiły się też wypowiedzi, że
ustawa jest niezgodna z Konsty-

tucją RP, bo ogranicza nasz wolny
wybór, naszą wolność. Czy to
prawda?

Ustawa antyaborcyjna a
Konstytucja RP

Zajrzyjmy do Konstytucji, na
którą każdy tak bardzo lubi się powoływać. Rozdział II – Wolności,
Prawa i Obowiązki Człowieka i
Obywatela. Pierwszy z brzegu, art.
30. – „Przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
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Nowy ład

Na kinowych ekranach triumfują
Wonder Woman i Czarna Pantera –
biali, muskularni mężczyźni przestali mieć monopol na bycie superbohaterami. W kampaniach reklamowych

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.
Skoro jest to obowiązek władz
publicznych – dlaczego chcą ograniczyć tę wolność kobietom? To
jest podstawowe pytanie, które zadaje sobie każda kobieta przeciwna
nadchodzącym zaostrzeniom ustawy. Art. 31.3. – „Ograniczenia w
zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego (…)”. Czy taka ustawa
jest konieczna w „demokratycznym” państwie? Czy prawo do wyboru i ochrony własnego życia zagraża bezpieczeństwu? Dlaczego
nikt nie zadaje głośno tych pytań?
Dlaczego nikt nie chce dać odpowiedzi?

Kto chce zmian?

Wiele portali postarało się o
swoje sondaże dotyczące projektu
„Zatrzymaj aborcję”. Były cztery
opcje do wyboru – złagodzić, za-

wyRÓŻNIeni

Huffington Post/ kobieta.gazeta.pl/ Pinterest (Kompozycja: Agata Laskowska)

O

kładki gazet i szklane ekrany telewizorów przyzwyczaiły nas do wyidealizowanych i monotonnych wizerunków
ludzi. Jeszcze do niedawna wszystkie
twarze w popkulturze były do siebie
bardzo podobne, jednak zaczęło się
to zmieniać. Osoby kreujące światową kulturę popularną zdały sobie
sprawę, że jej odbiorca nie zawsze
przypomina dwudziestoletnią,
smukłą blond piękność ze zdjęcia.
Wręcz przeciwnie – jest nią bardzo
rzadko. A bez względu na kolor skóry, wyznanie czy sylwetkę, chcemy
być reprezentowani w kulturze, którą
konsumujemy. Kiedy widzimy
postaci podobne do nas samych,
możemy się z nimi utożsamiać, wybierać sobie wzorce, znajdować idoli,
którzy są tacy, jak my. Medialne
przekazy kształtują społeczną świadomość, więc ukazywanie w nich
świata w jednowymiarowy sposób
jest szkodliwe i wpływa na budowanie stereotypów.

coraz częściej możemy oglądać
zdjęcia modelek, które nie przypominają nastolatek z niedowagą. Dodatkowe kilogramy i lata przestały
być grzechem, a rozstępy i cellulit
już nie są tematami tabu. Nawet
księżniczki w bajkach Disneya nie
są bezbronnymi mimozami, teraz
walczą, rządzą i same ratują królestwa. Popkultura zaczyna więc
łamać stereotypy, które sama konsekwentnie budowała i przestaje
udawać, że żyjemy w społeczeństwie złożonym z kruchych blondynek i supermenów. Nie chodzi oczywiście wyłącznie o wygląd postaci,
ale również o ukazywanie reprezentantów różnych wyznań, kultur, środowisk oraz zrywanie ze schematami dotyczącymi społecznych ról.
Obalanie tych mitów jest ważne i
potrzebne, bo bez względu na kolor
skóry, stan zdrowia czy wygląd, odbiorcy kultury powinni czuć się w
niej reprezentowani. Im bardziej
różnorodne są obrazy, które widzimy
w mediach, tym mniej w nas poczucia wykluczenia i odrzucenia, a więcej akceptacji.

Poprawnie, poprawniej,
najpoprawniej

Jan Sztaudynger napisał kiedyś, że
„Głupi a nadgorliwy do ognia dolewa oliwy”.
W kwestii reprezentacji mniejszości w kulturze popularnej również znajdują się tacy, których poglądy są mocno spolaryzowane, a
podejście radykalne. Jednej grupie
bardzo przeszkadza widywanie w
mediach osób innych, niż oni sami,
druga dopatruje się dyskryminacji
wszędzie tam, gdzie obecność
mniejszości nie jest wyraźnie zaznaczona. To, jaki obraz świata przekazuje nam popkultura jest ważnym tematem, więc dobrze, że wywołuje
ostrzyć, pozostawić bez zmian, nie
mam zdania. Według portalu rp.pl
46,5% badanych opowiedziało się
za złagodzeniem ustawy. 27,5%
sądzi, że ustawę należy zostawić
taką, jaka jest. Najmniej – bo tylko
11% – jest za jej zaostrzeniem. Kolejny portal – OKO.press – swój
sondaż opublikował już w styczniu
2018 roku. 43% badanych nie chce
żadnych zmian, 37% chciałoby
złagodzenia, a tylko 15% chce zaostrzenia. Wart uwagi jest sondaż
opublikowany właśnie na tym
portalu, z którego jasno wynika, że
to wyborcy PiS najchętniej opowiadają się za zaostrzeniem ustawy. W innych partiach, takich jak
Nowoczesna, PO, Kukiz’15, odsetek tych osób nie przewyższa ilości
głosów za złagodzeniem ustawy.
To powinno dać posłom PiS wiele
do myślenia. Nie jest to koniec politycznych przepychanek i strajków. Pytanie jest jedno – czy w
końcu nastąpi porozumienie?
Zmieniajmy czasy, ale na lepsze.
Idźmy do przodu, nikt nie chce patrzeć wstecz.

Aleksandra GÓRECKA

Jakich ludzi widujemy dziś w reklamach, filmach czy na okładkach?
on zainteresowanie, jednak forsowanie skrajności nie przynosi nic
dobrego.
Priorytetem powinna być autentyczność. To właśnie z niej wynika
różnorodność. Nasz świat jest przecież bogaty i niejednolity, więc jeśli
widzimy odbicie tej różnorodności
w popkulturze, to nie dlatego,
że na siłę staramy się zmieniać stary porządek, ale dlatego, że dążymy

do realizmu. Jeżeli we współczesnej produkcji mamy do czynienia
z bardzo dużą różnorodnością bohaterów, autentyczność jest zachowana, ponieważ nasze społeczeństwo faktycznie jest niehomogeniczne.
Jeżeli w kreowaniu obrazów kultury wszyscy będą pamiętać o tym,
aby pokazywać ludzi, którzy faktycznie są ludźmi – w całej swej

różnorodności, a nie plastikowymi
klonami bez wad, wtedy nie będzie
konieczności doszukiwania się zaniedbań i dyskryminacji. Tak jak w
każdej innej kwestii, nadużywanie
skrajności jest złe, a najlepszym rozwiązaniem może być szukanie złotego środka i szacunek dla tych, którzy
się od nas różnią – nawet jeśli ich
nie rozumiemy.

Agata LASKOWSKA

Fot. EAST NEWS

Jeżeli kobieta, to piękna,
długonoga i uśmiechnięta. Jeżeli mężczyzna,
to pewny siebie, atletyczny i wysoki. Obydwoje
młodzi, z porcelanową
cerą i białymi jak śnieg
uśmiechami, patrzą na
nas z billboardów i plakatów.

Angielskie sufrażystki walczące o prawa wyborcze dla kobiet, Londyn, 1906 r.
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kontrowersyjna sprawa
nielegalnego wykorzystania danych wstrząsnęła
opinią publiczną. Jak się
okazuje, w 2016 roku ponad 50 mln użytkowników Facebooka padło
ofiarą manipulacji wyborczej, przygotowanej
przez brytyjską firmę
konsultingową Cambridge Analytica, której nazwa już stała się synonimem afery internetowej
na niespotykaną dotąd
skalę. kulisy skandalu
ujawnili dziennikarze
brytyjskiego pisma„The
Observer”.

D

ane 50 mln użytkowników
Facebooka, głównie Amerykanów zamieszkałych w
USA, zostały zebrane przez Alexandra Kogana z Uniwersytetu Cambridge przy pomocy aplikacji „thisisyourdigitallife”. Choć użyła jej stosunkowo niewielka liczba użytkowników, bo mowa tu o około 270 tys.
kont, to przez fakt, że musieli oni zaakceptować warunki związane z
przetwarzaniem danych osobowych,

Kogan uzyskał także dostęp do danych wszystkich ich znajomych,
które następnie przekazał Cambridge Analytica. W efekcie firma ta
uzyskała dostęp do danych 1/3
wszystkich użytkowników Facebooka w Ameryce Północnej. Dlaczego
jednak ktoś pokusił się na tak
ogromny skok na informacje o obywatelach Stanów Zjednoczonych?
Wszystko to zorganizowane zostało
w jednym celu – wsparcie Donalda
Trumpa w wyborach prezydenckich
w 2016 roku.
Dane zebrane przez aplikację,
które zawierały m. in. imiona i nazwiska, lokalizacje, adresy email
czy listy znajomych, zostały wykorzystane do przewidywania decyzji
wyborczych. Nie ograniczono się
jedynie do prognozowania zachowań. Okazało się, że CA próbowała
wywrzeć bezpośredni wpływ na
działania użytkowników, zajmując
się przygotowywaniem specjalnie
sprofilowanych treści, które następnie dostarczano im za pośrednictwem Facebooka.

Facebook kluczem do zwycięstwa?

O aferze dużo wiadomo ze źródeł
pochodzących z samej agencji. Bardzo wylewny jest bowiem były szef
działu badań w Cambridge Analytica Chris Wylie. Ten bez ogródek
ujawnił, że dane z Facebooka były
masowo zabierane, by sterować
Amerykanami w wyborach. Przyznał też, że mogły być wykorzysty-

Powroty po latach do polityki zawsze budzą spore emocje, a także rodzą pytania – czy mają sens, czy to może
się udać? Jest tak szczególnie, gdy mowa o postaciach
znaczących i popularnych. Taką postacią jest bez
wątpienia Donald Tusk, który wydaje się być poważnym
kandydatem do zasilenia szeregów opozycji zaraz po
skończeniu piastowania urzędu przewodniczącego w
Radzie europejskiej. Czy jest to powrót upragniony dla
drugiej siły politycznej w kraju, czy może jest na niego
już za późno? O opinie na ten temat zapytaliśmy studentów i studentki naszego wydziału.
„Moim zdaniem to świetny pomysł, który na pewno wypali.
Polacy oczekują jego powrotu,
co widać choćby po wynikach
ostatniego sondażu popularności,
gdzie zdecydowanie wygrywa z
prezydentem Dudą czy premierem
Morawieckim. Myślę, że będzie to
dobre rozwiązanie dla Polski i niego samego, ponieważ jeżeli faktycznie wystąpi w wyborach prezydenckich, ma ogromne szanse na
zwycięstwo czy z innymi kandydatami, czy z samym Andrzejem Dudą
w drugiej turze" – Szymon, student
drugiego roku studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna.

z

„Jego powrót – o ile w ogóle
możliwy – może nastąpić dopiero
przed wyborami. Nawet jeżeli się
zdecyduje na taki krok, będzie mu
trudno wrócić do polityki, bo – nie
oszukujmy się – trochę z niej wypadł,
choć ludzie nadal pamiętają jego
rządy, które są różnie oceniane.
Obecnie władze idą w kierunku
„kiełbasy wyborczej”, socjalizmu
itp., a wiadomo, że socjalizm i to, że
państwo „coś daje”, jest bardzo atrakcyjne z punktu przeciętnego, średniozamożnego Polaka. PiS część swojego elektoratu czerpie także spośród
mieszkańców wsi, a Donald Tusk reprezentuje środowiska wielkomiejskie i poglądy proeuropejskie, co jest

z

https://wccftech.com

Oni już wiedzą, na kogo zagłosujesz

To nie pierwszy raz, kiedy Facebook ma problemy na skutek niewłaściwego wykorzystania danych swoich użytkowników
wane jedynie do badań akademickich. Tymczasem ogrom informacji
wykorzystano do tego, by sterować
elektoratem.
- Użyliśmy Facebooka do pozyskania milionów profili osób, a następnie zbudowaliśmy modele, które
wykorzystywały to, co o nich wiedzieliśmy, i ich wewnętrzne demony
(w celu tworzenia skutecznych przekazów politycznych). To był fundament, na którym zbudowano całą
firmę – powiedział Wylie.

Gigant mediów społecznościowych już w 2015 roku naciskał na
agencję w sprawie usunięcia nielegalnie przetrzymywanych danych.
Choć Cambridge Analytica miało
pozbyć się ich na polecenie Facebooka, wciąż istnieje ogromna ilość
baz zawierająca informacje o internautach z Ameryki Północnej.
Żeby tego było mało, na jaw wyszło także, że Cambridge Analytica
maczało palce nie tylko w sprawie
wyborów w USA. Agencja

współpracowała z wieloma klientami z całego świata. Była zaangażowana m.in. w referendum w
Wielkiej Brytanii dotyczące wyjścia
z Unii Europejskiej w czerwcu
2016 roku. Tajemnicą poliszynela
jest, że podmiot angażuje się często
tam, gdzie trzeba wesprzeć prawicowe grupy polityczne. Finansowaniem Cambridge Analytica zajmuje
się kontrowersyjny konserwatywny
biznesmen Robert Mercer.

Przemysław TERLECKI

Wymieniamy się myślami
ze sobą sprzeczne. Może mieć przez
to problem ze zbudowaniem swojego
kapitału politycznego. Pytanie brzmi
również, czy będzie chciał pójść razem z Platformą, kreował się na kandydata niezależnego czy może spróbuje stworzyć własne ugrupowanie.
Na to ostatnie będzie za mało czasu,
bo jego kadencja kończy się krótko
przed wyborami. Czy przyłączy się
do Platformy? Wątpię, ponieważ
moim zdaniem, w tym momencie jest
to bankrut polityczny a przy starcie
samemu trudno oszacować jego szanse” – Paweł, student pierwszego roku
studiów licencjackich na kierunku zarządzanie państwem.

„Mam wrażenie, że jest to jedyna osoba, która sprawia jakieś
pozytywne wrażenie w naszej
polityce. Gdy sprawował władzę,
wyglądało to przyzwoicie, na arenie
międzynarodowej postrzegano nas
dobrze i nie mieliśmy tylu konfliktów” – Daniela, trzeci rok studiów
licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

z

z

„Jako premier nie zrobił zbyt
wiele dla Polski. Jeżeli jednak
jego powrót miałby coś zmienić, poprawić, jeśli ma dobry program polityczny, to możemy rozpatrzyć taką możliwość. Z drugiej strony, o ile ma być to powrót na zasadzie, „bo tam już mu się znudziło”
czy kończy mu się kadencja i chce
tutaj objąć „stołek” i nic nie zmie-

nić, to ja dziękuję. Musiałby przedstawić konkretne argumenty, co, jak
i dlaczego zmienić” – Karina, studentka pierwszego roku studiów
magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

z

„Donald Tusk to bez wątpienia
postać znana, przede wszystkim
jako premier rządów Platformy
i PSL przez osiem lat. W zależności
od sympatii czy antypatii na pewno
jest to postać, którą można uważać
za ważną na polskiej scenie politycznej i jego powrót może być
znaczący. Z mojego punktu widzenia jest to poważny kandydat do

tego, aby zagrozić w ewentualnych
wyborach prezydenckich obecnej
głowie państwa Andrzejowi Dudzie.
Czy byłoby to z korzyścią dla polskiej polityki? Osobiście nie wiem,
jestem przeciwnikiem rządów POPSL, nie uważam ich za rządy
dobre, jednak zobaczymy, co czas
pokaże” – Mateusz, trzeci rok studiów licencjackich na kierunku politologia.
Żeby Donald Tusk mógł wrócić
i efektywnie przeprowadzić szereg
działań przedwyborczych, łącznie
z kampanią, musiałby to zrobić minimum rok przed wyborami prezydenckimi. A to nie będzie możliwe.
Istnieje również opcja, jakoby pojawić się miał w zupełnie innej roli,
aniżeli wszyscy się tego spodziewają. Czas jednak wszystko zweryfikuje, ale jedno wydaje się być
pewne – na polskiej scenie politycznej jak zwykle nudno nie będzie.

Wiktoria ŁABĘDZKA
& Dawid SZAFRANIAK
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Młodzi, zdolni, otwarci na świat. A do tego zmotywowani i gotowi na podjęcie wyzwania, bo stawka jest
wysoka. To artyści biorący udział w tegorocznym
Akademickim Przeglądzie Muzycznym. Zwycięski zespół wystąpi na jednej z najpopularniejszych studenckich imprez plenerowych – poznańskich Juwenaliach. kto zdobył serca jury i publiczności?

Dopóki walczysz…

Do końca lutego zespoły wysyłały zgłoszenia wraz z nagranym
demo. Spośród nich jury, składające
się z redaktorów muzycznych Radia
Afera oraz członków Samorządu
Studentów Politechniki Poznańskiej, wyłoniło siedem grup. Organizatorzy każdorazowo zaznaczają,
jak ważne jest wspieranie i promo-

… jesteś zwycięzcą

Finał APM odbył się 5 kwietnia.
Tego dnia trzy najlepsze zespoły
zmierzyły się w ostatnich eliminacjach, a wieczór uświetnił koncert
gości specjalnych – laureatów zeszłorocznej edycji imprezy, Frankenstein Children. Wyłonienie zwycięzcy nie było łatwe – każda kape-

Zderzenie oznacza gwałtowność, karambol i, najczęściej, negatywne skutki. Taką definicję podpowiada nam
słownik języka polskiego i nasze najczęstsze skojarzenia wiążące się z tym słowem. Jak się jednak okazuje,
zderzenia potrafią przywdziać całkiem odmienną
postać – subtelną i pozytywną.

W

myśl takiej idei odbywa się wystawa artystyczna o tytule „Zderzenia”, która ma obecnie miejsce w
poznańskim World Trade Center. Na
pokaz składają się obrazy, grafiki
komputerowe, zdjęcia i formy przestrzenne. Wszystkie one mają jedną
cechę wspólną – odmienność od tradycyjnego spojrzenia na temat kolizji. Przede wszystkim, nie musi
ona straszyć. „Chcemy zaprezentować prace, gdzie zderzenia są raczej
rodzajem kontaktu, styczności, zetknięcia się, spotkania, konfrontacji, sprzeczności, inności w strefie
artystycznej” – przyznaje Ewa Partyka, sekretarz Wielkopolskiego
Związku Artystów Plastyków. Jak
widać, zderzenie, choć z pozoru łatwe do zdefiniowania, niejedno ma
imię.

W górę i w dół?

Wyrazista forma i przedziwny
mechanizm – oba te elementy sprawiły, że obraz „Przemija postać
świata” Zdzisławy Czombik przy-

kuł moją uwagę jako pierwszy.
Ukazuje on luźno spadające koła
zębate, a przed nimi okrągły zegar,
wypełniony różnymi znakami: cyframi arabskimi, rzymskimi, a nawet
znakami zodiaku. Całokształt przywodzi na myśl świadomość kresowości, tego, że kończy się pewien
czas. Myślenie, które – zdaje się –
towarzyszyło człowiekowi od zawsze, a które w codzienności objawia się w konflikcie pokoleń (a nawet w popularnym ostatnio haśle
głoszącym, że „kiedyś to było”).
Być może więc zderzeniem w tym
obrazie jest zestawienie owej kresowości, obumierania (spadających
kół) z przedziwnym mechanizmem
świata (wiszącego zegara), który
jest stały i nie obumiera. Mimo istnienia podatnej na zmiany postaci
rzeczywistości, sam świat – jakby
jej na przekór – trwa.

Rozdziobią nas

Poruszając problem kolizji, trudno ominąć temat zderzenia człowieka z naturą, który tutaj również został poruszony. W tej kwestii wystawa wydaje się zgodna. Prezentuje,

Fot. Jagoda Haloszka

cja młodych artystów. 15 marca,
podczas pierwszych półfinałów, zagrali Snowblind, Sensitive to Sound
oraz Cookie Break. Z kolei tydzień
później, 22 marca, wystąpili Crank
the Tunes, Drope, Protect This City
i Free Road. „Jury zwraca szczególną uwagę na repertuar, sposób
prezentacji na scenie, ekspresję, instrumentarium oraz ogólne
wrażenie muzyczne” – mówiła jurorka i dziennikarka, Alicja Dec. Po
ocenie koncertów na żywo sędziowie podjęli ostateczną decyzję. Do
pokazów finałowych wybrali Protect This City, Crank the Tunes i
Snowblind.

„Rockowo i alternatywnie”- tak brzmiało motto IX Akademickiego Przeglądu Muzycznego
la włożyła ogrom pracy w to, by ich
brzmienie pozostało na długo w pamięci słuchaczy. Pomimo wyrównanych szans współzawodników,
triumfatorem został Snowblind. Ich
twórczość inspirowana jest grungem, metalem oraz hard rockiem.
Na początku grupa musiała zmierzyć się z problemem braku właści-

wego składu, lecz teraz występują
w komplecie i z powodzeniem nagrywają własne materiały. Ci, którzy kibicowali konkurentom, nie
poczują jednak niedosytu, bo
wszystkie trzy zakwalifikowane do
finału zespoły zaprezentują się raz
jeszcze podczas Polibuda Open Air.
Nagrodą dla nich będzie także indy-

widualny występ „na żywo” w
Koncertowym Studiu Radia Afera.
Snowblind zobaczymy już w
maju podczas tegorocznych poznańskich Juwenaliów. Wystąpią
obok takich artystów, jak Krzysztof
Krawczyk, Ten Typ Mes czy formacji Ørganek.

Angelika CZAJKA

Abstrakcyjny karambol
go przyzwyczaiło nas wiele kampanii społecznych. Tutaj to nie ludzie
są istotami destruktywnymi dla
przyrody, lecz przyroda sama w sobie – zdolna do pogrążenia człowieka w niebycie.

Którędy na zderzenie czołowe?

fot. Jakub Szustakowski

K

olejna edycja APM przyniosła niewątpliwie wiele
nowych talentów. Już po
raz dziewiąty muzycy wyszli ze
swoją twórczością poza przydomowy garaż i zaprezentowali umiejętności szerokiej rzeszy słuchaczy.
Akcji przyświecało hasło „rockowo
i alternatywnie”. Każda kapela, której brzmienie odpowiada
założeniom konkursu i ma w swoim
składzie przynajmniej jednego studenta, mogła kandydować do występu na scenie Klubu u Bazyla.

kto na podium?

„Chcemy, aby każdy zobaczył w dziele choćby jeden szczegół, który jemu i tylko jemu jest
znany, lub całkiem nieznany, ale mogący, jak pisał Kafka, być siekierą na zamarznięte
morze w naszym wnętrzu" – mówi Ewa Partyka, sekretarz Wielkopolskiego Związku
Artystów Plastyków
jak na przykład obraz Bożeny Fibik-Beim „Po żniwach”, spokojną
tonację i raczej ugodową wersję zetknięcia człowieka z przyrodą. Jeden z obrazów odstaje od pokojowej wizji wyrażonej przez Ewę Partykę. Jest to dzieło „Rozdziobią nas
kruki, wrony” Izabelli Hermanow-

skiej. Widnieje na nim rozdziobywana przez ptaki ludzka czaszka na
tle planety niszczonej w kolizji z
inną. Wygląda to na tę negatywną
wersję konfliktu człowiek-natura,
gdzie nie ma miejsca na spokój.
Mało tego, dzieło stanowi odwrócony obraz tego karambolu, do które-

Zdaję sobie sprawę, że przy
wszystkim, co znajduje się w tym
artykule, interpretacja jest kwestią
bardzo subiektywną. Dla mnie temat wystawy przyjął postać konfrontacji obumierania z trwaniem,
wyobrażeń z rzeczywistością, w
końcu – sensualistycznej kolizji
kontrastujących barw i odbiorcy z
samym dziełem. Jak jednak pokazuje sztuka, esencja tego pokazu może
ukazać innym całkowicie odmienne
twarze. Taki cel wyraziła E. Partyka: „Aby każdy zobaczył w dziele
choćby jeden szczegół. Taki, który
jemu i tylko jemu jest znany, podobny lub całkiem nieznany, ale
mogący poruszyć jakiś delikatny
nerw albo, jak pisał Franz Kafka,
być siekierą na zamarznięte morze
w naszym wnętrzu”. Jeśli ktoś pragnie poznać ową siekierę, ma okazję,
bo wystawa trwa do końca maja.
Zdecydowanie jest to wydarzenie, z
którym warto się „zderzyć”.

Jakub SZUSTAKOWSKI
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We wspólnym dorobku
mają 42 medale igrzysk
olimpijskich, 100
krążków wywalczonych w
mistrzostwach globu, 296
wygranych w zawodach
Pucharu Świata oraz 15
kryształowych kul. ich
medale i puchary razem
ważą kilkadziesiąt kilogramów. Choć uprawiają
dwie różne dyscypliny i
pochodzą z dwóch
różnych państw, niedawno podjęły tę samą decyzję. Decyzję o rozstaniu ze
sportem.

koniec dynastii

Źródło: Reuters/T. Melville

J

ako pierwsza o swojej nowej
roli, asystentki trenera kadry
kobiet w biegach narciarskich,
poinformowała Justyna Kowalczyk.
Polka przez lata nazywana „Królową
Nart” jest najlepszą zimową sportsmenką w naszej historii. Samodzielnie wywalczyła pięć spośród dwudziestu dwóch medali igrzysk olimpijskich, które na koncie mają białoczerwoni. Wyliczenie wszystkich jej
sukcesów zajęłoby kilka stron. Zamiast tego przypomnijmy sobie dwa
heroiczne wyczyny polskiej zawodniczki…
Był 2010 rok, do igrzysk pozostawał jeszcze ponad miesiąc. Justyna
Kowalczyk świetnie spisywała się w
cyklu Tour de Ski. Dwa dni przed
zakończeniem rywalizacji wydawało się, że przed ostatnim etapem,
czyli morderczym biegiem na Alpe
Cermis, zbuduje sobie sporą przewagę. Niestety na przedostatnim
etapie Polce zabrakło szczęścia i
upadła. W klasyfikacji generalnej
przed wspinaczką traciła już ponad
30 sekund do prowadzącej Petry
Majdic. Wydawało się, że marzenia
o triumfie będzie musiała przełożyć
na kolejny rok. Tymczasem Kowalczyk ruszyła w zawrotnym tempie.
Zbliżała się do Majdic niczym motocykl do roweru. Odrobiła 30 sekund i dopadła Słowenkę jeszcze
przed decydującą wspinaczką. Kiedy zrobiło się naprawdę stromo, wystrzeliła pod górę nie pozostawiając
złudzeń, kto jest najlepszy na świecie. Na szczycie nie pamiętała ani
końcówki biegu, ani wydarzeń tuż
po jego zakończeniu. Dała z siebie
wszystko. Podobnie było cztery lata
później w Rosji.
13 lutego 2014 roku. Kowalczyk
na trasę ruszała z 43. numerem. Czekała ją najtrudniejsza „dziesiątka”

Ostatni olimpijski triumf w karierze carycy nart
klasykiem w życiu. Wiedziała, że
tego dnia musi postawić wszystko
na jedną kartę. Tak właśnie zrobiła.
Pomimo złamanej stopy, przed biegiem powiedziała sobie: „Albo wygram, albo zdechnę”. Prowadziła od
pierwszego punktu pomiaru czasu.
Jej bieg pozbawiony był jakiejkolwiek taktyki, po prostu gnała do
przodu. Swoim tempem „zabiła”
inne zawodniczki. Ona wygrała,
„zdechła” tego dnia natomiast Marit
Bjørgen, która próbując narzucić sobie zbyt wysokie tempo zakończyła
rywalizację dopiero na piątym miejscu.

Caryca Nart

Jeśli Justynę Kowalczyk nazwiemy „Królową Nart”, jak to czynił
przez lata Bogdan Chruścicki, Marit
Bjørgen nazwać musimy carycą biegów narciarskich. Wyliczenie
wszystkich sukcesów Norweżki zajęłoby bowiem jeszcze więcej czasu.
Norweska biegaczka 6 kwietnia poinformowała, że start na dystansie
30 km podczas mistrzostw kraju będzie ostatnim w jej karierze. Mówiąc
o norweskiej zawodniczce, nie
można nie wspomnieć o chorobie,
która w 2009 roku spadła na nią jak
grom z jasnego nieba lub, jak powiedzą złośliwi, jak dar z niebios.
Na rozegranych w tym samym roku
w lutym mistrzostwach świata w Libercu Norweżki dostały srogą lekcję.
Z Czech wyjechały tylko z jednym
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medalem, na podium nie wchodząc
nawet w biegach drużynowych. Po
zakończeniu sezonu obiecywały
wielki powrót. Wielu uśmiechało się
z niedowierzaniem. Tymczasem ich
słowa się sprawdziły – duża część
kadry zachorowała na astmę i wyniki wystrzeliły w górę. Do dziś w
sporcie toczy się dyskusja, czy leki
przeciwastmatyczne stosowane nie
tylko przez norweskie biegaczki, ale
również wielu innych sportowców,
mające według władz jedynie wyrównywać szanse chorych zawodników, nie pomagają w odnoszeniu
sukcesów?
Marit Bjørgen, choć mało medialna, w Norwegii była prawdziwą królową. Teraz ogłosiła swoistą abdykację. Norweżka ze sportem postanowiła pożegnać się z powodu braku
motywacji do dalszej pracy.

Król Kanibali

Początek kwietnia przyniósł również koniec pewnej epoki w biathlonie. Król, car, i władca zimowego
dwuboju Ole Einar Bjørndalen, posiadacz 45 medali mistrzostw świata
i 6 Kryształowych Kul ogłosił, że
z powodu problemów zdrowotnych
kończy swoją bogatą w sukcesy karierę. Liczący 44 wiosny zawodnik
przez lata uchodził za niedościgniony wzór i perfekcjonistę w każdym
calu. Wspomnieć wystarczy, że Norweg przez ponad 30 lat kariery nie
wziął do ust nawet grama alkoholu,
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a przed zawodami nie podawał nikomu ręki, unikając wszelkich chorób.
Sportowa perfekcja, która zaprowadziła go na szczyt szczytów, spowodowała, że zainwestował nawet w
prywatny dom na kółkach, w którym
panowały wręcz sterylne warunki.
Pierwszy raz, pożerając rywali na
trasie niczym kanibal, zawodnik wystartował na Igrzyskach Olimpijskich w 1994 roku w Lillehammer.
W obecnym roku 44-latek wybierał
się do Korei, by po raz siódmy wystartować na najważniejszej imprezie świata. Jego plany legły jednak
w gruzach, tym razem po raz pierwszy coś mu nie wyszło… Nie zakwalifikował się do norweskiej kadry
olimpijskiej i do Pjongczangu poleciał jedynie w roli doradcy swojej
utytułowanej małżonki, również
dwuboistki, Białorusinki Darii Domraczewej.

Opuszczony dwór

Sześć dni po królu na abdykację
zdecydował się norweski książę
biathlonu Emil Hegle Svendsen.
33-letni zawodnik w swoim dorobku
ma dwadzieścia jeden medali mistrzostw świata. Do historii przeszedł
zwłaszcza ten, który wywalczył
w dramatycznych okolicznościach
pięć lat temu.
Był 18 lutego 2013 roku. Pierwszy
na trasę biegu na dochodzenie ruszał
Svendsen, który dzień wcześniej
zwyciężył w biegu sprinterskim. Ści-
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gał go wybitny biathlonista Martin
Fourcade. Norweg i Francuz
pierwszą połowę trasy pokonali ramię w ramię. Na drugim i trzecim
strzelaniu pomylił się Fourcade.
Svendsen miał złoto na wyciągnięcie
ręki. Podczas ostatniego strzelania
jednak spudłował i znów musiał
walczyć z najgroźniejszym rywalem.
Pod koniec biegu Francuz narzucił
wyższe tempo i uciekł na kilka metrów. Wydawało się, że Norweg powalczy jedynie o srebro. Obudził w
sobie jednak wielkie pokłady siły, a
na ostatniej prostej dopędził rywala i
wyrzucił nogę do przodu. Wygrał o
0,1 sekundy.

Bez próżni

Natura, życie oraz sport nie
znoszą próżni. W kolejnym roku
złote medale trafią do kolejnych zawodników. Pytanie brzmi jednak,
kiedy światowe biegi narciarskie
oraz biathlon znów doczekają się tak
wybitnych jednostek? Prawdopodobnie już niedługo, ponieważ w
biathlonie panuje już nowy król –
Martin Fourcade, a w biegach narciarskich kobiet do rywalizacji po
dopingowej wpadce powraca Therese Johaug, która, jak zapowiadają
norwescy trenerzy, będzie najszybsza w życiu. Oczywiście możemy
się uśmiechnąć, ale chyba już wiemy, że norweskich słów nie można
rzucać na wiatr?
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