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Czas staruszków
Żyjemy coraz dłużej, ale wraz z wiekiem coraz trudniej jest nam znaleźć pracę.
Również z wiekiem popadamy w wyizolowanie i samotność. Co zrobić, by tak
nie było? Czy naprawdę bycie starym równa się byciu nieużytecznym? Starsi
Włosi cały czas chłoną wiedzę. Poszukują informacji. Codziennie rano udają
się na spacer, przesiadują poranki w barach, gdzie przeglądają dzienniki,
sącząc espresso lub cappuccino. Jednym zdaniem: cieszą się życiem.
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P

rosi się tu o rzucenie frazesem, że pokonanie linii granicznej przez Kima to mały
krok dla człowieka, ale wielki dla
ludzkości. Te słowa, wypowiedziane
przez Neila Armstronga na księżycu
w czasie misji Apollo 11, pomimo
odmienności miejsca i sytuacji, doskonale wpisują się w ten kontekst.
Bo czyż można inaczej niż słowem
„przełom” określić pierwszą w historii wizytę lidera Korei Północnej
po południowej stronie granicy?
Oczywiście, ktoś mógłby rzec, że
jest to jedynie polityczna gra i
wkrótce KRLD wróci do dawnej
narracji wobec świata. Być może tak
będzie. W końcu, rzucając innym
frazesem, relacje Korei Północnej z
innymi państwami są jak pudełko
czekoladek – nigdy nie wiadomo, na
co się trafi. Jednak nie powinniśmy
tłumić iskry, która daje nadzieję na
powrót do normalności na Półwyspie Koreańskim.

Znowu wzeszło słońce

Odbywający się 27 kwietnia
szczyt był trzecim w historii spotkaniem przywódców dwóch zwaśnionych państw. Wcześniejsze dwa odbyły się w 2000 i 2007 roku. Były
one przejawem trwającej w tamtych
latach Słonecznej Polityki. Słońce
dla współpracy zaszło wraz z wyborem na urząd prezydenta Lee Myung-baka, który reprezentował

Najważniejszy pierwszy krok

opcję konserwatywną. Wcześniejsze działania zostały ocenione negatywnie. Wyliczono, że przez dekadę
(1998-2008) współpraca z Koreańczykami z Północy kosztowała
Południe prawie 3 miliardy dolarów, czyli o miliard więcej niż Chiny. Oficjalnie środki te zostały przeznaczone na rozwój współpracy, np.
na specjalną strefę przemysłową w
Kaesŏng, jednak oponenci twierdzili, że zasiliły one program wojskowy KRLD.
Kłamstwem byłoby jednak postawienie sprawy tak jednoznacznie.
Dwa szczyty międzykoreańskie,
które miały miejsce w czasie prezydentury Kim Dae-junga i Roh Moohyuna, przyniosły wiele pozytywów, a przede wszystkim pokazały,
że z Kim Dzong Ilem da się negocjować. Dodatkowo udowodniły, że
wizja pojednania i zjednoczenia
Korei jest możliwa. Oczywiście, że
po obu stronach linii demarkacyjnej
wyobrażano je sobie inaczej, lecz
nie było całkowicie wykluczane. Po
drugim spotkaniu w 2007 roku prezydent Roh Moo-hyun zapytany, ilu
lat potrzeba, by powstało jedno państwo koreańskie, odpowiedział, że
około dekady. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, było to przewidywanie zbyt optymistyczne.
Bezsprzecznie negatywny wpływ
na relacje miały zmiany przywódców po obu stronach granicy – na
Południu do władzy doszli konserwatyści, którzy zdecydowanie odrzucili politykę otwartych ramion,
natomiast na północy, po śmierci
ojca, wodzem narodu został Kim
Dzong Un. Sytuacja stała się napięta i dopiero objęcie przez Moon
Jae-ina teki prezydenta Republiki
Korei spowodowało ponowne ocieplenie w bilateralnych stosunkach.
Nasilenie częstotliwości prób rakietowych, które miało miejsce w
zeszłym roku, nie sugerowało, że na
Półwyspie Koreańskim możliwa
jest zmiana relacji na plus. Wręcz
przeciwnie – najwięksi pesymiści
spodziewali się wybuchu, a właściwie wznowienia wojny. Igrzyska

Zmiany, zmiany, zmiany...
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Nieco ponad rok temu
granicę Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przekraczały
jedynie rakiety mające w
przyszłości przenosić
głowice nuklearne. W
ostatni piątek kwietnia
przez granicę ustaloną
na 38 równoleżniku przechodzili przywódcy obu
państw koreańskich – zarówno Kim Dzong Un, jak
i Moon Jae-in.

Nowa historia zaczyna się teraz, a epoka pokoju stoi w punkcie wyjścia – napisał Kim
Dzong Un w księdze gości w Domu Pokoju
Olimpijskie w Pjongczangu miały
być jedną wielką tragedią, w której
czasie północnokoreański reżim
ukaże swoje prawdziwe oblicze.
Stało się jednak zupełnie odwrotnie.
Północ całkowicie zmieniła swoją
narrację i zdecydowała się
współuczestniczyć w zawodach po
drugiej stronie granicy. Zaczęto się
zastanawiać, czy jest to jedynie jednorazowe przedstawienie, czy też
świadectwo zmian w Pjongjangu.
Kolejne wydarzenia wydają się potwierdzać tę drugą tezę.

Bliskie spotkanie trzeciego stopnia

O ile wszystkie gesty pojednania
i spotkania przedstawicieli niższego
stopnia czy to w Pjongczangu, czy
też w Sztokholmie były istotne, lecz
nie przełomowe, to jednak to, co
wydarzyło się 27 kwietnia w Panmundżomie, można takim mianem
określić. Obrazek przywódców obu
państw, podających sobie przez granicę rękę, jeszcze kilka miesięcy
temu wydawał się nierealny. Wymiana uśmiechów i „beztroskie”

przechodzenie przez linię graniczną
bardziej przypominało wstępowanie
państw do strefy Schengen niż konferencję mającą doprowadzić do
podpisania traktatu pokojowego.
Wyjątkowym gestem wydaje się zaproszenie prezydenta Republiki Korei przez Kima na Północ, co wyszło poza scenariusz.
O samych rozmowach wiemy, że
odbyły się w dwóch turach i że zdaniem obu przywódców były one
bardzo owocne. Pierwsza część
trwała do południa, a druga odbywała się po godzinie 16:00 i rozpoczęła się posadzeniem sosny z sadzonki z roku 1953, kiedy to właśnie w Panmundżomie podpisano zawieszenie broni. Efektem spotkania
jest ogłoszenie Deklaracji Panmundżomskiej na rzecz pokoju, dobrobytu i unifikacji Półwyspu Koreańskiego. Zadeklarowano w niej
aktywną współpracę dążącą do
ustanowienia pokoju. Obaj przywódcy zgodzili się także na stopniową redukcję uzbrojenia oraz zapowiedzieli kolejne regularne
szczyty.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że
to Kim przyjechał na rozmowy na
terytorium Południa. Poprzednie
dwa szczyty odbywały się zgodnie
z zasadą, że jeżeli góra nie przyjdzie do Mahometa, to Mahomet
przyjdzie do góry, a więc to przywódcy Republiki Korei jechali do
stolicy sąsiada z Północy. Tym razem było inaczej, co pokazuje, że
podejście do tego szczytu po
północnej stronie 38. równoleżnika
było inne. W bliskiej przyszłości
dojdzie też prawdopodobnie do
spotkania najmłodszego przedstawiciela dynastii Kimów z Donaldem
Trumpem. Chyba nikt nie ma
wątpliwości, znając charakter obecnego prezydenta USA, że będzie to
bardzo ciekawe i bezprecedensowe
wydarzenie. Można też postawić
pytanie: czy gdyby za sterami Stanów Zjednoczonych zasiadała inna
osoba, mogłoby dojść do takiego
spotkania? Historia będzie się
działa na naszych oczach – oby tylko obaj panowie poruszali ważniejsze sprawy niż to, kto ma większy
guzik atomowy...
Co skłoniło Kima do tak radykalnej zmiany polityki zagranicznej? Trudno jest postawić jednoznaczną tezę ze względu na małą
ilość potwierdzonych informacji z
wnętrza jego kraju. Być może
skłoniło go do tego zawalenie się
tunelu w ośrodku nuklearnym Punggye-ri. Nie wiemy, jak duże były
zniszczenia i jak bardzo cofnęło to
realizację programu atomowego.
Być może nawet bez tej katastrofy
postępy były niedostateczne i ktoś
sobie uświadomił, że to nie zapewni im bezpieczeństwa. A być może
zdecydowano się pójść drogą Chin
i przedstawić nową wersję komunizmu. Niezależnie od wszystkiego, są to przełomowe momenty i
najprawdopodobniej Korea
Północna na zawsze zmieni swoje
oblicze.

Rafał WANDZIOCH
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Wojna, o której nikt nie wie
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wojnie w Jemenie pisaliśmy już pół roku temu, w
naszym listopadowym numerze. Mimo że konflikt trwa już 3
lata, nadal niewiele o nim wiadomo.
Jako że inne media raczej nie zaprzątają sobie głowy tym tematem,
postanowiłem raz jeszcze przypomnieć o tym, że od 2015 roku w piaski pustyni Półwyspu Arabskiego regularnie wsiąka krew zabitych.
Konflikt rozpoczął się po przewrocie, jakiego dokonali Huti. 19
marca 2015 roku zaczęło się piekło.
Przez te trzy lata największy sojusznik prorządowych sił popierających
prezydenta Abda Rabbuha Mansura,
Arabia Saudyjska, wydał setki miliardów dolarów, by zwyciężyć. Do
dziś jednak najbogatsze arabskie
państwo nie zdołało pokonać najbiedniejszego arabskiego państwa.
No właśnie. Co właściwie dzieje
się w Jemenie? Kto z kim się bije i o
co? Odpowiedzi na te pytania są następujące: 1. wojna domowa, 2. Jemeńczycy z Jemeńczykami, 3. o
władzę nad krajem i prymat w religii
islamskiej. To w wielkim skrócie.
Konflikt, który rozpoczął się w
2015 roku, swoimi korzeniami sięga wielu lat wstecz. Podziały i tarcia w Jemenie sięgają już 1990
roku, kiedy to połączono dwa oddzielne państwa w jedno. Jemeńska
Republika Arabska z górskiej
północy połączyła się z południową
Ludowo-Demokratyczną Republiką
Jemenu. Dwa twory, różne pod
względem politycznym, a co
ważniejsze – religijnym – miały
tworzyć jedno państwo. Północ
pełna jest bowiem zajdytów, czyli
wyznawców odłamu szyizmu, a
południe zamieszkiwane jest
głównie przez sunnitów.
Mimo problemów, przez lata udawało się względnie trzymać wszyst-

Najczęściej poruszanym tematem jest wojna w Syrii. Od czasu do czasu pojawiają się też doniesienia o wojnie na
Ukrainie. Sporadycznie mówi się o zamieszkach w Strefie Gazy. Wałkowana do bólu jest szczerząca brudne zęby
Korea Północna. ale o tym, co dzieje się w trwającym od ponad 3 lat jemeńskim konflikcie, mało kto słyszał.
Pewien z dziennikarzy opisując tę wojnę, bardzo celnie nazwał ją„zbrodnią doskonałą”.

Wojna domowa rujnuje Jemen
ko w ryzach. Od 1990 roku władzę
w kraju sprawował prezydent Ali
Abd Allah Salih. Temu udało się
uniknąć wybuchu konfliktu w
pierwszych latach XXI wieku, kiedy to plemię Huti z północy próbowało chwycić za broń. Wówczas
zajdyci wszczęli bowiem szeroko
zakrojoną kampanię antyrządową,
której celem było wywalczenie autonomii północnojemeńskiej. Choć
było o krok od wojny domowej,
prezydentowi udało się załagodzić
sprawę.

Znacznie gorzej było jednak w
2011 roku. Wówczas na fali arabskiej wiosny wybuchły protesty i
demonstracje w całym kraju, które
przerodziły się w prawdziwą rebelię. Domagano się ustąpienia
rządzącego 21 lat Saliha. Polityk
ustąpił, jednak na jego miejsce w
2012 roku wkroczył Abd Rabbuh
Mansur Hadi, który był jedynym
kandydatem biorącym udział w wyborach. Dlatego też elekcję zbojkotowali Huti i niektóre sunnickie plemiona z południa kraju.

Zgody nie będzie
Gdańskie obchody 84. urodzin Obozu Narodowo-Radykalnego spotkały się
ze sprzeciwem władz miasta i mieszkańców, którzy postanowili zamanifestować
swoje niezadowolenie.
2:41 w nocy. Pociąg z Poznania
do Gdańska. Skład już ma ruszać ze
stacji, ale na ostatnią chwilę wpada
do niego dwóch mężczyzn, na oko
po trzydziestce. Od samego wejścia
słychać jak przekrzykują się wzajemnie i przeklinają. Po paru kilometrach zapada cisza.
W końcu to środek nocy, może
się zmęczyli. Minęły 3 godziny.
Mężczyźni przebudzili się. Wyszli
ze swojego przedziału, na wąski,
jak to w wagonach drugiej klasy,
korytarz. Dołączył do nich trzeci

podróżnik. Ewidentnie poznany w
trakcie drogi. Znowu zaczęły się
krzyki pełne obelg. Żeby jednak
współpasażerom nie było nudno, teraz urozmaicili je przyśpiewkami.
„Pomorze nie chce p******” i
„Cała Polska śpiewa z nami,
w********** z uchodźcami”, rozbrzmiewały do samej stacji Gdańsk
Główny. W ciągu zaledwie dwudziestu minut mężczyźni zdążyli
obrazić chyba wszystkie grupy
społeczne. W międzyczasie wszyscy mogli się dowiedzieć także o

życiowych doświadczeniach owych
mężczyzn. Zaskakujące, ile radości
może sprawić przechwalanie się,
kogo i w jaki sposób się pobiło.
Przez te kilkadziesiąt minut w pociągu, a właściwie jeszcze przez
długi czas po wyjściu z niego,
czułam wstyd. Ogromne zażenowanie, bo bałam się zwrócić im uwagę, żeby nie stać się kolejną bohaterką ich opowieści, bo inni pasażerowie też nie zareagowali, bo
maszyniści i ochrona kolei dbająca
o porządek zignorowała chamskie

Brak społecznego poparcia prezydent odbijał sobie w umacnianiu
swojej pozycji poprzez kontakty z
Arabią Saudyjską. Saudowie, którzy od dawna byli zainteresowani,
by zmienić Jemen w swoje państwo
satelickie, chętnie udzielili mu pomocy. Przez kolejne 3 lata państwo
było coraz bardziej uzależniane od
większego sąsiada. Szczególnie nie
spodobało się to Hutim, którzy już
w 2014 roku stanęli na czele protestów antyrządowych, które miały na
celu ograniczenie wpływów Sau-

dów w Jemenie. W wyniku kolejnych rebelii Hadiego odsunięto od
władzy i zamknięto w areszcie domowym, a kontrolę przejęła Rada
Rewolucyjna, która nie jest jednak
uznawana na arenie międzynarodowej. Marzec 2015 okazał się
przełomowy.
To właśnie wtedy, niespełna miesiąc po ucieczce Hadiego z aresztu,
w sprawę wojny domowej zaangażowała się koalicja międzynarodowa. Na północnej granicy kraju
stanęło 150 tys. żołnierzy saudyj-

okrzyki. W końcu dlatego, że
w mojej ojczyźnie bezkarnie czują
się osoby jawnie nawołujące do
nienawiści. Ta sytuacja do dzisiaj
nie daje mi spokoju, zwłaszcza
w świetle tego, co następnego dnia
wydarzyło się w Gdańsku.

rym zaznaczył, że urzędnicy nie
wiedzieli, kto będzie uczestniczył w
marszu. To wszystko z powodu
dość liberalnych przepisów w sprawie wydawania zezwoleń na przeprowadzanie manifestacji. Według
nich, urzędnicy nie mają prawa egzekwować od osoby, która zgłasza
wniosek w sprawie zgromadzenia,
informacji o tym, w czyim imieniu
występuje.
Prezydent Gdańska nie poprzestał
tylko na oświadczeniach. Dokładnie
tydzień po marszu ONR-u zorganizował manifestację pod hasłem
„Demokratyczny Gdańsk mówi
NIE dla nacjonalizmu i faszyzmu”.
Nawet jeśli wzmożone zaangażowanie Adamowicza nie było
spowodowane wyłącznie troską o
Polskę (musimy pamiętać, że wielkimi krokami zbliżają się wybory
samorządowe, w których startuje),
to był to ważny sygnał. Gdańszcza-

Społeczna kontra

Świętowanie przez Obóz Narodowo-Radykalny swoich 84-tych urodzin w sali BHP gdańskiej stoczni
wzbudziło ogromne kontrowersje.
Sprawa stała się głośna nie tylko na
Pomorzu, ale i w całej Polsce. Swoje niezadowolenie z tego powodu
wyrazili m.in. prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz, jak również
Lech Wałęsa. Pierwszy z nich postanowił zgłosić wniosek o delegalizację organizacji. Zorganizował
także specjalną konferencję prasową i wydał oświadczenie, w któ-
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skich, dywizje pancerne, a wsparcie
dla Saudów okazało 11 państw, które weszły w skład koalicji. Wśród
nich znajdują się także Wielka Brytania i USA. Dwa zachodnie mocarstwa trudnią się jednak w głównej
mierze szpiegowaniem Hutich i pomocą technologiczną. Nikt nie
ukrywa, że pieniądze i siły wojskowe to problem głównie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich.
Z taką mocą ognia i wsparciem
wojna miała potrwać maksymalnie
3 tygodnie. Nikt nie spodziewał się
jednak, że konflikt trwać będzie
ponad 3 lata. Saudyjskiej koalicji

wiem trzeciorzędne czy nawet
czwartorzędne wieści z odległego
arabskiego państewka na końcu
świata. Niewielu słyszało więc o
tym, że ONZ nazwało konflikt
„najgorszym kryzysem humanitarnym na świecie”. Jeszcze mniej
osób wie, że na skutek wojny milion osób zachorowało na cholerę,
kolejny milion głoduje, a w czasie
walk zginęło ponad 10 tys. cywilów, przy 40 tysiącach ogólnej liczby ofiar. Z kolei, jak podaje organizacja „Save The Children”, tylko w
2017 roku na skutek wojny zmarło
50 tys. dzieci, co daje średnio 130
zgonów dziennie.

Noblowski kryzys

udało się przejąć większość ziem
południowych państwa, jednak zajdycka północ wciąż jest nietknięta.
Stolica kraju, Sana, od ponad 3 lat
znajduje się pod władzą hutyckich
oddziałów. Saudowie są wściekli
głównie z tego względu, że na wojnę z Jemeńczykami wydali już setki miliardów dolarów, a ci wciąż są
w stanie bronić się w swoich górskich twierdzach i utrzymywać
Radę Rewolucyjną. Bez wątpienia
kluczowy jest jednak fakt, że po cichu wspomaga ich szyicki świat na
czele z Iranem. To właśnie to
wsparcie, zapał zajdytów oraz niedostępność terenu miały sprawić,
że „saudyjska wojna błyskawiczna” zmieniła się w wojnę na wykończenie.
Należy jednak pamiętać o tym,
że to, co dzieje się w Jemenie,
wcale nie odbija się szerokim
echem w Europie. Choć mówią o
tym media, informacje nie przedostają się do mainstreamu. Są to bo-

Przy tak ogromnej hekatombie w
oczy kłuje informacja, że Saudów,
których naloty odpowiedzialne są za
2/3 ogólnej liczby ofiar, wspierają
USA i Wielka Brytania – zachodnie
potęgi, które, wydawałoby się, są
ostoją cywilizacji i humanitaryzmu.
Na zapleczu konfliktu ogromne pieniądze płyną z Rijadu do Waszyngtonu i Londynu za wsparcie polityczne, technologiczne i militarne.
Nie chcę stawać w tej wojnie po
stronie Hutich, którzy również mają
dużo na sumieniu (m.in. zamordowali na początku grudnia 2017 Alego Abda Allaha Saliha, dotychczasowego lidera frakcji popierającej
zajdytów w wojnie, kiedy ten chciał
przejść z Saudami do rozmów, a
także próbowali zbombardować Rijad). Niemniej jednak informacje, że
w zrównanej z ziemią stolicy kraju
suchy chleb maczany w rozwodnionej herbacie to rarytas i porządny
obiad, są po prostu łamiące.

nie pokazali, że nie chcą w swoim
mieście demonstrowania tak skrajnych poglądów, jakie wyraża ONR.

antysemitami i rasistami jest
krzywdzące. Przypadki agresji w
stosunku do „innych” występują we
wszystkich państwach świata. Tak
naprawdę nie można tego uniknąć.
Nie można jednak udawać, że problem nie istnieje, a Polacy to naród
kryształowy, który nie ma nic na sumieniu. Udawanie, że nie było Jedwabnego czy szmalcowników, że u
nas nie zdarzają się ataki na osoby o
innym niż biała kolorze skóry czy
nieheteronormatywnej orientacji seksualnej, nie zmieni rzeczywistości.
Polacy nie powinni się samobiczować, ale tak pobłażliwe traktowanie
ONR-u może przynieść opłakane
skutki. Umacnianie pozycji organizacji, która w swoim programie
podważa sens demokratycznego
ustroju i zakłada istnienie państwa
jednolitego etnicznie, nie powinno
pozostawiać nikogo obojętnym.

Polska choroba?

Z świętokradztwem graniczy to,
że miasto, które jest kolebką „Solidarności”, stało się 14 kwietnia
areną organizacji, która, jeśli nie
jest faszystowska, to na pewno wykazuje faszyzujące tendencje. Jej
członkowie wielokrotnie maszerowali z transparentami i okrzykami
„Śmierć wrogom ojczyzny” czy
„Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę”, a na jej wiecach
często goszczą działacze Forza
Nuova – włoskiej organizacji neofaszystowskiej, której przedstawicieli
nie zabrakło także na obchodach w
Gdańsku.
Uogólnianie i wrzucanie wszystkich Polaków do jednego worka z

Przemysław Terlecki

Ewelina DERNOGA

Źródło: Vilhelm Stokstad/AFP/Getty Images

No właśnie. Co właściwie dzieje się w Jemenie?
Kto z kim się bije i o co? Odpowiedzi na te
pytania są następujące: 1. wojna domowa,
2. Jemeńczycy z Jemeńczykami, 3. o władzę
nad krajem i prymat w religii islamskiej.
To w wielkim skrócie.

Członkini Akademii Szwedzkiej Sara Danius ogłosiła swoją rezygnację

Patowa sytuacja, w której znalazła się akademia
Szwedzka odpowiedzialna za przyznawanie corocznych Nagród Nobla,
skłoniła ją, wspólnie z
Fundacją Noblowską, do
podjęcia na początku
maja trudnej decyzji o
nieprzyznaniu w tym
roku Literackiej Nagrody
Nobla. Co dzieje się obecnie za murami szwedzkiej instytucji?

W

ponad dwustuletniej
tradycji Akademii
Szwedzkiej niejednokrotnie zdarzały się różne kryzysy
wizerunkowe. Prestiżowej instytucji
odpowiedzialnej za przyznawanie
corocznych Nagród Nobla, zarzucano m.in. arbitralność i patriarchalizm. Jednak prawdziwa twarz kryzysu objawiła się po kolejnych rezygnacjach członków kapituły.
Obecnie z 18 osób pozostało tylko
10, co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie kworum wymaganego do podjęcia decyzji. Czym były
spowodowane te odejścia?

Przeciek goni przeciek

Antybohaterem całej afery jest
mąż członkini Akademii Katariny
Frostenson, fotograf i reżyser Jean-

Claude Arnault. Dochodzenie wykazało, że na przestrzeni trzydziestu
lat był on źródłem co najmniej kilku
przecieków o przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla, w tym o przyznaniu tej nagrody naszej polskiej
poetce Wisławie Szymborskiej.
Źródła podają również, ze Arnault
poinformował wcześniej także o nagrodzie dla Swietłany Aleksiejewicz czy też Boba Dylana.
Nie jest to jednak jedyny aspekt
całej sytuacji - jesienią zeszłego
roku Jean-Claude Arnault został
również oskarżony przez 18 kobiet
o molestowanie seksualne, z czego
5 z nich wniosło oskarżenie o
gwałt. I choć większość zarzutów
uległa już przedawnieniu, będzie
mu niezwykle trudno odbudować
zszargane dobre imię. Szczególnie,
że w ostatnich dniach zostało również wszczęte postepowanie karne
dotyczące działalności klubu kulturalnego finansowanego rzekomo ze
środków Akademii. Jeśli zarzuty się
potwierdzą, największy kryzys wizerunkowy od lat stanie się faktem.

Ratunkowa rewolucja

Problem okazał się na tyle poważny, ze w jego rozwiązanie
włączył się sam król Szwecji Karol
XVI Gustaw. Poza ogłoszeniem, że
po raz pierwszy od 69 lat nie zostanie przyznana Literacka Nagroda
Nobla, wiele mówi się także o konieczności zmiany statutu. Ze
względu na to, że obecnie członkostwo w kapitule jest dożywotnie, ci,
którzy odeszli, mają jedynie status
jej nieaktywnych członków, co

utrudnia obsadzenie powstałych
wakatów. Być może na takich krokach się nie skończy - dziejące się
od jesieni zeszłego roku zdarzenia
prowokują bowiem kolejne, a wieloletnia tradycja istnienia Akademii
może się okazać wodą na młyn dla
jej najzagorzalszych krytyków.
Pewne jest, że w obliczu zmian w
roku 2019 zostaną ogłoszone nazwiska aż dwóch laureatów, co już
zdarzało się w historii przyznawania tej nagrody. Pozostała część modyfikacji (trudno jednoznacznie
określić, o jakim charakterze) jest w
rękach tych, którzy musza te rewolucje przeprowadzić.

Kryzys… i co dalej?

Trudno jednoznacznie określić,
jak kryzys wizerunkowy wpłynie na
prestiż Nagród Nobla. O jego obniżeniu szczególnie głośno mówi się
w kontekście Pokojowej Nagrody
Nobla, choć nie brakuje głosów
wspominających również o innych
dziedzinach. Z pewnością przyznanie Nobla Bobowi Dylanowi można
zaliczyć do swego rodzaju precedensu, jednak czy można przez to
mówić o obniżeniu prestiżu? Być
może kryzys pozytywnie wpłynie na
ogłaszanie kolejnych werdyktów i
wprowadzi nową jakość do często
kontrowersyjnych rozstrzygnięć. Do
sprawdzenia nowych rozwiązań w
praktyce potrzeba jednak czasu, w
związku z czym nie pozostaje nam
nic innego, jak bacznie obserwować
rozwój wydarzeń…. I nie oczekiwać
na literackiego Nobla w tym roku.

Weronika MIKSZA



www.facebook.com/gazeta.fenestra

Fotografować znaczy
dosłownie„rysować
światłem”, zaś według popularnych haseł –„uchwycić chwilę”i„opowiadać
historię”. Fotografia, jak
zaznacza fotograf Tomek
Tomkowiak w swojej wystawie, to również podróż
i akt kreacyjny. a wszystko w wieloznaczności i w
milczeniu, tutaj – zmieszczone w słowie BLaCK.

Back to BLaCK

Czarno to widzę – i dobrze!

Na pokaz składają się wyłącznie
zdjęcia czarno-białe (w których to
Tomek Tomkowiak się specjalizuje).

Źródło: Jakub Szustakowski

T

omek Tomkowiak to kilkukrotnie nagradzany fotograf,
laureat międzynarodowych
konkursów „PX3 Prix de la Photographie Paris” i „International Photo
Awards”. Jego prace podziwiać
można w magazynach podróżniczych, modowych i lifestylowych, w
tym m.in.: w „Viva”, „Cosmopolitan” czy „National Geographic”, natomiast od października obejmuje
funkcję ambasadora „Fujifilm”. W
swoich podróżach z aparatem odwiedza różne części świata, w których to aparat jest nie tylko pośrednikiem, ale także powodem podróży,
a nawet swego rodzaju generatorem
nowej drogi. Na tym, między innymi, opiera się wystawa BLACK,
której to elementy składowe podziwiać można na dziedzińcu Centrum
Konferencyjnego przy ulicy Młyńskiej 12 w Poznaniu.

Piękno czarnoskórych kobiet oczami Tomka Tomkowiaka
Uwiecznione zostały na nich
wyłącznie czarnoskóre dziewczęta,
które po drodze spotkał fotograf.
Mamy zatem do czynienia z koncertem odległych miejsc i scenerii, jak
mogliby rzec niektórzy, obcych
przeciętnemu Polakowi. Jak informują strony internetowe zapraszające na wystawę, ujęcia były robione m.in. w Amsterdamie, San
Francisco i Zanzibarze. Taka, a nie
inna forma zdjęć narzuca na nie
same swoiste piętno. Emocje (rozweselenie, zaduma, a może nawet
smutek), spojrzenie, zmysłowość i
po prostu piękno – każdy z tych elementów składających się na obraz

Idź do lasu
Jutro, dziś, za godzinę, za chwilę, natychmiast. Odpocznij. Czasem spraw na głowie jest tyle, że w kalendarzu aż brak miejsc na nowe notatki i choćbyś nieźle
się nagimnastykował, nie wyczarujesz w magiczny
sposób kolejnej godziny. Wszystko pojawia się zbyt
nagle i zbyt byle jak. I to doskonały moment, by rzucić
obowiązki w diabły i uspokoić głowę. Choć na moment.

K

rótkie (a przy odrobinie
szczęścia i kilkugodzinne)
wędrówki po lesie to tak
prosta metoda na poukładanie swoich myśli. Dookoła cicho i spokojnie. Ciepłe promienie słońca
spływają łagodnie przez luki w drzewostanie i wędrują po nierównej korze drzewa. Ponad głową
rozpływający się w zapachu liści i
igliwia ptasi koncert, trwający przy
akompaniamencie kołyszących się

na boki gałęzi i szumu drzew. Delikatny, majowy wiatr ucieka przez
rozpostarte palce i popycha do wykonania kolejnych kroków w głąb
leśnego zbiorowiska, a tam coraz
silniej wyczuwalny zapach żywicy i
nagrzanych płatków kwiatów. Dominują płaty zieleni, gdzieniegdzie
przełamane przez odcienie bieli,
żółci i fioletu. Pięknie i całkowicie
bezpłatnie. Po prostu najlepiej na
świecie.
Chyba nigdy nie zrozumiem fenomenu odpoczywania w wielkich,

zostaje wzmocniony przez oszczędność barw. Same zdjęcia zaś nie są
opatrzone żadnym opisem, co, moim
zdaniem, jeszcze bardziej dodaje im
wyrazu. Jest to maksimum treści
osiągnięte przez minimum formy.
Według informacji zawartych m.in.
na epoznan.pl, wszystkie zdjęcia powstały bez budżetu oraz udziału
fryzjerów, wizażystów i projektantów mody. Jak mówi sam autor
zdjęć: „Chciałem realizować fotografię bez ozdobników, udowodnić
sobie, że nie potrzebuje wyrafinowanych form (…), by zdjęcia miały
przekaz i sens, by były odpowiedzią
na moje zapotrzebowanie piękna.

Wystawa BLACK to skrót z podróży i, być może, metafora samego
podróżowania. Wszystko, co może
zostać podczas niego doświadczone, zostaje wyrażone w owych fotografiach. Mamy więc przestrzeń,
egzotykę, emocje i piękno człowieka oraz świata. Jest tu także odtwarzanie podróży i pojawienie się nowej, przez zetknięcie odbiorcy z sa-

zatłoczonych centrach handlowych.
Betonowe pustynie huczące od decybeli, wypełnione po brzegi plątaniną jaskrawych barw ułożonych w
pstrokate wzory niekoniecznie
spełniają oczekiwania wyciszenia
się. Człowiek wraca z zakupów
jeszcze bardziej zmęczony, wyzuty
z chęci do działania i podejmowania nowych wyzwań. Za dużo chaosu i różnorakich bodźców ze
wszystkich stron. Z lasem jest inaczej. Jest jak pełen opanowania
przyjaciel, zawsze gotowy ruszyć
na pomoc. Zawsze.
To nie tylko soczysty od wszędobylskiej zieleni zbiór ciężkich,
drewnianych pni chwytających
ogromne grudy ziemi potężnymi
niczym pazury korzeniami. To sekretny azyl, bezpieczne schronienie. Dla roślin, dla zwierząt, dla
Ciebie. Trochę przypomina zawsze
pełną dobroci babciną spiżarnię,
gdzie liczne regały uginają się pod
ciężarem szklanych słoiczków
różnej maści, wypełnionych po
brzegi smakowitymi konfiturami.
Gdziekolwiek byś się nie ruszył,
prędzej czy później natkniesz się

na jadalne skarby lasu. Nie dotyczy
to wyłącznie jagód czy aromatycznych grzybów. Wbrew pozorom,
wiele roślin można wykorzystać do
domowych przetworów, a dla tych
bardziej ciekawskich – mogą one
posłużyć do zabawy w alchemika i
tworzenia wszelakich mazideł i
wód kwiatowych o pięknych barwach i zapachach. Ograniczeniem
staje się Twoja wyobraźnia. I wiedza oczywiście. Pod żadnym pozorem nie bawimy się roślinami, których działania nie znamy. Niestety
nie jesteśmy niczym koty, brak
nam dziewięciu żyć do wykorzystania.
Należy też pamiętać, że piękno
lasu ma swoją cenę – kleszcze. Te
niewielkie, lecz dość groźne stworzonka mogą przysporzyć wielu
trosk, jak borelioza czy kleszczowe
zapalenie mózgu. By uniknąć nieprzyjemności, warto zwrócić uwagę
na założenie długich spodni, ponieważ owe niebezpieczne maleństwa
zwykle znajdują się na źdźbłach
traw i czyhają na biednych studentów. Dobrym posunięciem jest
również potraktowanie ubrań repe-

Chciałem, by wyjątkowość tych
dziewcząt była autonomiczna, naturalna, niezależna od niczego więcej
jak tylko fotograficzny moment”.

Ja tworzę – to Ty też!

mym zdjęciem. Fotografia staje się
miejscem na osobistą wyprawę polegającą na subiektywnej interpretacji: „To powołanie do życia nowej
rzeczywistości, po której ktoś inny
może teraz iść i odkrywać: jako
krytyk, widz, odbiorca, monter.
Każdy z tej podróży wynosi coś innego, wyjątkowego dla siebie. Ja
nadaję jedynie formę”. Wystawa
jest otwarta do 30 czerwca, więc
nawet dzisiaj każdy może doznać
namiastki owego odtwórczego kreacjonizmu i dojść do miejsca, w którym, jak mówi Tomek Tomkowiak,
„podróż nabiera fizyczności”.

Jakub SZUSTAKOWSKI

lentem – naturalnym, wypełnionym
licznymi olejkami eterycznymi, lub
syntetycznym, łatwo dostępnym w
sklepach. Stosowanie odstraszających kleszcze specyfików nie
zwalnia w żaden sposób od oględzin ciała po powrocie z leśnej
wędrówki. Jeżeli już będziemy
mieć tę wątpliwą przyjemność
służenia jako szwedzki stół dla
kleszcza, należy dokładnie wyciągnąć go pęsetą. NIE SMARUJEMY KLESZCZA MASŁEM!!!
Trudno o większą głupotę. Wszelakie tego typu eksperymentowanie
może jedynie doprowadzić do tego,
że ta mała paskuda zwymiotuje nam
pod skórę. Okropność? No właśnie!
Jeżeli sami boimy się usunąć kleszcza, warto zgłosić się z tym problemem do lekarza. Mimo że cała ta
sprawa wygląda na dość skomplikowaną, w rzeczywistości często wystarcza odrobina ostrożności.
A teraz czas przewietrzyć głowę,
rozruszać nieco kości. Wstać od
biurka i ruszyć ku emanującej spokojem zieleni. Iść do lasu. Natychmiast.

Magdalena STEFAN
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Żyjemy coraz dłużej, ale
wraz z wiekiem coraz
trudniej jest nam znaleźć
pracę. Również z wiekiem
popadamy w wyizolowanie i samotność. Co zrobić, by tak nie było? Czy
naprawdę bycie starym
równa się byciu
nieużytecznym?

Czas staruszków

S

tarsza kobieta ubrana w
kwiecistą sukienkę, w kręconych blond włosach, stanęła przed wszystkimi i zaczęła mówić do mikrofonu. – Mam na imię
Giovanna, mam blisko 80 lat i jestem stara. Bycie starym dzisiaj jest
trudne. Życie się wydłuża, ale
społeczeństwo nie „poszerzyło się”
na życie. Starość jest często postrzegana jako choroba, której należy
unikać tak długo, jak to jest możliwe.
Usłyszałem te słowa na rzymskim
Zatybrzu, gdzie uczestniczyłem w
spotkaniu z papieżem Franciszkiem.
Zanim coś powiedział, chciał
wsłuchać się w opowieści osób reprezentujących różne pokolenia czy
kultury. Wśród przemawiających
znalazł się 15-letni Jafar, który wraz
z matką uciekał przed bombardowaniami w Syrii; Mauro, który jest negocjatorem w konfliktach międzynarodowych; Laura, która organizowała z przyjaciółmi pokojowe manifestacje w Barcelonie po atakach
terrorystycznych na La Rambla oraz
właśnie Giovanna, która reprezentowała staruszków z domu zlokalizowanego niedaleko wzgórza Gianicolo. Słowa tej kobiety wywarły na
mnie największe wrażenie.
– Ignorowałam starość, do czasu.
Kiedy przeszłam na emeryturę,
miałam mnóstwo wolnego czasu, z
którym nie wiedziałam, co zrobić.
Moja rodzina mówiła, że w końcu
mogę myśleć tylko o sobie. Nie ma
w tym nic złego, ale chciałam nadal
być przydatna – opowiadała staruszka.
Giovanna odkryła, że ma wciąż
wiele do zaoferowana; zresztą nie
tylko ona, ale wszyscy starsi ludzie.
– Wciąż mamy nogi zdolne do pójścia w stronę innych, ramiona, które
wytrzymają, słowa, które mogą pocieszyć, a przede wszystkim uczucie, które może dać ciepło i radość
młodym ludziom, którzy żyją w
jałowym życiu, bez miłości.

Integracja

Pozostałem w Rzymie przez jeszcze jakiś czas. Spotykałem w tym
czasie wielu staruszków, których
podczas spotkania z Papieżem reprezentowała Giovanna. Widywaliśmy się w różnych miejscach: w
stołówce, gdzie podwali jedzenie

Źródło: flickr.com/Amanda AmiGdalo

Wiele do zaoferowania

Starość jest często postrzegana jako choroba, której należy unikać, tak długo, jak to jest możliwe
bezdomnym, oraz w miejscu, które
nazywa się „il museo laboratorio di
arte sperimentale”. Powstają tam
obrazy, które później pokazywane
są na przeróżnych wystawach we
Włoszech. Co ciekawe, tworzą je
osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i
intelektualnymi. Właśnie poprzez
sztukę osoby te mogą się komunikować ze światem, integrować ze
społeczeństwem, a także spędzać
wspólnie czas na wymianie międzypokoleniowej.
Starsi Włosi cały czas chłoną
wiedzę. Poszukują informacji, nie
boją się korzystać z nowinek technologicznych. Nic w tym dziwnego,
bo pochodzą w końcu z kraju, w
którym narodził się renesans i
związany z nim humanizm. Codziennie rano udają się na spacer,
przesiadują poranki w barach, gdzie
przeglądają dzienniki, sącząc espresso lub cappuccino. Jednym zdaniem: cieszą się życiem.
Staruszkowie, których reprezentowała Giovanna, pomagają jeszcze
na wiele innych sposobów: odwiedzają chorych lub hospitalizowanych starszych ludzi, więźniów czy
chociażby rozmawiają z młodymi,
którzy często żyją samotnie. – Niektóre osoby starsze zaczęły pomagać uchodźcom i uczyły ich
włoskiego. Osoby starsze mogą pracować na rzecz integracji. Ci młodzi ludzie znaleźli w nas ojców, matki, ale przede wszystkim dziadków
– przekonywała kobieta.

Próba podjęta

Po powrocie do Polski w oczy
rzuciła mi się akcja „Biedronki” we
współpracy z „Caritasem”. Kampania została nazwana „Pomagamy na
100! – 100 sekund dobra”. Na stronie internetowej „Caritasu” czytamy, że jest to program wpisujący
się w obchody 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. W spotach ponad 100-letni Polacy radzą,
jak dobrze przeżyć życie.
Próby mówienia o starości i niewyczerpanym potencjale osób starszych cieszą, lecz nie ulega wątpli-

jest o akcji „Podaruj Wigilię”. Wiele mówi się wówczas o samotności,
którą nazywa się chorobą
współczesności. Jednak Święta mijają, a osoby starsze jak były samotne, tak dalej takie pozostają. Nie
chcą kłopotać swojej rodziny, w
końcu ich dzieci próbują układać
swoje własne życie. „Po co jeszcze
mają mną się przejmować?” – chyba wszyscy znamy tę argumentację.

Czas na starców

Jak możemy to zmienić? Albo raczej, co może to zmienić? Po pierwsze bliskość. Tylko wtedy, gdy

O staruszkach pamiętamy w okresie Bożego
Narodzenia, gdy głośno jest o akcji„Podaruj
Wigilię”.Wiele mówi się wówczas o samotności, którą nazywa się chorobą współczesności. Jednak Święta
mijają, a osoby starsze jak były samotne, tak dalej takie pozostają. Nie chcą kłopotać swojej rodziny, w końcu ich dzieci
próbują układać swoje własne życie.
wości, że jest to wciąż marginalny
temat. Zapominamy o tym niemal
na każdym polu: wystarczy chociażby pomyśleć o problemach 60latków ze znalezieniem pracy. Później jest tylko gorzej – starsze osoby czują się nieużyteczne, samotne
czy po prostu nieszczęśliwe.
O staruszkach pamiętamy w okresie Bożego Narodzenia, gdy głośno

utrzymujemy bliski i regularny kontakt, możemy kogoś zrozumieć.
Poznać jego historię i usłyszeć to,
co chce nam przekazać. Starsze
osoby wydają się pozostawione samym sobie; dajemy im odczuć, że
są nieużyteczni – chyba że akurat
rozchoruje nam się dziecko i nie
mamy z kim go zostawić. W przypadku bliskości możemy powie-

dzieć, że wysyłamy sygnał, że nam
na sobie zależy. Może nawet więcej, że w każdej chwili możemy na
siebie liczyć. Myślę, że w dzisiejszych czasach – okresie słabych,
często technologicznie zapośredniczonych relacji – brakuje nam, ludziom młodym, takiego komunikatu.
Po drugie, czułość, którą rozumiem dwojako: jako słuchanie i gesty. Często trudno jest słuchać starszych ludzi: nie rozumieją zmieniającego się świata, powtarzają się
czy po prostu wpadają w złość.
Starsi ludzie umieją lepiej się porozumiewać, bo zyskali mądrość, która przychodzi z wiekiem. Dzięki
rozmowie możemy postarać się zrozumieć ich świat oraz poznać ich język. Wspomniałem o gestach. Dzisiaj szanujemy swoją prywatność i
intymność dużo bardziej. Rzadziej
się przytulamy, rzadziej się dotykamy, a przecież to również forma komunikacji. Kto wie, może nawet
bardziej klarowna od tej słownej.
Warto pamiętać, że osoby starsze
wciąż mają nam wiele do zaoferowania. To dzięki nim możemy poznawać i rozumieć historię, która
wpływa na teraźniejszość. W ostatnim czasie przeczytałem wywiad, w
którym padło stwierdzenie, że w
dzisiejszym świecie przyszedł czas
na staruszków. Musimy to w końcu
dostrzec, zaakceptować i coś z tym
zrobić; otworzyć się na nich i ich
mądrość.

Hubert OSSOWSKI
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Mam tyle do zrobienia,
że nie wiem, co zignorować najpierw
trudne, że mu nie podołamy. Prokrastynacji sprzyja także perfekcjonizm i obawa przed popełnianiem
błędów – nie można się pomylić,
kiedy nic się nie robi, więc niepodejmowanie jakichkolwiek działań
może wydawać się wtedy najlepszym rozwiązaniem. Sprawę pogorszyć może też pesymistyczne podejście do życia (“to i tak się nie uda,
więc nie ma sensu w ogóle zaczynać”) albo hipochondria, która jest
źródłem wymówek, aby nie zabrać
się za oczekujące zadanie.

Dlaczego wciąż coś odkładamy na później?

Prokrastynacji może sprzyjać również
nasza postawa, chociażby brak wiary w siebie
i powodzenie naszych starań. Kiedy nie
wierzymy, że coś może się udać, chętniej
odkładamy to na później.

cia, którymi zastępujemy realną
pracę oraz zastanawianie się jak
uciec od obowiązków, męczą często
bardziej niż zmierzenie się z zadaniem do wykonania. Prokrastynator
ma także problemy z podejmowaniem decyzji, nie wie, od czego rozpocząć efektywne działania i nie radzi sobie z zarządzaniem czasem.

Przyczyny

Skąd więc może brać się prokrastynacja? Psychologowie wskazują
na czynniki z naszego dzieciństwa

Kto widział, aby pułapka lejny raz była stolica Wielkopolski,
goniła mysz? Nikt. a kto a za sterami specjalnego samochodu
widział, żeby meta goniła ponownie zasiadł Adam Małysz.
uczestników biegu? Poz- Ucieczka i pościg
naniacy, którzy 6 maja,
Jakie to uczucie, gdy to meta goni
wychodząc na ulice miasuczestników? O odpowiedź na to
ta, mogli kibicować aż oś- oraz kilka innych pytań poprosiłam
miu tysiącom biegaczy tuż po biegu jednego z biegaczy
biorącym udział w Wings amatorów biorących w nim udział –
Kasię Binek. „W moim przypadku
for Life. włącza się instynkt ucieczki. Wings

W

ings for Life World
Run to jedyny bieg, w
którym meta, będącą
Samochodem Pościgowym, goni
uczestników. Zawody te, oprócz
Polski, odbywają się jeszcze w jedenastu innych lokalizacjach na świecie i w każdej z nich rozpoczynają
się o tej samej godzinie. Polskim
gospodarzem Wings for Life już ko-

for life jest specyficznym biegiem,
bo w zasadzie na starcie nie wiesz,
ile kilometrów przed tobą. Oczywiście, większość biegaczy stawia
sobie wyzwania lub realnie ocenia,
ile kilometrów jest w stanie pokonać albo nastawia się na bicie wingsowej życiówki, ale ostatecznie
trasa to weryfikuje. Jak w każdym
biegu, na końcowy wynik składa się
wiele czynników, a tutaj mamy dodatkowy element ucieczki i pości-

(na przykład doświadczenia surowego rodzicielstwa) lub pewne
uwarunkowanie związane z naszą
osobowością (niska samoocena,
niewłaściwe gospodarowanie czasem, brak tendencji do wybiegania
myślami w daleką przyszłość).
Prokrastynacji może sprzyjać
również nasza postawa, chociażby
brak wiary w siebie i powodzenie
naszych starań. Kiedy nie wierzymy, że coś może się udać, chętniej
odkładamy to na później. Inną przyczyną może być przekonanie, że
stojące przed nami zadanie jest tak

Jeżeli do realizowania zaplanowanych działań brakuje nam motywacji, pomocny może okazać się
mechanizm nagrody – za każdy wykonany punkt planu możemy pozwolić sobie na drobną przyjemność, taką jak krótka przerwa, coś
pysznego do jedzenia lub filiżanka
ulubionej kawy. Aby nie poddawać
się prokrastynacji, warto też zatroszczyć się, aby w momencie gdy
zabieramy się do pracy, nie otaczały
nas rzeczy, które nas rozpraszają –
wyłączmy więc telefon, wylogujmy
się z mediów społecznościowych i
postarajmy się o chwilę skupienia.
Dla niektórych motywacją może
okazać się również kontrola. W takim wypadku warto poprosić kogoś
bliskiego, aby od czasu do czasu zapytał o efekty naszej pracy. Świadomość konieczności przyznania się
do rezultatów pracy (lub jej braku)
może okazać się motorem do
działania.

Wyjście awaryjne

Istnieje kilka sposobów na to, aby
zapobiegać pojawieniu się prokrastynacji w naszym życiu. Aby pracować efektywnie i przełamać niechęć do rozpoczynania zadań, warto
zatroszczyć się o planowanie swoich zajęć. Przydatne może okazać
się tu tworzenie list rzeczy do zrobienia lub zaopatrzenie się w kalendarz, w którym będziemy zapisywać swoje plany. Warto jest także
wyznaczać sobie konkretne cele
oraz hierarchizować obowiązki.
Duże i złożone zadania (czyli te,
które zwykle najtrudniej jest rozpocząć) warto jest dzielić na etapy,
aby łatwiej było je realizować. Natomiast te sprawy, które wydają
nam się szczególnie nużące lub
trudne, warto wykonywać w pierwszej kolejności, aby nie martwić się
nimi zbyt długo. Ważnym jest, aby
skupiać się w danej chwili tylko na
jednym zadaniu. Im więcej zadań
próbujemy wykonywać w tym samym czasie, tym większa szansa, iż
żadne z nich nie zostanie zrobione
dokładnie.

Nie odkładaj życia na później

Prokrastynacja okazuje się być
realnym problemem, a nie wymówką wymyśloną przez leniwe
pokolenie Millenialsów. Warto jest
troszczyć się o to, aby nie zagościła
ona na stałe w naszym życiu i pamiętać o tym, że na dłuższą metę
może być tragiczna w skutkach.
Jeżeli zauważamy, że stała się ona
dla nas problemem, z którym nie
możemy sobie samodzielnie poradzić, powinniśmy szukać pomocy u
psychologa lub psychoterapeuty.
Swojego życia nie warto przecież
odkładać na później.

Agata LASKOWSKA

Bieganie uskrzydla
gu. Kiedy wiesz, że Adam Małysz
jest już blisko, widzisz eskortę,
słyszysz klaksony, nie ma siły – zaczynasz biec szybciej i uciekasz” –
opowiada.

Trochę historii

Źródło: Katarzyna Binek
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rokrastynacja stała się
słowem modnym. Termin
pochodzi z łaciny i oznacza
ciągłe odkładanie zadań na później.
Od lat 90. traktowana jest jako zaburzenie psychiczne, towarzyszące
m.in. depresji czy niektórym zaburzeniom osobowości.
Według niektórych prokrastynacja to tylko mądry termin, którym
usprawiedliwia się lenistwo i niezaradność, jednak w rzeczywistości
problem ten jest głębszy. Co więc
cechuje prokrastynatora? Przede
wszystkim wyrzuty sumienia –
odkładanie zadań na później wywołuje tylko pozorny spokój i satysfakcję, tak naprawdę prowadząc
do stresu i obaw. Wbrew pozorom,
prokrastynacja wiąże się również ze
zmęczeniem. Bezproduktywne zaję-

Źródło: Marcin Wicha

Za oknem wiosna.
Wszystko budzi się więc
do życia, z wyjątkiem
chęci do pracy. aura bez
wątpienia sprzyja spacerom, plenerowym spotkaniom i odkładaniu
wszystkiego na później, a
najlepszym terminem na
rozpoczęcie czegokolwiek wydaje nam się jutro. Problem pojawia się
jednak wtedy, gdy niewinne lenistwo zmienia
się w męczącą prokrastynację.

Oprócz wspaniałych wspomnień, uczestnicy otrzymali także pamiątkowe medale.

Pomysłodawczynią biegu Wings
for Life była Anita Gerhardter – dyrektor generalna fundacji charytatywnej o tej samej nazwie. Jej misją
jest odnalezienie metody leczenia
urazów rdzenia kręgowego, a całą
kwotę z opłat startowych dokonanych przez biegaczy przeznacza się
na projekty badawcze i testy kliniczne nad tymi obrażeniami. W
2017 roku, kiedy miała miejsce
czwarta edycja Wings for Life, 155



maj 2018
andrés Iniesta na specjalnie zwołanej konferencji prasowej potwierdził, że obecny sezon jest
jego ostatnim w barwach
Barcelony. W stolicy Katalonii spędził 22 lata.

Piłkarz wszystkich

288 zarejestrowanych uczestników
zebrało prawie 7 milionów euro i
wspólnie pokonało 1 431 183 kilometrów.
Ale badania nad przerwanym
rdzeniem kręgowym to nie jedyna
słuszna inicjatywa płynąca z idei
biegu. Jak wspomina Kasia: „W
Wings for Life startuje wielu niepełnosprawnych lub zupełnie początkujących biegaczy oraz utytułowani zawodnicy. To bieg
dosłownie dla każdego, idealny by
zacząć startować, jeśli ktoś nigdy
tego nie robił. Można zobaczyć, jak
ludzie pokonują swoje słabości,
przełamują bariery i biją rekordy.
To bardzo podbudowuje, a piękny
obraz zostaje na długo w głowie
jako motywator”. Te niezwykłe zawody pozwalają więc na to, by
wszyscy mogli poczuć się równi.
Natomiast fakt, że w tym samym
biegu na całym świecie biorą udział
osoby niepełnosprawne i biegacze

Źródło: Denis Doyle/Getty Images
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odejściu Hiszpana szeptano już od dawna, dziś natomiast wiemy na pewno,
że czasy, w których Iniesta reprezentuje Dumę Katalonii, wkrótce
przejdą do historii. Jego odejście z
Barcelony, w której spędził całe dotychczasowe piłkarskie życie, nie
jest spowodowane chęcią szukania
nowych sportowych wyzwań czy
kuszącą ofertą od futbolowego giganta. Hiszpan ma na uwadze dobro
klubu, co nierozerwalnie wiąże się z
jego wiekiem. Jak sam przyznał,
dłużej nie będzie w stanie dawać
drużynie tyle, ile do tej pory. Chce
odejść, gdyż wciąż czuje się
ważnym graczem wyjściowego
składu. Żeby uniknąć ewentualnej
rywalizacji z FC Barceloną, kapitan
Katalończyków nie myśli o grze w
Europie. Najprawdopodobniej przeniesie się do Chin z dala od futbolu
na najwyższym poziomie i skupi się
na rozwijaniu oraz promowaniu
własnej marki win.
Dzień ogłoszenia odejścia był dla
Iniesty bardzo trudny, bo jak sam
zaznacza, w Barcelonie spędził prawie całe życie. Klub przygarnął go
w wieku 12 lat, odkąd mógł rozwijać się pod okiem trenerów juniorskiej szkółki – La Masii. Później razem z seniorską drużyną sięgał po
kolejne trofea – m.in. czterokrotnie
triumfował w Lidze Mistrzów i aż
ośmiokrotnie został mistrzem Hiszpanii. To już pewne, że udaną karierę w klubie życia przypieczętuje
dziewiątym mistrzostwem kraju.
Nie mniej pomyślnie wyglądała dotychczasowa kariera Iniesty w re-

Iniesta został pożegnany owacją na stojąco po wygranym meczu Pucharu Króla nad Sevillą w Madrycie
prezentacji Hiszpanii. Został dwukrotnym mistrzem Europy, a w finale Mistrzostw Świata w RPA w
2010 roku strzelił decydującego
gola, dając Hiszpanom tytuł. Piłkarz
nie ogłosił zakończenia kariery reprezentacyjnej, ale najpewniej
zbliżający się mundial będzie jego
ostatnim.

Burzący podziały

– To mój ostatni sezon tutaj. – zadeklarował Hiszpan na spotkaniu z
mediami, po czym zalał się łzami.
Wzruszenia nie mogli ukryć też
na różnym poziomie, udowadnia, że
nie tylko w bieganiu, lecz przede
wszystkim w samym sporcie, nie
ma barier. Dobrze obrazuje to drugie już z rzędu globalne zwycięstwo
w Wings for Life niepełnosprawnego Szweda poruszającego się na
wózku – Arona Andersona.

Z Malty na targi

W pierwszej edycji biegu w Poznaniu udział wzięło ponad tysiąc
osób. Zawody te szybko wzbudzały
coraz większe zainteresowanie, co
w tym roku przyczyniło się do
zmiany ich lokalizacji na tereny
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wcześniej bowiem zawodnicy zaczynali bieg nad Jeziorem Maltańskim. Niestety, wraz ze
zmianą miejsca, zmianie uległa też
organizacja Wings for Life, o której
również wypowiedziała się uczestniczka: „Niestety, do organizacji

obecni na konferencji piłkarze i
osoby związane z klubem. Nie od
dziś wiadomo, że Iniesta cieszył się
ogromnym szacunkiem kolegów z
drużyny. Messi nazwał przywilejem
możliwość cieszenia się grą u boku
Hiszpana, a Pep Guardiola wskazuje Iniestę jako tego, dzięki któremu
zrozumiał futbol. O piłkarzu w serdecznych słowach wypowiadają się
także ci, którzy na co dzień stoją po
drugiej stronie barykady. Zinédine
Zidane – trener największego rywala – ma wobec osoby Hiszpana i
jego gry tylko dobre słowa. Nazywa
go wyjątkowym piłkarzem, który

zasłużył na Złotą Piłkę. Natomiast
przeciwnik z lokalnego podwórka,
Espanyol Barcelona, na swoich profilach w mediach społecznościowych zapewnia, że wielkość Iniesty
jako sportowca na zawsze pozostanie w pamięci fanów Espanyolu. –
Wciąż kochają cię wszyscy kibice
futbolu, geniuszu. – możemy przeczytać w emocjonalnym wpisie.
Iniestę docenia się nie tylko za
kreatywność na boisku, ale też za
sposób bycia. Hiszpan na co dzień
jest bardzo skromny, zawsze profesjonalny i skupiony na grze w piłkę.
Nie interesują go pozaboiskowe

utarczki i zwady. Na próżno też
szukać kontrowersji z udziałem
jego osoby. To piłkarz, który odnosi
się z szacunkiem do rywala.
Wszystko to jest czymś, co kibice
piłki nożnej potrafią docenić bez
względu na sympatie klubowe czy
reprezentacyjne. Stąd też biorą się
ciepłe słowa pod adresem Iniesty
czy nagradzanie go brawami gdziekolwiek gra. Trudno znaleźć drugiego takiego piłkarza. Odejście Andrésa Iniesty to nie tylko strata dla
FC Barcelony, ale i dla całego europejskiego futbolu.

mam w tym roku wiele zastrzeżeń –
największa wpadka to zbyt mała
liczba autobusów odbierających
biegaczy z trasy. W poprzednich
edycjach było z tym lepiej, tym razem czekaliśmy prawie 2 godziny
na autobus. Punkty odżywcze były
dość „krótkie” przy tej liczbie biegaczy, a posiłek regeneracyjny w
wersji instant też nie powalał. Mam
nadzieję, że organizatorzy wyciągną
wnioski i poprawią te elementy”.

ję biegowo 3 razy w tygodniu, do
tego joga, basen, ćwiczenia stabilizacji jako trening uzupełniający.
Trenuję z poznańską grupą Night
Runners i każdemu polecam
dołączenie do tej grupy biegowej.
Szczególnie początkujący znajdą
tam wsparcie, motywację, rady bardziej doświadczonych biegaczy i
luźną przyjazną atmosferę. Zasadniczo trenujemy dwa razy w tygodniu, dodatkowo organizatorzy przygotowują plany treningowe pod
półmaraton czy maraton poznański,
wtedy treningów jest więcej”.

nowiła spróbować swoich sił w
Wings for Life. Swoją dwuletnią
już przygodę z zawodami biegowymi tak samo zaczynała Kasia, a dzisiaj przygotowuje się do Rzeźniczka, czyli mini wersji biegu Rzeźnika w Bieszczadach.
Spotkanie wymienionych osób na
trasie Wings for Life tylko potwierdza tezę o niesamowitym charakterze tych zawodów i utwierdza w
przekonaniu, że udział w nich może
wziąć naprawdę każdy z nas, również osoby dopiero rozpoczynające
swoją biegową przygodę.
Kasia przyznaje, że „bieganie
wciąga - kończysz jeden bieg i myślisz już na jaki następny się zapisać”. A jaką radę dla jeszcze zastanawiających się nad tą formą aktywności ma moja rozmówczyni?
„Radę mam prostą – założyć buty i
iść biegać!”. Może warto zacząć już
dziś?

Treningi

Jak przed każdym biegiem, również przed Wings for Life, niezwykle ważne są treningi, bez których
chociażby zwycięzca tegorocznej
edycji w Poznaniu Dariusz Nożyński nie osiągnąłby imponującego
wyniku, jakim było przebiegnięcie
66 kilometrów. O to, jak wyglądają
treningi biegaczy, również zapytałam moją rozmówczynię: „Trenu-

Dobry start

Wspomniany wcześniej Dariusz
Nożyński to biegacz z dwudziestoletnim doświadczeniem. Z kolei
jedna z kobiet udzielających wywiadu telewizyjnego zaraz po biegu
przyznała, że biega dopiero od
trzech miesięcy, ale mimo to posta-

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA

Karolina BINEK
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Nawet dzieci wiedzą, że
bez wody nie ma życia,
bez niej nie byłoby również czterech olimpijskich medali wywalczonych przez polskie kajakarki i wioślarki w Rio de
Janeiro. Panie, które
wkrótce rozpoczną kolejny sezon zmagań, już za
niespełna 27 miesięcy
postarają się okiełznać
niespokojne wody Tokio.

Siła jest kobietą

Być kobietą w 00

Co ważne, na pewno nie możemy
narzekać na braki kadrowe. Choć
trudno rzucać tutaj wielkimi słowami, jeśli ekspercki nos tym razem
mnie nie myli, rośnie nam prawdopodobnie najlepsze pokolenie w historii polskiego kajakarstwa. Przyszłymi gwiazdami naszej kadry powinny stać się Paulina Paszek i Justyna Iskrzycka. Duet na wodzie oraz
przyjaciółki na lądzie, które w młod-
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ierwsze w nowy sezon
wpłyną kajakarki, które 18
maja rozpoczną rywalizację w węgierskim Szeged. Zawody
Pucharu Świata będą pierwszym
sprawdzianem siły zawodniczek,
które w poprzednim sezonie po raz
pierwszy od kilku lat wróciły z mistrzostw świata bez medalu wywalczonego na olimpijskim dystansie.
Wbrew pozorom, nie powinien być
to jednak powód do obaw. Nasz doświadczony szkoleniowiec, Tomasz
Kryk, obiecał bowiem, że już w
2018 r. będzie dysponował kadrą silniejszą od tej, która walczyła w Rio.
W Brazylii obserwowaliśmy
silną, waleczną, ale złożoną z dojrzałych zawodniczek ekipę, która w
czterech konkurencjach sięgnęła po
dwa medale. Wicemistrzynią olimpijską została Marta Walczykiewicz, a trzeci na metę wpłyną duet
rywalizujący na dystansie 500 m,
Beata Mikołajczyk i Karolina Naja.
Po powrocie z bardzo udanej imprezy, zamiast świętowania, rozpoczęło się odmładzanie ekipy, której
średnia wieku oscyluje obecnie w
okolicach 23 lat. W obecnym sezonie obok Marty Walczykiewicz,
która do Tokio pojedzie po kolejny
olimpijski medal, wśród reprezentantek znalazły się: wracająca po
ciąży Karolina Naja oraz medalistki
mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Przyszłe gwiazdy kajakarstwa Paulina Paszek (z lewej) i Justyna Iskrzycka
szych kategoriach wprost deklasują
swoje rywalki. W sierpniu poprzedniego roku, tuż po wywalczeniu
złotego medalu młodzieżowych
mistrzostw globu w konkurencji K2
500m, dziewczyny odniosły swój
największy sukces w karierze.
26 sierpnia 2017 r. duet Iskrzycka-Paszek przystąpił do finałowej
rywalizacji seniorskich mistrzostw
globu na nieolimpijskim dystansie
1000 m. 21-latki z Polski stanęły w
szranki z zawodniczkami m.in.: z
Niemiec, Węgier, Kazachstanu,
Rosji oraz Rumunii. Biało-czerwone
bieg rozegrały, jak na przyszłe
gwiazdy przystało. Zaczęły spokojnie i kontrolowały stawkę, wiedziały, że najtrudniej będzie mierzyć
się z dominującymi w kajakarskim
świecie Węgierkami. Początkowo
płynęły na 4/5 pozycji, zachowując
siły na finisz. Nie dały się podpalić,
tylko dojrzale kontrolowały sytuację, aż wreszcie, gdy do mety zostało już niewiele, w zawrotnym tempie ruszyły do przodu i przy okrzykach medalistki olimpijskiej, a
obecnie komentatorki telewizyjnej,
Beaty Sokołowskiej, sięgnęły po
brązowe medale. Była to niewątpliwie spora niespodzianka.
Równie dużo radości spotykało w
poprzednim sezonie pozostałe
młode polskie kadrowiczki, które w
odmłodzonej seniorskiej kadrze,
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przy wsparciu doświadczonej Beaty
Mikołajczyk, sięgały po medale
Mistrzostw Europy. Nie tylko zdominowały młodzieżową imprezę,
stając na podium we wszystkich
olimpijskich konkurencjach i sięgając po trzy złote medale, ale również jak równe z równym walczyły
z seniorkami. Z Bułgarii wróciły aż
z 5 medalami.
Pisząca się pięknymi barwami
przyszłość może przynieść zarówno
wielki sukces, jak i wielkie kajakarskie rozczarowanie. Choć młoda
kadra wygrywa w swojej kategorii
wiekowej, na igrzyskach wygrywać
będzie musiała z dużo starszymi i
bardziej doświadczonymi rywalkami. Pytanie brzmi, czy polskie
dziewczyny zdążą stać się kobietami jeszcze przed lipcem 2020 roku?

Rozdzielone nierozłączne

Młodymi, ale doświadczonymi
kobietami są niewątpliwie polskie
wioślarki, które rywalizację rozpoczną 1 czerwca. Przypomnijmy,
że z Brazylii panie wróciły z dwoma medalami olimpijskimi –
brązem wywalczonym w rywalizacji czwórek podwójnych oraz
złotem dwójki Magda FularczykKozłowska i Natalia Madaj. Jak
okazało się na początku 2018 roku,
był to ostatni wspólny występu utyRedaktor naczelny/Redaktor działu Polityka
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tułowanego duetu, ponieważ Madaj
ogłosiła zakończenie kariery, a Fularczyk-Kozłowska jej zawieszenie
z powodu ciąży. Choć w poprzednim sezonie również nie oglądaliśmy złotych medalistek olimpijskich
z Rio, Polki z mistrzostw świata
wróciły z dwoma medalami.
Najwięcej radości przez cały sezon dostarczyła nam zwłaszcza
odmłodzona czwórka podwójna,
która zdominowała zawody Pucharu Świata i może popisać się jedną z
najlepszych szlakowych na świecie
– Katarzyną Zillmann. Młodzieżowa mistrzyni świata poza
wiosłowaniem zajmuje się również… ratowaniem ludzkiego życia.
Poprzedniej wiosny podczas treningu w Toruniu Polka uratowała próbującego popełnić samobójstwo,
skaczącego z mostu, chłopaka.
Bólem, cierpieniem, ale i wielką
motywacją oraz nadzieją okupiony
był drugi z wywalczonych przez
polskie zawodniczki medali w zeszłorocznych mistrzostwach globu.
Utworzona kilka miesięcy przed
imprezą czwórka bez sternika wywalczyła drugie miejsce, pomimo
tego, iż w składzie zabrakło jednej z
podstawowych zawodniczek – Ani
Wierzbowskiej – startującej przez
lata u boku siostry, Marii. W trakcie
sierpniowego treningu rowerowego
sióstr Anna została potrącona przez
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busa. Pierwszej pomocy udzieliła
jej młodsza o cztery lata siostra.
Marysia wiedziała, co robić. Miała
już doświadczenie w ratowaniu
życia. Trzy lata wcześniej uratowała
topiącą się kobietę.
30 sierpnia 2017 roku do łódki
zamiast Ani w medalowym wyścigu
wsiadła Olga Michałkiewicz.
Dziewczyny popłynęły najlepiej
technicznie w karierze i nagle
wszystko zagrało – sięgnęły po medal, przegrywając tylko z bardzo
mocnymi Australijkami. Medal dedykowały Ani, która do Tokio zamierza pojechać już w roli zawodniczki.

Oda do młodości

Już Adam Mickiewicz pisał:
„Młodości dodaj mi skrzydła!”, a
Czerwone Gitary śpiewały: „Młodość naszą siłą”. Polskie zawodniczki
są młode, waleczne i pełne wiary w
sukces. Najbliższe dwa sezony, podczas których do swojej kolekcji powinny dołożyć kolejne sukcesy, są
jednak tylko drogą do Tokio, gdzie
będą miały szansę po raz kolejny
dokonać niemożliwego i przekroczyć granicę ludzkiego wysiłku. Pozostaje nam kibicować i śledzić rywalizację biało-czerwonych, bo
przecież siła jest kobietą.
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