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Prezenty – mokra i sucha karma, miseczki, żwirek, koce, zabawki.
Darczyńcy – studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
ale nie tylko. Koty – podopieczni Fundacji Agapeanimali. Organizacja
zajmuje się pomaganiem bezdomnym i schorowanym zwierzętom,
chcąc choć odrobinę poprawić warunki ich bytowania.
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Mijający rok to niepowtarzalna okazja do podsumowania wydarzeń
rozgrywających się
w tym czasie na polskiej
scenie (nie tylko) politycznej. Co w sposób
szczególny pozostało
w naszej pamięci z 2017
roku?

Co tam, Polsko, w polityce?

N

Fot. Robert Pastryk

iewątpliwie ostatnie dwanaście miesięcy upłynęło
pod znakiem wielu emocji. Arena polityczna huczała od planów wprowadzenia kontrowersyjnych zmian w ustawach, spośród
których część została już uchwalona, a inne wciąż poddawane są
debacie.

Gloria victis

Co ciekawe – 1 stycznia 2017
roku Mielno uzyskało prawa miejskie. Z kolei koniec stycznia przyniósł zaskakujące odkrycie. Instytut
Pamięci Narodowej ogłosił wówczas, że dokumenty dotyczące
agenturalnej przeszłości Lecha
Wałęsy, przekazane przez wdowę
po generale Czesławie Kiszczaku,
są prawdziwe. Biegli nie dopatrzyli
się fałszerstwa w przekazanych materiałach, co poddaje w wątpliwość
nieskazitelną przeszłość legendy
Solidarności.
10 lutego w Oświęcimiu miała
miejsce kolizja kolumny rządowej,
przewożącej premier Beatę Szydło.
Niejasne okoliczności całego zdarzenia oraz wątpliwości w stosunku
do rzeczywistego stanu zdrowia
polskiej premier przez pewien czas
były przedmiotem spekulacji w polskich mediach.
Marzec to przede wszystkim ponowny wybór Donalda Tuska na
przewodniczącego Rady Europejskiej podczas unijnego szczytu
w Brukseli. Polak uzyskał poparcie
wszystkich krajów, z wyjątkiem…
Polski, która zaproponowała innego
kandydata. Koniec marca to również zakończenie likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.

Był to bardzo intensywny rok w polskiej polityce. Kolejny zapowiada się równie ciekawie
W kwietniu opozycja złożyła
wniosek o konstruktywne wotum
nieufności w stosunku do rządu premier Beaty Szydło. Nie zostało ono
jednak przegłosowane.
W maju weszły w życie dwa nowe
akty prawne: jeden o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, a drugi odnoszący się do wydanych z naruszeniem prawa decyzji
o reprywatyzacji.
2 czerwca Polska została wybrana
na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19.
W lipcu odwiedził nas prezydent
USA Donald Trump, a niedługo po
nim brytyjska para książęca – książę
William oraz księżna Catherine.
Spotkanie to przyćmiły jednak szumne zapowiedzi o uchwaleniu ustaw
o reformie sądownictwa. I wtedy się
zaczęło…

walnych sędziów czy też poszerzenie
kompetencji o wpływ na wybór
członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Modyfikacje te miały obejmować także Sąd Najwyższy, co
według przeciwników mogłoby poważnie naruszyć fundamenty demokratycznego państwa prawa. W całej
Polsce rozgorzały spontaniczne protesty. Ostatecznie 24 lipca prezydent
Andrzej Duda podjął decyzję
o zawetowaniu ustaw o KRS oraz
o Sądzie Najwyższym, proponując
ich własne projekty. Późniejsze protesty, w Poznaniu funkcjonujące jako
łańcuchy światła, nie miały już takiej
skali, jak te, które odbywały się bezpośrednio przed decyzją.
Nastroje protestujących skutecznie
ostudziły tragiczne nawałnice, które
spustoszyły część Polski w połowie
sierpnia. Zniszczeniu uległy tysiące
hektarów lasu, zginęło również
6 osób, a ponad 50 zostało rannych.

Wichura lipcowej nocy

Zmiany i zrywy

Gra o tron

Ministerstwo Sprawiedliwości
przygotowało zmiany umożliwiające
m.in. odwołanie dotychczas nieusu-

Koniec wakacji zbiegł się z kolejnymi zmianami ustawodawczymi.
W życie weszła kontrowersyjna re-

forma oświatowa, przywracająca system ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Tego samego dnia
został utworzony w Polsce Krajowy
Ośrodek Wspierania Rolnictwa, zaś
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została jedyną
agencją płatniczą UE na obszarze
Polski.
Z kolei październik nie wiązał się
tylko z rozpoczęciem roku akademickiego, lecz także z początkiem
masowego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Podejmowane próby
porozumienia z rządem okazały się
bezskuteczne. Ostatecznie, dopiero
pod koniec miesiąca, organizatorzy
ogłosili zakończenie głodówki, równocześnie zapowiadając kontynuowanie protestu w innych formach.
W listopadzie dotarły do nas przekoloryzowane doniesienia z warszawskiego Marszu Niepodległości,
choć w rzeczywistości wydarzenia te
były mniej spektakularne niż przed
kilkoma laty.
Wydawać by się mogło, że nadchodzący czas będzie wiązał się tylko z przedświąteczną gorączką, prze-

rwaną jedynie przez informacje o wylosowaniu grupy na przyszłoroczny
mundial w Rosji. Jak pokazuje historia – status quo jest na dłuższą metę
niemożliwy do utrzymania, co po raz
kolejny się potwierdziło. Czy po
dwóch latach „dobrej zmiany” pora na
jeszcze lepszą? Dymisja Beaty
Szydło, od kilku tygodni traktowana
tylko jako spekulacje, stała się rzeczywistością. Teraz pozostaje tylko
obserwować, jakich zmian w Radzie
Ministrów dokona jej nowy Prezes –
Mateusz Morawiecki. Z jego wypowiedzi wynika, że będą one raczej
kosmetyczne, a swoje stanowisko
niemal na pewno utrzyma Zbigniew
Ziobro, Antoni Macierewicz, Patryk
Jaki i Beata Kempa. Była Pani premier natomiast pozostanie w rządzie
– obejmie stanowisko wicepremiera
do spraw społecznych. Czy można
liczyć na to, że Prezydent Andrzej
Duda po raz kolejny zawetuje ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej
Radzie Sądownictwa? Czym zaskoczy nas przyszły rok? Odpowiedź na
to pytanie otrzymamy z pewnością
szybciej, niż się tego spodziewamy.

Weronika MIKSZA
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Paderkiem ku wolności

P

rzerzucając karty historii,
można odnieść wrażenie, iż
wiele z wydarzeń miało
miejsce w głównej mierze dzięki pojedynczemu impulsowi. Niekiedy
jedno działanie, wydarzenie czy też
incydent pozwalały porwać serca
tłumu na barykady, a w dalszym
ciągu osiągać rzeczy wielkie. Nie
inaczej sytuacja wyglądała w przypadku wydarzeń z poznańskiej zimy,
kiedy to do stolicy Wielkopolski dotarł najznamienitszy wówczas Polak, będący w tamtych latach naszym polskim towarem eksportowym.

Na rozstaju trzech rzeczywistości

O ile wywalczenie niepodległości
nieco wcześniej, w listopadzie, stało
się faktem, to jednak wiele kwestii
wciąż wymagało oficjalnego uregulowania. Nic dziwnego, 123 lata
spędzone pod jurysdykcją i panowaniem trzech różnych państw nie
tylko sprawiły, iż nowo powstałe
państwo polskie było niejako pogrążone w chaosie z racji trzech
systemów prawnych, walut i organizacji wszelkiej maści aparatów,
ale także wpłynęło to na fakt, iż nie
każdy z zaborców tak ochoczo wycofywał się za swoje dawne granice. Szczególnie, gdy ówcześni Niemcy wcale nie byli aż tak słabi,
ażeby po prostu ulec.

Na was już czas

Właśnie ten ostatni problem zaistniał bardzo widocznie na terenie

cowały sygnowaniem przez Polskę
Traktatu Wersalskiego, który jednoznacznie gwarantował Polakom ich
niepodległą ojczyznę. Podpis
w imieniu kraju złożył jeszcze
w roli premiera, lecz pod koniec
roku zdecydował się ustąpić ze stanowiska. Nie był to jednak koniec
jego wkładu w sprawę polską.
W kolejnych latach, choć zamieszkał w Szwajcarii, nadal aktywnie
działał na rzecz ojczyzny, tym razem jako delegat Polski do Ligi Narodów. Epizod z przewodnictwem
Radzie Ministrów można potraktować jako drogę lub narzędzie, a nie
cel sam w sobie, czego niestety w
latach późniejszych próżno było
szukać pośród przedstawicieli rodzimej władzy wykonawczej.

Historia ten jeden ma błąd
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25 grudnia 1918 roku. do
portu gdańskiego
przypływa brytyjski
krążownik„Concorde’’,
lecz nie ma tu mowy o jakichkolwiek działaniach
wojennych, bowiem nie
przywiózł on ze sobą oddziałów żołnierzy czy
partyzantów. Przybył na
nim wirtuoz dwóch oręży
– muzyki oraz polityki.
Władanie tymi dwoma
sprawiło, iż, dopełniony
miłością do kraju przodków, stał się również
architektem nowej,
wreszcie wolnej ojczyzny. Krótko po wyjściu
na ląd, ignacy Jan
Paderewski udał się w
podróż, której celem był
Poznań.

Ignacy Jan Padarewski
Wielkopolski. Jak zatem można
było temu zaradzić, w sytuacji gdy
władze państwowe czeka i tak
ogrom pracy w samej tylko stolicy?
Podjęto szereg różnych działań –
jednym z pierwszych zadań rządu
miało stać się przyłączenie Wielkopolski do reszty kraju. Co więcej,
głos zabrał także sam Józef Piłsudski, ówczesny naczelnik państwa
polskiego, który zarządził, iż nadchodzące wybory do Sejmu odbędą
się również na terenach wciąż okupowanych, wysyłając tym samym
jednoznaczną informację do nieproszonych gości, iż pora wracać do
swojego właściwego domu. Czy to
mogło zwiastować cokolwiek innego niż zdecydowaną próbę odzyskania tamtych terenów?

Strach się bać

Nie było zatem nic dziwnego w
działaniach Niemców, którzy dowiedzieli się o przyjeździe do kraju
Paderewskiego. Gdy ten oznajmił,
iż wybiera się do Poznania, próbowano dołożyć wszelkich starań,
ażeby przyjazd ten uniemożliwić.
Na kolejnych stacjach kolejowych
w jego podróży, między innymi
w Pile czy Rogoźnie, dochodziło do
ataków i prowokacji ze strony niemieckiej. Podania donoszą nawet
o próbach nakłonienia Paderewskiego do zmiany trasy i udania się do
Warszawy. Ten jednak stanowczo
odmówił, wiedząc, iż ma do wypełnienia arcyważne zadanie. Czas
pokazał, iż obawy strony niemieckiej były w pełni uzasadnione,
a reakcje poznaniaków przerosły
oczekiwania niektórych nawet
najszczerszych optymistów.

…lecz trwać będzie!

Powiedzenie, iż przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego wzbudził
radość, byłoby niczym milczenie,
ogromne niedopowiedzenie i ocierałoby się o niemal bezczelną manipulację. Wśród ludności wybuchła
euforia i szał rozbudzonych, patriotycznych nadziei. W końcu nie kto
inny, a wielki Polak, znany na salonach Paryża, Londynu czy Nowego
Jorku, zawitał do Poznania w czasach, gdy jako jeden naród chcieli
wreszcie stać się wolnymi obywatelami. Czy można było dłużej czekać?
27 grudnia 1918 roku, Paderewski przemawia do mieszkańców
Poznania z okna hotelu Bazar. Serca
i wyobraźnia płoną niczym rozpalone wszędzie pochodnie. Wielki
mistrz wygłasza jedno ze swoich
najznamienitszych przemówień,
gdy w końcu dochodzi do kolejnych
prowokacji ze strony niemieckiej.
Wtedy już wszyscy wiedzieli, że
nadchodzi nieuniknione. Nie, nie
można było dłużej czekać.
Nie będzie nadużyciem nazwanie
Paderewskiego człowiekiem
wszystkich Polaków, który jednoczył naród pod jedną egidą, niezależnie od sympatii politycznych.
Zaowocowało to szybkim rozwojem jego politycznej kariery (raczej
z obowiązku, niźli przyjemności),
gdyż na początku następnego roku,
czyli w styczniu 1919, został on
mianowany na urząd Prezesa Rady
Ministrów. Jak się później okazało,
była to decyzja niezwykle słuszna.
Jako artysta takiego formatu i
sławy, bywalec i ulubieniec salonów, posiadł on znaczne wpływy
i znajomości na niemal każdym

użytecznym dla Polski froncie. Czy
jednak było on w stanie to wszystko
wykorzystać?

Póki my żyjemy

Za odpowiedź niech posłuży
fakt, iż jeszcze parę lat wcześniej
zaczął on budować podwaliny pod
dyskusję o sprawie polskiej po
Wielkiej Wojnie. Wspomniane
wpływy pozwoliły mu przedyskutować owe kwestie bezpośrednio z
prezydentem USA, Thomasem Woodrowem Wilsonem, który, dzięki
wcześniejszym ustaleniom z Paderewskim, na wygłoszonym orędziu
do Kongresu nie zapomniał o sprawie polskiej niepodległości jako o
warunku koniecznym w odbudowie
nowego ładu na starym kontynencie. Niedługo później podobne
deklaracje (również po staraniach
polskiego artysty i dyplomaty)
przyjęła Wielka Brytania razem
z Francją i Włochami. Świat zdawał
sobie sprawę z istnienia narodu nad
Wisłą, który na swą wolność czeka
już ponad sto lat, a czyny Paderewskiego i dobrze rozegrane wystąpienie ludności w Wielkopolsce idealnie wkomponowały się w cały proces budowy nowej rzeczywistości.

Codzienna praca, codzienny wysiłek

Wspomniane późniejsze
działania, już jako premiera, również były bogate w ciężką i efektywną pracę. Gdy operacjom
wojennym nastał kres, a wielcy
i możni sceny politycznej usiedli do
wspólnych obrad, wśród nich był
nie kto inny, jak sam Paderewski.
Jego wcześniejsze działania zaowo-

Ignacy Jan Paderewski to idealny
przykład człowieka, jakiego potrzebowała Polska wtedy oraz jakiego
potrzebuje dzisiaj. Patrząc na
obecną scenę polityczną można odnieść wrażenie, że powiedzenie o
historii, iż lubi się powtarzać, jest
nad wyraz słuszne. Od lat problemem naszego narodu były podziały
i wzajemne antagonizowanie się,
które wypaczały najważniejszy sens
każdej dyskusji. Dlatego z okazji
kolejnej rocznicy tych cudownych
wydarzeń warto choć na chwilę zatrzymać się, zastanowić nad przeszłością oraz postarać się wyciągnąć wnioski w odniesieniu do
„tu i teraz’’. W grudniowy wieczór,
podczas spaceru spojrzeć na gmach
poznańskiego Bazaru i zadać sobie
retoryczne pytanie, czy pomimo
wszystko nie jesteśmy przecież jednym narodem? Bo ideologii mamy
aż nadto. Mamy prawicę, centrum
czy lewicę. To ledwie początek,
a już prosta kalkulacja podpowiada
nam trzy odmienne drogi. A przecież Polska jest jedna. Wspólny
mianownik zwany ojczyzną spaja
nas wszystkich razem niezależnie
od poglądów, wyznania czy wyznawanych idei. Czyż nie nadszedł
czas, ażebyśmy odrzucili destruktywne kłótnie i spojrzeli na zwolenników przeciwległej barykady jako
na braci i siostry? Mamy w końcu
jedną matkę. Żadna kłótnia nie
zmusiła kogokolwiek do zmiany
poglądów, zatem warto spróbować
zabrać co skuteczniejsze metody
z różnych wizji i stworzyć naszą
jedną, po prostu dobrą.
Niech za wzór posłużą słowa
samego bohatera, wypowiedziane
w dniu przemówienia w Poznaniu:
„Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby
służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Stronnictwo powinno być jedno: Polska, i temu jednemu służyć
będę do śmierci”.

Dawid Szafraniak
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Święty Mikołaj dla czworonogów
Święta – czas, który wydziale, pod patronatem Radia
powszechnie kojarzy się Meteor, Bardzo Uniwersyteckiego
z dobrocią. dobrotliwie Czasopisma i Fenestry ogłosiła
zbiórkę prezentów na kocią
uśmiechnięte czekolado- Gwiazdkę.
we święte Mikołaje
spoglądają na nas z wy- Znaleźć dom
staw, dobrotliwi rodzice
Prezenty – mokra i sucha karma,
w reklamach produktów miseczki, żwirek, koce, zabawki.
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zwierzętom, chcąc choć odrobinę
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nie. Po ludzku, po prostu. opiekę Agapeanimali jest w fatal-

Pomimo wyraźnej rozbieżności między partią
rządzącą a unią europejską cały czas nie zapominamy o swoim członkostwie w tej wspólnocie.
Choć wielu mogą zniesmaczać takie słowa, Prawo i Sprawiedliwość wcale nie dąży do wyjścia
z unii. Świadczy o tym
fakt, że do Warszawy
sprowadzono niedawno
unijne oddziały. ich praca ma scementować sojusz Polski z resztą krajów wspólnoty. Opozycja
cieszy się, że PiS ma tak
blisko agentów z Brukseli, ale powody do radości
ma także sama władza.

S

prowadzenie do Polski na
stałe głównej siedziby Frontexu (Europejska Agencja
Straży Granicznej i Przybrzeżnej) to
duży powód do radości dla opozycji.
Choć mogłoby to dziwić, skorzysta
na tym także PiS. Na mocy umowy
podpisanej przez polskie władze
i Frontex agencja będzie miała
swoją główną siedzibę w Warszawie. Niesamowicie podnosi to rangę
polskiej stolicy na arenie międzyna-

czterech godzin Fundacja Agapeanimali uruchomiła wszystkie kontakty – głównie za pomocą mediów
społecznościowych – by znaleźć
dom dla swojej podopiecznej.
Wszyscy zaangażowani przekazywali dalej facebookowy post z apelem o pomoc. 22 komentarze, 109
udostępnień. Udało się – kotka znalazła rodzinę i dom.

Powroty nie zawsze są dobre

Agapeanimali boryka się z problemami rozmaitej natury. To między innymi kwestie zdrowotne –
drogie leczenie kotki Rybki, zmagającej się z chorobą brzucha, pochłonęło mnóstwo fundacyjnych
środków finansowych. Tymczasem
koty – jak każde inne stworzenia –
muszą jeść. Co jednak zrobić w mo-

Gwiazdkowe 3 w 1

Jak zapewnia Fundacja Agapeanimali na swoim facebookowym fanpage’u, koty są jak chipsy – na jednym się nie kończy. Dlatego też zachęcają nie tylko do pomocy materialnej, ale i adopcji – najlepiej parami albo trójkami. Nie jest to bynajmniej związane z chęcią pozbycia się kotów, a względami przywiązania. Zwierzęta często trafiają
do Agapeanimali razem – tak jak
Lola, Larry i Louis – czarno-białe
rodzeństwo, pieszczotliwie zwane
też Agapkową Trójką. Lola została
uratowana, wyleczona i razem ze
swoimi braćmi czeka na kogoś, kto
przygarnie ich pod swój dach.
Chociaż koty w studenckich
mieszkaniach to raczej rzadkość,
warto przyłączyć się do akcji Rusz
Serduszko. W grudniu, miesiącu
choinek, lukrowanych pierników
i pakowanych do ozdobnych torebek prezentów warto zmienić punkt
widzenia. Z wysokości własnego
nosa zejść chociaż na moment na
wysokość własnych kostek… i pomóc. Nie tylko tym dwunożnym.

mencie, w którym pieniędzy nie
wystarcza na żywienie?
Wśród podopiecznych jest
Fermata. Fermata ma duże oczy,
czujnie postawione na sztorc uszy
i długie wąsy. Niektóre z kotów
z fundacji, tzw. Agapków, korzystają – zupełnie jak Fermata – z domów tymczasowych. Zdarza się
jednak, że osoby zapewniające im
taką opiekę, finalnie nie decydują
się na adopcję. Kotkę spotkał ten
sam los. Nie jest to odosobniony
przypadek. Bywa, że zwierzaki
wracają z powrotem do Agapeanimali, gdzie cała procedura znów
jest rozpoczynana – udostępnianie
postów na Facebooku, prośby
o adopcję, zdjęcia kociaków, podawanie numerów i adresów mailowych, na które zainteresowany koci
rodzic może się odezwie.

Małgorzata PELKA

Frontex w Polsce
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wiąteczna akcja charytatywna Rusz Serduszko na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM rozpoczęła
się z końcem listopada. Flesz, jedna
ze studenckich telewizji na naszym

nym stanie – jedna z kotek, nazywana Kicią, przeżyła potrącenie samochodem. Po wypadku miała pękniętą żuchwę, uszkodzone oko (które potem przyczyniło się do niedowidzenia) i złamany nos. Była przestraszona, poraniona i brudna.
Mieszkania członków fundacji –
przepełnione. Kicia nie mogła zostać w żadnym z nich po opuszczeniu kliniki. W ciągu dwudziestu

Chociaż koty w studenckich mieszkaniach to
raczej rzadkość, warto przyłączyć się do akcji
Rusz Serduszko.W grudniu, miesiącu choinek,
lukrowanych pierników i pakowanych do ozdobnych torebek prezentów warto zmienić punkt widzenia.

PiS wcale nie ucieka od UE. Na współpracy może zyskać znacznie więcej niż stracić
rodowej i oczywiście wśród stolic
państw Unii Europejskiej.
Obecność Beaty Szydło oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka podczas ceremonii przyjęcia Frontexu
w Polsce tylko potwierdziła, że polskie władze wcale nie są takimi zagorzałymi przeciwnikami Brukseli,
na jakich kreują ich media.
„To bardzo ważny dzień, ponieważ oficjalnie inaugurujemy prace

jednej z największych agencji unijnych. Agencji Frontex, która ma
szczególne znaczenie dla nas
wszystkich, dla całej Europy
oraz dla jej przyszłości. Praca
osób zabezpieczających zewnętrzne granice Unii Europejskiej jest
bardzo ważna. Są oni zaangażowani w proces rozwiązywania jednych z największych, najtrudniejszych problemów, jakie niesie ze
sobą kryzys migracyjny” – powie-

działa premier Beata Szydło podczas przyjęcia oddziałów w Warszawie.
Prawo i Sprawiedliwość liczy
na to, iż uda się sprawić, że teraz
Bruksela spojrzy na polski rząd
przychylniej. Bez wątpienia Polsce
przydałoby się wzmocnienie wizerunkowe, gdyż grozi nam procedura
praworządności i zawieszenie
w prawach członka UE. Sam minister spraw wewnętrznych i admini-

stracji Mariusz Błaszczak podziękował za przychylność Komisji
Europejskiej w trakcie rozmów
dotyczących podpisania umowy
z agencją. „Miarą naszej solidarności jest wspieranie tych, którzy tej
pomocy oczekują. Dziękuję za to,
że Komisja Europejska przychylnie
patrzyła na nasze wysiłki w kierunku podpisania umowy z agencją
Frontex”– podkreślił minister.
Zawarcie takiej współpracy
i uprzejmość polskich władz
świadczą o tym, że Jarosławowi
Kaczyńskiemu, jego partii i zwolennikom wcale nie zależy tak
bardzo na tym, by uciekać od Brukseli. Członkostwo w Unii Europejskiej to w końcu szereg korzyści i przywilejów, z których PiS nie
zrezygnuje. Frontex znacznie odciąży służby Straży Granicznej na
przejściach z Białorusią, Rosją
i Ukrainą.
Przypomnijmy, że rola agencji
Frontex, polegająca na monitorowaniu zewnętrznych granic wspólnoty
w celu kontroli przepływów migracyjnych przez granice Unii Europejskiej, a także pomocy w zarządzaniu nimi, choć często ważna i potrzebna, spotyka się z ogromną krytyką ze strony skrajnie lewicowych
aktywistów i niektórych partii politycznych. Oskarżają oni Frontex o
walkę z migracją do Europy i nazywają agencję zbrojnym ramieniem
Brukseli. Ich zdaniem agenci organizacji przyczyniają się do zamykania granic Europy na potrzebujących, zrównując ich z terrorystami.

Przemysław TERLECKI
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rojeto Uerê narodził się
w wyniku obserwacji, jakich
dokonała Yvonne podczas
swojego pobytu w wielu miejscach na
świecie, gdzie los rzucił dzieci w sam
środek konfliktów zbrojnych i nędzy.
Jako dziecko pochodzące z rozbitej
rodziny sama przez lata doświadczała
dyskryminacji, dowiedziała się także,
co oznacza życie w biedzie. Zainspirowana działalnością swojej matki,
która jako pracownik administracji
publicznej angażowała się w działalność dobroczynną, poszła w jej ślady
mając zaledwie 15 lat. Wtedy też zaczęła współpracę z organizacją zajmującą się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi psychicznie – tak
narodziła się jej fascynacja funkcjonowaniem ludzkiego umysłu. Kilka
lat później, podczas studiów w Paryżu, pracowała z bezdomnymi dziećmi imigrantów, ale dopiero podróż
do Sudanu, Kenii, Tanzanii i innych
krajów dotkniętych wojną pozwoliła
jej dostrzec wpływ, jaki wywiera bliskość przemocy lub jej osobiste doświadczenie na możliwości przyswajania wiedzy. Te same symptomy dostrzegła wśród dzieci pochodzących
ze slumsów w Rio de Janeiro, do którego powróciła w 1980 roku:
„Dzieci z faweli nie wiedzą, co to
jest druga wojna światowa, nie maja

Żyjemy w świecie, w którym otaczający nas ludzie przyczyniają się do
powstawania całych mas
informacji. ich ilość może
jednak prowadzić do łatwej dezinformacji. Jaka
jest rola dziennikarza
wobec nowo stawianych
nam wyzwań? Jak ochronić się przed wszechobecnymi fake newsami
i czy w ogóle da się to
zrobić?

N

a te i inne pytania starali
się odpowiedzieć uczestnicy Międzynarodowej
Konferencji naukowej, która odbyła
się szóstego grudnia br. na Wydziale

Nieodebrane połączenie
żadnej wiedzy związanej z tym pojęciem, bo nigdy nie widziały o tym
żadnego filmu. Dlatego zadałam im
jedno pytanie: co to jest wojna?
Wszystkie dzieci podniosły ręce.
Jedno z nich odpowiedziało: wojna
jest wtedy, gdy walczy się o terytorium. Dzieci potrafiły połączyć to
słowo z ich osobistymi doświadczeniami – w fawelach gangi walczą
o terytorium, podobnie jak kraje podczas drugiej wojny światowej.”
Podstawą w metodzie Uerê jest
znalezienie słowa, które pozwoli
połączyć przeszłość z teraźniejszością. To właśnie brak tych połączeń
powoduje, że dzieci nie są w stanie
przyswajać nowej wiedzy. Wychowując się w fawelach, w skutek traumatycznych wydarzeń mają problemy z przechowywaniem i dostępem
do wspomnień: „Nawet najmniejszy
stres może powodować traumę” –
twierdzi Yvonne Bezerra Melo.
Dzieci mieszkające w faweli Mare,
gdzie znajduje się jej szkoła, każdego dnia, podobnie jak ich afrykańscy
rówieśnicy, stawiają czoła niebezpieczeństwu utraty życia swojego lub
bliskich. Na granicy między Rio pokazywanym w telewizji podczas igrzysk olimpijskich a dzielnicami nędzy kończy się prawo i zaczynają
obowiązywać zasady ustalane przez
rządzący w każdej z 1200 faweli
gang. Zdarza się, że w jednej jest kilka takich grup przestępczych, co
znacznie pogarsza sytuację jej mieszkańców. W wyniku wojny gangów
i porachunków handlarzy narkotyków często giną niewinni ludzie
– w 2015 roku w całej Brazylii pochłonęły one 58 tysięcy ofiar. Dzieci
wychowujące się w fawelach, aby
zarobić na życie, uczą się posługiwać
bronią, handlować narkotykami lub
uprawiają prostytucję. Nie radząc so-
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W jednej z największych
faweli w rio de Janeiro
Yvonne Bezerra Melo od
19 lat prowadzi Projeto
uerê, który pozwala odzyskać dzieciom dotkniętym traumą utracone w jej
wyniku możliwości uczenia się, przywracając nadzieje na wyrwanie się
z zaklętego kręgu przemocy, panującej w dzielnicach biedy.

www.facebook.com/gazeta.fenestra

Dr Bezerra de Mello to laureatka wielu nagród, m.in. nagrody ONZ
„50 kobiet, które pomogły zmienić świat”
bie w publicznych szkołach nie
mogą otrzymać odpowiedniego wykształcenia, które pozwoliłoby zdobyć normalną pracę – zdarza się, że
przedsiębiorcy nie chcą ich zatrudnić
tylko dlatego, że pochodzą ze slamsów. Stąd utarło się powiedzenie, że
dziecko, które urodziło się w faweli,
gdy dorośnie, może zostać albo znanym piłkarzem, albo przestępcą:
„Autorzy piszą swoje książki dla
dzieci, które dysponują określonym
zasobem słów – słownictwo dzieci,
które urodziły się i mieszkają w fawelach jest mocno ograniczone. Zasób, którym operują, ogranicza się do
zaledwie 500 słów. Natomiast żeby
proces nauki mógł przebiegać prawidłowo, niezbędne jest opanowanie

4000 słów. Zatem nie można od tych
dzieci oczekiwać, że przeczytają
6 książek w ciągu jednego roku.
W Projeto Uerê uczniowie podczas
czytania zapisują, a następnie uczą
się każdego nieznanego wyrazu.
Dlatego rocznie udaje się przerobić
3 książki – liczy się nie ilość, ale jakość czytania” – mówi Yvonne.
Projeto Uerê to tak naprawdę nauka oparta na emocjach: ”nie da się
uczyć bez emocji” – podkreśla.
Uczniowie posiadający ograniczone
możliwości kognitywne tylko w ten
sposób mogą je odbudować – wywoływanie emocji potrzebne jest do
odzyskania wspomnień, a rozmowa
o tragicznych przeżyciach pozwala
uczynić je mniej bolesnymi. Konicz-

ne jest wzbudzenie wśród dzieci
pewności siebie. Gdy Yovenne była
mała, matka zawsze jej powtarzała:
„podbijaj życie przez umysł”. Tę
ideę chce przekazać teraz swoim
uczniom:
„Zadaję pytanie: co można zrobić,
aby zarobić pieniądze w legalny sposób? W odpowiedzi jedna z uczennic
zaprojektowała koszulkę. Zapytała
się, czy mi się podoba. Kiedy odpowiedziałam, że tak, ona opublikowała jej zdjęcie na facebooku. Okazało się, że otrzymała na nią setki zamówień. Dlatego ważne jest, żeby
uczyć dzieci, by nie bały się podejmować takich decyzji.”
Niektóre dzieci mieszkające w fawelach na przedmieściach Rio de Janeiro nigdy nie widziały morza, bo
nie mają pieniędzy, aby skorzystać
z komunikacji miejskiej. Bieda, której doświadczają, nie musi towarzyszyć im przez całe życie. Projeto
Uerê to historie ludzi, którym ten zaklęty krąg przemocy udało się przerwać. W tym roku Kulczyk Foundation wsparła projekt przekazując na
jego funkcjonowanie 100 tys. dolarów. 21 listopada Yvonne Bezerra
Melo, na zaproszenie Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza oraz fundacji Dominiki
Kulczyk, wygłosiła wykład w Collegium Minus, podczas którego przedstawiła główne założenia metody, którą
stosuje. Jej marzeniem jest, aby wprowadzić ją do szkół nie tylko w Brazylii, ale i na całym świecie. Okazuje się,
że rozwiązania wykorzystywane w
Projeto Uerê mogą być pomocne również w nauce dzieci z bogatych
społeczeństw europejskich, które coraz
częściej, na skutek uzależnienia od Internetu i urządzeń elektronicznych,
mają problemy z koncentracją.

Grzegorz IWASIUTA

Przewrót medialny
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Poruszono na niej takie tematy jak: rola i funkcje współczesnego
dziennikarstwa, status zawodowy
dziennikarzy oraz rola i zadania mediów publicznych. Na to wydarzenie
zaproszeni zostali związani z dziennikarską sztuką ludzie świata nauki
z całej Polski oraz z zagranicy, w
tym m.in.: prof. Jacek Sobczak, ks.
prof. Michał Drożdż (UP JP II Kraków), a także dr Mario Viola de Azevedo Cunha jako przedstawiciel oddziału CMPF (The Centre of Media
Pluralism and Media Freedom) we
Florencji. Pojawiła się również delegacja TVP3 Poznań, która na poprzedniej części konferencji, piątego
grudnia świętowała 60. urodziny
swojego istnienia.

Wydarzenie otworzyła wypowiedź
Teresy Bochwic, wiceprezes KRRiT.
Dokonała ona opisu mediów publicznych (radia i telewizji) w Polsce:
zasięgu, ilości i charakteru poszczególnych stacji, struktury przychodów TVP (która w 80 procentach
opiera się na reklamach, a tylko
w 20 procentach na abonamencie).
Przybliżona również została istota
misji mediów publicznych, w skład
której wchodzi: dostarczanie rzetelnej informacji, rozrywki czy też edukowanie obywateli.
Następnie wypowiedział się Maciej Stanecki (Członek Zarządu
TVP), poruszając właściwy temat
tej części konferencji, tj. odpowiedzialności dziennikarskiej i funkcji
współczesnego dziennikarstwa.

Jego wypowiedź dotyczyła transformacji, jakiej uległ świat medialny.
Wspomniane zostały takie pojęcia
jak post-prawda czy fake news, które wykorzystywane są obecnie jako
broń w wojnie informacyjnej. Wobec wymienionych zagrożeń wiceprezes TVP jasno wyznaczył rolę
współczesnego dziennikarstwa –
„Dziennikarze powinni stanowić
system immunologiczny
społeczeństw, dający odpór zawirusowanym informacjom”. Na ten
sam temat wypowiedział się również prof. Jacek Sobczak – „Zmienia się rola pełniona przez środki
społecznego przekazu. Przestały
pełnić rolę informatora, a zaczęły
pełnić rolę podmiotu kreującego
rzeczywistość”.

Z powodu przedłużenia się drugiego panelu konferencji, jej trzecia
część zaczęła się z niemalże godzinnym opóźnieniem. W zaledwie
90 minut prelegentom udało się
wygłosić pięć krótkich, ale za to
bardzo treściwych wykładów na temat roli i funkcji współczesnego
dziennikarstwa. Wśród zebranych
zabrakło niestety Dyrektora Generalnego Biura Izby Wydawców
Prasowych Macieja Hoffmana,
który w ostatniej chwili był zmuszony odmówić udziału w spotkaniu. Wykładowcy kolejno poruszyli
główne problemy związane z pracą
dziennikarza, takie jak status zawodowy, obowiązki i prawa redaktora
naczelnego czy ingerencja w życie
prywatne i wolność słowa.
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grudzień 2017
Stabilność, harmonia,
klasyczne piękno. Subtelna namiętność niezakłócona zbędnymi detalami. ukazane postacie
zdają się być zatrzymane
w czasie, zastygłe w spirytualnym uniesieniu.
Nieszablonowe połączenie sfery duchowej i erotycznej ma cechy łagodności i dyskrecji. z obrazów artysty emanuje zapierająca dech
wrażliwość.

Szpieg terenowy Część II

Perfekcja pędzla Piriankova zaprowadziła go na Akademię Sztuk
Pięknych w Sofii, gdzie spędził rok.
Po wygranym w prestiżowym konkursie stypendium w Polsce zdecydował się przenieść na ASP do Poznania i tu też zamieszkał. Na swoją
pracownię wybrał kamienicę w
okolicy Starego Rynku. To właśnie
w tym miejscu 2 grudnia odbył się
wernisaż, w którym miałam okazję
uczestniczyć. Ventzi zrzesza wokół
siebie spore grono znajomych, którzy tłumnie zjawili się na pokazie.

Największą uwagę słuchaczy
przyciągnął jednak profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab.
Tadeusz Kononiuk. Temat jego prelekcji brzmiał: „Dziennikarze na
cyfrowych sterydach”. Wykładowca
UW postanowił przyjrzeć się bliżej
wpływowi współczesnych środków
przekazu na rolę i status zawodu.
Podkreślił, że Internet złamał dotychczasowy ład medialny na świecie. Jego zdaniem przenoszenie prasy na cyfrę stało się zjawiskiem powszechnym, czego dowodem może
być spadek sprzedaży niektórych
tytułów prasowych. Doprowadza to
do cięć personalnych oraz likwidacji pewnych działów. Z drugiej strony jednak zaostrza konkurencję.
Niekoniecznie jest to pozytywne,
gdyż obrazem dominującym
w współczesnych mediach stał się
skandal i prowokacja. Zmierzając
ku końcowi swoich rozważań uznał,
że: „informacja stała się rzadkim
dobrem”, a ponadto wskazał cechę

Ventzi stworzył kanon Ikony Małżeńskiej. Pomysł ten oparty jest o ukazanie bliskości pary zakochanych
Nic dziwnego zresztą, bo jak twierdzi sam autor „Najważniejsze
w życiu są przyjaźń, lojalność oraz
szacunek. Wszystko inne przemija”.
Nietrudno zauważyć, że artysta
posiada barwną, energiczną osobowość, a jego głowę przepełniają
nowe pomysły. Ich uzewnętrznienie
można oglądać podczas ogólnopolskich wystaw w najważniejszych
galeriach miejskich. Oprócz indywidualnej twórczości, Piriankov
wraz z żoną Katarzyną oraz uczniami Ventzi Art Gallery stworzył serię
murali na ścianach budynków
bułgarskiej prowincji Staro Zhelenatychmiastowości jako charakterystyczną dla dzisiejszego dziennikarstwa. Zdaniem profesor Konaniuka
zawód dziennikarza w przyszłości
będzie bardzo ważny – jednak
dziennikarza dobrego, rzetelnego,
stojącego na straży prawdy.
Konferencja trwała do późnych
godzin wieczornych. Przyjemność
wystąpienia i zaprezentowania swoich poglądów mieli również pracownicy WNPiD. Zakończenie konferencji i jej podsumowanie przypadło dziekanowi wydziału będącego jej gospodarzem, profesorowi
Andrzejowi Stelmachowi. Poruszone przez prelegentów tematy przyniosły wiele istotnych odpowiedzi
na nurtujące pytania dotyczące
współczesnej sztuki dziennikarskiej. Można jedynie żałować, że
nie wystarczyło czasu, aby niektóre
zagadnienia jeszcze bardziej rozwinąć.

Wiktoria ŁABĘDZKA
& Jakub SZUSTAKOWSKI

zare. Malowidła przedstawiają znane postacie, jak Królowa Elżbieta II
czy Barack Obama, w towarzystwie
rodowitych mieszkańców wsi.

Rys twórczości

Już w latach młodzieńczych wyobraźnię Ventziego zdominowały
ikony. Wynikało to głównie z fascynacji pięknem sztuki bizantyjskiej,
dostrzegalnym w architekturze
i wystroju cerkwi. Dzieła przykuwały uwagę autora doskonałością
i duchowym dostojeństwem. Z początku wykonywał dokładne kopie,

następnie korzystał z ich elementów
w swoich pracach. Tak właśnie
wpadł na koncepcję pierwowzoru
Ikony Małżeńskiej. Pomysł oparty
jest na ukazaniu bliskości pary zakochanych. Twarze mężczyzny
i kobiety są połączone, sprawiając
wrażenie, że żaden z bytów nie
może egzystować samoistnie.
Związek dwóch osób stanowi
sakralną jedność. Piriankov często
stosuje ciepłą kolorystykę złota
z czerwienią. Obok nurtu ikonowego, Ventzi skupia się na odzwierciedleniu przedstawicieli obu płci
w scenach namiętności – delikatnej

i subtelnej. Wytwory te cechuje spokój, ład i niezachwiana równowaga.
Wysoka estetyka projektów Ventzislava Piriankova zyskuje coraz więcej zwolenników. Świadczą o tym nie
tylko trofea i wyróżnienia zdobyte w
różnych częściach świata, jak Florencja czy Kanada, ale też szerokie zainteresowanie nowych grup odbiorców.
Artysta nie poprzestaje jednak na
własnych obrazach. Pomaga również
młodym malarzom i grafikom
kształtować umiejętności i wydobyć
talenty podczas warsztatów, które
prowadzi w swojej Szkole Rysunku.

Angelika CZAJKA

Źródło: facebook.com/WNPiD

Szkic postaci

Fot. Angelika Czajka
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ułgar Ventzislav Piriankov,
bo o jego dziełach mowa,
wychowywał się w czasach
reżimu komunistycznego. Pobierał
wówczas nauki u mistrza, malarza
Anastasa Konstantinova, przedstawiającego na swoich obrazach rzeczywistość tamtych czasów.
Wpłynęło to na twórczość Ventziego, który także rozwijał nurt sztuki
realistycznej. Jednak, będąc jeszcze
nastolatkiem, zainspirował się wytworem ikon, które to przyczyniły
się do jego światowej sławy.

Delegacja TVP, mnóstwo naukowców i rozprawy na nurtujące tematy. A to zaledwie część grudniowej konferencji
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Jak (nie) działa Financial Fair Play?

T

ransfer Neymara odbił się
szerokim echem w środowisku futbolowym. Nic
dziwnego – 222 miliony euro to bowiem kwota, za którą można kupić
prywatną wyspę, i to wcale nie byle
jaką. To również niewiele mniej, niż
Real Madryt w sumie zapłacił za
Cristiano Ronaldo, Garetha Bale'a
i Karima Benzemę – jedno z najbardziej bramkostrzelnych triów Europy (w ubiegłych sezonach rzecz jasna). Wreszcie też, to dwukrotnie
więcej, niż wydano na poprzedniego
najdroższego piłkarza w historii.
Przenosiny Brazylijczyka do Paryża
stały się przyczyną powrotu do
dyskusji o ogromnych pieniądzach
w świecie futbolu. Grono klubów,
które stać na takie zakupy, ogranicza
się głównie do PSG i Manchesteru
City, będących w rękach prywatnych właścicieli – arabskich szejków. PSG – wspomniany nabywca
Neymara – od 2011 roku jest kierowany przez Katarczyka Nassera
Al-Khelaïfiego. Dzięki zainwestowanym przez prezesa pieniądzom
z Zatoki Perskiej klub z Paryża stał
się nie tylko najlepszym w kraju, ale
zaliczany jest także do europejskiej
czołówki. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Manchesteru City, który został przejęty
przez jednego z najbogatszych szejków Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Nowy właściciel tylko
w pierwszych latach po objęciu
rządów nad klubem wydał na transfery około 500 milionów euro, co
szybko przyniosło efekty w postaci
pierwszego od 44 lat zwycięstwa
w Premier League. Cała sytuacja budzi niemały sprzeciw, gdyż w ten
sposób tworzy się nieuczciwa konkurencja na rynku transferowym.
Powstaje różnica między bogatymi a
biednymi, której ci drudzy nie są w
stanie zniwelować. To właśnie w takich momentach z odsieczą powinno przyjść FFP.
Warto skonkretyzować, czym
właściwie jest FFP. W dużym skrócie – jest to sposób UEFA na uniemożliwienie profesjonalnym klubom piłkarskim wydawania sum

nadmiernie przekraczających ich
przychody, a co za tym idzie, na
uchronienie ich od kryzysów finansowych, które mogłyby zagrozić im
w przyszłości. W trzyletnim okresie
rozrachunkowym straty nie mogą
przekroczyć 30 milionów euro. Ponadto system FFP stoi na straży
wypłacalności zaległych zobowiązań, co oznacza, że kluby nie
mogą nie spłacać swoich długów
względem organów podatkowych,
innych klubów, piłkarzy czy pozostałych pracowników. Pomysł od samego początku wydawał się udany,
co potwierdza jego entuzjastyczne
przyjęcie w świecie futbolu.
W 2009 roku, kiedy UEFA przedstawiła nowy projekt, sytuacja finansowa wielu klubów stale się pogarszała, a panujący wtedy światowy kryzys gospodarczy niczego nie
ułatwiał. Zdawać by się więc
mogło, że UEFA w porę rzuciła
koło ratunkowe. Z całą pewnością
nie można także odebrać organizacji tego, że cel był jak najbardziej
szczytny, ale to tyle dobrego, co
można powiedzieć o FFP. Co prawda regulacja przewiduje sankcje
wobec klubów, które złamią zasady
– są to m.in. grzywna, wstrzymanie
nagród pieniężnych, zakaz transferu
graczy czy najostrzejsza kara, jaką
jest dyskwalifikacja z europejskich
rozgrywek – jednak w większości
przypadków na próżno szukać
przykładów ich użycia lub też forma zastosowanej kary nie jest na
tyle dotkliwa, by powstrzymać kluby od dalszego naginania zasad. Ponadto właściciele klubów piłkarskich okazali się dużo sprytniejsi –
szybko nauczyli się, jak robić swoje, unikając odpowiedzialności.

Dlaczego transfer Neymara
był możliwy?

Trzeba pamiętać, że sprowadzenie Neymara na Parc des Princes
nie skończyło się na 222 milionach
euro – to tylko część kosztów. Do
kwoty transferu należy doliczyć
także comiesięczne zarobki piłkarza
oraz jego menedżerów. Zliczając
wszystko, mamy do czynienia z pokaźną sumą, którą PSG powinno

Źródło: fanragsports.com

„Aż 222 miliony za Neymara!”– grzmiały media na
całym świecie po spektakularnym transferze Brazylijczyka do Paris Saint-germain w trakcie tegorocznego letniego okienka transferowego, które niosło
za sobą sporo emocji, ale też kontrowersji. Na nowo
rozgorzały dyskusje na temat horrendalnych wydatków w świecie futbolu. W głowach rzeszy futbolowych fanów pojawiło się pytanie, czy coraz większe
pieniądze wykładane z kieszeni prywatnych właścicieli klubów piłkarskich są zagrożeniem dla futbolu,
a system Financial Fair Play (FFP) to tylko nic nieznaczącą regulacja ueFA?

PSG zapewnia, że zawsze stosuje się do reguł Financial Fair Play
uwzględnić w bilansie klubu. Jak
więc możliwe było jednoczesne
sprowadzenie Neymara i innych zawodników oraz zachowanie dodatniego bilansu? Odpowiedź jest banalnie prosta – paryżanie nie mogli
wypełnić kwot przychodów i rozchodów w sposób uczciwy. Sami
tłumaczą, że zawsze działali zgodnie z wszelkimi zasadami, a wydatki, na które sobie pozwalają, są jedynie efektem ogromnych korzyści,
które przynoszą im umowy sponsorskie, m.in. z Fly Emirates czy
z Qatar Tourism Authority, z którym porozumienie szacują na 175
milionów euro. Szczycą się także,
że ich przychody reklamowe przewyższają te Realu Madryt czy Manchesteru United, co wzbudza duże
wątpliwości, a wręcz jest niewiarygodne. W rzeczywistości sztuczne
zawyżanie umów sponsorskich to
sposób na przepchnięcie pieniędzy
od katarskiego rządu lub prywatnego właściciela tylnymi drzwiami.

Jak w inny sposób obejść
regulacje UEFA?

Oprócz kupna Neymara czy
Yuriego (16 milionów euro), PSG
wzmocnił młodziutki Mbappé. Oficjalnie został jedynie wypożyczony
z AS Monaco, ale wątpliwe jest, że
chodzi o sprawdzenie napastnika.

Francuz za rok ma zostać na stałe
wykupiony z Księstwa za 180 milionów euro. Wypożyczenie redukuje
koszty, które klub musiałby ponieść
w tym sezonie, jedynie do wynagrodzenia zawodnika. W umowie transferu czasowego widnieje klauzula
wykupu, co oznacza, że po upływie
terminu wypożyczenia klub może
na stałe sprowadzić piłkarza, płacąc
za jego transfer. Tymczasem zawodnik już teraz jest częścią drużyny.
Ponadto wypożyczenie może trwać
nawet dwa lata, co pozwala klubowi
planować w tym czasie swoje
działania w sferze finansowej w taki
sposób, by po upływie wypożyczenia transfer zawodnika stał się
możliwy w świetle reguł FFP.
Innego rodzaju sposobem na obejście regulacji UEFA jest wykupienie się przez samego piłkarza.
UEFA już poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie Neymara
i niewykluczone, że paryżanie odwołają się do tego rozwiązania. Istnieje teoria, że Brazylijczyk rzekomo sam zapłacił za swój transfer
dzięki pieniądzom z katarskiego
funduszu inwestycyjnego, które
miał otrzymać za promowanie mundialu w Katarze. Jeśli włodarze PSG
będą w stanie poprzeć to racjonalnymi argumentami i wykazać odpowiednie dokumenty, to nie grozi im
żadna kara. Transfery coraz częściej

są owiane tajemnicą, ale sposobów
na radzenie sobie z FFP jest z pewnością więcej, niż można sobie wyobrazić. Gra jest warta świeczki.
Po transferze Neymara trudno
mówić o tym, by futbol nadal był
taki sam. Wydarzenie to stało się
swoistą rewolucją, a dotychczasowe
pojmowanie futbolu odeszło do lamusa. Wielkie pieniądze wyznaczają drogę, którą zmierza świat
piłki nożnej. Niewykluczone, że te
wykładane z prywatnych kieszeni
oznaczają rozwój dyscypliny, jednak mimo wszystko chce się tupnąć
nogą i wyrazić swój sprzeciw, bo to
przecież także duże zagrożenie,
psucie rynku transferowego i nieczysta gra wobec tych, którzy tymi
pieniędzmi zwyczajnie nie dysponują. FFP z kolei nie działa na tyle
skutecznie, by temu przeciwdziałać.
Sprawa PSG jest cały czas rozpatrywana, procedura może potrwać
jeszcze kilka miesięcy, ale jeśli
nie zakończy się konkretną karą
– z oczywistym pominięciem
kary finansowej – to z pewnością
w niedługim czasie ktoś wyłoży
300 milionów euro, by sprowadzić
jednego z piłkarzy do siebie. Regulacja UEFA w dużej mierze działa
tylko teoretycznie. Jeśli możliwe
jest obejście prawa, to najwyższy
czas na jego zmianę.

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA
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Justyna Kowalczyk ma na
koncie pięć medali olimpijskich i osiem krążków
mistrzostw świata, ona
ma trzy medale olimpijskie i 13 krążków wywalczonych w biegowych
i biathlonowych mistrzostwach globu. Kowalczyk
zna prawie każdy Polak,
ją znają nieliczni.
Tymczasem Katarzyna
rogowiec to sportsmenka z krwi i kości.

gach narciarskich i trzema medalami z biathlonowych mistrzostw
świata. Do kolekcji dołoży również
Kryształową Kulę w biegach i drugie miejsce w biathlonowym Pucharze Świata.
Po licznych sukcesach Polka planowała start na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. W 2014 roku miała
po raz kolejny zawalczyć o medale,
do Rosji jednak nie pojechała, bo
jej start… nikogo nie interesował.
Znana i wspierana za granicą, a ignorowana w Polsce w 2013 roku
urodziła dziecko. Jeszcze w ciąży
spotkała się z minister sportu Joanną Muchą, która obiecała, że w
drodze na Igrzyska mistrzyni niczego nie zabraknie. Jak później się
okazało, były to słowa rzucone na
wiatr. Kasia, po urodzeniu dziecka,
do sportu wróciła bardzo szybko,
bo w pierwszym starcie od razu
osiągnęła minimum olimpijskie.
Niestety, z olimpijskiego startu zrezygnowała sama. Nie mogła przygotować się do niego na wysokim
poziomie, a mistrzyni olimpijskiej
nie przystoi biegać w ogonach.
Nie miała pieniędzy na obozy wysokogórskie, dietetyka, masażystę,
związek nie pomógł jej nawet
w zorganizowaniu opiekunki dla
dziecka. Stwierdziła wtedy ironicznie, że Justyna Kowalczyk, po
dwóch treningach w Wiśle, na IO
również by nie pojechała.

Niezauważona

K

Bieganie zamiast zjeżdżania

Rogowiec od dziecka miała do
czynienia ze sportem, bliskie były
jej zwłaszcza sporty zimowe, których pasjonatem był jej ojciec. Jak
kiedyś powie: „rodząc się w górach
jest się naznaczonym przez sporty
zimowe i narty”. Na początku korzystała jedynie z nart zjazdowych.
W małej Rabce było to interesujące
zajęcie dla małego dziecka.
Zjeżdżała, sport traktując jedynie
jako zabawę.
Wiek dojrzewania przyniósł Kasi
powolne odkrywanie swojej niepełnosprawności. Dostrzegła wreszcie, że nie jest, jak jej się przez lata
wydawało, pełnosprawna, że nie
tylko wygląda inaczej. W wieku 18
lat, kiedy dojrzewała, chciała jak
każda dziewczynka wyglądać ładnie. Próbowała wtedy dopasować
dla siebie protezy rąk, z tego pomysłu jednak zrezygnowała.
Do klubu sportowego, świetnie
ucząca się Rogowiec trafiła dopiero
na piątym roku studiów na Akade-

Naprzód
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asia urodziła się jako
pełnosprawna dziewczynka. W 1980 roku, gdy miała
trzy latka, spotkał ją tragiczny wypadek. Podczas żniw w gospodarstwie rodziców jedna z maszyn obcięła jej ręce do połowy. Wypadku,
jak sama mówi, nie pamięta. Ten
okres pamięta jedynie ze wspomnień rozlicznych ciotek, wujków
oraz sąsiadów. Początkowo nie wiedziała, że jest niepełnosprawna, wydawało jej się, że wygląda po prostu
inaczej. Z problemem niepełnosprawności w małej Rabce Kasia nie
miała styczności. Choć wiele czynności sprawiało jej problemy, już
jako dziecko chciała pokazać, że nie
odstaje od swoich rówieśników i jest
w pełni samodzielna.
Gdy w szkole podstawowej nauczycielka od prac ręcznych pozwoliła, by pewne zadania mama wykonywała za Kasie, bo jak stwierdziła
„dziewczynka bez rąk serwetki nie
uszyje”, ona nauczyła się szyć zębami. Wtedy po raz pierwszy pokazała, że dla niej niemożliwe nie istnieje. W kolejnych latach z podobnymi przeciwnościami losu radziła
sobie równie dobrze.

Największa polska gwiazda Igrzysk Olimpijskich w Turynie
mii Ekonomicznej w Krakowie.
Wtedy rozpoczęła profesjonalną
przygodę ze sportem. Jak zawsze
powtarza, sądziła, że będzie
zjeżdżać, trafiła jednak na mało
popularne wtedy narty biegowe.
Choć naturalniejsze w jej sytuacji
wydawało się zjeżdżanie, a nie
wbieganie pod górę, to właśnie
bieganie i strzelanie stało się jej
drugim życiem.

Początek drogi

Na swoje pierwsze igrzyska
paraolimpijskie Kasia pojechała
w 2002 roku do Salt Lake City. Gdy
Adam Małysz sięgał po dwa olimpijskie medale, ona wywalczyła w
debiucie czwarte miejsce na dystansie 5 kilometrów techniką klasyczną.
Warto nadmienić, że z USA polscy
paraolimpijczycy wrócili z trzema
krążkami, w tym dwoma wywalczonym w biegach narciarskich. Cztery
lata później do włoskiego Turynu
Kasia jechała już jako gwiazda światowego sportu, która sukcesy odnosiła zarówno w biegach narciarskich,
jak i w biathlonie.
Worek z medalami Rogowiec
otworzyła w 2003 roku. Na drugi
stopień podium biegowych mistrzostw globu wskoczyła wtedy aż

trzykrotnie. W kolejnych latach nie
spuszczała z tonu, trenując, choć
nie było do tego dobrych warunków, na najwyższych obrotach.
Każdego dnia zmagała się z brakiem tras oraz porządnego sprzętu.
Mieszkając w Krakowie musiała iść
ze sportem na wiele kompromisów.
W przygotowaniach do imprezy
życia pomógł jej rower, który dostała w nagrodę za biathlonowe
mistrzostwo świata wywalczone
w 2005 roku. W tamtym sezonie do
złota dorzuciła jeszcze trzy medale.

Przez cierpienie do gwiazd

Igrzyska Olimpijskie w Turynie
to dla polskich kibiców przede
wszystkim wspomnienie medali Tomasza Sikory i fenomenalnego debiutu Justyny Kowalczyk. W niedzielę 12 marca, włoskie słońce najjaśniej zaświeciło jednak dla Katarzyny Rogowiec. Polka, deklasując
rywalki, wygrała bieg na dystansie
5 km. Po wyścigu nie kryła łez, które początkowo wylewała, jednak
nie ze szczęścia, a z bólu. „Przez
cierpienie do gwiazd”, jak wielokrotnie przy okazji startów Justyny
Kowalczyk powtarzał Tomasz
Zimoch, szła również Katarzyna
Rogowiec.

W wywiadzie dla TVP nie mówiła jednak o swojej pracy, mówiła
za to o ogromnej miłości do rodziców, którym zawdzięcza wszystkie
swoje sukcesy. Podobnie powie kilka dni później, gdy po raz drugi zostanie mistrzynią olimpijską, tym
razem na dystansie 15 kilometrów.
O medal Kasia otrze się także w kolejnym starcie, na dystansie 10 km,
tam jednak tuż przed finiszem
upadnie i skończy wyścig czwarta.
Po latach, na premierze znanego filmu „110%” powie, że w Turynie
zemdlała i na kilka chwil potrzebowała maski tlenowej.

Sukces goni sukces

Kolejne lata startów, to kolejne
sukcesy świetnej poliglotki – Kasia
biegle włada językami angielskim
oraz włoskim, dodatkowo mówi
również po rosyjsku i hiszpańsku.
Igrzyska w 2010 roku przyniosą jej,
jak powie dziennikarzom, dzięki
dopingowi polskiej ekipy, brązowy
medal w ostatniej konkurencji –
biegu na 15 km.
Kolejny, 2011 roku, to zdecydowanie najlepszy i ostatni medalowy
występ Polki. Rogowiec zimę skończy z sześcioma(!) medalami – trzema srebrami wywalczonymi w bie-

W 2008 roku Rogowiec wzięła
udział w nietypowej wyprawie na
Kilimandżaro. Najwyższy szczyt
Afryki mistrzyni zdobyła razem z innymi polskimi niepełnosprawnymi.
W ekspedycji zorganizowanej przez
Fundację Anny Dymnej wzięli udział
m.in. Jasiu Mela oraz Jarosław Rola
(paraolimpijczyk z Turynu).
Obecnie 40-letnia sportsmenka,
która przez lata otrzymywała najróżniejsze nagrody od najważniejszych osobistości w Polsce, pracuje
w zwykłym biurze. Kasia przez lata
pokazywała, że jest w pełni samodzielna – sama prowadzi samochód,
sama gotuje, sama obiera mandarynki. W 2010 roku postanowiła pomóc innym, przez lata dyskryminowanym z powodu swojej niepełnosprawności, polskim sportowcom.
Jak się okazało, sama potrafiła
przez lata pomagać, a jej, jako wielokrotnej mistrzyni, w przygotowaniach do Soczi nie pomógł nikt.
Z bólem serca przyjaciele i nieliczni fani Kasi Rogowiec obserwowali jej bój o normalność. Chciała
być samodzielna i była samodzielna, władzę prosiła jedynie o to, o co
prosi każdy sportowiec – możliwość treningu i sprzęt. Nawet na to nie
mogła liczyć. W jednym z wywiadów powiedziała, że zdaje sobie
sprawę, iż pewne rzeczy zawsze będzie robić wolniej niż inni, a innych
nie będzie w stanie zrobić nigdy.
Powinniśmy jednak powiedzieć inaczej: są rzeczy, których ci inni nigdy nie zrobią tak szybko jak ona.

Aleksandra KONIECZNA
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Jak zostać Świętosławą swojego życia?
Wcale nie tak łatwo być większym sukcesie. Miałam okazję
królową, a na pewno nie poznać kobietę, która kilkanaście
jest łatwo pełnić władzę lat temu otworzyła swoją własną
szkołę językową i zupełnie sama
nad Szwecją, danią, Nor- prowadziła ją przez 7 lat. Bez żadwegią i Anglią. Tej rzeczy nego doświadczenia udało jej się
dokonała Świętosława, w dość małym mieście odnieść wielki sukces. W oczach tej kobiety wicórka Mieszka i dać było radość, jaką dał jej powrót
i dobrawy, która w wieku do tego wspomnienia. Była naprawzaledwie 15 lat zaczęła dę dumna z tego, co sama osiągnęła.
pełnić obowiązki jako
Nie bój się wypowiadać
żona, królowa, a potem publicznie!
matka kilku dzieci.

Zacznij doceniać samą siebie!

Warsztaty, które były wplecione
w plan konferencji, miały podbudować uczestniczki, nauczyć je, jak
myśleć pozytywnie i doceniać swoje wszystkie osiągnięcia. Pierwszym zadaniem była rozmowa z zupełnie obcą osobą o swoim naj-

„z niemieckiej strony
– na erasmusie, z polskiej
– normalny student na
pierwszym roku”

U

niwersytety z Poznania
i Kilonii łączy wieloletnia
współpraca, sięgająca
1984 roku, dzieli zaś tylko język.
Czy aby na pewno? Okazuje się, że
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a silna kobieca postać stanowi autorytet dla wielu kobiet, m. in. dla Katarzyny
Stróżyńskiej – założycielki fundacji
POMIĘDZY. To właśnie dzięki niej,
w sobotę 2 grudnia 2017 r. w auli
Politechniki Poznańskiej, kobiety
miały okazję bliżej poznać historię
Świętosławy oraz dowiedzieć się,
jak radzić sobie w zawodach, w których dominują mężczyźni.
W ramach konferencji „Rozbijamy szklane sufity” odbyły się nie
tylko wykłady, lecz także niezwykle
wartościowe warsztaty i wywiady.
Na scenie pojawiła się spawaczka,
sędzina, prawniczka, trenerka, projektantka, inżynierka, testerka oprogramowań komputerowych, a nawet
instruktorka samoobrony. Zawodów
było wiele, ale cel jeden – nauczyć
uczestniczki konferencji odnosić
sukcesy w męskim zespole.

Na scenie pojawiła się też Sylwia
Zapalska, która przez 47 lat pełniła
zawód sędziny, prywatnie zajmowała się swoją niepełnosprawną
siostrą, a jednocześnie udało jej się
założyć pierwszy klub BPW (Business Professional Women) w Polsce. Odniosła ogromny sukces,
połączyła wiele kobiet, które wspólnie chcą dostarczać wiedzy, której
większa część płci pięknej nie posiada.
Swój głos miały również
wykładowczynie z wydziału
WNPiD – dr Iwetta Andruszkiewicz
(politolog i ekonomista), dr hab.
Elżbieta Lesiewicz (politolog i historyk) oraz dr Alina BalczyńskaKosman (politolog). Opowiadały
one o roli kobiety w mediach, ekonomii i polityce. Podjęły temat dość
współczesny – wykazały, że kobieta
w dzisiejszych czasach zarabia 70%
płacy, którą, za taką samą pracę,
otrzymuje mężczyzna. Ponadto kobiety są częściej brane pod uwagę,
jeśli chodzi o zwolnienia ze stanowisk. Rzadziej wypowiadają się
publicznie na tematy polityczne czy
ekonomiczne. Wykładowczynie
WNPiD zwróciły także uwagę na
fakt, że dyskryminacja płci żeńskiej
wciąż istnieje. Wprawdzie nie jest
tak zaawansowana, jak w czasach
średniowiecznych czy w trakcie
wojen, lecz nadal zauważalna.

Zarabiaj godnie!

Odbywająca się już od czterech lat konferencja to nie tylko wykłady, lecz także wywiady i
warsztaty podczas których uczestniczki mogą lepiej się poznać

Powiedz głośno, ile masz lat!

W czasie konferencji padło wiele
pytań, jednak żadna z prelegentek
nie odważyła się poruszyć tematu
wieku. Nieoczekiwanie sama prowadząca i pomysłodawczyni konferencji powiedziała: „Ja mam 50 lat!
Która z Was też jest szczęśliwą

50-tką?!’’. Ku mojemu zaskoczeniu
ręce w górę podniosła znaczna
część kobiet, a jedna z uczestniczek, która opowiadała wcześniej
historię Świętosławy, wstała
z miejsca i krzyknęła: „Ja mam
79 lat… i dwa razy w tygodniu chodzę na zumbę!’’ Atmosfera znacznie
się rozluźniła, a oklasków, śmiechu
i łez nie było końca.

Uczestniczki konferencji miały
także okazję dowiedzieć się, co robić, aby godnie zarabiać. Opowiadała o tym bardzo żywiołowa Beata
Grudzińska, która, nie owijając w
bawełnę, wyjaśniła, jak rozmawiać
z przyszłym pracodawcą, aby sam
w pewnym momencie zaproponował nam stawkę jeszcze wyższą niż
oczekujemy.
Zwieńczeniem całej konferencji
było wspólne śpiewanie pieśni z
czasów Świętosławy oraz wręczenie upominków dla uczestniczek.
Każda z występujących kobiet zaprezentowała się z niesamowitą
klasą, o czym świadczył ich elegancki strój, odpowiedni dobór słów
oraz sposób poruszania się po scenie. Patrząc na te kobiety chce się
odnosić sukcesy. Podczas konferencji padło nawet stwierdzenie:
„W męskim świecie radzę sobie
dobrze, nawet lepiej niż nie jeden facet’”. Tylko prawdziwie dumna i pewna siebie kobieta potrafiłaby w taki
sposób wypowiedzieć się publicznie.
Była to już IV edycja konferencji
o takiej tematyce. Na przestrzeni lat
można zauważyć, że wydarzenie to
przyciąga coraz większą publiczność. Kobiety chcą się dokształcać
i stawać się lepsze w tym, co robią.
Zdają sobie sprawę, że nigdy nie
jest za późno, aby osiągnąć sukces.
Prelegentki udowodniły, że każdy
odnajdzie się w tym, w czym czuje
się najlepiej. Mężczyzna może być
pielęgniarzem, a kobieta spawaczką. On może zapowiadać pogodę na kolejny tydzień, a ona komentować na żywo debatę polityczną. Bycie Świętosławą swojego
życia nie oznacza zostać prawdziwą
królową i władać Danią czy Norwegią. Być Świętosławą to władać
swoim życiem z koroną na głowie
i dumnie podniesioną głową.

Aleksandra GÓRECKA

Owocna współpraca
nie do końca. W 2013 r. poznański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz kiloński Christian-Albrechts-Universität uruchomiły
wspólnie międzykulturowy kierunek studiów. Uczelnie zapewniają
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dwujęzyczne lub, jak kto woli, dwukulturowe studia o nazwie „Polacy
i Niemcy w Europie” w stacjonarnym
trybie studiów drugiego stopnia.
4 semestry, z których dwa studenci obu uczelni spędzają razem,
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mają uściślić współpracę międzyuniwersytecką. Głównym celem
jednak, jak przyznają sami zainteresowani, jest to, by poznać kulturę
i kraj sąsiada. Już w styczniowym
numerze wywiad z zachodnimi
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sąsiadami, studiującymi ten kierunek. Opowiedzą m.in. o tym, co
lubią w Poznaniu i jak radzą sobie
w polskiej kulturze, a także nieco
o współpracy naszych uczelni.
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