
Hawajska+ Powrót asów

Bezpłatny miesięcznik
Nr 65 � LIsToPad 2018

Źr
ód

ło
:t

w
itt

er
/@

itv
pk

or
ea

Lata niewoli i uporczy-
wej, desperackiej walki.

Walki o własną ziemię,
tożsamość, język i kultu-

rę. Praca u podstaw
i niezłomna wiara. To

wszystko poprzedzało
dzień 11 listopada 1918

roku, czyli najważniejszą
datę w najnowszej histo-
rii Polski. I to właśnie od

tej daty minęło równo sto
lat. Jak Polska wykorzys-

tała cały wiek?

Choć odzyskanie upragnionej
wolności było dla milionów
obywateli urzeczywistnie-

niem marzeń i wygraną w tej okrut-
nej walce, to jednak nie był to ko-
niec kłopotów, bowiem Polska, jako
niepodległy wreszcie byt, musiała
zmierzyć się z szeregiem proble-
mów.

Dwóch architektów

W początkach istnienia w pań-
stwie polskim najważniejszą rolę
można przypisać dwóm czołowym
postaciom - Józefowi Piłsudskiemu
oraz Romanowi Dmowskiemu. To
właśnie ta dwójka polityków miała
ogromny wpływ na ówczesny obraz
Rzeczypospolitej, ale przy okazji
niezwykle różniła się w swoich
wizjach. O grupach Piłsudskiego
zwykło się mawiać, że prowadzą
one działalność niemal terrory-
styczną, co też miało swoje
przełożenie na wydarzenia majowe
z 1926 roku, w wyniku których za-
prowadzono w Polsce rządy autory-
tarne. A Dmowski? Był politykiem
dialogu, bardziej dyplomatą, aniżeli
żołnierzem. I taką też politykę pro-
wadził – opartą na porozumieniu.
Czy zatem można jednoznacznie
stwierdzić, który z nich miał więcej
racji? Spory odnośnie oceny wciąż
trwają, lecz pewne jest tylko jedno.
Ówczesna sytuacja polityczno-
społeczna była całkowicie wyjątko-

wa i takich też działań wymagała.
A wiary i poświęcenia dla wyższej
sprawy nie można odmówić żadne-
mu z nich.

Złote dekady mężów

Niezwykłe szczęście miała młoda
Polska do mężów stanu. Poza wy-
mienionymi wcześniej kolosalną
rolę w kreowaniu niepodległości
odegrał nie kto inny, jak Ignacy Jan
Paderewski, często wymieniany na
równi z pozostałą dwójką jako ten,
który był najbardziej w centrum
i łączył wszystkie ich pozytywne
cechy, a przy okazji realizował się
jako świetny dyplomata. Z pewnoś-
cią w rozmowach pomagał fakt, iż
jako muzyk był wówczas gwiazdą
światowego formatu, przez co
z łatwością mógł prowadzić rozmo-
wy z najważniejszymi osobami.
Równie istotną postacią był

Władysław Grabski. Dzięki swojej
skutecznej reformie walutowej ura-
tował gospodarkę kraju od zapaści,
przy okazji stabilizując walutę i za-
trzymując galopującą inflację. To
właśnie jemu zawdzięczamy polski
złoty oraz Bank Polski.

A więc wojna

Niestety, czasu na budowanie nie
było zbyt wiele, bo już w 1939
roku rozpoczął się najbardziej
krwawy konflikt, jaki widział
świat. Teoretycznie, w ostatecznym
rozrachunku to właśnie Polska stała
po stronie zwycięskiej koalicji. Jed-
nak rzeczywistość wyglądała
znacznie gorzej. Wymordowano
miliony obywateli, w tym także
ówczesny kwiat narodu – naukow-
ców, polityków i artystów. To
wszystko doprowadziło do tego, że
Polska stała się jedną z kart przetar-

gowych w rękach zagranicznych
mocarstw, bez realnego wpływu na
przebieg rozdania.

Narody wiecznej przyjaźni

Koniec wojny nie był końcem
walk, ponieważ obecność Polski na
mapie nie oznaczała suwerenności.
Mimo że udało się pozbyć jednego
okupanta, kraj stał się państwem sa-
telickim Związku Radzieckiego.
Z perspektywy czasu można to oce-
nić jako jedną z największych pol-
skich tragedii w historii. Kraj, który
wymagał odbudowy na wielu płasz-
czyznach, dokonywał jej na modłę
doktryn sowieckich, czego efekty
straszą do dziś. Dodatkowo ograni-
czona wolność i tępienie przejawów
kreatywności tylko dopełniały bez-
nadziei tego okresu zwanego komu-
nizmem. Bo jak inaczej ocenić
okres, w którym przeciętny pracow-

nik zarabiał w przeliczeniu kilka
dolarów miesięcznie, w którym wy-
jazd za granicę był dla milionów
marzeniem nie do spełnienia, a jaki-
kolwiek przejaw sprzeciwu wobec
władzy mógł wiązać się z interno-
waniem, więzieniem czy pobiciem?
I wreszcie był to czas, w którym
Polak podnosił rękę na swojego
brata tylko dlatego, że ten chciał
lepszego bytu dla swojej rodziny,
w swoim własnym państwie.

W centrum Europy

Po latach nieustannych konflik-
tów przyszedł wreszcie czas, kiedy
to Polacy pozbyli się komunizmu, a
w kraju zapanowała demokracja. To
właśnie wtedy nastał moment, w
którym można było pokazać, na co
stać naród. Wreszcie Polacy mogli
skupić się na pracy, a nie ciągłej
walce. Oczywiście, okres transfor-
macji i reform nie był łatwy. Opie-
wał w wiele sukcesów jak wprowa-
dzenie gospodarki wolnorynkowej
czy wejście do Unii Europejskiej.
Zapoczątkował również wiele nega-
tywnych procesów, jak obserwowa-
ne i nader widoczne obecnie po-
działy na tle politycznym i społecz-
nym.

Zjednoczenie z czasów za-
grożenia odeszło w niepamięć,
a dziś jesteśmy świadkami noto-
rycznych sporów pomiędzy
rządzącymi, które z łatwością roz-
powszechniane są wśród zwykłych
ludzi. Idealnym przykładem niech
będzie sam spór wokół obchodów
Święta Niepodległości, który rok
w rok podgrzewa nastroje i odbiera
szansę wspólnego świętowania. Czy
jednak wszystko zostało zaprze-
paszczone? Zdecydowanie nie, al-
bowiem Polska jest liczącym się
państwem na arenie europejskiej,
a także ma predyspozycje gospodar-
cze do dominacji w regionie. Do
osiągnięcia celów, tak jak niegdyś
do odzyskania niepodległości, po-
trzebna jest jednak zgoda.

Dawid SZAFRANIAK
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„Chłopie co ziemniaki kopiesz, wybierz Tomka na radnego!
Babo co gotujesz rosół, idź na Tomka i zagłosuj! Razem

kisimy kapustę, z Kowalem w gminie lata tłuste”. Śpiewał
jeden z kandydatów w minionych wyborach samorządowych.

Inni również zaskakiwali swoimi pomysłami, dla kogo
okazały się one zgubne?

Bukmacherzy i eksperci nie mają złudzeń. Zdecydowanym faworytem
rozpoczynającego się sezonu w skokach narciarskich jest Kamil Stoch.
Sprawdzamy, jakie wyzwania czekają na polskich lotników
w najbliższych miesiącach oraz kto może pokrzyżować medalowe
plany naszych asów.4 6-7

Obchody Święta Niepodległości od lat budzą wielkie emocje

100 lat Niepodległej



wygląda inaczej także, gdy ma się
dzieci. Wtedy ich nie miałam, teraz
oczekuję drugiego. Dzisiaj na pewno
bałabym się bardziej. Pośrednio
o siebie, ale naprawdę byłby to strach
o dzieci. Gdy za kogoś się odpowia-
da, inaczej odbiera się takie sytuacje.

Miłość do Putina wyrosła wsku-
tek przywiązania do caratu, po-
czucia bezpieczeństwa czy sku-
tecznej propagandy połączonej
z ludzką głupotą?

Jestem daleka od osądzania tej
wielkiej miłości Rosjan do Putina,
w sensie nazywania ich złymi czy
głupimi. Trzeba powiedzieć uczci-
wie, że nawet jeśli Putin nie miał
prawie 80% poparcia, to ponad 50%
miał na pewno. Nawet jeśli wynik
wyborczy jest podkolorowany, Putin
i tak wygrałby wybory w pierwszej
turze. Nie ma nikogo, kto mógłby
mu zagrozić. Pytanie, jak będą wy-
glądały następne wybory i czy Putin
zmieni konstytucję, aby w nich wy-
startować czy wskaże następcę. Za-
wsze raczej staram się wyborców
Putina zrozumieć niż osądzać czy
obrażać. Nie chodzi o ich uspra-
wiedliwianie, tylko o uświadomienie
sobie mechanizmów i przyczyn.

Rosjanie mają doświadczenia, które
do tej pory odbijają się na ich zacho-
waniu. Lata 90. to była dla nich trau-
ma. Porównują je do lat powojen-
nych, dlatego nienawidzą Gorbaczo-
wa oraz Jelcyna. Dla nich, przynaj-
mniej dla tych, co pamiętają, Putin
był kimś, kto przywrócił porządek.
Zaczęto znów wypłacać pensje,
emerytury. Starsze pokolenie o tym
pamięta, młodsze nie ma takiej
możliwości, chociaż też całkiem
często zdarzają się wśród niego
miłośnicy Putina. Nie wiem, czy
mają to zapisane w genach, ale Ros-
jan można „nakarmić” poczuciem
wielkości własnego państwa.
Słyszałam to dziesiątki razy, także
na Krymie. Nieważne, że nie ma
wody czy prądu, że ceny poszły
w górę. Ważne, że teraz jesteśmy
częścią wielkiego mocarstwa, które
może się przeciwstawić Stanom
Zjednoczonym, które z jednej strony
są ich wrogiem, z drugiej – naj-
większą fascynacją. Wyjazd do USA
jest czymś super, podobnie jak
jeżdżenie mercedesem czy noszenie
Levisów. To jest trudno definiowal-
ne, bo stosunek do USA jest bardzo
ambiwalentny: nienawiść, podziw
i zazdrość jednocześnie. Na pewno
nie bez znaczenia jest też skuteczno-

ść polityki Putina. Przynajmniej na
niektórych polach. To polityka pro-
wadzona zgodnie z zasadą: cel uś-
więca środki, czego przykładem
mogą być wydarzenia w Czeczenii
lub późniejsze, w Donbasie. Nie-
istotne, że giną ludzie – jest cel nad-
rzędny. Putin nie uczynił z Rosji kra-
ju mlekiem i miodem płynącego.
Sprawił, że państwo zaczęło działać
na podstawowym poziomie, ale ro-
syjska prowincja to wciąż bida z
nędzą. Wsie są w opłakanym stanie,
wymierają, w domach nie ma
bieżącej wody, ziemia leży
odłogiem. Tak wyglądają realia, gdy
się wyjedzie 200 km za Moskwę lub
inne duże miasto. Sytuacja odrobinę
uległa zmianie po wprowadzeniu
przez Zachód sankcji. Państwo stara
się być bardziej samowystarczalne.
Cały czas jednak takie kwestie jak
budowa placów zabaw dla dzieci czy
kanalizacja na wsi są na dużo dal-
szym planie niż budowa nowych ra-
kiet, których będzie bał się Zachód.
Rosjanie w większości to akceptują.
Nie chciałabym tego nazywać
„głupotą”. To często cudowni, nie-
zwykle gościnni ludzie, których po-
glądy polityczne zostały ukształto-
wane przez lata, przez doświadcze-
nia historyczne i w dużej mierze

przez propagandę, którą Rosjanie
naprawdę potrafią robić jak mało
kto. Sama, gdy oglądałam przekazy
rosyjskiej telewizji, stwierdziłam, że
można uwierzyć w to, co mówią.
Nie dziwię się, że ludzie, dla których
jedynym czy podstawowym źródłem
informacji jest rosyjska telewizja
czy w ogóle rosyjskie media main-
streamowe, narzucony przez nie
przekaz przyjmują jako obo-
wiązujący.

Niektóre cerkwie w słowiańsku
zostały zaangażowane w prze-
chowywanie broni dla Rosjan.
Jak duchowni angażowali się w
konflikt na Ukrainie? Pełnili
rolę pasywnych obserwatorów,
a może posyłali instrukcje z koś-
cielnej mównicy?

Nie zajmowałam się tym tematem
dogłębnie, ale z tego, co mi wiado-
mo, duchowni przechowywali broń,
a nawet był przypadek, w którym
Rosyjska Cerkiew Prawosławna ne-
gocjowała uwolnienie obserwato-
rów OBWE, co z pewnością świad-
czy o tym, iż nie byli bezczynni.
Duchowny, który przechowywał
broń, musiał się na to zgodzić. Msze
prawosławne wyglądają zupełnie
inaczej od katolickich, co mimo

2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Wywiad, który się odbył

Autorka książki w latach 2010-2014 była korespondentką TVP w Moskwie
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W lewej dłoni trzymam książkę z czarną okładką. Putinowskie oczy patrzą w moją stronę, a ja snuję domysły na
temat autorki reportaży. Jaką ma barwę głosu? Jest wysoka czy niska? Będzie wobec mnie uprzejma, a może po-

częstuje mnie chłodem? odpowiedzi na te pytania znajduję po odbyciu trzygodzinnej rozmowy.
arlecie Bojke, korespondentce TVP, która relacjonowała na żywo ukraiński konflikt, można przypisać trzy cechy:

ambitność, skromność, serdeczność.

Niejednokrotnie groziło Ci nie-
bezpieczeństwo. Co sprawiało,
że odwaga górowała nad stra-
chem? arleta Bojke boi się cze-
gokolwiek?

Oczywiście, że się boi. Tak na-
prawdę strach często był większy
przed podjęciem pracy. Podczas rea-
lizacji materiału człowiek jest sku-
piony na zadaniach oraz na ogrom-
nej presji czasu. W wojennych wa-
runkach trzeba myśleć o tym, gdzie
da się przejechać, ile czasu to zaj-
mie, czy zdążymy dojechać tam
gdzie chcemy, czy może nas coś za-
trzymać, czy będzie Internet, przez
który wysłaliśmy większość mate-
riałów. Czasami mieliśmy do dyspo-
zycji wóz transmisyjny, ale on nigdy
nie stał w strefie bezpośrednio obję-
tej walkami, zawsze kawałek dalej.
Mieliśmy sprawdzone miejsca, ale
nigdy nie mieliśmy pewności, czy
tam nadal wszystko działa. Koledzy
z innej stacji mieli powiedzenie: „te-
raz będzie modlitwa do ukraińskiego
Internetu”. Czas zawsze naglił, bo
nawet najlepszy materiał niewysłany
na czas lądował w koszu. Skupienie
na pracy, opowiedzeniu interesującej
historii, napisanie jej i zmontowanie
tak bardzo zajmowało człowieka, że
miejsca na strach było stosunkowo
mało. Pamiętam jednak oczy ukraiń-
skiego żołnierza, który pokazywał
mi leje po rakietach i przekonywał,
że wystarczy jedno moje słowo, że
boję się wjeżdżać na tereny opano-
wane przez separatystów i on nasze-
go samochodu nie przepuści. Poje-
chaliśmy, ale ciarki przeszły mi po
plecach. Pamiętam noc w Doniecku,
kiedy dzwoniłam do operatora z py-
taniem, czy on także słyszy latające
nad hotelem helikoptery. Odpowie-
dział, że żadne helikoptery nie latają.
Poszliśmy nawet na dach sprawdzić,
czy rzeczywiście nic nad nami nie
lata, bo mi się cały czas wydawało,
że je słyszę. Na pewno było to od-
reagowywanie strachu. Podobno po
powrocie do domu zdarzało mi się
mówić przez sen o atakujących sepa-
ratystach. W moim przypadku bar-
dziej boję się o kogoś niż o siebie.
Człowiekowi wydaje się, że jest nie-
zniszczalny, co oczywiście nie jest
prawdą. Ale często bardziej bałam
się o operatora, szczególnie kiedy
się ode mnie oddalał. Jego wi-
działam z boku jakby bardziej obiek-
tywnie. Odczuwałam strach, kiedy
traciłam go na moment z pola wi-
dzenia, bo miałam np. wejście przez
telefon na żywo. Bardzo stresujące
było dla mnie to, że go nie widzę.
Uważam, że takie sytuacje nie po-
winny się zdarzać, a jeśli już muszą,
trzeba je ograniczyć do minimum.
Po to jesteśmy we dwoje, aby się na-
wzajem w pewnym sensie kontrolo-
wać. Samemu łatwiej jest przekra-
czać granice. Gdy się jest we dwójkę
jedno drugiego stopuje. Ten strach



od momentu, kiedy tro-
chę podrosłem i zacząłem

rozumieć, że 2 + 2 to nie
zawsze jest 4, a wszystko
zależy od sytuacji, w któ-

rej się znajdujemy, wie-
działem, że polityka jest
brudna. Natomiast sama

polska polityka zawsze
wydawała mi się dość

przaśna. Tu ktoś pokrzy-
czy, tam ktoś coś doda,

zrobi się wrzawa i media
zasypują nas kolejnymi
newsami na temat tego,

kto głośniej krzyczał i kto
co jadł w sejmie.

Jeszcze nigdy dotąd nie byłem
tak pewien, że szczytem ko-
mizmu w Sejmie nie są przepy-

chanki na Sali Plenarnej, ale sejmowe
komisje śledcze. Jak się jednak oka-
zuje te to istny crème de la crème.
„Pan jest zerem Panie Ziobro” - ten
tekst powtarzany jest jak mantra
przez obecnych zwolenników opozy-
cji anty-PiS, która szczególną niechę-
cią pała do ministra sprawiedliwości,
Zbigniewa Ziobry. Autorem tych
słów jest Leszek Miller, były premier
Polski za rządów SLD, który wypo-
wiedział je dokładnie 28 kwietnia
2003 roku podczas przesłuchania
przez sejmową komisję śledczą, która
badała aferę Rywina.

Wzorcowa komisja…

To jedyny ślad, jaki sejmowa ko-
misja badająca aferę Rywina zosta-
wiła w zbiorowej świadomości Pola-
ków. Niemal nikt nie pamięta już, że
pracowała w latach 2003-2004. Mało
kto przypomina sobie, że ujawniła
całą sieć podejrzanych połączeń świa-
ta biznesu i polityki, co mocno pod-
kopało wizerunek i zaufanie do wów-

czas rządzących. Okazało się bo-
wiem, że cała masa polityków lewicy
– od Leszka Millera przez Włodzi-
mierza Czarzastego, Józefa Oleksego
aż do Aleksandra Kwaśniewskiego,
ówczesnego prezydenta – była
w mniej lub bardziej podejrzany spo-
sób związana ze światem biznesu.

...czy pierwsza
ze zdegenerowanych?

Dziś, z perspektywy czasu pracę
tej komisji śledczej eksperci w dzie-
dzinie prawa, jak chociażby Antoni
Dudek, profesor politologii i historii
z UKSW, oceniają wysoko. Otwo-
rzyła ona oczy Polakom i spełniła
swoje zadanie bardzo dobrze. Warto
podkreślić, że komisja, której prze-
wodził Tomasz Nałęcz, była
pierwszą w historii Polski, jednak już
jej działalność stała się furtką do wy-
wierania nacisku na politycznych
przeciwników. Było tak chociażby
wówczas, kiedy politycy z SLD za-
ciągnęli przed jej oblicze Lecha Ka-
czyńskiego, ówczesnego prezydenta
Warszawy. Zrobili to, by na oczach
społeczeństwa wplątać polityka z
przeciwnego obozu do afery, która
zszargała wizerunek większości z 50
przesłuchanych świadków.

Kiedyś, a dziś

Po komisji z lat 2003-2004 poszło
już gładko. Kolejne komisje badały
sprawę śmierci Barbary Blidy i
Krzysztofa Olewnika, sprawę
wyłudzeń VAT czy sławną teraz aferę
Amber Gold. Mieliśmy już w sumie
9 komisji, a im dalej w las, tym mniej
pracy i dochodzenia prawdy, a więcej
polityki. Niestety, ale komisje śledcze

w kolejnych latach zdążyły zmienić
się z narzędzia do odkrywania fak-
tów, w narzędzie do umacniania wi-
zerunku i budowania swojej marki.

Show z celebrytami

Polityczne show i rozprawianie się
z przeciwnikami przyćmiło realną
rolę komisji. Dobitnie było to widać
w pracach tej powołanej na początku
kadencji PO-PSL, której oficjalna na-
zwa składała się z 88 słów i wymie-
niła nazwy trzech instytucji. Jej
członkowie chcieli wykazać, że PiS
miało stosować naciski na policjan-
tów i prokuratorów. Po 179 posiedze-
niach i 183 uchwałach Andrzej Czu-
ma z PO w swoim raporcie jedno-
znacznie stwierdził, że żadnych naci-
sków nie było. Później postulował,
by w przyszłości komisje tworzyli
niezależni eksperci, a nie posłowie,
gdyż podczas prac jego komisji
„emocje polityczne często górowały
nad zdrowym rozsądkiem”.

Doskonale widać te emocje przez
pryzmat działalności komisji ds. afe-
ry Amber Gold. Ostatnie przesłucha-
nie, kiedy to zasiadł przed nią Do-
nald Tusk, wywoływało salwy śmie-
chu, a nie skupienie na twarzach wi-
dzów. 7-godzinna farsa została już
dawno zamieniona na memy i obś-
miana w Internecie. Bowiem zarów-
no z ust członków komisji, jak i Do-
nalda Tuska, ale i wcześniejszych
przesłuchiwanych, nie może było
usłyszeć konkretów, które prowa-
dziłyby do poszukiwanej prawdy.
Jeno chleb i igrzyska. Kto nie wierzy
– niech zobaczy sam. Nagrań w sieci
nie brakuje. Wszak ostatnimi czasy
nietrudno o rozrywkę w Internecie.

Przemysław TERLECKI

pięknej oprawy, było dla mnie do-
syć trudne w odbiorze. Duchowni
nie mówią do ludzi. Kapłani modlą
się przed ikonostasem, a ludzie
mogą się do tej modlitwy
przyłączyć. Msza odprawiana jest
zazwyczaj w języku staro-cerkiew-
no-słowiańskim, więc zebrani częs-
to nie rozumieją np. śpiewanych
pieśni. W cerkwi nie występuje ka-
zanie w naszym rozumieniu tego
słowa, ale to nie znaczy, że duchow-
ni prawosławni się z ludźmi nie ko-
munikują i nie mają na nich
wpływu. Oni rozmawiają ze swoimi
duchownymi, uczestniczą w różnych
uroczystościach, w telewizji są pro-
gramy. Bardzo często wyrażają swo-
je poglądy polityczne przedstawiając
je jako słuszne dla religijnego
człowieka. Cerkiew wspiera
działania rosyjskich władz. Jeśli
chodzi o wojnę w Donbasie, jest
więcej dowodów na pomoc w prze-
wożeniu i magazynowaniu broni, nie
tylko Słowiańsk. Trudno więc mó-
wić o jakiejkolwiek bierności.

Jak Polacy powinni odbierać
wydarzenia, które można spiąć
pod hasłem „smoleńsk”?

W tej chwili, jest to trudne do od-
bioru. Główna oś podziału jest po-
między tymi, którzy uważają, iż na-
stąpił zamach, a tymi, którzy w to
nie wierzą. Myślę, że przez naj-
bliższe 50 lat nie będzie jednej
wersji wydarzenia, niezależnie
od tego, kto by ogłosił swój raport
i jaka to by nie była komisja, nawet
złożona z przedstawicieli wszyst-
kich państw świata. Zawsze się
znajdzie ktoś, kto nie uwierzy. To

jest chyba najsmutniejsze w tym
wszystkim, bo ludziom, którzy zgi-
nęli, należałaby się prawda, wyjaś-
nienie tego, co się stało. Poruszyła
mnie kiedyś wypowiedź Joanny Ra-
cewicz, która powiedziała, że nie
wie, co ma powiedzieć swojemu
dziecku, kiedy pyta jak lub dlaczego
zginął tata. Kiedy trzech profesorów
jest „za”, a trzech „przeciw” ciężko
jest dziennikarzowi ocenić, co się
wydarzyło. Jedyne, czego jestem
pewna, to że Rosja nie zachowuje
się w porządku w obliczu tej trage-
dii. Pierwsze dni po katastrofie po-
kazały solidarność Rosjan z Polaka-
mi, szybko jednak to uległo zmianie
i przestało wyglądać pięknie. Rosja-
nie nie chcieli z nami rozmawiać o
śledztwie. Gdyby chcieli być trans-
parentni, powinni chociaż raz do
roku udzielić wywiadu, wyjść na
konferencję prasową, aby odpowie-
dzieć na pytania polskim mediom w
sprawie śledztwa. Kontakty z rosyj-
skimi śledczymi prędko się urwały.

Rosja zaczęła wykorzystywać to
śledztwo politycznie, ukryła kontro-
lerów lotów, którzy byli na wieży
w Smoleńsku. Próbowałam ich szu-
kać wielokrotnie. Mimo że miałam
ich adres, teoretycznie rozmawiałam
z ich znajomymi, dotarcie do nich
było praktycznie niemożliwe. Te
rzeczy sprawiają wrażenie, że rosyj-
ski rząd jednak ma coś do ukrycia.
W obliczu ogromnej, ludzkiej trage-
dii, nie można powiedzieć, że Rosja
się zachowuje w porządku. Teraz
„Smoleńsk” jest sprawą polityczną,
zarówno w Polsce, jak i w Rosji.
Jestem przekonana, że Rosjanie w
sprawie śledztwa nic już nie robią,
ale go na razie nie zakończą, bo
wówczas musieliby się tłumaczyć,
dlaczego ciągle trzymają wrak Tu-
polewa, który jest politycznym
zakładnikiem Kremla. Z mojego
punktu widzenia on będzie nagrodą
dla polskich władz, jeśli na wrak
zasłużą i Rosjanie będą chcieli po-
kazać dobrą wolę. Na razie dobrej
woli nikt nie będzie pokazywał, bo
nasze relacje są najzwyczajniej w
świecie bardzo złe. Dlaczego Mosk-
wa miałaby teraz oddać wrak, skoro
ma asa w rękawie, którego później
będzie mogła wykorzystać?

Tytuł Twojej książki brzmi:
„Władimir Putin. Wywiad, któ-
rego nie było”. Liczysz na to, że
pewnego dnia uda ci się poroz-
mawiać z Putinem?

Jasne, że mam nadzieję, że kiedyś
uda mi się porozmawiać z Putinem
i na pewno nie jestem jedyna. Rosyj-
skie władze musiałyby jednak chcieć
udzielić wywiadu polskim mediom.

Na razie dwustronne relacje prze-
kreślają taką możliwość, chociaż
Rosjanie potrafią czasem zaskoczyć.
Potrafią zrobić coś, czego nikt się nie
spodziewa, o czym świat się już chy-
ba przekonał. Nie wiem, co będzie
dalej z samym Putinem. Teoretycznie
to jego ostatnia kadencja, ale trudno
sobie wyobrazić, żeby oddał władzę.
Być może więc nadejdzie taki czas,
kiedy Władimir Putin udzieli wywia-
du polskim mediom. Zakładając, że
do tego dojdzie, będzie to też na
pewno duże wyzwanie nie tylko dla
konkretnego dziennikarza, ale także
dla całej redakcji, która będzie mu-
siała zadbać o to, żeby był dobrze
przygotowany. Przede wszystkim
merytorycznie. Nie brakuje ludzi,
którzy uważają, że z nim w ogóle
rozmawiać nie należy. Z jednej stro-
ny jest to „gra w durnia”, jak to
ujęłam w książce, cytując kolegę, ale
z drugiej strony – uważam, że należy
próbować.

Rozmawiała Livia ROK
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Komisyjnie
mówimy„nie”

Komisje śledcze stały się elementem politycznej gry

Jasne, że mam nadzieję, że kiedyś uda mi się
porozmawiać z Putinem i na pewno nie jestem
jedyna. Rosyjskie władze musiałyby jednak

chcieć udzielić wywiadu polskim mediom. Na razie dwu-
stronne relacje przekreślają taką możliwość, chociaż Rosja-
nie potrafią czasem zaskoczyć.
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Kolejne wybory przeszły do
historii. Po kilku mie-
siącach walki o głosy zna-

ni są już wygrani, wiadomo też, kto
przegrał. W tym roku kampania
była wyjątkowo długa i agresywna
jak na wybory samorządowe, bo
nie toczyła się tylko o władzę lo-
kalną. Przede wszystkim była
sprawdzianem poparcia – zarówno
dla polityki rządu, jak i poczynań
opozycji.

Wszechobecne na przystankach,
płotach czy słupach ogłoszenio-
wych plakaty i banery z wizerunka-
mi kandydatów, wiece poparcia i
spoty wyborcze zdążyły zmęczyć
już chyba wszystkich. Zapewne na-
wet ci najbardziej zainteresowani
tematem polityki lokalnej odetchnę-
li z ulgą, że kampania się już skoń-
czyła. Teraz można z pewną dozą
rozrzewnienia i dużym przy-
mrużeniem oka spojrzeć na miniony
już okres przedwyborczy.

W Poznaniu ten czas minął dość
tradycyjnie. Poświęcony był
głównie krytykowaniu kontrkandy-
datów i składaniu mniej lub bar-
dziej realnych obietnic. Są jednak
w Polsce miejsca, gdzie zmagania
o władzę potrafiły wywołać uś-
miech na twarzach obywateli.
Zresztą, już w ciągu poprzednich
kampanii okazało się, że mogą być
one świetną rozrywką. Czasem, aż
żal kabareciarzy, bo życie (i polity-
cy) zdaje się ich wyprzedzać…

Kandydaci na włodarzy zarówno
największych, jak i tych trochę
mniejszych miast stawali na głowie,
by zdobyć przychylność wyborców.
Oczywiście nie byli w tych
działaniach zostawieni sami sobie.
Reprezentanci politycznego olimpu
zstępowali bowiem z wysokości
i rozjeżdżali się po kraju, aby
wspierać przedstawicieli swoich
partii w terenie. I tak w Polskę ru-
szyli Grzegorz Schetyna, premier
Mateusz Morawiecki, a nawet sam
prezes Jarosław Kaczyński.

Pierwszy kopacz

Jarosław Kaczyński, jak na lidera
przystało, sprawdza się w wielu
dziedzinach życia. W ciągu tej kam-
panii udowodnił, że praca fizyczna
mu niestraszna. Prezes Prawa
i Sprawiedliwości chwycił za łopatę
i wkopał ostatni słupek geodezyjny
wyznaczający przebieg przekopu
Mierzei Wiślanej. Zapowiadana już
od dawna inwestycja ma zapewnić
Elblągowi dostęp do Bałtyku i
uczynić go portem pomocniczym
dla Gdańska i Gdyni. Wszystko
byłoby w porządku, gdyby nie to,
że w sprawie przekopu nie ma jesz-
cze ani decyzji środowiskowej, ani
pozwolenia na rozpoczęcie budowy,
a wkopanie słupka było kolejną
tego typu uroczystością w przeciągu
ostatnich kilku lat. Dziwnym tra-
fem, zawsze zbiegają się one w cza-
sie z kampaniami wyborczymi.
Tego wydarzenia nie mogli oczy-
wiście przeoczyć internauci, którzy

błyskawicznie zaczęli tworzyć
memy.

2018. Bitwa warszawska

Pochylając się nad przebiegiem
kampanii wyborczej nie można po-
minąć tej dwójki. Ich starcia roz-
grzewały do czerwoności najchęt-
niej oglądane telewizje, najbardziej
opiniotwórcze tygodniki i portale
plotkarskie. Wyścig pomiędzy Pat-
rykiem Jakim i Rafałem Trzaskow-
skim nie dość, że był najdłuższy, to
charakteryzowała go największa

agresywność. Panowie nie szczędzi-
li sobie złośliwości i bezwzględnie
wypominali najdrobniejsze potknię-
cia. A było co wytykać, bo obaj
tych potknięć zaliczyli całkiem spo-
ro.

Gdyby dobrze się zastanowić, to
większość Polaków nie orientuje się
ile Warszawa ma dzielnic, o ich na-
zwach nie wspominając, prawda?
Problem w tym, że ta większość nie
startowała, nie startuje i nigdy nie
będzie startować w wyborach na
prezydenta stolicy. A oto popierany
przez Koalicję Obywatelską Rafał
Trzaskowski, sam przyznał, że nie
zna dzielnic Warszawy. Cóż, mówi

się trudno, człowiek uczy się całe
życie. Ważne, że zdążył się po-
chwalić byłą dziewczyną w Rem-
bertowie. Swoją drogą, ciekawe na
kogo ona oddała swój głos w wybo-
rach…

W czasie, gdy Rafał Trzaskowski
przyznał się, że nie zna dzielnic sto-
licy, jego kontrkandydat Patryk Jaki
zapragnął wybudować jeszcze
jedną, zupełnie nowiutką w czeskiej
Pradze. Postanowił też zrobić sobie
zdjęcie. Majestatyczna fotografia
przy rzeźbionym biurku na tle re-
gału wypełnionego książkami. Nie

powstydziłby się jej sam Donald
Trump. Na pierwszy rzut oka
wszystko na tym zdjęciu było za-
planowane. Oczywiście raczej nikt
nie sądził, że Patryk Jaki naprawdę
trzyma w domu obok biurka flagę
Polski i Unii Europejskiej. Interne-
towa burza rozpętała się jednak do-
piero, gdy na jaw wyszło, że foto-
grafia została zrobiona w hali fil-
mowej. Bystre oczy, które przeana-
lizowały zdjęcie w najdrobniej-
szych szczegółach, dopatrzyły się
bowiem odbicia ogromnej pustej
przestrzeni w lampie, która stała na
biurku oraz całej kolekcji atlasów
z niemieckimi lokomotywami. Cóż,

nawet dzieci ostrzega się przed tym,
żeby uważały jakie zdjęcia wrzu-
cają na swoje profile na portalach
społecznościowych. Patryka Jakie-
go też ktoś powinien był upomnieć.
Jak widać, nie zdążył.

Folklor

Mówiąc jednak o wyborach sa-
morządowych, nie można zapom-
nieć o tym, co jest solą tej kampa-
nii. Kandydaci na urzędy wójtów,
burmistrzów czy kandydaci do rad
gmin – wszystkich pochłonął wir

walki o głosy. W końcu reklama dź-
wignią handlu, a w dziedzinie wy-
borów polska prowincja swoją krea-
tywnością czasami wyprzedza hip-
sterską Warszawę.

W mniejszych miejscowościach
królują chwytliwe hasła, rubaszny
humor i muzyka.

Co zaskakujące, z reguły ciekaw-
sze kampanie wyborcze mają kan-
dydaci do rad gmin, niż ci ubie-
gający się o stanowiska wójtów czy
burmistrzów.

W tym roku Internet rozkochał
w sobie Karol Malinowski, kandydat
Prawa i Sprawiedliwości do Rady
Miejskiej w Bytowie. Wystartował z

niezwykle przekonującym sloganem,
który brzmiał: „dam Ci żyć”. Proste
i genialne zarazem, prawda?

Młody bytowianin postawił na
minimalizm. Są jednak kandydaci,
którzy wolą działać z rozmachem.
Od lat wiadomo, że muzyka łagodzi
obyczaje. Dlaczego więc nie stwo-
rzyć własnego wyborczego hitu?
W tym roku przebojów nie brako-
wało. Przede wszystkim, na zainte-
resowanie zasługuje Paweł Wnu-
kowski. Jego spot ma ponad 58 tys.
wyświetleń na YouTube. Kandydat
Prawa i Sprawiedliwości do Sejmi-
ku na Podlasiu postanowił promo-
wać się za pomocą muzyki disco
polo. W refrenie udowadnia, że
„znikną problemy i codzienne tro-
ski, kandydat PiSu, Paweł Wnu-
kowski wkracza do akcji w pełni
sił, byś na Podlasiu godnie żył”.

Jednak nie tylko Prawo i Spra-
wiedliwość ma na swoim koncie ta-
kie „michałki”. Inny kandydat, To-
masz Kowal z KWW Wartość w
działaniu - Gmina Charsznica 2018,
niestety nie zdobył, aż takiego
rozgłosu jak jego kolega z PiS-u.
Może się cieszyć zaledwie 8. tys.
wyświetleń swojego spotu. A szko-
da, bo wystąpił z równie chwytliwą
melodią i jeszcze bardziej chwytli-
wym tekstem – „Chłopie co ziem-
niaki kopiesz, wybierz Tomka na
radnego! Babo co gotujesz rosół,
idź na Tomka i zagłosuj! Razem ki-
simy kapustę, z Kowalem w gminie
lata tłuste”. No i jak tu zignorować
taki apel?

RiGCz

Oprócz urzekających sloganów
i porywających melodii kandydaci
próbowali dotrzeć do wyborców
swoim programem. Kiedy wszyst-
kich elektryzowała rywalizacja
Trzaskowski – Jaki, inny pretendent
do fotela prezydenta Warszawy po-
stanowił jasno wyartykułować swo-
je propozycje w serwisie Facebook.
Paweł Tanajno, kiedyś związany
z Platformą Obywatelską, Ruchem
Palikota, a później z Kukiz’15, star-
tował jako kandydat komitetu
KWW Odkorkujemy Warszawę,
RiGCz, Tanajno i Hawajska+.
Długa i tajemnicza nazwa była w
zasadzie skrótem jego propozycji
dla stolicy. Zagadkowy „rigcz” jest
bowiem akronimem hasła „rozum
i godność człowieka”. Natomiast
„hawajska+” to darmowa pizza z
ananasem dla każdego, która miała
być rozwożona przez urzędników.
Według Tanajno miało to doprowa-
dzić do taniej i szybkiej redukcji
etatów w przeciążonym warszaw-
skim ratuszu ze względu na to, że
zdesperowani urzędnicy zwalniali,
by się sami albo byliby zwalniani
dyscyplinarnie za każde uchybienie
i narażenie na szwank wizerunku
miasta. Nietypowy program nie
przyniósł jednak kandydatowi po-
parcia. Zdobył zaledwie 0,42 proc.
głosów. Może wynik byłby inny,
gdyby zdecydował się na margheri-
tę?

Ewelina DERNOGA

Hawajska+
Francuzka George sand pisała, że wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu.

Trudno się z nią nie zgodzić, zwłaszcza po dokładnej obserwacji tegorocznej
kampanii samorządowej.

Wybory samorządowe były pożywką dla internautów

„Hawajska+”to darmowa pizza z ananasem dla każdego, która miała być roz-
wożona przez urzędników.WedługTanajno miało to doprowadzić do taniej i
szybkiej redukcji etatów w przeciążonym warszawskim ratuszu ze względu na

to, że zdesperowani urzędnicy zwalniali, by się sami albo byliby zwalniani dyscyplinarnie za
każde uchybienie i narażenie na szwank wizerunku miasta.
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Olga Krzyżanowska stała się
ważnym „elementem” pol-
skiej sceny politycznej

i społecznej od 1980 roku. Przez kole-
gów z sejmowej branży wspominana
jest jako niezłomny przykład kultury.
W swojej karierze pełniła wiele funk-
cji, była chociażby wicemarszałkiem
Sejmu kontraktowego. Śmiało
można by nazwać ją wojowniczką
o wolność, czego przejawem była jej
decyzja o dołączeniu do „Solidarnoś-
ci”, a następnie poselska kandydatu-
ra. Ciekawym, choć nie do końca
udanym, pomysłem zatroskanej o de-
mokrację Olgi okazało się powołanie
Komisja Etyki Poselskiej zainspiro-
wanej kodeksem lorda Nolana.

„Prawo to jest przede wszystkim
walka na argumenty. Jeden ma lep-
sze, drugi ma gorsze. W wojnie na
argumenty chodzi o to, kto kogo
przekona” powiedziała w jednym
z wywiadów Ewa Łętowska – pierw-
szy Rzecznik Praw Obywatelskich,
Sędzina Trybunału Konstytucyjnego
i wybitna prawniczka. W swoim śro-
dowisku obdarzona ogromnym za-
ufaniem i opinią wewnętrznie nieza-
leżnej opracowała prawo umów kon-
sumenckich. Misja, której się pod-
jęła, każdego dnia stawiała ją w naj-
różniejszych sytuacjach, między naj-
różniejszymi personami. Z każdym
umiała się jednak porozumieć, bo-
wiem „prawniczka z ludzką twarzą”
twarz tę dostrzegała w każdym
człowieku.

Najweselszy barak

Generalnie, gdyby nie kultura to
ciężko byłoby przetrwać czasy prze-
siąknięte wojną, depresją i nienawiś-
cią. Hołd zatem należy się również
aktorkom, poetkom, piosenkarkom,
a nawet paniom sprzedającym bilety
w teatrze. Na żyznym powojennym
gruncie historycznym wyrosła wielka
postać – aktorka Irena Kwiatkowska.
Pracowita i wymagająca względem
siebie, do każdej roli podchodząca
z niebywałym pietyzmem. Pojawiała
się na deskach teatrów i kabaretów
niemalże w całym kraju. Do jej
najsłynniejszych wcieleń można zali-
czyć: Kobietę Pracującą w „Czter-
dziestolatku” oraz matkę głównego
bohatera w serialu „Wojna Domo-
wa”. Jej kunszt aktorski oraz humor
i zaangażowanie z pewnością okazały
się pomocne w oderwaniu się od nie-
jednokrotnie trudnej rzeczywistości.

Społeczeństwo potrzebowało rów-
nież poezji, dającej namiętność
i zmysłowość. Dostało to dzięki Ha-
linie Poświatowskiej. Jej wiersze pi-
sane sercem poruszały, intrygowały
swoją kompozycją, niemal przeno-

siły do innego świata. Serce poetki
stało się niejako ofiarą II wojny,
podczas której mała Halinka naba-
wiła się jego nieodwracalnej wady.
Wielka ciekawość i determinacja
sprawiły, że poetka nie zadowalała
się życiem w ciepłym fotelu. Starała
się czerpać zeń jak najwięcej. Owo-
cami jej nieustającej walki, wizyt
w sanatoriach i szpitalach, operacji
w Stanach Zjednoczonych czy też
krótkiej, ale wielkiej miłości stała
się poezja. Przesiąknięta emocjami,
romantyzmem oraz poczuciem nad-
chodzącej śmierci.

Żyły dla innych

Niemal każdy zna opowieści o Ja-
nuszu Korczaku, dyrektorze Domu
Sierot przy ulicy Krochmalnej 92
w Warszawie. Jednak należałoby tę
historię dopełnić postacią Stefanii
Wilczyńskiej, która pełniła funkcję
kierowniczki naczelnej domu, która
mimo świetnego wykształcenia i sze-
regu możliwości, wybrała drogę nie-
sienia pomocy. Jeden z jej byłych
podopiecznych, Szlomo Nadel,

w książce Magdaleny Kicińskiej pod
tytułem „Pani Stefa”, wspomina ją
słowami: „żyła tak, jakby jej nigdy
nie było”. W 1942 roku wykazała się
niebywałym bohaterstwem. Podczas
Wielkiej Akcji likwidacyjnej war-
szawskiego getta wraz z całą „ro-
dziną domu sierot” udała się do Treb-
linki. Podobnie jak Janusz Korczak
nie skorzystała z oferowanego jej
schronienia po stronie aryjskiej. Po-
szła na pewną śmierć ze swoimi wy-
chowankami i całym swoim światem.

Kolejnym potrzebnym ogniwem
w ówczesnej i obecnej Polsce były
i są ciche anioły. Obok Stefy ośmielę
się wymienić bliższy nam przykład
Janiny Ochojskiej – założycielki
Polskiej Akcji Humanitarnej, która
sama chorując na polio, bardziej niż
o sobie, myślała o innych. Podczas
stanu wojennego wspierała podziem-
ne wydawnictwa oraz represjonowa-
nych, działała również w „Solidar-
ności”. Do założenia PAH-u zainspi-
rował ją pobyt we Francji, gdzie od-
bywała leczenie, gdy w Polsce było
to niemożliwe. Wśród państw do
których trafiła organizowana przez

nią pomoc przez lata znalazły się
m.in.: Czeczenia, Irak, Liban, Afga-
nistan czy Kosowo. Janina Ochojska
niegdyś na antenie Dwójki powie-
działa: „jedynie pomagając sobie
wzajemnie możemy przetrwać”.

Trzy damy

Karty sukcesów polskiego sportu
pisało wiele kobiet, niewiele było
jednak nazywanych „damami spor-
tu”. Jako pierwsza na to miano za-
pracowała Halina Konopacka, która
w 1928 roku wywalczyła pierwsze w
naszej historii olimpijskie złoto.
Rzucająca dyskiem Polka, która pó-
źniej dorobiła się również rekordu
świata, słynęła z nieprzeciętnej uro-
dy oraz wybuchowego charakteru.
Pamiętnego medalowego dnia miała
nawet podczas śniadania rozbić ta-
lerz o podłogę, ponieważ jajecznica
była za słona. Konopacka to pierwo-
wzór gwiazdy sportu – w Amsterda-
mie wybrano ją miss igrzysk,
a w kraju brylowała na salonach,
wyznaczała trendy i pisywała poez-
ję. Podczas wojny wsławiła się bo-

haterskim czynem – z Warszawy do
Paryża przetransportowała rezerwy
złota NBP. Później trafiła do USA,
gdzie malowała obrazy.

Po „pierwszej damie sportu II RP”
przyszedł czas na „pierwszą damę
sportu PRL-u”. Bez dwóch zdań
była nią Irena Szewińska, która w
1974 roku została wybrana najlepszą
sportsmenką świata. W swojej karie-
rze wywalczyła aż 7 olimpijskich
medali, co pod względem ilości
krążków plasuje ją na pierwszym
miejscu w krajowych tabelach, do
tego dołożyła jeszcze 10 rekordów
świata. Sukcesy w połączeniu z nie-
zwykłą charyzmą dały jej cztery
triumfy w konkursie na Najlepszego
Sportowca Polski.

Rekordową liczbę wygranych
w kultowym plebiscycie w 2013 roku
poprawiła Justyna Kowalczyk, która
w 2010 roku została niejako intronizo-
wana na nową damę sportu, już III
RP. 28 lutego narciarka pierwszy w
karierze złoty medal olimpijski ode-
brała właśnie z rąk Ireny Szewiń-
skiej, która jeszcze przed dekoracją
poprosiła Kowalczyk o… autograf.
„Królowa Śniegu” pochwalić może
się 5 medalami olimpijskimi, 7
krążkami mistrzostw globu, 4 Krysz-
tałowymi Kulami i 50 zwycięstwami
w zawodach Pucharu Świata. Trzy
różne kobiety, trzy różne epoki i trzy
wspólne cechy – upór, charyzma
i umiejętność wygrywania.

Najważniejsza?

W dziedzinie nauki wyróżnić trze-
ba postać dobrze znaną. Zdobyła
dwie Nagrody Nobla. W plebiscycie
BBC została wybrana najbardziej
wpływową kobietą w historii, to
również pierwsza przedstawicielka
płci żeńskiej w gronie profesorów
Sorbony. Maria Skłodowska-Curie
była naukowcem, ale również nie
bała się działać inaczej. Podczas
I Wojny Światowej wyposażała mo-
bilne ambulatoria w urządzenia do
prześwietleń. Siadała również za ich
kierownicą.

Mniej znaną postacią jest Jolanta
Król. Kobieta czynu, która podjęła
szereg działań na rzecz dzieci cho-
rujących na ołowicę. Nieodpłatnie
badała małych mieszkańców Szopie-
nic. Działała mimo tego, że władze
PRL-u próbowały zatuszować infor-
macje o chorobie wynikającej z ich
zaniedbania. Dla swoich pacjentów
wywalczyła miejsca w sanatoriach,
a nawet nowe mieszkania, z dala od
toksycznego ołowiu.

Herbata ma różne smaki, odcienie
i właściwości. Jej Sekret jednak tkwi
w temperaturze wody, która dla wie-
lu kobiet zawsze była gorąca.

Maria MIKOŁAJCZYK

Niepodległe dusze,
czyli bohaterki walczące do końca

Nancy Reagan powiedziała:„Kobieta jest jak herbata w torebce: z jej mocy
można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie”. Takim wrzątkiem stawała się

chęć walki: o lepsze jutro, dobro ojczyzny, sprawiedliwość społeczną czy złote
medale. Przypominamy bohaterki minionego stulecia.

Krzyżanowska, Szewińska i Ochojska – zasłynęły w różnych dziedzinach, ale wszystkie kochały Polskę

W dziedzinie nauki wyróżnić trzeba postać dobrze znaną. Zdobyła dwie
Nagrody Nobla.W plebiscycie BBC została wybrana najbardziej wpływową
kobietą w historii, to również pierwsza przedstawicielka płci żeńskiej w gronie

profesorów Sorbony. Maria Skłodowska-Curie była naukowcem, ale również nie bała się
działać inaczej.
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Co dalej z Polską? W jaki
sposób odbudować kraj?
Jak odnaleźć się w nowej
rzeczywistości? Takie py-
tania towarzyszyły Pola-
kom po odzyskaniu nie-

podległości. Bo choć kraj
po 123 latach pojawił się

wreszcie na mapie świata,
był wyniszczony zabora-

mi oraz I wojną światową.
Trudne doświadczenia

tego okresu miały
znaczący wpływ na kultu-

rę, sztukę, a przede
wszystkim ówczesną lite-

raturę.

Dwudziestolecie międzywo-
jenne, bo tak nazywała się
epoka, która narodziła się

po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, a trwała do rozpoczęcia II
wojny światowej – była jedną z naj-
krótszych w historii, ale też zarazem
najbardziej burzliwych, szczególnie
biorąc pod uwagę dorobek pisarski.
Jak mówił Andrzej Zawada: „Nigdy
przedtem i nigdy potem nie zdarzył
się w polskiej kulturze fenomen tak
bujnego życia literackiego”. Wcześ-
niej literatura i sztuka służyły
głównie podtrzymaniu polskości,
były elementem spajającym naród
i dodającym wiary, że losy kraju z
czasem się odwrócą. Nagle twórcy
mogli od tego odejść, zostali bowiem
zwolnieni z obowiązku służenia pań-
stwu.

Wyjść poza ramy

Artyści nie bali się wychodzić
poza schematy, podkreślając swój
indywidualizm. Kto nie zna Stefana

Żeromskiego, Bolesława Leśmiana
czy Leopolda Staffa? Wprawdzie za-
czynali oni już w Młodej Polsce,
jednak dojrzewali w XX-leciu i to
właśnie jednego z nich (Leopolda
Staffa) wybrano na patrona nowo-
powstałej grupy poetyckiej – Ska-
mander, w której swoje skrzydła roz-
winęli Julian Tuwim, Jarosław
Iwaszkiewicz czy Antoni Słomiński.
„Co się tam dzieje w mej głowie:/
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,/ We-
soło w czubie i w piętach,/ A najwe-
selej na skrętach!” (Julian Tuwim,
„Do krytyków”). Takie treści towa-
rzyszyły skamandrytom. Domino-
wała radość, euforia, lekkość, prosty
język. Zerwano z patetycznym to-
nem. Byli „programowo bezprogra-
mowi”, co znaczy, że wyzbywali się
ograniczeń i norm, a w zamian za to
skupiali się na szczerości oraz praw-
dziwości, głosząc kult życia i wita-
lizm.

„Do pulsującyh tętńic ulic, gdźe
tłum pszewala swoje tważe, pszy-
padłem uho swe przytulić i słyszę
głuhy huk wydażeń” (Bruno Jasień-
ski, „Psalm powojenny”). Tak orygi-
nalnych utworów można było spo-
dziewać się po futurystach, którzy
stawiali na prostotę, praktykowali
zapis fonetyczny, odrzucając zasady
ortograficzne i interpunkcyjne. Nie
bali się wprowadzać brzydoty do po-
ezji. Wat, Stern, Styżewski oraz inni
przedstawiciele tego nurtu lubili szo-
kować, negowali przeszłość i trady-
cję, fascynowali się cywilizacją oraz
rozwojem technicznym.

Co im w duszy gra(ło)?

„Ta ostatnia niedziela”, „Odrobinę
szczęścia w miłości”, „Ja się boję

sama spać”, „Ach jak przyjemnie”,
„Już nie zapomnisz mnie”… Czy-
tając tytuły tych piosenek, nie spo-
sób ich nie zanucić. Właśnie one
wiodły prym po odzyskaniu niepo-
dległości. Narodził się wtedy nurt
zwany „polską muzyką rozryw-
kową”, upowszechniany przez radio
i wytwórnie muzyczne. Warto
wspomnieć, iż wszystko zapoczątko-
wały kabarety, odgrywające dużą
rolę w odrodzonej Polsce. Pierwszą,
powstałą w tamtym czasie grupą,
było „Qui Pro Quo”, założone przez
Jerzego Boczkowskiego, który
współpracował z: Hanką Ordo-
nówną, Julianem Tuwimem, Zulą
Pogorzelską i Eugeniuszem Bodo.
Piosenki tej epoki charakteryzowała
emocjonalność, a ich wykonawcy
utożsamiali się z tekstem. Kiedyś
pojęcie „gwiazdy” oznaczało zu-
pełnie coś innego niż dziś, były to
szczególnie wybitne jednostki, które
zapisały się na kartach historii zna-
komitą twórczością. Należeli do nich
m.in.: Mieczysław Fogg, Jan Kiepu-
ra, Jan Brzechwa, Tola Mankiewi-
czówna.

Żeromski na ekranie

Odzyskanie niepodległości pozy-
tywnie wpłynęło również na inne
dziedziny życia, bowiem w 1926 r.
w Warszawie powstała pierwsza sta-
cja radiowa. W kraju działało ponad
400 kin wyświetlających głównie
zachodnie filmy oraz adaptacje pol-
skich dzieł, np. „Przedwiośnia”. Do-
datkowo pojawiły się czasopisma
poświęcone filmowi.

Zarówno w literaturze, muzyce, fil-
mie, malarstwie, jak i w architekturze
dominowała awangarda, nowoczes-

ność, oryginalność, ponadnormatyw-
ność i prowokacja. Artyści szukali
nowych rozwiązań, bowiem w końcu
poczuli się wolni, mogąc odejść od
utartych wcześniej schematów. Nowa
epoka dała im możliwość uzewnętrz-

nienia się i przeniesienia wyobrażeń
do świata rzeczywistego. Szybko jed-
nak owa swoboda i kreatywność zos-
tała stłumiona przez nadchodzącą
II wojnę światową.

Weronika JÓŹWIAK

6 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Kulturalny przełom

Podczas majowego kongresu
Międzynarodowej Federa-

cji Narciarskiej (FIS) zatwierdzono
kalendarz Pucharu Świata w sko-
kach narciarskich na sezon
2018/2019. Tradycyjnie już, jego
inauguracją będą zawody na skoczni
im. Adama Małysza w Wiśle. Start
tegorocznych zmagań będzie naj-
wcześniejszym w blisko 40-letnich
dziejach cyklu.

Cel: Seefeld
Nadchodzący rok zapowiada

wielkie emocje – zaplanowano aż
35 konkursów Pucharu Świata. Tra-
dycyjnie na przełomie roku rozegra-
ny zostanie również Turniej Czte-
rech Skoczni. W lutym zaś najlepsi
zawitają do austriackiego Seefeld,
gdzie odbędą się Mistrzostwa Świa-
ta w Narciarstwie Klasycznym. Po-
lacy podczas nich będą bronić
złotego medalu zdobytego w kon-
kursie drużynowym w Lahti przed
dwoma laty.

Powrót asów
Pomimo braku tak wielkiej imprezy, jaką są igrzyska

olimpijskie, w kalendarium tegorocznych zmagań
skoczków narciarskich, rozpoczynający się sezon za-

powiada się niezwykle emocjonująco. Faworyt jest
jeden – Kamil stoch, a jego rywalom przyświeca

jeden cel, którym jest detronizacja króla ubiegłego
cyklu.
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Mieczysław Fogg – legenda i narodowa duma

Polskie nadzieje
Eksperci i bukmacherzy są zgod-

ni. Faworytem tegorocznych zmagań
jest Kamil Stoch. Dominator po-
przedniego sezonu ma za sobą udany
okres przygotowawczy. W jego ra-
mach, poza treningami, wystąpił w
sześciu konkursach zaliczanych do
Letniego Grand Prix. Po pioru-
nującym początku cyklu, z trzema
zwycięstwami liderował w tabeli
zmagań. Ostatecznie zajął miejsce
tuż za podium, z kolei na jego naj-
niższym stopniu stanął w niedawno
przeprowadzonych Mistrzostwach
Polski. – Przełom października i lis-
topada to czas, gdzie trudno jest co-
kolwiek wypracować. Teraz po dość
ciężkim dla nas okresie, czyli inten-
sywnej pracy nad motoryką, przy-
szła pora na świeżość, która spowo-
duje, że do tej dobrej dyspozycji fi-
zycznej dojdzie technika – komento-
wał trzykrotny mistrz olimpijski na
łamach TVP Sport.

Zdaniem Wojciecha Fortuny ry-
wale będą musieli liczyć się również
z… Piotrem Żyłą! 31 latek był wy-

różniającą się postacią letniego sezo-
nu. W klasyfikacji LGP zajął trzecie
miejsce, a także został wicemistrzem
kraju. – Obudził się. Po ostatnich
startach widać, że szykuje dobrą for-
mę. To będzie idealna odpowiedź na
wydarzenia, które miały miejsce
podczas Igrzysk Olimpijskich w Ko-
rei Południowej – skomentowała le-
genda polskich skoków w rozmowie
z portalem SportoweFakty WP.
Przypomnijmy, że mistrz świata
w drużynie z 2017 roku, w Korei nie
brał udziału w konkursie drużyno-
wym. Z cienia Stocha wyjść będzie
próbował z kolei Dawid Kubacki.

Zdetronizować króla

Wśród faworytów wymieniani
są również Norwegowie. Jednym
z nich jest Robert Johansson, rewe-
lacja poprzedniego sezonu. Zawod-
nik, który przez lata miał problem z
przebiciem się do światowej
czołówki, w lutym wywalczył aż
trzy olimpijskie medale. W tym roku
chce natomiast wzmocnić swoją po-

zycję, a także liczy na sukcesy pod-
czas mistrzostw globu. Namieszać
może również dwójka innych pod-
opiecznych trenera Alexandera Stöc-
ka: Johann André Forfang oraz Da-
niel-André Tande. Obaj mają jednak
za sobą trudny okres, w którym zma-
gali się z problemami zdrowotnymi.
W szczególnie poważnym stanie
znalazł się ten drugi, mistrz świata
w lotach, u którego w maju zdiagno-
zowano syndrom Stevensa Johanso-
na. Jest to nagła, często zagrażająca
życiu choroba z pogranicza dermato-
logii i immunologii. 24-latka urato-
wała szybka diagnoza po tym, jak
trafił do szpitala. Z powodu osłabie-
nia Norweg późno powrócił do
pełnych treningów. Nie przeszkadza
mu to jednak w stawianiu sobie am-
bitnego celu, jakim jest zdobycie
Kryształowej Kuli. W drodze po nią
mogą przeszkodzić mu również Nie-
mcy: mistrz olimpijski Andreas Wel-
linger oraz drugi w wyścigu o
Kryształową Kulę przed rokiem Ri-
chard Freitag. Groźny powinien być
również Austriak Stefan Kraft.
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Patryk Foluszny pocho-
dzi z Nowych skalmie-

rzyc (woj. Wielkopolskie).
Ma 22 lata, od 11 gra

w piłkę ręczną. Jest wy-
chowankiem ostrovii
ostrów Wielkopolski,

z której trafił do HsC
2000 Coburg w Bundesli-
dze. W Niemczech na bo-
isku pojawiał się jednak

tylko epizodycznie. Po
dwuletnim kontrakcie

wrócił więc do macierzys-
tego klubu. Marzy, by za-
grać w reprezentacji Pol-

ski. Tym razem w tej se-
niorskiej.

Jak zaczęła się Twoja historia
z piłką ręczną?

W czwartej klasie szkoły podsta-
wowej mieliśmy pewnego dnia za-
jęcia na hali, w której zazwyczaj
graliśmy w piłkę nożną. Byliśmy
jak zwykle gotowi do gry, kiedy to
pan od wychowania fizycznego
przyniósł zamiast dużych piłek –
worek z małymi. I tak to się za-
częło. Pierwsze zajęcia bardzo mi
się spodobały i od tamtego czasu
uczęszczałem na zajęcia pozaszkol-
ne, bodajże trzy razy w tygodniu.
Drużynę mieliśmy bardzo dobrą, bo
nawet udało nam się wywalczyć
trzecie miejsce wśród szkół podsta-
wowych w Wielkopolsce, gdy
byłem w piątej klasie.

W swojej karierze rozegrałeś
już wiele meczów. Który z nich
najbardziej zapadł Ci w pa-
mięć?

Chyba pierwszy w juniorskiej ka-
drze Polski. Duże przeżycie! Pó-

źniej pierwszy mecz na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w Rosji,
gdzie zajęliśmy 19. miejsce, oraz
przede wszystkim debiut w Bunde-
slidze. Gdy byłem mały, marzyłem,
by kiedyś tam zagrać, a tu nagle 20
lat ledwo skończone, hala z kilkoma
tysiącami kibiców i debiut w
drużynie HSC 2000 Coburg. Każdy
chłopiec trenujący piłkę ręczną na
pewno o takim czymś marzy.

To prawda, że do Bundesligi
trafiłeś dzięki filmowi z Twoim
udziałem, umieszczonemu na
YouTube?

Tak, to prawda. Brzmi to śmiesz-
nie i mało prawdopodobnie, ale ze-
spół z najlepszej ligi świata ode-
zwał się do mnie przez filmik, który
umieściłem głównie dla zabawy.
Miałem bardzo dużo szczęścia, że
akurat na niego natrafili. Później już
wszystko potoczyło się bardzo
szybko: dwa tygodnie, testy
i miałem już podpisany dwuletni
kontrakt.

Jakie uczucia towarzyszyły Ci,
gdy pierwszy raz zaśpiewałeś
hymn Polski na środku boiska?

Na pewno duma, trochę stresu, by
nie zawieść oczekiwań, ale przede
wszystkim radość, że mogę repre-
zentować swój kraj, uprawiając
dyscyplinę, którą kocham. Napraw-
dę, nie ma nic piękniejszego niż
możliwość reprezentowania swoje-
go kraju i walka z orzełkiem na
piersi.

Jak wygląda Twój dzień me-
czowy? Na czym przede wszyst-
kim skupiasz się przed wyjś-
ciem na boisko?

O dziwo, zawsze wcześnie wsta-
ję, mimo że powinienem spać. Nie
mam w sumie jakiegoś rytuału czy
rutyny przedmeczowej. Staram się
jednak nie objadać i przypomnieć
sobie najważniejsze wskazówki tre-
nera oraz mieć w miarę czystą
głowę przed meczem.

Jaki masz numer na koszulce
i dlaczego?

Miałem numer 20, bo taki nosił
mój idol sportowy. A gdy w Coburgu
ten numer był już zajęty, wziąłem
16, bo to typowy numer dla bramka-
rza, a także dzień moich urodzin.

Który szczypiornista jest dla
Ciebie wzorem?

Sławek Szmal. Myślę, że dla
każdego młodego bramkarza w
Polsce jest to wzór numer jeden.
Tytan pracy i przeogromny talent,
po prostu: Pan Bramkarz. Lepszego
w polskiej historii szczypiorniaka
nie było i według mnie długo nie
będzie.

Porażki bardziej Cię motywują
czy zniechęcają?

Myślę, że zdecydowanie moty-
wują. Niejednokrotnie po przegra-
nym meczu chciałbym zagrać go
od razu drugi raz, by poprawić
błędy i po prostu wygrać. Szczegól-
nie dotkliwe porażki bardzo potrafią
wpłynąć na motywację. Kiedy wy-
gramy, ale wiem, że zagrałem słabo,

to ta motywacja jest nawet większa
niż po przegranym meczu. Bo niby
wygrywa drużyna, ale to jednostki
ją ciągną do zwycięstwa.

Zawsze grałeś na pozycji bram-
karza?

Zawsze. Sprawa jest prosta i dość
zabawna - nie lubiłem i do dziś nie
lubię biegać, a jak wiadomo –
bramkarz za dużo się nie rusza, dla-
tego spodobała mi się ta pozycja.

Jakie masz plany na przy-
szłość?

Trudno mi powiedzieć, na pewno
dalej będę grał w piłkę ręczną, a co
z tego wyniknie, to czas pokaże.

Rozmawiała Karolina BINEK
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Polacy z pewnością powalczą
o triumf w rywalizacji drużynowej.
Pomimo problemów kadrowych li-
czyć będą się również Norwego-
wie. Trójkę zapewne uzupełnią
Niemcy, a do rywalizacji spróbują
włączyć się Austriacy, Słoweńcy
i Japończycy.

Czym jeszcze mogą zaskoczyć nas
tegoroczne zmagania? Licznymi
dyskwalifikacjami. FIS zaostrzyło
wymogi dotyczące sprzętu, a także
jego kontroli. Inaczej wygląda rów-
nież procedura ważenia zawodni-
ków. Dotychczas mogli podchodzić
do wagi z założonymi butami oraz
wkładkami. Teraz będą zmuszeni je
zdjąć.

Nieobecni

Jak w każdym sezonie, na starcie
cyklu zabraknie niektórych twarzy.
Narty na kołek jeszcze przed zakoń-
czeniem poprzedniego sezonu posta-
nowił powiesić Norweg Tom Hilde.
Po raz trzeci swoją karierę zakoń-
czył z kolei legendarny zdobywca 17

medali mistrzostw świata Janne
Ahonen. Na skoczni nie zobaczymy
również: Francuzów Vincenta De-
scombes Sevoie oraz Ronana Lamy
Chappuisa, Austriaka Thomasa Diet-
harta, a także Polaków Krzysztofa
Miętusa i Krzysztofa Bieguna. De-
cyzja tego ostatniego o zakończeniu
kariery wzbudziła poruszenie w pol-
skich skokach narciarskich. Sezon
2018/19 będzie też przedostatnim
dla… Waltera Hofera, wieloletniego
dyrektora rozgrywek Pucharu Świa-
ta. W tegorocznym kalendarium za-
brakło także konkursu na drugiej
największej skoczni świata –Viker-
sundbakken, której wygasła homolo-
gacja.

Finał zmagań najlepszych za-
wodników świata odbędzie się 24
marca w Planicy. Czy Kamil Stoch
dorzuci do swojego dorobku kolej-
ne trofea? Jak spiszą się pozostali
Polacy oraz jaka będzie reakcja
„Reszty Świata”? Odpowiedzi na te
pytania dostarczy nam najbliższe
pięć miesięcy.

Wiktoria ŁABĘDZKA Kamil Stoch znów powalczy o Kryształową Kulę

Patryk Foluszny
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Wszystko zaczęło się tak
naprawdę w 1889 r.,
kiedy pierwszą „piłkę

do nogi” przywiózł do Galicji Henryk
Jordan. Wynalazek bardzo spodobał
się ówczesnej młodzieży, która za-
częła rozgrywać pierwsze mecze i
zakładać pierwsze kluby, organizo-
wać rozgrywki. Wciąż jednak odby-
wało się to pod banderą austriacką,
pruską bądź rosyjską. W wyniku roz-
strzygnięć I wojny światowej Polska
powróciła na arenę międzynarodową,
co, rzecz jasna, ucieszyło także środo-
wisko piłkarskie. Na efekty nie trzeba
było długo czekać – u schyłku 1919 r.
w Warszawie utworzono Polski
Związek Piłki Nożnej.

Wśród pierwszych decyzji nowej
federacji były: debiut reprezentacji
oraz utworzenie rozgrywek ligowych.
PZPN przystąpił do ich realizacji, ale
szumne plany związku przerwała
wojna z bolszewikami. Co się odwle-
cze, to nie uciecze – już w 1921 r.
wyłoniono pierwszego mistrza, a tuż
przed świętami reprezentacja udała
się do Budapesztu, gdzie w swym
inauguracyjnym występie uległa 0:1.
Przed II wojną światową polska piłka
była traktowana raczej po macosze-
mu. Dość powiedzieć, że czołowe ze-
społy tamtego okresu, jak Cze-
chosłowacja czy Austria, wystawiały
przeciwko Polakom drużyny amator-
skie! Mimo to w 1938 r. Biało-Czer-
woni zadebiutowali na mundialu i nie
przynieśli wstydu, przegrywając
z Brazylią 5:6 dopiero w dogrywce!
Ogromnym sukcesem PZPN-u było
bez wątpienia utworzenie ligi.
W 1927 r. do walki o krajowy prymat
stanęło 14 drużyn z 8 miejscowości.
Warto się chwalić tą datą, gdyż pol-
ska liga była jedną z pierwszych
w Europie – Niemcy na przykład wy-
startowali niemal 40 lat później!

Wielu historyków twierdzi, że pol-
ski futbol w latach 40. miał szansę
stać się międzynarodową potęgą. Czy
doszłoby do tego, nie dowiemy się
już nigdy. Wszystkie plany zweryfi-
kowała wojna. Później wraz z odbu-
dową kraju ruszyła odbudowa pol-
skiej piłki. Zbyt często jednak decy-
zyjnymi były osoby, które ze sportem
nie miały nic wspólnego. Kuriozal-
nych decyzji w tamtym okresie było
mnóstwo. Warto wspomnieć cho-
ciażby o urzędowej zmianie nazw
i barw wszystkich klubów w Polsce.
Każdy zespół bowiem miał być po-
wiązany z odpowiednim resortem.
Niepotrzebne w oczach władzy
drużyny likwidowano bez mrugnięcia
okiem. Tak absurdalne poczynania
mogły doprowadzić nawet do znisz-
czenia futbolu w naszym kraju. Naj-
większą farsą były jednak eliminacje

do mistrzostw świata w 1954 r. Pola-
cy w nich nie uczestniczyli pomimo
udziału w losowaniu. Gdy PZPN do-
wiedział się o trafieniu na niepokona-
nych wtedy Węgrów, poddał się bez
walki i bez słowa wyjaśnienia!

Wszystko to działo się w okresie
stalinowskim. Potem, podobnie jak
w polityce, nastąpiła pewna odwilż.
Kluby powróciły do swych starych
nazw, a drużyna narodowa potrafiła
nawet pokonać „wielkiego brata” ze
wschodu. W 1961 r. liga przeszła na
powszechny już w Europie system je-
sień-wiosna, co niemal od razu miało
swoje przełożenie w poziomie roz-
grywek. W latach 60. dominacja i siła
Legii Warszawa oraz Górnika Zabrze
były tak wielkie, że oba zespoły
osiągnęły ogromne sukcesy na arenie
międzynarodowej. Drużyna ze Śląska
jako jedyna w naszej historii awanso-
wała nawet do finału europejskiego
pucharu!

Wspaniałe wyniki klubów były
jednak tylko preludium do sukcesów
reprezentacji. Wszyscy znamy je do-

skonale, zatem przypomnijmy je w
telegraficznym skrócie – złoto i sreb-
ro igrzysk olimpijskich, dwukrotnie
trzecie i raz piąte miejsce na mistrzo-
stwach świata. Do fantastycznych
występów klubowych Górnika i Le-
gii nawiązywały Widzew oraz kra-
kowska Wisła, a piłkarzy pokroju
Deyny, Lubańskiego, Laty czy Boń-
ka podziwiał cały świat. Tak się
złożyło, że sukcesy w najpopular-
niejszej dyscyplinie sportu zbiegły
się z rządami Edwarda Gierka, które
wielu uważa za złoty okres PRL.
Pierwszy sekretarz wykorzystywał
wyniki piłkarzy propagandowo, a oni
mogli żyć jak królowie. Choć futbol
od samego początku był w Polsce
amatorski, to ligowcy na fikcyjnych
etatach zarabiali naprawdę sporo pie-
niędzy.

Futbol w celach politycznych wy-
korzystywano także w stanie wojen-
nym. Podczas mundialu w 1982 r. na
hiszpańskich stadionach pojawiały
się dziesiątki flag „Solidarności”,
które, dzięki cudom wyprawianym

przez realizatorów, nie docierały do
Polski w przekazie telewizyjnym.
Niestety, tak wyczekiwany przez Po-
laków upadek PRL był także po-
czątkiem upadku potęgi polskiej
piłki. Ogromny problem dla piłkarzy
stanowiły wtedy bardzo restrykcyjne
przepisy dotyczące zagranicznych
transferów. Zawodnicy mogli wyje-
chać właściwie tylko u schyłku swo-
jej kariery, żeby dorobić do emerytu-
ry. Niektórzy decydowali się na spek-
takularną ucieczkę, która kończyła
się spaloną ziemią w polskiej piłce.
Po 1989 r. wyjechać mógł właściwie
każdy, co spowodowało wręcz maso-
wy exodus zawodników do Niemiec
i innych krajów zachodnich.

Upadek komunizmu wyrządził
sporo szkód w polskiej piłce klubo-
wej. Właściwie każdy klub w latach
90. miał choć przez moment ogromne
problemy finansowe. Niektóre z nich
nie wytrzymały transformacji ustro-
jowej i wypadły poza margines krajo-
wego futbolu. Rzecz jasna, ucierpiała
na tym liga, w której szerzyła się ko-

rupcja, przeciętność oraz chuligań-
stwo kibiców. Co prawda, pojawiło
się kilka przebłysków, jak półfinał
Legii w Pucharze Zdobywców Pu-
charów, ale Polska już nigdy nie wró-
ciła na swoją pozycję. Dość powie-
dzieć, że w latach 90. ani razu nie po-
jechaliśmy na żadną mistrzowską im-
prezę (czasem wyłącznie dzięki so-
bie). XXI wiek wypada pod tym
względem lepiej, gdyż reprezentacja
była uczestnikiem kilku czempiona-
tów, zazwyczaj jednak stanowiła tyl-
ko tło.

Ostatnia dekada jest pełna parado-
ksów. W polskiej piłce pojawiają się
coraz większe pieniądze. Niesamo-
wicie rozwinęła się infrastruktura
stadionowa, co jest pokłosiem otrzy-
mania współorganizacji Euro 2012.
Rodzima Ekstraklasa pod względem
marketingowym oraz okołopiłkar-
skim osiągnęła europejski poziom.
Także w reprezentacji pojawiło się
kilkunastu piłkarzy na europejskim
poziomie z rozpoznawalnym w
każdym zakątku świata Robertem
Lewandowskim na czele. Co z tego,
skoro najpopularniejszym synoni-
mem do rodzimego futbolu jest
ostatnio „porażka”? Dlaczego jest
tak źle, skoro jest tak dobrze? Nad tą
zagadką głowi się codziennie kilka-
naście tysięcy Polaków. I wciąż brak
odpowiedzi...

Jakub PTAK
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Reprezentacja Polski przed pierwszym oficjalnym meczem w 1921 roku

Może i futbol nie jest dyscypliną sportu, w której mamy największe osiągnięcia.
stał się bardziej źródłem wstydu niż dumy narodowej. Mimo wszystko to piłkę

nożną należy bezpośrednio powiązać ze stuleciem niepodległości Polski. Ten
piękny sport rósł tutaj wraz z nadwiślańskim państwem. Futbol jest w pewnym

sensie odbiciem ostatniego stulecia. Zarówno Polskę, jak i rodzimą piłkę, trapiły
w tym samym czasie podobne problemy, choroby i przeciwności losu.
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