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Prawo i Sprawiedliwość,
Nowoczesna, Platforma

Obywatelska, PSL oraz
Kukiz – nie licząc mniej-
szych formacji – tworzą

polską scenę polityczną.
Rok 2018 zmieszał nam

jednak proporcje w pol-
skiej polityce na tyle, że

niektórzy, niedawno
jeszcze dość tędzy gra-

cze, obecnie chylą się ku
upadkowi. Kto pozostał
ważny, a kto już tylko za

ważnego tytularnie
uchodzi? Oto przegląd sił
na scenie polskiej polity-

ki, który postanowiłem
przeprowadzić z popar-

ciem faktów, a trochę
gołym okiem i własnym

zdaniem.

Bez wątpienia Prawo i Spra-
wiedliwość utrzymuje się
na przedzie wszelkich son-

daży – czy to bada Kantar Public,
czy badania są prowadzone przez
panel Ariadna, czy w końcu robi to
stary, dobry CBOS. Liczby jednak
swoje, a realizm swoje. Wszyscy,
którzy zdążyli przekroczyć wiek
18 lat, obeznali się trochę z rzeczy-
wistością i coś tam liznęli tematu
polityki, wiedzą, że 2 + 2 nie zawsze
daje 4. Czasami jest to 5, a w skraj-
nych momentach nawet 3. Tak właś-
nie jest z polityką partii rządzącej,
która swoimi działaniami nie za-
wsze osiąga taki efekt, jaki
chciałaby zobaczyć finalnie. Mało
tego, 2018 rok pokazał całej opozy-
cji, a także reszcie Polski, że PiS
wszechmocne nie jest. Warto przy-
pomnieć, że jeszcze w styczniu
według CBOS PiS mogło liczyć na-
wet na 44% poparcia. Natomiast w
jednym z ostatnich sondażów z koń-
ca listopada partia Kaczyńskiego
odnotowała wynik o 6% niższy.

Co się stało z PiS przez ten nie-
cały rok? Na pewno nie możemy
mówić o upadku partii rządzącej,
ale bez wątpienia ostatniego roku
PiS nie zapamięta dobrze. Nieobec-
ność Jarosława Kaczyńskiego
wiosną przez sekretne problemy
zdrowotne udowodniła, że w partii
bez niego panuje chaos. Co więcej,
PiS nie było w stanie ustrzec się
wewnątrzpartyjnych utarczek, ozię-
bienia stosunków z Toruniem. Jesie-
nią przyszło najmocniejsze uderze-
nie. Najpierw ujawienie udziału
Mateusza Morawieckiego w aferze
taśmowej, później bardzo kiepski
wynik w wyborach samorządo-
wych, a na dokładkę afera w KNF
i zamieszanie wokół dziennikarzy
zaangażowanych w stworzenie re-
portażu o neonazistach. PiS nie wy-
padło z gry i wciąż jest najsilniejszą
partią, ale fakt, że formacji udało
się utrzymać prymat w polskiej po-

lityce jest w zasadzie największym
plusem tego roku dla członków eki-
py rządzącej.

Mocniejsi (niektórzy) przeciwnicy

Z kolei dla opozycji 2018 rok był
również przewrotny, ale w inny niż
dla PiS-u sposób. Nie ma wątpli-
wości, że największym zwycięzcą
pośród przeciwników formacji Ja-
rosława Kaczyńskiego jest Platfor-
ma Obywatelska. Sondaże ze stycz-
nia dawały tej formacji 15% popar-
cia według CBOS. Ostatnie badania
mówią jednak już o 30,2%. Ozna-
cza to, że opozycyjna ferajna pod
wodzą Grzegorza Schetyny po-
dwoiła poparcie. Jest sukces? No
niby tak, ale nie do końca.

W dużej mierze zwiększenie
wpływów przez PO to efekt działań,
których ta partia w zasadzie nie pod-
jęła. Platforma swój wzrost w lwiej

części zawdzięcza wpadkom PiS, na-
ciskom ze strony Unii Europejskiej
oraz fenomenalnemu występowi Do-
nalda Tuska na początku listopada
podczas przesłuchania w sprawie
afery Amber Gold, kiedy to zdekla-
sował komisję śledczą. Niemały
udział w tym sukcesie ma też fakt, że
Prawo i Sprawiedliwość wyczerpało
już magiczne moce swojego flago-
wego programu 500+, a ponadto
ustępowało w kolejnych, zapowiada-
nych jako „wielkie i rewolucyjne”,
reformach politycznych i ustawach.
Niekonsekwencja władzy oraz do-
wody na jej słabość zgromadziły wo-
kół PO wielu spośród tych, którzy
dotąd nie wiedzieli na kogo głoso-
wać lub głosowali na inne formacje.

W kontekście sukcesów PO nie
sposób przemilczeć tematu Nowo-
czesnej. Partia, która 2017 rok żeg-
nała z nową liderką, Katarzyną
Lubnauer, nie przeżyła magicznego

odświeżenia, jakie miało być jej
dane. Co więcej – formacja stała się
cieniem samej siebie. Już na po-
czątku roku Nowoczesna mogła li-
czyć na poparcie, które w przypad-
ku wyborów, powinno pozwolić jej
ledwo bawić się w Sejm. W stycz-
niu CBOS podawał, że partia Lub-
nauer ma 6% poparcia. W listopa-
dzie Nowoczesna zanotował już tyl-
ko 3,8% poparcia. Koalicja Obywa-
telska, którą formacja zdecydowała
się zawiązać z PO potwierdziła je-
dynie upadek Nowoczesnej. Partia,
która zaczynała tę kadencję Sejmu
z wynikiem 7.6%, a później zwięk-
szyła go do 18%, obecnie znajduje
się na poziomie podłogi. Bez Ry-
szarda Petru i grona czołowych po-
lityków, którzy odeszli i stworzyli
własną formację, ekipa spod „N”
stała się przystawką, wasalem Plat-
formy Obywatelskiej. Zdradzone
zostały idee głoszące, że Nowo-
czesna ma być tworem zgoła innym
niż PO. Miała być jeszcze bardziej
liberalna, otwarta i w ogóle miała
być super. Wyszło jak zawsze.

O małej zielonej łódeczce, jaką
jest PSL, szkoda wspominać. Mi-
jający rok tylko utwierdził wszyst-
kich w przekonaniu, że ta partia nie
ma na siebie żadnego pomysłu. Nie
skończyła, co prawda, jak Nowo-
czesna, ale rok 2018 otworzyła z
poparciem rzędu 4%, a kończy na
poziomie 4,5%. Oczywiście, mowa
tu o wzroście, ale marnym, a ponad-
to cały czas jest pod klauzulą zapo-
rową. Niechaj pierwszy rzuci ka-
mieniem ten, który potrafi wymie-
nić wielkie inicjatywy PSL podjęła
w mijającym roku. Cisza. Ludo-
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„Ochrona środowiska przeszkadza w pomnażaniu majątku, do homose-
ksualistów i uchodźców można strzelać, a polityka społeczna to nieodpo-

wiedzialny komunizm" to tylko fragment jednej z licznych wypowiedzi
nowo wybranego, skrajnie prawicowego prezydenta Brazylii,

Jaira Bolsonaro. Wcześniej przez 27 lat polityk pełnił funkcje
deputowanego do Kongresu i był niewyróżniającą się postacią.

29 lipca 1976 rok, XXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. Już 30-letnia wówczas Irena
Szewińska staje do walki na montrealskiej bieżni, by sięgnąć po kolejny, już
trzeci w karierze, olimpijski triumf. Tym razem ma być jednak zdecydowanie
trudniej – 400 metrów to bieg niełatwy, budzący respekt wśród zawodników,
wymagający solidnych przygotowań. Dystans, na trenowanie którego
Polka zdecydowała się późno. Ale czy za późno?3 6
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Wygrać, przegrać
– byle być w polityce

dokończenie na str.3



ktokolwiek stwierdził, że strój ma
jakikolwiek wpływ na gwałt?

Chciałoby się myśleć, że to, co się
stało w Cork, to odosobniony przy-
padek. Niestety, tak nie jest. Sam
wyrok i jego uzasadnienie być może
są ewenementem. Jednak przekona-
nie, że kobieta została zgwałcona
przez to, jak była ubrana jest po-
wszechne. Ile razy
słyszałaś/słyszałeś w tramwaju,
w pracy, w barze – „chodziła ubrana
jak dziwka, więc się doigrała”? Ile
razy czytałaś/czytałeś na portalach
społecznościowych, że „żadne z
nich ofiary, skoro idą na imprezę w
spódnicy, która ledwo zakrywa tyłek
albo bluzce z dekoltem do pępka”?

To nie strój jest winny

Tendencja do przerzucania odpo-
wiedzialności na ofiarę jest niesa-
mowicie silna. Przykłady tego
typu postępowania można znaleźć
tak naprawdę w każdej kulturze,
w każdym kraju. Niezależnie od
tego, czy mamy do czynienia z Ka-
merunem, czy z Irlandią.

Nieco ponad rok temu na Uni-
wersytecie w Kansas zorganizowa-

no wystawę „What were you wea-
ring?” (tłum. W co byłaś ubrana?).
Na białych ścianach wisiały sporto-
we koszulki, jeansy, dziecięca su-
kienka. Osiemnaście strojów sym-
bolizujących osiemnaście ofiar
gwałtów. Do każdego z nich
dołączona niewielka biała tabliczka,
a na niej krótkie wspomnienie jego
właściciela. Ekspozycja miała udo-
wodnić, że to nie strój jest winny
przemocy seksualnej. Zwiedzający
oglądali ekspozycję w milczeniu,
czasem ze łzami w oczach. Wysta-
wa odbiła się szerokim echem
w mediach, dziennikarze byli za-
chwyceni prostotą jej przekazu. Jeś-
li jednak ktoś wtedy zastanawiał
się, po co komu taka wystawa i czy
komuś jeszcze trzeba tłumaczyć,
kto ponosi odpowiedzialność za
gwałt, dostał odpowiedź od Eliza-
beth O’Connell. Niestety, najgorszą
z możliwych.

Ulica, parlament i social media

Wyrok sądu w sprawie gwałtu na
siedemnastolatce i argumentacja
obrończyni oskarżonego nie prze-
szły bez echa. Były szeroko komen-

towane nie tylko w samej Irlandii,
ale i na całym świecie. W Cork,
Dublinie, Galway i wielu innych ir-
landzkich miastach odbyły się pro-
testy. Na ulicę wyszły przede
wszystkim kobiety, ale także wspie-
rający je mężczyźni. Wszyscy trzy-
mali w rękach koronkową bieliznę
i transparenty z napisami „To nie
jest zgoda” i „Stop obwinianiu
ofiar”. Niezwykle ważne było także
wystąpienie w trakcie obrad irlan-
dzkiego parlamentu posłanki Ruth
Coppinger. Kobieta, trzymając w
rękach stringi, zadała niezwykle
ważne pytanie - jak mogła czuć się
ofiara podczas rozprawy sądowej?
Jak ogromnie upokarzające dla
zgwałconej kobiety musiało być
publiczne pokazywanie jej bielizny
jako dowodu w sprawie? Wystąpie-
nie Coppinger było tym ważniejsze,
że skierowane bezpośrednio do ko-
leżanek i kolegów parlamentarzys-
tów, pośrednio było pytaniem, nad
którym powinien pochylić się
każdy.

W sprawie młodej Irlandki nie-
zwykle istotną rolę odegrały social
media. Kobiety na całym świecie
wrzucały na swoje profile na porta-

2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Bez zgOdY

Boleśnie prosty przekaz, który powinien znać każdy
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Rozgrzane kamienie,
drewniany tłuczek do

ziarna, bandaż. dla doj-
rzewających Kamerunek

to nie są zwykłe przed-
mioty. To synonimy na-

rzędzi tortur.

Kameruńskie matki, babki
i siostry na kilka miesięcy,
a czasem i na kilka lat,

stają się katem dla nastoletnich
dziewczynek. Rozgrzanych kamieni
i tłuczków do ziarna używają do
tzw. „prasowania piersi”. Często to-
warzyszy temu owinięcie bandażem
klatki piersiowej. Te zabiegi, mają
raz na zawsze pozbawić dziewczyn-
ki atrybutu kobiecości, jakim jest
biust. Brzmi okrutnie, prawda? Tam-
tejsze kobiety, same kiedyś okale-
czone, dzisiaj krzywdzą swoje córki.
Krzywdzą je, wierząc, że w ten spo-
sób je ratują. W Kamerunie bowiem
„prasowanie piersi” jest uważane za
jedyną możliwą ochronę przed
gwałtem. Jedną z najokropniejszych
i najbardziej bestialskich rzeczy,
jaką można uczynić drugiemu
człowiekowi.

Grzechy Zachodu

Kiedy czyta się o okrutnej kame-
ruńskiej tradycji, niemalże natych-
miast pojawia się myśl: „jakie
szczęście, że mieszkam w
Polsce/Wielkiej Brytanii/Francji”.
Bo przecież w cywilizowanym kra-
ju, nikt nie pozwoliłby na takie
okrucieństwo. Czy na pewno?

Owszem, w Europie nikt nie bę-
dzie „prasował piersi” czy w żaden
inny sposób próbował zatrzymać
dojrzewania młodych kobiet. Jed-
nak dzieją się tu rzeczy nie mniej
brutalne niż w Afryce. Gdyby się
głębiej zastanowić, kameruńska tra-
dycja to po prostu przerzucenie od-
powiedzialności za gwałt na poten-
cjalną ofiarę. To kobieta ma cier-
pieć i martwić się o to, aby nie zos-
tała zgwałcona. Czyż w naszym
„pierwszym świecie” nie jest tak
samo? Wystarczy pomyśleć o sytua-
cji, która zaledwie miesiąc temu
miała miejsce w Irlandii, żeby od-
powiedź sama się nasunęła.

„Była gotowa do poznania kogoś
lub bycia z kimś”. To słowa Eliza-
beth O’Connell, obrończyni dwu-
dziestosiedmiolatka oskarżonego
o gwałt na siedemnastolatce. Kobie-
ta, mówiąc to, trzymała w rękach
koronkowe stringi ofiary. Bielizna
stała się jednym z dowód w spra-
wie, która zakończyła się uniewin-
nieniem oskarżonego mężczyzny.

Najważniejszym pytaniem, jakie
należy sobie zadać w tej sytuacji,
jest nawet nie to, czy mężczyzna
popełnił zarzucane mu przestęp-
stwo, czy też nie. Pytanie powinno
brzmieć: jakim prawem ktoś uznał
stringi za dowód w sprawie? Jakim
prawem ktoś postanowił tak upoko-
rzyć tę młodą kobietę? Dlaczego

lach społecznościowych zdjęcia
majtek i tagowały je hasłem „this is
not consent”. W Polsce głównym
internetowym ośrodkiem protestu
stał się fanpage „Dziewuchy dzie-
wuchom”. Pojawiały się na nim po-
marańczowe grafiki, masowo udo-
stępniane przez Polki jako wyraz
sprzeciwu wobec usprawiedliwiania
sprawców przemocy seksualnej.

Świat po #metoo

Ponad rok temu wielką popularno-
ść zdobył hashtag #metoo. Pierwszy
raz użyty już w 2006 roku przez Ta-
ranę Burke, która chciała zwrócić
uwagę na problem przemocy se-
ksualnej wobec kobiet, zwłaszcza w
ubogich środowiskach. Jednak do-
piero w 2017 roku, kiedy trafił do
Hollywood, zdobył światowy
rozgłos. Kobiety, mężczyźni, osoby
znane i te anonimowe. Nagle cały
świat zaczął mówić o przemocy se-
ksualnej. Ludzie postanowili otwar-
cie opowiadać o swoich traumatycz-
nych przeżyciach. Oskarżyć spraw-
ców, choćby byli najbardziej
wpływowi i, jakby się mogło do tam-
tej pory wydawać, nietykalni. Tak
jak Harvey Weinstein – jeden z naj-
bardziej prominentnych producentów
filmowych w historii. Osoba, której
na gali rozdania Oscarów dziękowa-
no równie często co Bogu…

Wtedy mogło się wydawać, że
nikt nie będzie już podważał winy
sprawców. A na pewno nie będzie
ich usprawiedliwiał, przerzucając
odpowiedzialność na ofiary. Oka-
zało się jednak, że minął rok, a z ru-
chu metoo niewiele zostało. Świat
przespał tę lekcję.

Bo tutaj jest jak jest

Przemoc seksualna jest faktem.
Doświadczają jej kobiety, mężczyź-
ni i dzieci. Na dobrą sprawę, nikt
nie może czuć się w pełni bezpiecz-
ny. Zwłaszcza, jeśli spojrzy się na
statystyki, z których jasno wynika,
że większość kobiet, które przeżyło
gwałt, doświadczyło go w domu.
W badaniach przeprowadzonych
przez Fundację na rzecz Równości
i Emancypacji Ster we współpracy
ze Stowarzyszeniem na rzecz Ko-
biet Victoria i Stowarzyszeniem
Waga ujawnia się rzecz zatrważająca.
Blisko 90 proc. Polek doświadczyło
w swoim życiu różnych form moles-
towania, a co piąta została zgwałco-
na. Co gorsza, twarz oprawcy często
jest tą najlepiej znaną. W większości
przypadków sprawcą gwałtu jest były
albo obecny partner.

Przemoc seksualna istniała tak
naprawdę od zawsze i pewnie ludz-
kość w swojej ułomności nigdy się
od niej nie uwolni w stu procentach.
Mimo to, społeczeństwo nie może
traktować jej jako czegoś normalne-
go. Nie może dzielić winy między
kata i ofiarę. A z pewnością, nie
między ofiarę a jej strój. Nieza-
leżnie od tego czy mowa o Irlandii,
czy Kamerunie – za gwałt zawsze
odpowiada gwałciciel.

Ewelina DERNOGA
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wców mało było w mediach, w wy-
borach, w wydarzeniach politycz-
nych. Posłowie tej partii nie zaist-
nieli nawet żadnym skandalem ani
wpadką. Ekipa Kosiniaka-Kamysza
umiera na pospolite zapomnienie.
Chyba nie na wyrost będzie progno-
za, że przyszłe wybory parlamen-
tarne będą dla PSL ostatnimi,
w których będzie startować jako
partia zasiadająca w Sejmie.

Rywal-sekundant ledwo zipie

Co w takim razie z formacją Ku-
kiz’15? Jedyną ekipę, która od po-
czątku tej kadencji Sejmu ma kon-
kretniejsze poparcie, która czasami
jest w stanie poklepać PiS po ple-
cach, zżera podobna choroba do
rządzącego ugrupowania. Kolejne
odejścia z formacji, nietrafione po-
mysły, brak koncepcji na siebie,
a w końcu kompromitacja i wpadki
lidera Pawła Kukiza trwonią poten-
cjał polityczny ugrupowania. Kolejna
wielka bolączka Kukiz’15 to brak
wewnętrznej spójności – ugrupowa-
nie to jest bowiem zlepkiem ludzi o
różnych pomysłach, pochodzących z
często odmiennych środowisk. Stąd
ciągły brak jednej drogi i w zasadzie
parcie na porażkę. 2018 rok Kukiz’15

zaczynało z poparciem 5%, a kończy
z 5,2%. Podobnie jak PSL – jest
zysk, ale wzrost na granicy błędu sta-
tystycznego to żaden wzrost. Przy-
dałby się znacznie silniejszy kop, kie-
dy balansuje się na granicy politycz-
nego czyśćca. Na to jednak nie ma co
liczyć i chyba nie doczekamy się
tego, albowiem już nawet w samym
Pawle Kukizie widać wypalenie
i granie na czas, aniżeli chęć podej-
mowania aktywnej walki i działanie
na korzyść własnej formacji.

Co nas czeka?

Czy jesień 2019 będzie przełomo-
wa? Bez wątpienia już teraz mogę
prognozować, że w najbliższym
roku pożegnamy trzech graczy,
którzy weszli do Sejmu w 2015 roku
i całkowicie utopili swój potencjał.
Kukiz’15, Nowoczesna i PSL

pożegnają się z polityką. Ich miejs-
ce nie zostanie oczywiście puste.
Już wiadomo, że siłę odzyskuje le-
wica w postaci SLD i Partii Razem.
Ta pierwsza liczyć może obecnie na
poparcie rzędu 8,2%, podczas gdy
„razemowcy” mają 2,1% głosów.
Oznacza to, że SLD ma już w zasa-
dzie pewne miejsce w Sejmie, a
Partii Razem potrzebna jest jedynie
dobra kampania. Nie ma wątpliwoś-
ci, że zapotrzebowanie na praw-
dziwą lewicę w Sejmie jest ogrom-
ne, a „lewicowa pustka” lat 2015-
2019 zakończy się przyszłej jesieni.
Wciąż jednak istnieje grupa nie-
pewnych – 6,2% badanych Polaków
nie wie, na kogo oddać głos. Ozna-
cza to więc, że politycy mają wciąż
pole do popisu, które powinno być
prawdziwym języczkiem uwagi.

Co natomiast z samym PiS i Plat-
formą Obywatelską? To wszak naj-

więksi gracze na polskiej scenie poli-
tycznej od 2005 roku. Czy ich czas
przeminie, czy może jednak dosto-
sują się do zmieniającego się świata
i potrzeb XXI-wiecznego Polaka
jeszcze lepiej? Bez wątpienia to
rządząca partia pokazała, przy okazji
ostatnich wyborów, że doskonale po-
trafi odczytywać dążenia, potrzeby
i chęci przeciętnych obywateli. Oso-
biście jednak wątpię, czy po tylu
wpadkach i aferach w 2019 roku PiS
wyjdzie z potyczki o władzę zwycię-
sko. Nawet jeśli jednak partia Ja-
rosława Kaczyńskiego jakimś cudem
dałaby radę, władza ta prawdopo-
dobnie byłaby mniejszościowa i po-
trzebna byłaby szersza koalicja,
aniżeli Zjednoczona Prawica pod he-
gemonią PiS. Kto wie jednak – może
niczym polityczny feniks z popiołów
formacja Kaczyńskiego zmieni for-
mat i uderzy ze zdwojoną siłą?

W mojej opinii to jednak dla
Platformy Obywatelskiej nadcho-
dzi lepszy czas. Partia ta jednak
nie może mówić o wielkim sukce-
sie swojej polityki, a o szczęściu
występowania kolejnych wpadek
PiS. Platforma w 2015 roku była
kompletnie nieprzygotowana do
przejścia do defensywy, czego
efekty widać jak na dłoni od kilku
lat – bezpłodna polityka atakowa-
nia PiS za wszystko, co partia zro-
bi, nie jest wyrafinowaną sztuką.
Jednak koniec końców wyszło.
Wasalizacja największego za-
grożenia ze strony Nowoczesnej
oraz spadające słupki poparcia dla
PiS dobrze rokują dla Grzegorza
Schetyny. Jednak mało pocie-
szający jest fakt, że w polskiej
polityce można wygrać krzykiem,
a nie działaniem.

Przemysław TERLECKI

Wygrać, przegrać
– byle być w polityce

„Ochrona środowiska
przeszkadza w po-

mnażaniu majątku, do ho-
moseksualistów i uchodź-
ców można strzelać, a po-

lityka społeczna to nieod-
powiedzialny komunizm"

to tylko fragment jednej
z licznych wypowiedzi

nowo wybranego, skraj-
nie prawicowego prezy-

denta Brazylii, Jaira Bol-
sonaro. Wcześniej przez

27 lat polityk pełnił funk-
cje deputowanego do
Kongresu i był niewy-

różniającą się postacią. Co
wiec nakłoniło go do star-
tu w wyborach prezyden-
ckich i zapewniło wybor-

czy sukces?

Brazylia wychodzi obecnie
z największego kryzysu ko-
rupcyjnego w swojej histo-

rii. Mianowicie: prokurator Sergio
Moro udostępnił nowe dokumenty,
które ukazują, jak przebywający
obecnie w więzieniu były prezydent
Luiz Inacio Lula wykorzystywał kon-
cern naftowy Petrobras w celu finan-

sowania kampanii wyborczej Partii
Pracy (PT), z której ramienia starto-
wał największy rywal Bolsonaro, Fer-
nando Haddab. Fakt ten stawia całą
partię w bardzo negatywnym świetle.
Mimo iż sam Haddab nie ma z tym nic
wspólnego, to ponosi konsekwencje
ze błędy swoich partyjnych kolegów.

Kontrowersyjny prezydent

Jair Bolsonaro jest obecnie jednym
z najbardziej kontrowersyjnych poli-
tyków na świecie. Wielu nazywa go
„drugim Trumpem”, chociaż więk-
szość pytanych osób zgadza się, iż
jego poglądy są o wiele bardziej ra-
dykalne niż te amerykańskiego pre-
zydenta. W swoich wypowiedziach
niejednokrotnie porównywał homo-
seksualistów do pedofili i przyznał,
że wyrzekłby sie własnego syna,
gdyby ten okazał się być gejem.
W rozmowie z jedną z brazylijskich
reporterek stwierdził, że jest zbyt
brzydka, aby ją zgwałcono oraz że to
w interesie kobiet leży, by nie pro-
wokowały mężczyzn swoim wy-
glądem czy zachowaniem. Chcąc po-
prawić swój wizerunek, obiecał, że
nie będzie represjonował osób, które
na niego nie głosowały i nie wspie-
rały jego kampanii wyborczej.
Mogłoby się wydawać, że jest to naj-
bardziej humanitarna obietnica, na
jaką może zdobyć się Bolsonaro, co
wzbudza w politykach z innych pań-
stw coraz większy niepokój.

Przepis na sukces

Wielu Brazylijczyków obwinia
Partię Pracy o głęboki kryzys gospo-
darczy, z którego Brazylia nadal nie
może się podnieść oraz chce wresz-
cie położyć kres wszechobecnej
przestępczości. Tylko w 2017 roku
liczba zabójstw sięgnęła 67 tysięcy,

co jest liczbą zatrważającą. Znaczna
większość ludności uważa, że tylko
Bolsonaro może przywrócić bezpie-
czeństwo w ich kraju. Ponadto
główni rywale PT, czyli Partia So-
cjaldemokratyczna Brazylii oraz Par-
tia Demokratów, oficjalnie poparły
kampanię byłego wojskowego. Po-
czątkowo, zdaniem analityków, miał

on przegrać już w pierwszej turze
wyborów niezależnie od tego, z kim
by rywalizował, jednakże liczne kon-
trowersje oraz społeczne niezadowo-
lenie z postępowania Partii Pracy za-
pewniły mu sukces.

Nowy prezydent nigdy nie krył się
ze swoimi skrajnymi poglądami. Już
podczas kampanii wyborczej przed-
stawił kilka swoich pomysłów na
"poprawienie jakości życia i sytuacji
w Brazylii". Proponował zliberalizo-
wanie warunków posiadania broni
i zniesienie odpowiedzialność karnej
za zabójstwo w obronie własnej.
Zapowiedział również, że pozwoli
strzelać do osób bezpodstawnie znaj-
dujących się na czyjejś posesji. Poli-
cja ma również otrzymać szersze
uprawnienia i mieć rękę w walce z
organizacjami przestępczymi.
Stwierdził również, że w sytuacji,
gdy pozbawią życia od 10 do 30
przestępców, powinni zostać okrzyk-
nięci bohaterami narodowymi
i otrzymać medal. Ponadto, jego zda-
niem, kobiety na tych samych stano-
wiskach powinny zarabiać mniej niż
mężczyźni, ponieważ są „zdecydo-
wanie mniej wydajne w pracy”. Po
tych słowach już nie tylko Brazylij-
czycy, ale również obywatele innych
państw, martwią się o dalszy rozwój
wydarzeń, jednocześnie bojąc się, do
czego mogą doprowadzić takie po-
glądy głoszone przez jedną z głów
państw na arenie międzynarodowej.

Patrycja WÓJCIAK

Jair Bolsonaro
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Były lider partii Nowo-
czesna Ryszard Petru

założył nowe ugrupowa-
nie. Podczas konferencji
prasowej nowo utworzo-
nej partii zaprezentowa-

no jej nazwę, logo oraz
fundamentalne

założenia. TeRAz! ma być
mocnym wsparciem dla

opozycji w Polsce, a
społeczeństwo i gospo-
darka jej głównymi fila-
rami. Czy tak się jednak

stanie?

Gdy rok temu Ryszard Petru
przegrał z Katarzyną Lub-
nauer w wyborach o stano-

wisko przewodniczącego Nowoczes-
nej, wiadomo było, że jego odejście
to tylko kwestia czasu. Jak sam mó-
wił, mimo szukania współpracy
w partii nie dało się już więcej osiągnąć.
Wtedy postanowił odejść. Dziś powraca
z nową ofertą dla Polaków.

Nowy głos wśród opozycji

Jak twierdzą założyciele TE-
RAZ!, głównym problemem opozy-
cji w polskim parlamencie jest bier-
ność w działaniach poza zwraca-
niem uwagi na błędy i potknięcia
partii rządzącej. Przedstawiciele no-
wego ugrupowania są w pełni świa-
domi, że nie wpłyną na wyborów za
pomocą szablonowych haseł. Tych
wyborców, którzy są zmęczeni,
a wręcz znudzeni nieustannymi
kłótniami w sali plenarnej czy no-
wymi aferami podsłuchowymi.
Społeczeństwo domaga się nowych,
konkretnych propozycji gwaran-
tujących zwiększenie komfortu

życia w Polsce. Nowe ugrupowanie
ma wspierać osoby aktywne
i przedsiębiorcze oraz skrzywdzone.

Partia ma być alternatywą na tle
biernej opozycji. Przyświecać ma
jej nowa oferta, wizja i stanowczo-
ść. Należy jednak przypomnieć, że
Petru przedstawiał podobny pro-
gram w 2015 roku, kiedy zakładał
partię Nowoczesna. W siedmiu
głównych założeniach programo-
wych gospodarka zajmowała drugie
miejsce, a po niej kultura, edukacja
i ochrona zdrowia. Wiele uwagi po-
święcono również sprawie umów o
dzieło i zabezpieczeń zdrowotnych
w tej kwestii. Z pewnością TERAZ!
jest w dużej mierze lustrzanym od-
biciem Nowoczesnej.

Najbliższy sprawdzian

Ryszard Petru podczas konferen-
cji prasowej zapowiedział start par-
tii w przyszłorocznych wyborach
parlamentarnych. Jest on otwarty
na koalicję na listach do Parlamen-
tu Europejskiego. Nie interesuje go
jednak współpraca z Koalicją Oby-
watelską, bowiem ostatnie wyda-
rzenia pokazały, że współpraca PO
i Nowoczesnej nie rozwinęła się
jak należy. W dodatku Petru za-
uważył, że Koalicja Obywatelska
uzyskała zbliżony procent poparcia
do tego, jaki podczas poprzednich
wyborów samorządowych
osiągnęła Platforma Obywatelska.

Oczekiwania były na pewno więk-
sze. Lider TERAZ! stwierdził, że
przed nami fundamentalny rok dla
polskiej demokracji, przyszłości
i gospodarki. Kluczem do zwycię-
stwa ma być uzyskanie jedności
politycznej oraz długotrwały dialog
ze społeczeństwem. Trudno jednak
wierzyć w takie zapowiedzi polity-
ka, który nie był w stanie nawiązać
dialogu z Polakami przez ostatnie
trzy lata.

TERAZ! problemem Nowoczesnej?

Około 200 działaczy partii Nowo-
czesna z regionu podkarpackiego
przeszło do nowego ugrupowania
Ryszarda Petru. Te wydarzenia spo-

wodowały likwidację struktur No-
woczesnej w tamtym regionie. Jak
stwierdzili samorządowcy, powo-
dem takiej zmiany jest zdominowa-
nie współpracy Koalicji Obywatel-
skiej przez polityków PO. Jeśli Ka-
tarzyna Lubnauer odpowiednio nie
zareaguje, to działacze partii z in-
nych regionów prawdopodobnie pó-
jdą w ślady kolegów z Podkarpacia,
a czwarta siła polityczna po 2015
roku może nawet zniknąć z poli-
tycznej mapy Polski. Z najnowsze-
go sondażu na ten moment wynika,
że na Nowoczesną zagłosowałoby
3,8% ankietowanych.

Ryszard Petru nie ukrywa, że jest
mu przykro z powodu sytuacji w
Nowoczesnej, której jest założycie-
lem. Niemniej jednak, odkąd stwo-
rzył TERAZ!, wielu aktywistów
z jego poprzedniej partii zgłasza
chęć ponownej współpracy. Co wię-
cej, Petru uważa, że jeśli sytuacja w
ugrupowaniu kierowanym przez
Lubnauer będzie rozwijała się
w obecnym kierunku, to po wybo-
rach parlamentarnych TERAZ!
mogłoby zająć w Sejmie jej miejs-
ce. Część działaczy Nowoczesnej
ocenia bowiem odsunięcie w 2017
roku Ryszarda Petru od władzy w
partii jako błąd. Pewne jest to, że
dojdzie do podziału elektoratu mię-
dzy te dwie wspominane wcześniej
organizacje polityczne. Z drugiej
strony dlaczego wyborcy mieliby
ponownie zaufać Ryszardowi Petru
i wprowadzić TERAZ! do parla-
mentu? Wcześniej został on pozba-
wiony władzy we własnej partii,
a teraz stara się o powrót do
czołówki politycznej składając te
same obietnice. Dodatkowo zrzesza
byłych działaczy Nowoczesnej.
Tym samym jego deklaracje do-
tyczące budowy silnej opozycji wy-
glądają dość sztucznie biorąc pod
uwagę, że polityk swoimi działania-
mi osłabia obecną opozycję.

Karol SZABANOWSKI

TERAZ!

O problemach po lewej stro-
nie politycznej barykady w
Polsce powiedziano wiele.

Idealnym ich podsumowaniem był
wynik wyborczy Zjednoczonej Lewi-
cy podczas ostatnich wyborów parla-
mentarnych, kiedy to żaden z jej kan-
dydatów nie otrzymał mandatu posel-
skiego. Czy zatem nowa inicjatywa
Roberta Biedronia okaże się uprag-
nionym powiewem świeżości i zdo-
będzie zaufanie wyborców, którzy

szukają alternatywy wobec sejmo-
wych partii i słabej lewicy?

Słupsk pozdrawia

Przypomnijmy, że w latach 2014-
2018 Robert Biedroń pełnił funkcję
Prezydenta Słupska. Jego rządy w
mieście są ocenianie różnorako. O ile
z jednej strony jego elekcja wy-
wołała duże zainteresowanie i otrzy-
mał on od wielu kredyt zaufania, tak
po latach znaleźć można mieszkań-
ców, którzy skłonni są negatywnie

Ciekawy przypadek Roberta Biedronia
zwykło się twierdzić, że bardzo trudno jest w Polsce
wykreować nowy byt polityczny. innego zdania jest
natomiast były prezydent Słupska, Robert Biedroń,

który zamierza nie tylko przekroczyć próg zaporowy
w wyborach parlamentarnych, ale także wprowadzić

nową jakość do polskiej lewicy.
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Ryszard Petru po raz kolejny zamierza wyjść z politycznego cienia

wypowiadać się o kierunku rozwoju
miasta w okresie jego prezydentury.
Pośród zarzutów wobec byłego pre-
zydenta wymienia się m.in. noto-
ryczne delegacje (mówi się o sied-
miu miesiącach w przeciągu pierw-
szych dwóch lat prezydentury) oraz
nierozwiązane problemy mieszkalne.
Jednakże, czy jest to nieunikniona
krytyka spotykająca każdego polity-
ka, czy zarzuty, który mogłyby pod-
ważyć jego wiarygodność jako lidera
ugrupowania mającego tak duże
aspiracje? Po analizie okazuje się, że
przeważają głosy pozytywne. Poza
tym, zdecydowanie więcej złego
słyszało się o rządzących w najwięk-
szy polskich ośrodkach miejskich.

Wspólnymi siłami

Samo ugrupowanie pozostanie jak
na razie owiane tajemnicą aż do 3

lutego. To właśnie wtedy, podczas
inaugurującego spotkania w war-
szawskim Torwarze, poznamy na-
zwę partii oraz inne szczegóły. Póki
co, Robert Biedroń prowadzi tour-
née o nazwie „Burza mózgów z Ro-
bertem Biedroniem’’, w ramach któ-
rego ma zamiar odwiedzić 40 pol-
skich miast. Podczas spotkań z zain-
teresowanymi prowadzone są dys-
kusje, a wypracowane stanowiska i
postulaty mają przekładać się na
przyszły program partii. W kwestii
samych postulatów wiadomo obec-
nie, że jednym z kluczowych będzie
dążenie do rozdziału państwa od
kościoła, a także znaczne zwiększe-
nie płacy minimalnej. Tutaj za wzór
postawiono sobie rozwinięte pań-
stwa europejskie, gdzie owe sumy
oscylują w granicach powyżej ty-
siąca euro, co przy minimalnych
założeniach przekracza ponad dwu-

krotnie obecną stawkę płacową.
Pierwsza propozycja ma szansę zdo-
być poparcie, z racji antyklerykal-
nych nastrojów. Drugą natomiast,
czekać będzie długa droga, poparta
pracą u podstaw gospodarczych,
lecz warto zacząć głośno mówić o
polskich aspiracjach. Widocznie po-
lityk dostrzega, że skoro mówimy o
Polsce w cywilizacji zachodniej, to i
na zachodnie warunki mamy prawo
liczyć.

Stare podziały, nowa jakość

Robert Biedroń od samego po-
czątku podkreśla, iż zamierza wraz
ze swoją partią kreować nową jako-
ść polityczną. Ma być to alternaty-
wa dla osób niechętnie
spoglądających na obecnych
rządzących. Polityk nie chce jednak
również stanowić ścisłego elementu
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Nie zabija się kury, która
znosi złote jaja. dosko-
nale zdają sobie z tego

sprawę producenci filmo-
wi, którzy w ciągu ostat-

nich kilku lat wypusz-
czają masowo nowe

wersje starych klasyków.
Tylko w ostatnim czasie
oglądać mogliśmy w sa-

lach kinowych remaki
oraz kontynuacje takich

kultowych tytułów, jak
„Suspiria”czy„Hallowe-

en”. Czas na kolejne
dzieło, tym razem zdecy-
dowanie bliższe mojemu
sercu, czyli spin-off serii

„Rocky”o nazwie„Cre-
ed”, będącej już drugą
częścią nowego cyklu.

Gdy w 1976 roku do kin
wchodziła pierwsza część
„Rocky'ego”, Sylvester

Stallone był praktycznie nieznany w
środowisku filmowym. Pomimo
wielkich ambicji, reżyserzy nie
chcieli angażować go do swoich fil-
mów ze względu na paraliż prawej
części twarzy. Napisał więc własny
scenariusz do autorskiej historii
słynnego już boksera. Główną rolę
zdecydował się zagrać osobiście.
Ostatecznie film zrealizowała wy-
twórnia United Artist, za niewielki
jak na hollywoodzkie standardy
budżet 960 tys. dolarów. Historia
człowieka, który pokonuje własne
słabości i zyskuje miłość, szacunek
oraz uznanie podbiła serca widzów

na całym świecie. Obraz został na-
grodzony trzema Oscarami.

Od tamtego czasu upłynęło ponad
40 lat, a Stallone stał się jedną z
ikon światowej kinematografii. Roz-
kochał w sobie publiczność, choć
krytycy często byli do niego wrogo
nastawieni. Jest znany jako rekor-
dzista Złotych Malin – nagród przy-
znawanych corocznie, za najgorsze
produkcje filmowe. Nie zrażało go
to jednak do kontynuowania najbar-
dziej kultowych filmów, w jakich
wystąpił, czyli serii „Rambo” oraz
„Rocky”. Ta pierwsza doczekała się
trzech kontynuacji. Czwarta jest
właśnie przygotowywana. Nato-
miast historia boksera o gołębim
sercu liczy łącznie sześć części oraz
wydany w 2015 roku spin-off „Cre-
ed”, opowiadający historię Adonisa
Creeda, syna zmarłego Apolla, który
był przeciwnikiem Rocky'ego w
pierwszej i drugiej odsłonie cyklu.
Mimo, iż mogłoby się wydawać, że
taki projekt skazany jest na porażkę,
to finalnie dostaliśmy film lekki,
nieco nostalgiczny, w którym szcze-
gólnie starsi fani sagi odnaleźli się
doskonale. Jak zatem wypada kon-
tynuacja historii o Adonisie i jego
drodze na szczyt?

Zatwardziali fani z pewnością
ostrzyli sobie zęby na ten film,
szczególnie, gdy do Internetu trafiła
informacja, że w nowej odsłonie zo-
baczymy Dolpha Lundgrena, który
jeszcze raz wcieli się w postać Iva-
na Drago. Oczekiwania z pewnoś-
cią były wielkie, jednak finalny
efekt pozostawia wiele do życzenia.
Ale od początku – Adonisowi osta-
tecznie udaje się zostać mistrzem
świata w boksie. Ponadto oświad-
cza się swojej dziewczynie Biance,

która zachodzi w ciążę. Rocky w
tym czasie próbuje nieskutecznie
odnowić kontakt ze swoim synem.
Fabuła nabiera tempa, gdy syn Iva-
na Drago rzuca tytułowemu boha-
terowi wyzwanie, by zmierzył się z
nim na ringu.

Oceniając film, już na wstępie na-
leży zaznaczyć, że obraz nie prze-
kazuje nam żadnych nowych emo-
cji. Wszystkie otrzymaliśmy już
wcześniej. Jest to kolejna historia o
pokonywaniu własnych słabości i
wpływie relacji międzyludzkich na
człowieka. Samo przesłanie jest od-
powiednie, natomiast podane w tak
wtórnej formie staje się męczące.
Postacie pokonują pewną drogę i
dochodzą do pewnych refleksji, ale
jest to przewidywalne i w konsek-
wencji mało emocjonujące. Moty-
wacje bohaterów są często za słabo

zarysowane, przez co ciężko zrozu-
mieć niektóre z ich decyzji. Humor,
który w poprzednim filmie wypadł
dobrze, tutaj wydaje się wymuszo-
ny i nieszczery. Co zatem przema-
wia za tym, by film jednak obej-
rzeć? Przede wszystkim jest to ko-
lejna odsłona, w której dowiaduje-
my się odrobinę więcej na temat sa-
mych postaci, ich przeszłości oraz
dylematów. Sceny treningów oraz
walk wypadają dobrze, choć daleko
im do poziomu epickości, który pre-
zentują pierwsze odsłony sagi. Gra
aktorska jest prawidłowa i niewiele
więcej można o niej powiedzieć.
Myślę, że to kwestia scenariusza,
który żadnej z postaci nie pozwolił
się satysfakcjonująco rozwinąć. W
całej reszcie kwestii jest podobnie -
za mało odważnie, zbyt szablono-
wo, płytko i schematycznie.

„Creed 2” to dziwny film. Wyda-
je się zupełnie niepotrzebny, ze
względu na historię, która jest na
siłę przedłużana. Nic nowego czy
fascynującego już się w niej nie
dzieje. Dostajemy oklepane sche-
maty i przeciętny warsztatowo film.
Fakt, że na ekranie widzimy posta-
cie znane z czwartej odsłony sagi
też nie pomaga, bo nie mają one
wystarczającego pola, by zaprezen-
tować nam coś świeżego. Wymow-
ne jest to, że najbardziej emocjo-
nujące chwile filmu, to te, w któ-
rych słyszymy nieśmiertelne tematy
muzyczne z pierwszej części „Roc-
ky'ego”, czyli "Gonna Fly Now"
oraz "Going to Distance". W koń-
cówce filmu Adonis idzie na grób
swojego ojca - może tam powinniś-
my zostawić bokserską sagę?

Piotr SZWARC
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Stara miłość rdzewieje

tzw. „opozycji totalnej”, czyli nie
określa się jako poplecznik Koalicji
Obywatelskiej. Jak sytuacja będzie
wyglądać podczas wyborów parla-
mentarnych, tego nie możemy być
jeszcze pewni. Co innego w przy-
padku wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, w których nowe ugru-
powanie również ma zamiar wystar-
tować. Zgodnie z wypowiedzią
Krzysztofa Gawkowskiego, który
współpracuje przy kreowaniu nowej
partii, ta ma zamiar postawić na sa-
modzielne listy.

Marzenia, nie strach

Tym, co odróżnia Roberta Bied-
ronia od innych opozycjonistów
jest narracja, którą próbuje prowa-
dzić wokół swoich spotkań z wy-
borcami i poniekąd kampanii.
Ostatnie lata przyzwyczaiły Pola-
ków do straszenia ze strony opozy-
cji, budowania napięcia i negatyw-
nych stosunków wobec Prawa i
Sprawiedliwości. Partia rządząca z
kolei nie pozostawała dłużna, co

rusz odnosząc się do negatywnych
aspektów rządów swoich poprzed-
ników. Jak się okazuje, nie jest to
jedyna droga.

Podczas swoich spotkań, popular-
ny polityk prosi zebranych o wyob-
rażenie sobie swojej Polski marzeń.
W dalszym etapie, każdy może po-
dzielić się swoimi postulatami oraz
pomysłami, lecz tylko wtedy, gdy są
one konkretne i sensowne. W ten
sposób, podczas spotkań pojawiły
się koncepcje wprowadzenia do
szkół edukacji seksualnej czy
zmniejszenia opodatkowania pracy.
Już same te działania pokazują, że
słowa o nowej jakości nie były rzu-
conymi na wiatr. Robert Biedroń,
być może na podobieństwo wielu
obywateli, też jest znudzony maraz-
mem, którym ogarnięta jest polska
polityka. Czy to może się udać? Nie
wiem. Ale warto postawić na coś
świeżego, skoro od dekad karmieni
jesteśmy tą samą polityczną paszą, z
której zupełnie nic nie wynika. Co
nam szkodzi?

Dawid SZAFRANIAK Czy Robert Biedroń zmieni polityczną scenę w Polsce?

Creed II
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Świat muzyki w mi-
jającym już 2018 roku

był relatywnie cichy i nie-
pozorny. Nie doświad-
czyliśmy powrotów do

studia legendarnych
grup czy płyt, które przez

krytyków byłyby po-
wszechnie uważane za

wybitne. zagłębiając się
nieco bardziej można

jednak zauważyć, że
ubiegłe dwanaście mie-
sięcy zaserwowało nam

muzykę niezwykle eklek-
tyczną i różnorodną.

Sprawdźmy kto okazał
się najlepszy!

�. Pusha T -„DAYTONA”

Nazwa płyty, zaczerpnięta od na-
zwy zegarka marki Rolex, oznacza
komfort posiadania czasu. Jest to o
tyle znamienne, że raper znany z
kultowej grupy Clipse wydał swój
najlepszy solowy album w wieku
41 lat. Największym atutem „DAY-
TONY” jest bezkompromisowa
szczerość. Przejawia się zarówno w
atakach na fałszywych raperów nie-
piszących własnych tekstów, jak i w
opowieściach z narkotycznego
półświatka. To właśnie opisy szem-
ranego życia dilerów i prania brud-
nych pieniędzy wprowadzają cha-
rakterystyczny klimat, znany z
wcześniejszych wydawnictw rape-
ra. Za produkcję płyty odpowie-
dzialny jest w całości Kanye West,
tworzący minimalne, stylowe bity.
Podkłady muzyczne takich utwo-
rów jak „Hard Piano” czy „Games
That We Play” tworzą niezwykły
akompaniament do gangsterskich
wypraw lirycznych Pushy. Przez

niektórych niedoceniany lub wręcz
zapomniany raper, powrócił z naj-
lepszą hip-hopową płytą tego roku.

4. Ariana Grande -„Sweetener”

Wybór „Sweetenera” może być
zaskoczeniem, ale niewątpliwie
Ariana w ostatnich latach stała się
jedną z największych diw muzyki
popowej. Wspomniana płyta to jed-
na z najdojrzalszych mainstreamo-
wych produkcji tego roku. Grande,
operująca niesamowitym wokalem,
w końcu wykorzystała pełnię swo-
jego potencjału przy pomocy takich
producentów jak Pharell Williams i
Max Martin. Tematem przewodnim
albumu jest odnalezienie wewnętrz-
nej siły w obliczu upadku relacji.

Ariana manifestuje kobiecą nieza-
leżność w takich utworach jak
„Breathin” czy „God Is A Woman”.
To nie przypadek, że została wybra-
na artystką roku według „Billboar-
du”.

3. IDLES -„Joy as an Act of Resistance”

Rok 2018 był łaskawy dla punku.
Wysyp nowych zespołów, jak Sha-
me czy właśnie IDLES, wskrzesił
mało witalną scenę. „Joy…” jest
tego najlepszym przykładem. To
płyta zachowana w klasycznych ra-
mach punku lat 70. z wpływami
noise rocka. Inspiracje takimi ze-
społami, jak The Swans czy Joy Di-
vision, są wyczuwalne, co daje po-
czucie obcowania z albumem

„świadomym swojej historii”. Jest
to również materiał w sposób
znaczący zaangażowany politycz-
nie. IDLES nie boją się mówić o
ślepej homofobii, jałowym kulcie
ciała czy tragizmie imigracji. Robią
to w sposób agresywny, ale świado-
my, ideologia nie przesłania inteli-
gentnej warstwy lirycznej. Fani bar-
dziej bezpośredniej muzyki odnajdą
w angielskim zespole wszystko,
czego szukają.

2. Mac Miller -„Swimming”

Choć to Pusha T stworzył naj-
lepszą stricte hip-hopową płytę
2018 roku, w zestawieniu znalazł
się także kolejny raper Mac Miller.
Dlaczego? Wszystko przez to, że

„Swimming” nie jest klasycznym
hip-hopowym materiałem. To mie-
szanka wielu pokrewnych gatun-
ków – R’n’B, soulu czy funku. W
albumie często pojawia się różno-
rodne instrumentarium, w „Lad-
ders” przebrzmiewa sekcja dęta, a
„2009” zaskakuje pięknym piani-
nem. Mac, tworząc utwory na
płytę, zmagał się z uczuciami
związanymi z rozstaniem. Jego sze-
roko komentowany związek z
Arianą Grande dobiegł końca, a
Miller popadł w spiralę autodes-
trukcji. Nowy materiał miał być od-
biciem się od dna, co sugeruje
otwierający album „Come Back To
Earth”. Niestety przypadkowe prze-
dawkowanie narkotyków zakoń-
czyło się tragedią, a „Swimming”
stało się ostatnim wydanym za
życia dziełem rapera.

1. The 197� -„A Brief Inquiry Into
Online Relationships”

The 1975 powrócili po dwóch la-
tach z płytą, która jest społeczną
diagnozą pokolenia millienialsów.
Teksty dotyczą poszukiwania włas-
nej tożsamości, strachu przed doras-
taniem i młodzieńczych nawyków, z
których trzeba wyrosnąć. To zbiór
ironicznych, przesiąkniętych humo-
rem, ale też bardzo smutnych piose-
nek. „Love It If We Made It” odnosi
się do zażywania heroiny przez wo-
kalistę Matthew Healy’ego, a „The
Man Who Married A Robot” opowia-
da historię człowieka uzależnionego
od nowych mediów. Oryginalny styl
– łączący rock z muzyką elektro-
niczną, wypracowany przez zespół –
jest nadal obecny. Został jednak po-
szerzony o bardziej wysublimowane
kompozycje, takie jak „Be My Mis-
take”. Eklektyzm zawarty w utwo-
rach oraz ich poziom uniwersalności
sprawił, że to właśnie ta płyta
zasłużyła na miano numeru jeden.

Maksym DANISZEWSKI

Muzyczne TOP 5

29 lipca 1976 rok, XXI
Letnie Igrzyska Olim-

pijskie. Już 30-letnia wówczas Irena
Szewińska staje do walki na mon-
trealskiej bieżni, by sięgnąć po ko-
lejny, już trzeci w karierze, olimpij-
ski triumf. Tym razem ma być jed-
nak zdecydowanie trudniej – 400
metrów to bieg niełatwy, budzący
respekt wśród zawodników, wyma-
gający solidnych przygotowań. Dys-
tans, na trenowanie którego Polka
zdecydowała się późno. Królowa
polskiego sportu biegnie torem
czwartym. Doskonale wie, że musi
uważać na dwie groźne wschodnio-

niemieckie zawodniczki. Zaczyna
bardzo szybko. Walka trwa do ostat-
niej prostej, ale później liczy się już
tylko Szewińska. Biegaczka prze-
kracza linię mety z niezwykłą prze-
wagą nad rywalkami. Czas, jaki
osiąga to 49,30 sekundy (oficjalnie
poprawiony na 49,29, a po latach na
49,28). Bije rekord świata, łamiąc
granicę pięćdziesięciu sekund po raz
drugi w swojej karierze. Jest to wy-
nik, który kilkadziesiąt lat później
dałby jej zwycięstwo na współczes-
nych nam igrzyskach w Atenach,
Pekinie, Londynie, a także w Rio.
Ten ciepły lipcowy dzień już na za-
wsze zapisał się złotymi zgłoskami
w historii polskiego sportu.

Niezapomniani
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The 197� nagrało najlepszą płytę roku

Rok 1959, finał Wimbledonu.
Maria Bueno, zawodniczka, która
nigdy wcześniej nie grała na tra-
wiastej nawierzchni, niespodziewa-
nie dociera do finałowego starcia w
wielkoszlemowym turnieju. Mierzy
się z zaznajomioną z londyńskimi
zawodami Darlene Hard. Wszelkie
okoliczności przemawiające na nie-
korzyść Brazylijki, nie mają jednak
żadnego znaczenia. 19-latka wygry-
wa łatwo w dwóch setach 6:4, 6:3.
Przez cały czas trwania spotkania
nie przestaje zachwycać swoją ele-
gancją. Gra z dużą gracją, jest ko-
bieca i zmysłowa, a przy tym sku-
teczna. „Balerina tenisa” – jak na-
zywano Marię Bueno – staje się

tego dnia pierwszą triumfatorką
Wimbledonu, pochodzącą z Amery-
ki Południowej.

Wziąć sprawy w swoje ręce

Londyńska Chelsea, lata 70. W
efekcie ambitnych działań
dążących ku modernizacji stadionu,
klub z Londynu popada w kłopoty
finansowe i jest zmuszony sprzedać
wielu kluczowych graczy. Finalnie
spada też do niższej ligi rozgryw-
kowej. „The Blues” stają przed wy-
zwaniem zmierzenia się z jednym z
najtrudniejszych okresów w swojej
historii. To wtedy w szeregach
drużyny od niedawna gra Ray Wil-
kins. Wciąż bardzo młodego, ale
dobrze zapowiadającego się po-
mocnika czeka próba sił – trener
Eddie McCreadie powierza mu
opaskę kapitańską. 18-latek spełnia

oczekiwania. Przynosi spokój i po-
czucie odpowiedzialności, które za-
szczepia w całym zespole. Ponadto
zachwyca swoim instynktem na bo-
isku, elegancją i umiejętnościami.
Kapitan jest jednym z tych, którzy
przyczyniają się do tego, że Chel-
sea już po dwóch sezonach wraca
na salony najwyższej ligi angiel-
skiej.

Indywidualne Mistrzostwa Polski
na żużlu 2012, stadion zielonogór-
skiego Falubazu. Uchodzący za fa-
woryta zmagań Piotr Protasiewicz
wypada poniżej oczekiwań, a zawo-
dy okazują się szczęśliwe dla Toma-
sza Jędrzejaka. 33-letni wychowa-
nek Iskry Ostrów Wielkopolski zdo-
bywa pierwszy mistrzowski tytuł.
Zwycięstwo jest bezdyskusyjne –
zawodnik wygrywa zawody z nie-
mal kompletem punktów, oglądając
plecy rywala tylko w jednym biegu,

Rok 2018 obfitował w wiele pięknych sportowych chwil, bardzo często jednak
przeplatanych przez te tragiczne. irena Szewińska, Maria Bueno, Ray Wilkins, To-
masz Jędrzejak, Andrzej gmitruk, Vichai Srivaddhanaprabha – to tylko niektóre
z osób, które w tym roku pożegnaliśmy. Sportowcy, trenerzy, ludzie związani ze

sportem – ci, którzy swoją pracą i talentem cieszyli kibiców na całym świecie i
których właśnie wspominamy.
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Sezon żużlowy już dawno
za nami. W finale do

ostatniej kreski o mist-
rzostwo walczyły Fogo

unia Leszno i – dość nie-
spodziewanie – Cash Bro-

ker Stal gorzów. Osta-
tecznie na tronie pozos-

tali leszczynianie. Jak bę-
dzie w następnym

sezonie? i jak siła ze-
społów zmieniła się po

niedawnym okienku
transferowym?

Zgodnie ze znanym powie-
dzeniem, że mistrzowskiego
składu się nie zmienia, naj-

lepsza drużyna poprzedniego sezonu
– Fogo Unia Leszno – pozostawiła
całą piątkę seniorów i swoich wy-
chowanków na pozycjach junior-
skich. Szczególnym handicapem dla
leszczyńskiego zespołu jest forma-
cja młodzieżowa, na czele której od
kilku lat znajdują się Bartosz Smek-
tała i Dominik Kubera. Kolejny se-
zon w drużynie spędzą: jej kapitan,
Piotr Pawlicki oraz Janusz Kołod-
ziej, będący bardzo pewnym pun-
ktem zespołu. Dokładnie to samo
można powiedzieć o innym doś-
wiadczonym Polaku – Jarosławie
Hampelu i Australijczyku, Bradym
Kurtzu. Patrząc na skład oraz zgra-
nie drużyny, jestem pewna, że lesz-
czynianie znów będą faworytami
ligi. Trzeci tytuł z rzędu? Nie jest to
wykluczone…

Kto może im zagrozić? Prawdopo-
dobnie najpoważniejszym kandyda-
tem będzie Falubaz Zielona Góra.
Do drużyny, w której silne trio sta-
nowią Patryk Dudek, Piotr Protasie-

wicz oraz Michael Jepsen Jensen,
dołączyli charakterny Duńczyk, Nic-
ki Pedersen i Słowak – Martin Va-
culik. Szczególnie transfer tego dru-
giego wzbudził w świecie żużlowym
duże kontrowersje. Vaculik po raz
kolejny w swojej karierze rozstał się
ze swoim poprzednim pracodawcą w
niezbyt dobrych stosunkach. Klub
wzmocnił również formację ju-
niorską, do której dołączył Norbert
Krakowiak. Skład na papierze wyda-
je się bardzo mocny, jednak zagadką
pozostaje atmosfera i współpraca
między zawodnikami. Falubaz to bo-
wiem zespół indywidualności, które
słyną z mocnego charakteru, co nie-
sie za sobą ryzyko niedomówień i
kłótni w czasie spotkań.

Jeśli jesteśmy już w wojewódz-
twie lubuskim, nie sposób nie
wspomnieć o zeszłorocznych wice-
mistrzach, czyli Stali Gorzów, któ-
rych nazywa się największymi prze-
granymi okienka transferowego.
Nie dość, że stracili na rzecz sąsia-
dów Vaculika, to jeszcze nie znaleź-
li na jego miejsce odpowiedniego
zastępstwa. Można oczywiście
oczekiwać od dwóch pozyskanych
Duńczyków – Andersa Thomsena i
Petera Kildemanda – solidnej jazdy,
jednak szczerze wątpię, aby chociaż
zbliżyli się do osiągnięć Słowaka.
Na szczęście dla Gorzowa, mają w
swoim składzie prawdziwy diament
w osobie Bartosza Zmarzlika. Jeśli
wicemistrz świata utrzyma swoją
dyspozycję, a klasę potwierdzą
Krzysztof Kasprzak i Szymon Woź-
niak, Stal może włączyć się w wal-
kę o medale. Tym, którzy wieszczą
Gorzowowi spadek, należy przypo-
mnieć, że takie same opinie poja-
wiały się przed rozpoczęciem po-

przedniego sezonu. Jak się skoń-
czyło, wszyscy wiemy…

Kosmetyczne zmiany nastąpiły w
składach innych drużyn PGE Eks-
traligi. Do brązowego medalisty
ubiegłego sezonu – Betardu Sparty
Wrocław dołączył jedynie, wybrany
największą niespodzianką ligi, Ja-
kub Jamróg. Team na czele z Ja-
nowskim, Woffindenem i Drabi-
kiem chce wreszcie sięgnąć po
upragnione złoto. O tym samym
marzy Get Well Toruń, który w mi-
nionym sezonie nie wszedł nawet
do fazy play-off. O powtórzenie
ubiegłosezonowej niespodzianki,
czyli wejście do najlepszej czwórki,
powalczy Włókniarz Częstochowa,
w którego składzie Tobiasza Musie-

laka zastąpił Paweł Przedpełski.
Dodatkowo do klubu trafił jeden z
bardziej utalentowanych młod-
zieżowców – Jakub Miśkowiak.
Atut swojego toru znów będzie
chciał wykorzystać GKM Gru-
dziądz. Klub pozyskał dwóch za-
wodników Unii Tarnów – Duńczy-
ka Kennetha Bjerra i juniora Patry-
ka Rolnickiego. Jeśli lider gru-
dziądzan, Artiom Łaguta, utrzyma
wysoką formę z poprzedniego sezo-
nu, GKM powinien włączyć się w
walkę o medale. Czerwoną latarnią
może być aktualny beniaminek –
Motor Lublin. Jonsson, Lambert,
Lampart, Michelsen i Zengota to
nie są nazwiska, które mogłyby za-
wojować ligę. Czy podzielą los ze-

szłorocznych beniaminków – Unii
Tarnów, a może ich dyspozycja bę-
dzie rozpatrywana w kategoriach
niespodzianki? Tutaj wszystko jest
możliwe…

Jak widać, PGE Ekstraliga bardzo
się wyrównała. Każdy może wygrać
z każdym, co sprawia, że na przy-
szłoroczne zmagania najlepszych
klubów i zawodników już teraz cze-
ka się z wielką niecierpliwością.
Póki co, motory leżą odłożone w
garażach, żużlowcy odpoczywają w
ciepłych krajach, a eksperci i kibice
dyskutują o szansach i możliwoś-
ciach klubów. I tak do kwietnia, do
czasu inauguracji najlepszej żużlo-
wej ligi świata.

Marta KOTECKA
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Szprycą w twarz

w którym linię mety przekracza
jako drugi.

W cieniu sportowców

Seul, 1988 rok. Trwają XXIV
Letnie Igrzyska Olimpijskie. An-
drzej Gmitruk już od pięciu lat od-
grywa rolę trenera kadry narodowej
w boksie. W końcu przychodzi
czas, by zebrać owoce jego pracy.
W Korei Południowej pojawia się
m.in.: z Andrzejem Gołotą, Henry-
kiem Petrichem, Janem Dydakiem,
a także Januszem Zarankiewiczem.
Każdy z Biało-Czerwonych wraca
do domu z brązowym krążkiem.
Dla podopiecznych trenera Gmitru-
ka oznacza to największy sukces w
ich sportowych karierach. Jak po-
wtarzają bokserzy, rola szkoleniow-
ca w drodze po olimpijskie medale
była nieoceniona.

15 maja 2016 rok, stadion Stam-
ford Bridge. Późnym popołudniem
kończy się mecz pomiędzy Chelsea
i Leicester w ramach ostatniej ko-
lejki Premier League. Tablica wy-

ników wskazuje remis 1:1.
Drużyna gości nie opuszcza jednak
boiska z uczuciem niedosytu. Jest
wręcz przeciwnie – w zespole „Li-
sów” wybucha euforia. Leicester
City oficjalnie zostaje mistrzem
kraju, stając się sprawcą najbar-
dziej zaskakującego rozstrzygnię-
cia mistrzostwa Anglii w historii.
Klub, który jeszcze dwa sezony
wcześniej grał w Championship,
sięga po tytuł. Wśród świętujących
jest Vichai Srivaddhanaprabha –
właściciel Leicester i jeden z ojców
sukcesu. Tajlandczyk przejął klub z
długami, by w krótkim czasie
uczynić go samowystarczalnym.
Pozycję drużyny budował bardzo
cierpliwie i mądrze, wyznając za-
sadę, że wielkie transfery i astrono-
miczne kontrakty nie są drogą ku
powodzeniu. Zjednał sobie nie tyl-
ko zawodników, ale i kibiców,
stając się przyjacielem i dobrym
duchem miasta.

W 2018 roku wszystkie te wielkie
osoby odeszły…

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA Trzykrotna mistrzyni olimpijska biega już z aniołami

Fogo Unia Leszno chce wygrać po raz trzeci
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Igrzyska w Korei Południowej
miały dla nas słodko-gorzki
smak. Choć było wiadomo, że

o powtórzenie sukcesu z Soczi bę-
dzie trudno, Polacy przystępowali
do Igrzysk w Pjongczangu z dużymi
nadziejami. Dawno na barkach żad-
nego ze sportowców nie spoczywał
tak wielki ciężar oczekiwań jak na
Kamilu Stochu. Na normalnym
obiekcie do spełnienia marzeń za-
brakło niewiele i to nie tylko jemu,
ale także Stefanowi Huli, który dość
niespodziewanie liderował po
pierwszej serii konkursu. Jakże
wielkie było więc rozgoryczenie,
gdy obaj Polacy wypadli poza po-
dium. Na dużej skoczni podwójne-
mu mistrzowi olimpijskiemu z Rosji
udało się dorzucić do swojego do-
robku kolejny krążek z najcenniej-
szego kruszcu. Najlepsza kadra w
historii polskich skoków narciar-
skich nie zawiodła także w konkur-
sie drużynowym, w którym zajęła
miejsce na najniższym stopniu po-
dium. Nie tylko igrzyska były popi-
sem naszych „Orłów”, ale też cały
sezon. Szczególnie dla Stocha, który
na swoim koncie zgromadził
wszystko oprócz tytułu mistrza
świata w lotach i Małej Krysz-
tałowej Kuli w tej specjalności.

Pozostali nasi reprezentanci nie-
stety nie sprawili niespodzianek, a
jeżeli już - to na minus. Tym mia-
nem można określić choćby występ
panczenistów, którym daleko było
do formy sprzed czterech lat. Bli-
sko, a zarazem daleko, szczęścia
były za to biathlonistki, które pomi-
mo prowadzenia przed ostatnią
zmianą w sztafecie, nie dały rady
odeprzeć ataków rywalek.

„Czuję się spełniona”

Niespełna miesiąc po zakończe-
niu zmagań w Korei, Justyna Ko-
walczyk poinformowała swoich fa-
nów o zakończeniu swojej przygo-
dy z zawodami Pucharu Świata. Co
ciekawe, biegaczka, która dwukrot-
nie sięgała po złoto igrzysk olimpij-
skich, nie wykluczała możliwości
startu na zbliżających się mistrzo-
stwach globu w Seefeld, o ile
byłaby potrzebna swoim koleżan-
kom w sztafecie. Krótko po
ogłoszeniu swojej decyzji wraz z
trenerem Aleksanderem Wierietiel-
nym objęła pieczę nad kadrą kobiet
w biegach. Nową rolę łączy z wy-

stępami w maratonach oraz zawo-
dach o niższej randze.

Druga twarz reprezentacji

Na przełomie czerwca i lipca
oczy miłośników piłki nożnej z
całego świata zwróciły się ku Rosji
– gospodarzowi mistrzostw świata
w piłce nożnej. Oprócz niesamowi-
tych Chorwatów czy Francuzów za-
pamiętamy z tego turnieju… klęskę
reprezentacji Polski. Nastroje, które
zapanowały zaraz po wynikach lo-
sowania grup były mylne. Zarówno
Senegal, jak i Kolumbia z Japonią,
obnażyły wszystkie nasze słabości.
Nie pomógł tu ani atak pozycyjny,
ani kontratak. Brakowało dokład-
ności, tak cenionej przez trenera
Adama Nawałkę, skuteczności i ja-
kiegokolwiek pomysłu na grę. Za-
wiedli liderzy z Robertem Lewan-
dowskim na czele. Nie ma żadnego
wytłumaczenia blamażu Biało-
Czerwonych.

Wunderteam v2
Tego określenia po raz pierwszy

użyto ponad pięćdziesiąt lat temu w
stosunku do lekkoatletycznej repre-
zentacji Polski, która wówczas nie-
mal nie miała sobie równych. W
2018 mogliśmy użyć go ponownie
wobec uczestników Mistrzostw Eu-
ropy, w których nasza ekipa stanęła
na wysokości zadania. Siedem
złotych, cztery srebrne i jeden brązo-
wy – to dorobek Polaków, który po-
zwolił im uplasować się na drugim
miejscu w klasyfikacji medalowej
turnieju, tuż za Brytyjczykami. Nie
zawiedli „starzy wyjadacze”, jak
Anita Włodarczyk, Adam Kszczot
czy Paweł Fajdek, ale obok nich
błyszczeli też inni. Na pochwałę
zasłużyła cała kadra.

Znów to zrobili

Kolejny miesiąc, kolejny ważne
zawody, czyli mistrzostwa świata w
siatkówce. Polacy do turnieju zorga-

nizowanego wspólnie przez
Włochów oraz Bułgarów nie przy-
stępowali jako faworyt. I o ile jego
pierwszą fazę przebrnęli bezproble-
mowo, w drugiej postawieni pod
ścianą przez Argentynę i Francję,
„walczyli o życie” w spotkaniu z
Serbią. To udało się wygrać. Pomi-
mo porażki odniesionej w kolejnym
etapie, awansowali do półfinału.
Tam czekali na nich Amerykanie, a
mecz pomiędzy obiema ekipami był
dla fanów Biało-Czerwonych praw-
dziwą nerwówką, lecz ze szczęśli-
wym zakończeniem. Finał dostar-
czył nam już bardziej jednoznacz-
nych emocji, gdyż Polacy pewnie
rozprawili się z Brazylią, dzięki cze-
mu obronili tytuł sprzed czterech lat.

Łączy nas piłka

Meksyk gościł na przełomie paź-
dziernika i listopada reprezentacje w
piłce nożnej osób po amputacji. Gra
Polaków w pierwszej fazie mist-

rzostw globu nie napawała optymiz-
mem. O awans do ćwierćfinału wal-
czyli z Haiti. Pomimo nie najlepsze-
go początku meczu, udało im się od-
robić stratę i rozstrzygnąć losy rywa-
lizacji w końcowych sekundach
spotkania. Podobnie zresztą było w
kolejnym starciu, jednak tym razem
po serii rzutów karnych Polacy mu-
sieli uznać wyższość Angolijczy-
ków. Ostatecznie Biało-Czerwoni
zajęli siódme miejsce. Pomimo że
do kraju wrócili bez medalu, zyskali
coś znacznie większego – podziw w
oczach kibiców, którzy ich zmagania
śledził z zapartym tchem.

Pożegnanie„Isi”

W połowie listopada, jeszcze bar-
dziej niż wspomniana wcześniej Ko-
walczyk, swoją decyzją zaskoczyła
Agnieszka Radwańska. Po 13 latach
zawodowej gry polska „rakieta nr 1”
ogłosiła zakończenie kariery, spowo-
dowane problemami zdrowotnymi.
W chwili podjęcia decyzji Polka pla-
sowała się na 75. miejscu w rankin-
gu WTA. Przypomnijmy jednak, że
w najlepszym okresie kariery była
jego wiceliderką.

Scenariusz jak z filmu

Listopad miał dla nas słodko-
kwaśny smak, choć może w odwrot-
nej kolejności, gdyż tydzień po za-
kończeniu kariery przez Rad-
wańską, brytyjski zespół Williams
Racing wydał komunikat, który
storpedował światowe media – Ro-
bert Kubica powraca do F1! Historia
Polaka nadaje się naprawdę na
dobry scenariusz filmowy. Po wy-
padku, który miał miejsce podczas
rajdu Ronde di Andora na początku
2011 roku, mało kto przypuszczał,
że Kubica będzie w stanie powrócić
jeszcze do ścigania. Przez pierwsze
dni po tym zdarzeniu walczono
przecież nie tylko o jego rękę, ale
także życie. Krakowianinowi po
wyjściu ze szpitala przyświecał jed-
nak jeden cel, który dzięki ciężkiej
pracy i licznym poświęceniom
udało mu się zrealizować.

I tak dotarliśmy na miejsce, choć
rzecz jasna nie udało nam się zoba-
czyć wszystkich godnych uwagi
chwil. Za nami bardzo emocjonujący
rok. Kolejny zapowiada się równie
ciekawie. Oby nie zabrakło w nim
momentów przyprawiających nas o
uśmiech.

Wiktoria ŁABĘDZKA
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To oni dostarczyli nam emocji w 2018 roku

zmierzający wielkimi krokami ku końcowi rok 2018 był dla polskich kibiców
prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Kolejka górska, na którą dziś

wsiądziemy, ma swój początek w północnokoreańskim Pjongczang. Tam wznie-
siemy się na bardzo wysoki pułap, by chwilę później upaść i… wyjść na prostą.

Kolejno przejedziemy przez Rosję, zahaczymy o Polskę, odwiedzimy Berlin i kil-
ka innych miejsc, a na sam koniec cofniemy się do Abu zabi, gdzie zakończymy

swoją podróż.

Czas sportowej refleksji


