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Metoda kija i marchewki
w zasadzie nigdy nie za-
wodzi. Trzeba tylko pa-

miętać o tym, że jeśli
marchewka przestaje być

soczysta i kusząca, to kij
musi się odpowiednio

wydłużyć. Prawo i Spra-
wiedliwość z prezesem

na czele wie o tym dosko-
nale. Dlatego, kiedy mar-
chewka dodatków socjal-
nych, mimo że skrupulat-

nie nawożona nowymi
obietnicami przez pre-
miera Morawieckiego

i ministrów jego rządu,
zaczęła zawodzić, PiS

znalazł sobie kij na wy-
borców. I to jaki!

Kiedy program 500+ wszys-
cy przyjmują już jako oczy-
wistą oczywistość, kolejne

obiecywane dodatki w postaci trzy-
nastej emerytury nie robią na nikim
wrażenia. Gdy uchodźcami już stra-
szyć się nie da, bo (doprawdy, niesa-
mowite) wcale do Polski przy-
jeżdżać nie chcą, trzeba znaleźć
nową motywację, by ściągnąć wy-
borców do urn. Wybory do Parla-
mentu Europejskiego coraz bliżej,
więc najłatwiej było znaleźć nową
personifikację lęku. Wroga, przed
którym strach zwabi do lokalu wy-
borczego tych, których zwykle wy-
bory do Europarlamentu nie obcho-
dziły. A gdzie jest wola, tam znaj-
dzie się sposób. Co ciekawe, aby
wymyślić straszak dla wyborców,
partii rządzącej wystarczyło baczne
obserwowanie opozycji i odrobina
kreatywności. Ledwo Trzaskowski
podpisał deklarację LGBT i się za-
częło. Geje, lesbijki, masturbacja
w przedszkolach. Katastroficznym
wizjom partii rządzącej, dodatkowe-
go napędu dostarczył wiceprezydent
Warszawy Paweł Rabiej, który
stwierdził, że to kwestia czasu, aż
pary homoseksualne będą mogły
brać w Polsce śluby i adoptować

dzieci. I tak kampania rozkręciła się
na dobre.

Nie znam się, więc się wypowiem

„Będą uczyć dzieci masturbacji
w szkole!”. „Heteroseksualne pary
będą dyskryminowane!”. Zaczęli
grzmieć posłowie Prawa i Sprawied-
liwości, gdy tylko okazało się, że

Rafał Trzaskowski podpisał „War-
szawską Deklarację LGBT+”. De-
klarację, która zakłada m.in.: reakty-
wację hostelu interwencyjnego,
stworzenie sieci nauczycieli, którzy

będą pomagać młodzieży niehetero-
normatywnej, wdrożenie polityki an-
tydyskryminacyjnej oraz (o zgrozo!)
edukacji seksualnej zgodnej ze stan-
dardami WHO w szkołach. I o tyle,
o ile znane już były wszystkie kre-
tyńskie pomysły łączenia homose-
ksualizmu z pedofilią czy doszuki-
wania się w każdej instytucji gejow-
skiego lobby, to najciekawsze

w całym tym zamieszaniu jest chyba
podejście partii rządzącej do tematu
edukacji seksualnej. 68-stronnicowy
dokument dotyczący tej kwestii,
opracowany na zlecenie WHO przez

kilkunastu specjalistów z dziedziny
medycyny i psychologii, jest pod-
ważany przez posłów na podstawie
kilku wyciągniętych z niego uryw-
ków. Urywków, które zostały nadin-
terpretowane i nagięte tak, aby paso-
wały do sytuacji.

LGBT i bardzo pojemny plus

No i tak mamy skrót L (lesbijki)
G (geje) B (biseksualni) T (trans-
genderyczni) rozszerzany czasem
o plus, w którym najczęściej
mieszczą się litery Q (pytający/po-
szukujący) i A (aseksualni). Jednak
dla skrajnej prawicy okazało się to
być zbyt mało i postanowiła sama
wypowiedzieć się w sprawie osób
nieheteronormatywnych, wtrącając
swoje trzy grosze. I tak, jak zwykle
błyskotliwy pan Janusz Korwin-
Mikke dodał „Z”, co by nie dyskry-
minować zoofilii (rzeczywiście nie-
zwykle zabawne). Jednak to nie po-
lityczny autorytet zbuntowanych

nastolatków zasłużył na tytuł mist-
rza w rozszerzaniu znanego na
całym świecie skrótu. Perfekcję
w tej dziedzinie osiągnął portal Naj-
wyższy Czas, gdzie opublikowano
artykuł nieznanego autora (też bym
się nie podpisała pod takimi grafo-
mańskimi wypocinami) pod tytułem
„Chytra strategia pederastów. Jak
środowiska LGBTQZ chcą rozwalić
naszą cywilizację”. Z owego tekstu
możemy się dowiedzieć, że praw-
dziwy skrót brzmi: LGBTNSDAP!
Ciekawa koncepcja zważywszy na
to, ilu homoseksualistów zginęło w
obozach koncentracyjnych III Rze-
szy ze względu na swoją orientację.

Niewystarczający PiS

Internetowym bredniom nie ustę-
puje prasa drukowana. W wydaniu
„Do Rzeczy”, w którym tematem
tygodnia była karta LGBT+
dosłownie aż roiło się od gejów.
„Tęczowa równia pochyła”, „Ho-
moterror” czy „Opłakane skutki
LGBT+”. Tak krzyczały nagłówki
artykułów. No i tu dochodzi do
pewnego paradoksu. Bo oprócz kry-
tyki homoseksualizmu, można było
w prawicowych mediach (tych nie-
zależnych od partii rządzącej) zna-
leźć liczne przykłady utyskiwania
na jej działalność. Prawo i Spra-
wiedliwość swoją zaciętą walką
o ochronę dzieci przed nauką mas-
turbacji w szkole i słownym linczem
homoseksualistów chciało puścić
oczko do najbardziej konserwatyw-
nej części elektoratu. A tu niespo-
dzianka. Prawa flanka, oczywiście
zdruzgotana zalewem Polski, jedy-
nej ostoi normalności w tej zepsutej
Europie, tęczową homopropagandą,
nie odmrugała PiS-owi. A na pewno
nie w takim stopniu, jakby sobie
tego życzył. Bo partia Jarosława
Kaczyńskiego dla skrajnej prawicy
już dawno przestała być wiarygod-
na. Nie przeforsowała ustawy anty-
aborcyjnej, nie zakazała związków
homoseksualnych, nie zamknęła
w więzieniach byłych działaczy ko-
munistycznych, nie wyzwoliła Pol-
ski spod zaboru Unii Europejskiej
i w ogóle pozwala żyć komuś, kto
nie jest heteroseksualnym katoli-
kiem i Polakiem z dziada pradziada.

Ewelina DERNOGA

Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz
bliżej, więc najłatwiej było znaleźć nową per-
sonifikację lęku.Wroga, przed którym strach

zwabi do lokalu wyborczego tych, których zwykle wybory
do Europarlamentu nie obchodziły. A gdzie jest wola, tam
znajdzie się sposób.
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Rok wyborczy zawsze przynosi ze sobą ogrom obietnic i sporów na temat
tego, co do zaoferowania mają polityczni rywale. Tym razem

jednak osiągnęliśmy chyba niechlubny szczyt pod względem ilości
pieniędzy czekających na rozdanie. Czy my przypadkiem

nie zbankrutujemy? Czy za kilka lat spotka nas sytuacja
podoba do tej znanej nam z Grecji?
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Trzaskowski stał się nowym wrogiem numer jeden dla PiS-u

PIS and LOVE

Barwnych pisanek,
bogatego zająca,

mokrego dyngusa i fenestrowych świąt
życzy Redakcja



Tematem, który dominu-
je ostatnio na pierwszych

stronach gazet, jest sy-
tuacja nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa
Polskiego podjął aktyw-

ne działania wobec rządu
w celu realizacji

złożonych wcześniej po-
stulatów. Ministerstwo
Edukacji Narodowej od

wielu lat odkładało pro-
blemy belfrów na pó-

źniej, przez co w 2019
roku ich frustracja

osiągnęła apogeum. Dla-
czego tak się stało i jak

wyglądała sytuacja nau-
czycieli na dzień 8 kwiet-

nia 2019 roku?

W czym problem?
Według międzynarodowego ran-

kingu PISA badającego umiejętnoś-
ci piętnastolatków z zakresu mate-
matyki, nauk ścisłych i czytania ze
zrozumieniem, Polska znajduje się
obecnie w dwudziestce najlepszych
państw świata. Pomimo tak dobrych
rezultatów nauczyciele poczuli się
pokrzywdzeni z powodu zbyt ni-
skiego, ich zdaniem, wynagrodze-

nia. Czy człowiek wykształcony, po
pięciu latach studiów, chcący
podjąć pracę w szkole jest w stanie
utrzymać się samodzielnie? Po-
czątkujący nauczyciel, który co
miesiąc otrzymuje około 1835
złotych na rękę, nie ma zapewnio-
nego bezpieczeństwa oraz komfortu

życia. Ponad 80% placówek oświa-
towych wyraziło sprzeciw wobec
warunków swojej pracy. Przykre
jest to, że w Polsce musi dochodzić
do takich momentów, żeby mini-
strowie zechcieli podjąć się aktyw-
niejszych działań wobec postulatów
jakiejkolwiek grupy społecznej.

Prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego – Sławomir Broniarz
wielokrotnie informował, że prośby
i propozycje nauczycieli są znane
Minister Edukacji Narodowej Annie
Zalewskiej od 2016 roku, a brak
wcześniejszej reakcji decydentów
zmusił związek do podjęcia dra-

stycznych kroków w kierunku
rządu.

Pieniądze to nie wszystko

Problemem jest również program
nauczania, który ogranicza bardziej
swobodny kontakt wychowawcy z
uczniem. Pośpiech w realizacji mate-
riału sprawia, że młody człowiek tra-
ci zbyt wiele czasu na naukę rzeczy
mu nieprzydatnych w porównaniu do
rozwoju własnych pasji. Daniel
Adamczyk nauczyciel wychowania
fizycznego Szkoły Podstawowej w
Trzciance, z 16-letnim doświadcze-
niem zawodowym, został zapytany
przeze mnie o powody konsternacji
wśród pedagogów: "Każdy kolejny
minister, zamiast pozwalać nam pra-
cować z dziećmi, dokłada nam tyle
biurokracji, że niedługo zabraknie
czasu na nauczanie i utoniemy w
tych papierach. Programy nauczania
są przeładowane, dzieci mają coraz
mniej czasu dla siebie. Opinia pub-
liczna karmiona jest kłamstwami na
temat nauczycieli i zarobków w oś-
wiacie. Gdybyśmy zarabiali tyle, ile
podają media publiczne, to nikt nie
myślałby o strajku. Obecnie zarabia-
my od 1800 do 2500 złotych na rękę
w zależności od stopnia awansu za-

du”), a nawet po ustąpieniu z fotela
prezydenckiego trzyma cały kraj
mocno za łeb?

Kazachski 78-letni „ojciec naro-
du” oddał urząd 19 marca 2019
roku, o czym poinformował w spe-

cjalnym orędziu. Co ciekawe, Na-
zarbajew nie wytłumaczył, dlaczego
po 28 latach sprawowania władzy
odchodzi ze stanowiska prezydenta.
Pewne jednak jest, że swoistego ro-
dzaju „abdykacja” była zwieńcze-

niem jego działań prowadzonych od
2017 roku. Od dwóch lat „Jelbasy”
starał się o rozproszenie władzy
prezydenckiej, przy jednoczesnym
zachowaniu swojej ultramocnej po-
zycji. Najprawdopodobniej cho-

� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Oddał urząd prezydenta, ale jego władza wzrosła
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Początek lat 90. XX wieku
był bardzo ważny w naj-

nowszej historii. To właś-
nie wówczas doszło do

rozpadu ZSRR, który to
doprowadził do powsta-
nia nowych krajów oraz

zmienił rozkład sił na
świecie. Szczególnie ten

pierwszy efekt jest cieka-
wy, ponieważ powstało

15 państw (wliczając
Naddniestrze – 16), czyli
nowych graczy na arenie

światowej. w tym wypad-
ku szczególnie intere-

sujący okazał się kazach-
stan, który, choć posta-

nowił iść z pędem ku
świetlanej przyszłości,

pożyczył parę elementów
z ZSRR.

Nursułtan Nazarbajew – w
Kazachstanie półczłowiek-
półbóg. Jak bowiem ina-

czej nazwać kogoś, kto od niespełna
30 lat zasiadał na fotelu prezyden-
ckim (1991-2019), dorobił się kary-
katuralnego kultu jednostki, każde
wybory wygrywał z ogromną prze-
wagą, doczekał się nawet oficjalnego
przydomka „Jelbasy” („ojciec naro-

dziło o to, by po jego odejściu w
kraju nie rozgorzała wojna o wład-
zę.

Tony wyborczej kiełbasy

Czy jednak takie umocnienie było
potrzebne? Nursułtan Nazarbajew
cieszy się i tak ogromnym, wręcz
karykaturalnym kultem jednostki.
Spośród wszystkich państw regionu
powstałych po rozpadzie ZSRR –
Tadżykistanu, Turkmenistanu, Kir-
gistanu oraz Uzbekistanu, to właś-
nie w Kazachstanie doszło do tak
mocnej implementacji najgorszej z
praktyk totalitarnych. W kraju nie
brakuje pomników, skwerów, ale-
jek, ulic, placów, szkół i innych
miejsc oraz rzeczy, które można
nazwać imieniem Nursułtana Na-
zarbajewa i które mają „Jelbasego"
uosabiać. Ikonicznym jest żart, któ-
ry widziałem jakiś czas temu w In-
ternecie:

„Turysta pyta się mieszkańca ka-
zachskiej stolicy:

– Szanowny panie, jak dojechać
na lotnisko?

– Na lotnisko Nursułtana Nazar-
bajewa? Musi pan jechać prosto
ulicą imienia Nursułtana Nazarbaje-
wa, dawniej Lenina, skręcić przy
pomniku Nursułtana Nazarbajewa,
dawniej Lenina, następnie wjechać
na aleję imienia Nursułtana Nazar-

kazachski bóg imperator

Nauczyciele kontra rząd

Nauczyciele walczą o godne życie
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W poszukiwaniu
straconej demokracji

348 głosów za i 274 prze-
ciw. kontrowersyjna dy-

rektywa AcTA2 została
przegłosowana przez

Parlament Europejski.
Pomimo licznych protes-

tów organizowanych w
całej Europie przez inter-

nautów i wirtualnych
twórców nie udało się za-

trzymać zmian, które
mają obejmować prawa
autorskie na jednolitym

rynku cyfrowym. czy w
praktyce oznacza to ko-

niec wolności słowa w
sieci?

Obydwie strony konfliktu
podkreślają, jak ważna jest
możliwość nieskrępowa-

nej wymiany myśli i informacji w
Internecie. Różni je natomiast pode-
jście do egzekucji tych praw i usta-
nawianych przepisów. Argumenta-
cja Parlamentu Europejskiego
twierdzącego, że „dyrektywa ma na
celu zwiększenie szans posiadaczy
praw, zwłaszcza muzyków, wyko-
nawców i autorów scenariuszy
(twórców)” znalazła rzeszę zwolen-
ników wśród artystów i dużych wy-
dawnictw prasowych. Przeciwnicy
tych rozwiązań, którymi są nie tylko
zwykli użytkownicy portali interne-
towych, lecz także wielkie korpora-
cje wirtualnego świata, takie jak
YouTube, Google czy Facebook,
wskazują, że nowe regulacje nie
traktują jedynie o ochronie praw in-
telektualnych twórców, ale
zakładają również cenzurę i prewen-
cyjną inwigilację treści, które publi-
kują internauci.

W ogniu krytyki osób, które pro-
testowały przeciwko wprowadzeniu

ACTA2, znalazły się przede wszyst-
kim dwa punkty dyrektywy – 11. i
13. Pierwszy z nich dotyczy tzw.
praw pokrewnych dla wydawców
prasowych. Konsekwencją tego bę-
dzie ograniczenie możliwości udo-
stępniania materiałów ograniczo-
nych prawem autorskim, co finalnie
prowadzić może do wprowadzenia
podatku od zamieszczanych linków.
Punkt 13. zakłada z kolei filtrowa-
nie treści pod kątem naruszenia
praw autorskich. Uruchomione zo-
staną wówczas automatyczne algo-
rytmy wyszukujące treści chronione
wspomnianym prawem. Ma to
przypominać system, jaki wypraco-
wał YouTube, gdy użytkownik pub-
likuje pełnometrażowy film bez
zgody autorów. W praktyce ozna-
czać to może m.in. brak możliwości
publikacji memów, które przecież
często wykorzystują kadry filmowe.
Na razie to jednak spekulacje, choć
treść dyrektywy z pewnością nie
napawa optymizmem.

Powodem, który mógł
przesądzić o chęci wprowadzenia
dyrektywy jest rosnący konflikt
UE na linii z Waszyngtonem.
Amerykańskie korporacje zara-
biają na treściach produkowanych
lokalnie dodając do nich własne
reklamy, przy okazji nie płacąc po-
datków. Dodatkowo zdaniem nie-
których komentatorów nowe

światło na sprawę mogą rzucić
zbliżające się wybory do Parla-
mentu Europejskiego. To od ich
wyników i potencjalnego triumfu
partii eurosceptycznych zależeć
może, jak w praktyce będzie wy-
glądać wprowadzanie nowego pra-
wa przez poszczególne państwa
należące do Unii Europejskiej. W
Polsce prezes partii rządzącej Ja-
rosław Kaczyński ogłosił, że nie-
zależnie od rozwoju sytuacji nad-
wiślański kraj powinien wstrzymać
się od przyjmowania nowych dy-
rektyw. Takiego samego lub po-
dobnego zdania są politycy Holan-
dii, Finlandii, Włoch oraz Luksem-
burga, którzy również nie poparli
wypracowanego porozumienia w
Radzie UE. Na rozwój sytuacji w
którąś ze stron zapewne przyjdzie
nam poczekać do maja.

Pomimo zrozumienia chęci ure-
gulowania kwestii związanych z
prawem autorskim, obecny kształt
przegłosowanej 26 marca dyrekty-

wy wydaje się nie do przyjęcia. Jest
to pakiet rozwiązań, który trwale
przyczyni się do pogorszenia wize-
runku instytucji unijnych, a posłom
partii głosujących za wprowadze-
niem zmian przysporzy złej sławy,
o czym będziemy mogli przekonać
się już za niecałe dwa miesiące przy
urnie wyborczej.

Piotr SZWARC

Wielkie koncerny nie chcą ACTA�
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bajewa, dawniej Lenina, jechać pro-
sto do placu Nursułtana Nazarbaje-
wa, dawniej Lenina, skręcić w dwu-
pasmówkę imienia Nursułtana Na-
zarbajewa, dawniej Lenina i po dru-
giej stronie zobaczy pan lotnisko
imienia Nursułtana Nazarbajewa,
dawniej Lenina.”

Co kazachskiej stolicy się tyczy,
ta nie nazywa się już Astana. Szyb-
ciutko po opróżnieniu przez Nazar-
bajewa fotela prezydenta, jego na-
stępca, 65-letni Kasym Żomart To-
kajew, który pełnić ma obowiązki
głowy państwa do przyszłorocz-
nych wyborów, w jednej ze swoich
pierwszych decyzji zmienił nazwę
stolicy z Astana na Nursułtan. Co
ciekawe, wszelkie sprzeciwy wo-
bec tej dyspozycji były karane
przez służby. Może dlatego, że roz-
kwit miasta przypisuje się, a jakże
– Nazarbajewowi, więc niegrzecz-
nym byłoby odmówić mu uhonoro-
wania.

Nauczyciel Łukaszenki

Czy Nazarbajew naprawdę
zasłużył sobie na choć ułamek tego
kultu, którym się cieszy? Trzeba
przyznać, że rządy, które prowadził,
miały swoje dobre strony. 78-letnie-
mu dziś politykowi udało się w
chaosie po rozpadzie ZSRR utrzy-
mać jedność tak różnego etnicznie
kraju, a także w ciągu dwóch ostat-
nich dekad zapewnić mu rozwój w
szybkim tempie. Obecnie pod
względem PKB Kazachstan bije na
głowę większość postradzieckich

krajów, jak chociażby te ze swojego
regionu, ale także Białoruś czy
Ukrainę. Mało tego, Kazachstan
obok republik nadbałtyckich,
Białorusi i Turkmenistanu nigdy
dotąd nie był areną starć zbrojnych,
rewolucji ani sam nie brał udziału w
konflikcie zbrojnym.

Należy jednak pamiętać, że Nur-
sułtan Nazarbajew nie brzydził się
brutalnym wykorzystywaniem służb
do tłumienia protestów, represjono-
waniem opozycji, fałszowaniem
wyborów, zadbał także o mocne
ugruntowanie swojej pozycji. Klu-
czowe miejsca w biznesie i polityce
kraju zajmuje jego rodzina oraz wa-
taha lojalnych mu po deskę gro-
bową sojuszników. Zapewnił sobie
szefostwo w rządzącej partii „Nur
Otan” oraz mocno rozszerzył
uprawnienia przewodniczącego
Rady Bezpieczeństwa Państwa, któ-
rym będzie dożywotnio. Wystarczy
wskazać tylko na fakt, iż jako prze-
wodniczący będzie mógł zabloko-
wać każdą decyzję prezydenta. Czy
ktoś ma jeszcze wątpliwości, kto
rozdaje i będzie rozdawał karty w
Kazachstanie?

Niewątpliwie nie bez powodu
Aleksander Łukaszenka nazywa go
swoim „nauczycielem”, a Władimir
Putin „najmądrzejszym przywódcą
na postradzieckim obszarze”. Nur-
sułtan Nazarbajew musi jednak zda-
wać sobie sprawę z tego, że budo-
wany przez niego od 28 lat system
swoją największą próbę przejdzie
po śmierci twórcy.

Przemysław TERLECKI

wodowego. Niedługo nauczyciele
będą szukać lepiej płatnej pracy" –
podsumowuje przyczyny niezadowo-
lenia Adamczyk.

Dzieci jako karta przetargowa?

Pojawiają się głosy, że nauczycie-
le – szantażując rząd celem realiza-
cji ich postulatów – za każdym ra-
zem traktują uczniów jak zakładni-
ków. Patrząc jednak inaczej, można
powiedzieć, że to rząd wykorzystuje
uczniów jako główny czynnik opóź-
niający działania wobec pedagogów.
Tym samym nasuwa się pytanie: czy
nauczyciele dla czystego sumienia
powinni protestować w lipcu, żeby
nie zarzucono im wykorzystywania
podopiecznych w swoich wielolet-
nich prośbach i działaniach?
Zasłanianie się młodzieżą na pewno
nie załatwi spraw dorosłych. Sytua-
cje tego typu odbijają się negatyw-
nie przede wszystkim na uczniach i
rodzicach, którym zależy na naj-
wyższym możliwym poziomie nau-
czania swoich pociech. Dzieci z po-
wodu nieplanowanej przerwy mogą
mieć problemy w poprawie wyni-
ków oraz – co najważniejsze – przy-
gotowaniach do egzaminów szkol-
nych, które są jednocześnie podsu-
mowaniem zdobytej wiedzy i prze-
pustką do kontynuowania edukacji
w szkole lub uczelni wyższej.
Szkolnictwo i jego bolączki to bar-
dzo ważne zagadnienie, jeśli chce-

my być państwem bogatym i silnie
rozwiniętym. Rząd polski powinien
to zrozumieć i z pewnością popra-
wić politykę względem oświaty.

Co na to władza?

Dbałość o edukację i wychowanie
młodzieży powinno stanowić jeden
z najważniejszych elementów
rządzenia. Finlandia w latach pię-
ćdziesiątych była biednym, pozba-
wionym surowców naturalnych kra-
jem. Obecnie zaś jest jednym z naj-
bogatszych państw świata, z PKB
na osobę wyższym o połowę od
polskiego, a fińscy uczniowie w
rankingu PISA od lat są w pierwszej
piątce. Dlaczego? Finowie ponad
pięćdziesiąt lat temu zrozumieli, że
podstawą do tego, by osiągnąć bo-
gactwo jest wiedza – dlatego w la-
tach sześćdziesiątych gruntownie
zreformowali system edukacji, któ-
ry obecnie jest powszechnie
uważany za wzorcowy. W rezulta-
cie reform poprawie uległy nie tyl-
ko wyniki uczniów, ale i status
społeczny nauczyciela – w Finlandii
jest to zawód ceniony, szanowany,
trudno dostępny (dostać się na stu-
dia pedagogiczne jest równie trud-
no, co na medycynę lub prawo) i
dobrze opłacany. Żadne z po-
wyższych określeń nie pasuje do
statusu polskiego nauczyciela i chy-
ba wypadałoby w końcu to zmienić.

Karol SZABANOWSKI

Pomimo zrozumienia chęci uregulowania
kwestii związanych z prawem autorskim,
obecny kształt przegłosowanej 26 marca dy-

rektywy wydaje się nie do przyjęcia. Jest to pakiet roz-
wiązań, który trwale przyczyni się do pogorszenia wizerun-
ku instytucji unijnych, a posłom partii głosujących za wpro-
wadzeniem zmian przysporzy złej sławy, o czym będziemy
mogli przekonać się już za niecałe dwa miesiące przy urnie
wyborczej.



4 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Rok wyborczy zawsze
przynosi ze sobą ogrom
obietnic i sporów na te-

mat tego, co do zaofero-
wania mają polityczni ry-

wale. Tym razem jednak
osiągnęliśmy chyba nie-

chlubny szczyt pod
względem ilości pienię-
dzy czekających na roz-
danie. czy my przypad-

kiem nie zbankrutuje-
my?

Każdy lubi dostawać pie-
niądze. Pracujemy, zarabia-
my, oszczędzamy i wydaje-

my, dzięki czemu nie tylko żyjemy,
lecz także podnosimy swój standard.
Sprzedajemy swój czas i kupujemy
lepsze życie. A co, gdyby tak otrzy-
mywać pieniądze za darmo? Brzmi
kusząco, prawda? Dokładnie z takie-
go założenia wychodzi większość
opcji politycznych, które zaczynają
powoli osiągać szczyty w temacie
obiecywania obywatelom kolej-
nych, większych banknotów. Jak po-
kazały poprzednie wybory, jest to
metoda skuteczna, gdyż sztandaro-
wy program 500+ polskiego rządu z
początku był oceniany negatywnie,
a z czasem stał się biletem wstępu na
wyborczą arenę. Bez niego trudno
będzie o cokolwiek walczyć. Ale
czy to źle?

Tragedia sukcesu

Polacy sprzedali się za 100 euro
miesięcznie. Brzmi brutalnie, ale ta-
kie są realia kraju, który stawia się
w gronie europejskich elit. Leżąc
zaraz obok państw, w którym taka
kwota w zasadzie może nie wystar-
czyć na obiad dla dwóch osób w
normalnej restauracji. I co ważne,
to nie do końca jest sukces wybra-
nej obecnie władzy. To raczej nie-
udolność poprzedniej, gdyż ktoś do-
prowadził do stanu, w którym sze-
rokie grono obywateli uznało ową
obietnicę za godną ich głosu. Czy
można ich winić? Nie, ponieważ
zwykły obywatel nie miał innej
opcji. Zakładając, że największa
część wyborców odda głos na poli-
tycznych potentatów, mogli wybrać
albo to co było, albo coś, co da im
omawiane 500 złotych. Okazuje się,
że te pieniądze były dla nich warte
więcej, co idealnie podsumowuje
okres dwóch poprzednich kadencji.

Karuzela sukcesu

Wspomniana zapomoga była do-
piero furtką do tego, co dzieje się
obecnie. Postanowiono bowiem
program rozszerzyć także na pierw-
sze dziecko, a w dalszych latach do-
szły również pomysły m.in. gwa-
rantowanej emerytury minimalnej.
Do wyścigu w obietnice dołączyły
także inne ugrupowania z głównego
nurtu, gdyż wyczuły drzemiący w

tym potencjał. Skoro i tak obywate-
lom zabiera się pieniądze, to co za
problem oddać im mały kawałeczek
tortu? W nagrodę czeka wygrana w
wyborach! I to jest w tym wszyst-
kim najgorsze…

Rząd nie ma własnych pieniędzy

W tym momencie można by rzu-
cić okiem na kraje skandynawskie,
gdzie popularny socjal kwitnie i ma
się dobrze, i zapytać: to oni mogą, a
my nie? Otóż, dokładnie tak. Oni
mogą. Państwa z północy przez lata
bogaciły się, kreując rzetelną poli-
tykę gospodarczą, oszczędzając tam
gdzie się powinno, przy okazji in-
westując tam, gdzie było warto. W
efekcie czego nie tylko zebrały one
kapitał, lecz także stworzyły warun-
ki, w których taki kapitał generuje
zyski. Ich zwyczajnie na to stać. A
Polska? Wszyscy dobrze znamy
historię. Jesteśmy krajem, w którym
jeszcze 30 lat temu ludzie zarabiali
średnio 250 dolarów (wg parytetu
nabywczego z 2018 r.). O ile fak-
tycznie, idziemy do przodu na wielu
płaszczyznach, tak nadal okupuje-
my status gospodarki na dorobku.
Oczywiście, wzorowanie się na
państwach bogatszych ma sens, ale
jest jeden problem – powinniśmy
naśladować ich działania z czasów,
gdy były na naszym poziomie roz-
woju. W innym wypadku łatwo o
potknięcie. Dość powiedzieć, że do-
jście do poziomu naszego zachod-
niego sąsiada (przy założeniu obec-
nego poziomu wzrostu), zajęłoby
nam około 70 lat. Czy zatem nie le-
piej trochę popracować?

Na cudzych błędach
Nauka na błędach dostarcza cenne-

go doświadczenia, ale mądrzejszy
zdecydowanie wybierze naukę na tych
cudzych. W materii wydawania pie-
niędzy można znaleźć dziesiątki
przykładów tego, jak optymistyczne
rozdawnictwo może przysporzyć wie-
lu kłopotów. Żeby nie szukać daleko,
ostatnie lata elektryzowały cały świat
doniesieniami z Grecji. Grecy bo-
wiem, w myśl antycznej filozofii, ba-
wili się i hulali, przy okazji przeja-
dając ogromne ilości gotówki. Wielo-
krotnie wspominano, że załamanie się
ich gospodarki było efektem licznych
zapomóg, zatrważająco rozbudowane-
go aparatu urzędniczego i państwo-
wych dopłat. Kilometrówki, finanso-
wanie czternastej pensji, dodatki za
pracę na poszczególnych piętrach bu-
dynków czy nawet obniżone podatki
za posiadanie domu w fazie budowy.
Z tym ostatnim wiąże się ciekawa sy-
tuacja, ponieważ spędzając kilka lat
temu urlop w tamtym rejonie można
było zauważyć wiele zamieszkanych
domostw (na pozór wykończonych), z
wystającymi z dachu prętami zbroje-
niowymi. W oczach prawa, budynek
ten nadal nie był skończony, a właści-
ciel z radością zaoszczędzał pieniądze
na legalnie niezapłaconych podatkach.

Pomagać mądrze

Czy zatem Polsce grozi podobny
scenariusz do greckiego? Nie dziś, nie
w tym miesiącu, ale w dłuższej per-
spektywie jak najbardziej. Tak na-
prawdę nie istnieje państwo odporne
na złe zarządzanie. Polska obecnie
znajduje się w nienajgorszej pozycji –

naszą mocną stroną jest dobra polity-
ka monetarna. Nasza waluta jest dość
stabilna, a pamiętny kryzys sprzed de-
kady potraktował nas najłagodniej w
Europie. Przez to nieznane nam są
nagłe spadki w wartości złotego, który
jest zależny tylko i wyłącznie od nas
samych – jako waluta narodowa i
gwarant suwerenności. Jest to świetny
as w rękawie.

Sama sytuacja budżetowa również
nie wygląda obecnie aż tak źle, jak w
niektórych państwach europejskich.
Mowa tu oczywiście o poziomie
długu publicznego, który w naszym
przypadku znajduje się jeszcze pod
dopuszczalną granicą, szczególnie,
gdy porównamy się do Hiszpanii czy
Portugalii. Nic zatem nie jest jeszcze
stracone.

Którędy droga?

Pomimo wielu populistycznych roz-
wiązań obecny rząd postarał się także
o wdrożenie kilku ciekawych działań.
To m.in. zaangażowanie się w polep-
szenie ściągalności podatku VAT. Jest
to co prawda jeden z wielu aspektów
do poprawy, niemniej jednak uświa-
domił pewien ważny fakt. Otóż w Pol-
sce duża ilość pieniędzy jest marno-
trawiona. Z jednej strony znajdziemy
wiele podmiotów unikających płace-
nia odpowiednich składek do budżetu.
Z drugiej nawet sam wachlarz zapo-
móg jest obsługiwany przez armię
urzędników, którzy w żaden sposób
nie stanowią wartości dodanej do
wspólnej kasy, gdyż ich praca nie ge-
neruje ani dóbr fizycznych, ani know-
how. Pieniądze, które otrzymują oby-
watele, np. w postaci programu 500+

najpierw są wypracowywane przez
pracowników, muszą być rozliczone
w ramach np. umowy o pracę jako po-
datek dochodowy. Dalej przechodzi to
do budżetu państwa, który to z kolei
musi je rozdysponować. Tutaj do gry
wchodzą kolejni urzędnicy.

Rozwiązaniem o wiele skuteczniej-
szym jest zatem wspieranie już na po-
ziomie rachunku z wypłatą. Wysta-
wiona w tym miejscu np. ulga od po-
datku dochodowego nie dość, że ogra-
nicza koszty administracyjne, to sta-
nowi także skuteczną motywację do
pracy. Nie można bowiem wierzyć w
rządowe zapewnienia, jakoby pro-
gram socjalny pobudzał gospodarkę –
w całej historii ludzkości nie znamy
przypadku, w którym rozwijano się
bez pracy. Krótkoterminowo odnoto-
wano wzrost – w rynek konsumencki
wpompowano dużą ilość gotówki, na-
tomiast nie stała za nią praca. Pie-
niądze w dużej części były puste. Co
gorsza, słyszy się o przypadkach,
gdzie dany rodzic zrezygnował z pra-
cy, bo miesięczna zapomoga okazała
się dla niego wystarczająca. Każdy
myślący człowiek zda sobie sprawę, iż
jest to droga donikąd. Z jednej strony
tworzy grupę osób niechcących praco-
wać, z drugiej kreuje sfrustrowanych
obywateli ciężko pracujących i odpro-
wadzających podatki, jednocześnie fi-
nansując tych pierwszych. To nie jest i
nigdy nie będzie sprawiedliwość
społeczna. Nasuwa się też refleksja, ja-
kimi superbohaterami byli rodzice po-
kolenia lat 90., którzy chcąc wyrwać
się z beznadziei początków polskiego
kapitalizmu, pracowali i żyli bez takich
zapomóg? Jak widać, można.

Dawid SZAFRANIAK

Czy Polska zbankrutuje?
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Co znajdziemy w naszych portfelach?
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Szczęściarzem jest ten,
kto w piątkowy wieczór

może położyć nogi na
stole, szukać idealnie

przypieczonej frytki na
talerzu i nadstawić ucho

nad puszką piwa, aby
usłyszeć długo wyczeki-

wane„psss”. wówczas
brakuje tylko jednej rze-

czy, aby współczesny
sympozjon spełnił swe
zadanie polegające na

dostarczaniu rozrywki –
filmu, który odciągnie

umysł od codziennej pro-
zy. I wtedy wchodzi on,

cały na czarno…

Matka Quentina Tarantino
pracowała w ubezpie-
czeniach zdrowotnych.

Biologiczny ojciec, trudzący się fa-
chem muzyka, nigdy nie poznał swo-
jego syna. Jako dziecko, Quentin spę-
dzał mnóstwo czasu przed telewizo-
rem. Tak narodziła się jego miłość do
filmów oraz aktorstwa. Gdy był wy-
starczająco duży, aby chodzić samo-
dzielnie do kina, spędzał w nim nie-
malże wszystkie weekendy. Potrafił
oglądać tę samą produkcję kilka razy.

Wspomina siebie jako kiepskiego
ucznia, który nie męczył się tylko na
lekcjach historii. Nie przepadał za
sportem, składaniem modeli samo-
chodów czy kolekcjonowaniem
znaczków. Zdecydowanie bardziej
ciągnęło go do komiksów, potworów
i exploitation, czyli niskobudżeto-
wych filmów amatorskich. Gdy skoń-
czył 21 lat i uzbierał drobne fundusze
dzięki pracy w wypożyczalni wideo,
postanowił spróbować własnych sił w
reżyserowaniu. Prace nad „My Best
Friend’s Birthday” trwały trzy lata, a
skutek okazał się opłakany. Tarantino
był zawiedziony rezultatem, zgroma-
dzone jednak pieniądze nie poszły na
marne. Nauczył się jak filmów nie ro-
bić, a zebrane doświadczenie przy-
czyniło się do powstania późniejsze-
go hitu – „Wściekłych psów”.

Like a virgin

Dysputa na temat sensu piosenki
Madonny to jedna z najbardziej roz-
poznawalnych scen pierwszego ta-
rantinowskiego dzieła. Fabuła trak-
tuje o losach sześciu gangsterów,
którzy po nieudanym napadzie na
sklep jubilerski próbują dojść do
tego, kto wśród nich współpracuje z
policją. Tarantino nadał swoim bo-
haterom kolorowe pseudonimy,
przeplótł dowcipne teksty z
kałużami krwi, a przede wszystkim
utrzymał widza w napięciu. Kiedy
zapytano go o inspiracje przyczy-

niające się do powstania rewelacyj-
nych dialogów, odparł, że nie rodzą
się w jego głowie, a w kobiecych
rozmowach. Równie fascynujące

wydało mu się podwójne życie, pro-
wadzone przez gangsterów, którzy
równie dobrze mogliby być
zwykłymi sąsiadami, a następnego

dnia organizować skok na bank.
Przemoc, ukazywana w jego fil-
mach jest niezwykle realistyczna, co
niejednokrotnie było powodem za-
rzucenia reżyserowi nakłaniania do
zabójstw. We „Wściekłych psach”
możemy ujrzeć rewelacyjną scenę
tortur, w której oprawca – Michael
Madsen – tańczy z brzytwą w ręce.
Przyznaję, że widok przystojnego
„psychola” poprawia mi humor i za-
pewne rozpaczałabym, gdyby Ta-
rantino wyciął ten epizod, do czego
niejednokrotnie go namawiano.

To jestem ja!

Quentin Tarantino po sukcesie,
jaki osiągnął współpracując między
innymi z Harveyem Keitelem, nie
spoczął na laurach. Całkowicie po-
chłonęła go wizja kolejnego filmu,
jakim okazał się legendarny „Pulp
Fiction”. Reżyser niejednokrotnie
odwoływał się w swych produk-
cjach do popkultury, wyciągając z
niej hamburgery, niszowe piosenki,
fantastyczne szejki za pięć dolarów.

Kultura śmieciowego życia, jak
Tarantino podsumował Stany Zjed-
noczone, to kultura, która definiuje
jego samego. Mistrz do perfekcji
opanował opowiadanie historii w
niekonwencjonalny sposób. Gdyby
nie jego punkt widzenia, kino
byłoby nudne, a moje piątki prze-
ciwne do dobrych.

Livia ROK
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Kiedyś Quentin, dziś Pan Tarantino

Crusaders (Krzyżowcy), ze-
spół z tego prawie czterysta-
tysięcznego miasta, dwa dni

po tragicznych wydarzeniach opubli-
kował oświadczenie. Stwierdzono w
nim, że po atakach terrorystycznych,
do klubu spłynęły komentarze kryty-
kujące jego obecną nazwę. Zapowie-
dziano, że w najbliższym czasie, gdy
tylko opadną emocje, władze prze-
prowadzą konsultacje w sprawie
ewentualnej zmiany. I choć trzeba
przyznać, że połączenie nazwy Cru-
saders (Krzyżowcy) z wydarzeniami
z 15 marca i manifestem zamachow-
cy jest bardzo niefortunne, to sama
idea zmieniania całej klubowej iden-
tyfikacji przez to wydarzenie wydaje
się średnim pomysłem. Do tych sa-
mych wniosków doszło wielu fanów
dziewięciokrotnych mistrzów Super
Rugby, którzy w mediach społecz-
nościowych wyrazili swoją dezapro-
batę dla tego projektu. Również ci,
którzy deklarują przynależność do
społeczności muzułmańskiej, którą
zaatakowano. Nie wiadomo, czy

władze klubu posłuchają tych
głosów – na razie zdecydowano się
jedynie używać na klubowych grafi-
kach hasła United i zdecydowanie
zmniejszyć herb. Nie jest to pierwsza
sytuacja w historii sportu, kiedy wy-
darzenia niezwiązane ani z działal-
nością sportową, ani z komercyjną
wpływają na próby zmian identyfi-
kacji drużyny.

Poprawność i propaganda

Bardzo wyraźnie tego typu ten-
dencję widać w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie wiele drużyn zdecydo-
wało się zmieniać nazwy czy sym-
bole związane z Indianami. Jednym
z najświeższych przykładów tego
typu działań było usunięcie Wodza
Wahoo ze strojów zawodników Cle-
veland Indians. Logotyp przywodził
na myśl typowe, karykaturalne
spojrzenie na rdzennych mieszkań-
ców Ameryki Północnej. Krajowy
Kongres Indian Amerykańskich po-
daje, że w przeciągu ostatnich 35 lat
ze sportu usunięto ponad 2000 od-
niesień do Indian. NCAA (Amery-

wojny o nazwyw nowozelandzkim christchurch życie powoli wraca
do normalności. Jednak nigdy nie będzie takie samo,
jak przed 15 marca. O zamachu do którego wtedy do-

szło wkrótce może przypominać także nazwa lokal-
nej drużyny rugby.

kański Narodowy Związek Sportów
Uniwersyteckich) w 2005 rozpoczął
działania mające na celu wyelimi-
nowanie ze sportu akademickiego
potencjalnie obraźliwych nazw ma-
skotek. Od tego czasu sześć ze-
społów zdecydowało się usunąć ze
swoich nazw przydomek Indianie.
Tego samego wiele osób oczekuje

również od wspomnianych wcześ-
niej Cleveland Indians, którzy wy-
stępują w baseballowej lidze MLB.

Nasze podwórko

Również w Polsce zdarzyły się
zmiany nazw klubów motywowane
polityką – i to na masową skalę!

Działo się tak głównie wtedy, gdy
nad Wisłą zaczęto wprowadzać ko-
munizm. Drużyny zaczęto wcielać
do zrzeszeń związkowych (było ich
dziewięć), a wraz z tym zmieniano
nazwy i barwy. Dla przykładu –
Wisła Kraków stała się klubem mili-
cyjnym. Natomiast warszawska Le-
gia na osiem lat została CWKS-em
(na wzór moskiewskiego CSKA).

Twierdzenie, że sport i polityka to
dwie niezależne od siebie dziedziny
życia jest jednym z największych
kłamstw współczesności. Widać to
chociażby przez tak prozaiczne rze-
czy, jak zmiany nazw czy klubowej
identyfikacji wywołane przez naci-
ski otoczenia czy struktur państwo-
wych. I gdy jedne wydają się częś-
ciowo słuszne, tak inne – jak zmia-
na nazwy Crusaders – trudno jest
obronić. Czyż nie będzie ona kolej-
nym triumfem zamachowców, któ-
rzy chcieli wywrzeć piętno na
społecznej pamięci mieszkańców
Christchurch? Władze klubu w oś-
wiadczeniu po zamachu stwierdziły,
że obecna nazwa symbolizuje dla nich
przede wszystkim poczucie wspólno-
ty. I tego powinni się trzymać.

Rafał WANDZIOCH

Czy drużyna zmieni swoje symbole?
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Gdy skończył 21 lat i uzbierał drobne fundusze
dzięki pracy w wypożyczalni wideo, postano-
wił spróbować własnych sił w reżyserowaniu.

Prace nad„My Best Friend’s Birthday”trwały trzy lata, a sku-
tek okazał się opłakany.

Quentin Tarantino w 1995 roku
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Jeden z największych
mistrzów dziennikarstwa

zawiesił mikrofon na
kołku. choć włodzimierz
Szaranowicz znika z tele-

wizyjnej anteny, jego
głos na zawsze przetrwa

w sercach kibiców. Nie
tylko dlatego, że dzienni-
karz towarzyszył wielkim
sportowym widowiskom

przez ponad cztery deka-
dy i aż dziewiętnasto-

krotnie relacjonował ig-
rzyska olimpijskie. To bo-

wiem jeden z ostatnich
komentatorów, dla któ-

rych sport nie jest garścią
statystyk, a wielką opo-

wieścią i przygodą.

Na – parafrazując jeden ze
słynnych komentarzy –
„fenomen socjologiczny”

tej postaci składa się wiele czynni-
ków. Szaranowicz to przede wszyst-
kim osoba, która zna sport od pod-
szewki. W młodości uprawiał ko-
szykówkę, a gdy kontuzja przerwała
marzenia o karierze, ukończył AWF
i został trenerem tej dyscypliny.
Okazało się, że jego powołanie znaj-
duje się gdzieś indziej.

Szaranowicz na starcie zawodo-
wej drogi miał niesamowite szczęś-
cie trafić na mistrzów w swoim fa-

chu. Radiowej profesji uczyli go
bowiem Bogdan Tuszyński, Bohdan
Tomaszewski i Gustaw Holoubek.
Lekcje nie poszły w las, gdyż do-
równał swoim mentorom i tak jak
oni stał się geniuszem słowa mó-
wionego. Słowa, które nigdy nie
było rzucane na wiatr. Zawsze po-
prawnego i zgrabnego stylistycznie.
Przemyślanego, a jednocześnie bar-
dzo sytuacyjnego. I tutaj przecho-
dzimy do kolejnej niezwykłej cechy
komentatora. Jak mało kto, potrafił
sprzedawać ludziom wielkie emo-
cje. Z pewnością pomagał mu w
tym bałkański temperament, który
miał we krwi, a także w… dowo-
dzie osobistym (przez zdecydowaną
większość swojego życia nosił na-
zwisko Šaranović).

Pochodzący z Czarnogóry dzien-
nikarz nie zostałby jednak legendą
za życia tylko z powodu swoich
umiejętności oratorskich. Miał bo-
wiem niebywałe szczęście być spra-
wozdawcą wydarzeń, które odcis-
nęły swoje piętno w świadomości
każdego widza. Okrzyk „Hej, hej,
tu NBA!” zna chyba każdy chłopak
wychowujący się w pierwszej
połowie lat 90. w naszym kraju.
Szaranowicz przeżywał drugą
młodość, komentując rozgrywki
najlepszej ligi w swoim ulubionym
sporcie. Jego komentatorskie losy
zbiegły się także z eksplozją popu-
larności amerykańskiego Dream
Teamu z Michaelem Jordanem na

czele. Innymi legendami, na które
natrafił byli „lekkoatleci XXI wie-
ku” – Michael Johnson i Usain
Bolt. Ich wszystkie wybitne rekordy
w biegach na 100, 200 i 400 met-
rów zostały skomentowane właśnie
przez niego. Najbardziej zachwycił
go chyba bieg Johnsona z Igrzysk w
Atlancie w 1996 roku. Ekstaza
dziennikarza, spowodowana kos-
micznym na tamte czasy rekordem,
była tak ogromna, że tuż po biegu o
mało nie zemdlał.

Kolejną dyscypliną lubianą przez
70-latka były skoki narciarskie, któ-
re relacjonował już podczas igrzysk
w 1984 roku. W najśmielszych
snach nie spodziewał się jednak, że
przyjdzie mu przyglądać się z bliska
całej karierze Adama Małysza. Na
jego oczach rozbłysnął po raz
pierwszy, przeżywał poważny kry-
zys, a następnie eksplodował z całą
swoją siłą, sięgając po liczne trofea i
medale. Sam Szaranowicz podkreś-
la, że niezwykle emocjonalnie pod-
chodzi do postaci skoczka z Wisły,
czego zresztą dał upust we wzru-
szającym monologu pożegnalnym.

I my również możemy teraz po-
wiedzieć, parafrazując mistrza
słowa żegnającego Adama Małysza:
„Już nie będzie Włodzimierza Sza-
ranowicza za mikrofonem. Pożeg-
nanie Włodzimierza Szaranowicza z
komentowaniem mistrzowskich im-
prez”…

Jakub PTAK

Mistrz odchodzi

Rap Scena, jak sama nazwa
wskazuje, polega na zapre-
zentowaniu się kilku rape-

rów, którzy wykonując na żywo
swój repertuar, rywalizują między
sobą o jak najprzychylniejszy odbiór
jury i widowni. Pierwsza część kon-
kursu odbyła się 4 kwietnia w pubie
Peryskop. Znanym m.in. z graffiti
poznańskiego artysty Noriakiego,
które zdobi ściany lokalu. Wśród sę-
dziów muzycznego pojedynku zna-
lazły się znane i szanowane postacie
związane z lokalną sceną, takie jak
dziennikarz muzyczny Jacek Adam-
kiewicz. Czy poziom raperów, któ-
rzy zgłosili się do konkursu okazał
się satysfakcjonujący?

Po szybkich próbach dźwięku i
zainstalowaniu się DJ-ów przyszedł
czas na koncerty konkursowe.
Pierwszy wystąpił Defau, który po-
jawił się z własnym producentem

Orskim. Duet zaprezentował zarów-
no klasyczne utwory w boom bapo-
wym stylu, jak i te bardziej na-
wiązujące do nowej szkoły. Za-
pełniony Peryskop reagował
żywiołowo na próby interakcji De-
faua, który schodził ze sceny mocno
podbudowany.

Kolejnym raperem był Smutny,
który mimo mocno sugestywnej
ksywki, utrzymał swój występ raczej
w pozytywnym nastroju. Niewątpli-
wie słychać było w brzmieniu arty-
sty inspiracje Quebonafide, który był
zeszłorocznym headlinerem Wiel-
kiego Grillowania. Braki w oryginal-
ności zdecydowanie nadrobił cha-
ryzmą, w pewnym momencie zdej-
mując nawet koszulkę.

Chyba najciekawszym – przynaj-
mniej ze strony wizualnej – wyko-
nawcą okazał się Samson. Ubrany
w niezbyt kojarzący się z hip-ho-
pem sposób, pokazał dobry warsztat
i technikę. Dredy i bojówki nie

Bitwa pod PeryskopemMarzeniem każdego młodego muzyka jest wystąpie-
nie na scenie w trakcie dużej imprezy. Z pomocą

w jego ziszczeniu przyszli organizatorzy Rap Sceny,
tworząc konkurs z wyjątkową nagrodą. Zwycięzca

będzie mógł poczuć się jak gwiazda wielkiego forma-
tu, zyskując możliwość występu podczas wielkiego

Grillowania. Imprezy, która odbędzie się na Morasku
w dniach 8-9 maja.
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przeszkodziły mu w pozytywnym
odbiorze przez publiczność.

Ostatnim muzykiem, który wy-
stąpił na scenie Rap Sceny był
Emce – trzeba przyznać, że to pseu-
donim godny rapera. Zaprezentował
repertuar bardzo mocno czerpiący z
korzeni hip hopu, oparty o jazzujące

bity. Zabrakło jednak odrobiny
świeżości i urozmaicenia.

Ostatecznie zwycięzcą okazał się
Defau – zdecydowany faworyt pub-
liczności. W rozmowie, który prze-
prowadziłem z raperem, powie-
dział, że poziom był naprawdę wy-
soki i cieszy go, że mógł wystąpić

obok wartościowych artystów.
Stwierdził, że to połączenie kla-
sycznego brzmienia z nowoczes-
nością ostatecznie zdecydowało o
jego wygranej. Niewątpliwie Defau
będzie godnym supportem głównej
gwiazdy Wielkiego Grillowania.

Maksym DANISZEWSKI

Włodzimierz Szaranowicz

Pochodzący z Czarnogóry dziennikarz nie zos-
tałby jednak legendą za życia tylko z powodu
swoich umiejętności oratorskich. Miał bowiem

niebywałe szczęście być sprawozdawcą wydarzeń, które
odcisnęły swoje piętno w świadomości każdego widza.

Ognista Rap Bitwa rozpoczęła przygotowania do Wielkiego Grillowania
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Piotr Protasiewicz jest
jednym z najpopularniej-

szych żużlowców w Pol-
sce. kapitan zielonogór-

skiego Falubazu swoją
przygodę z„czarnym

sportem”rozpoczął w
1991 roku. w rozmowie z
Emilią Ratajczak opowia-

da o pierwszych latach
swojej kariery.

Jak to się stało, że został pan
żużlowcem?

Był to dość długi proces. Sporty
motorowe zawsze były wiodącą dys-
cypliną w mojej rodzinie. Pochodzę
z Zielonej Góry, więc tym trudniej
było mi przejść obojętnie obok żużla.
Kiedyś było to miasto, które tylko
nim stało. Dziś mamy też koszyków-
kę, ale „czarny sport” wciąż pozosta-
je numerem jeden. Tata zabierał
mnie na mecze, później zacząłem
chodzić na nie sam. Parę razy ojciec
zabrał mnie do klubowego warsztatu.
Oczywiście, to nie było najważnie-
jsze, bo akurat był on osobą, która
jakoś nie za bardzo chciała, żebym
jeździł. Pochodził z innych czasów
żużlowych i obawiał się, że to nie do
końca dobrze może się skończyć. Za-
wsze mówił, że najpierw nauka, pó-
źniej sport. Stwarzał mi jednak wiele
możliwości, czy to przez narciar-
stwo, czy gry zespołowe. Sport za-
wsze był dla mnie kierunkiem i sen-
sem życia. Były takie czasy, gdzie
praktycznie każdy chłopak w moim
wieku chciał być w szkole samocho-
dowej i to wszystko wyszło na zasa-
dzie „kija i marchewki”. Tata powie-
dział, że jak zdam egzaminy do tech-
nikum, to pozwoli mi się przejechać
motocyklem żużlowym. Raz tylko i
wyłącznie, i starczy, no, ale jak już
się przejechałem, to później nie
mogłem mu odpuścić. Nie chciałem,
męczyłem, wierciłem dziurę w brzu-
chu i w końcu się poddał. No i tak
jeżdżę.

Jak rozwijała się pańska ka-
riera? Jaki był ten pierwszy
skład i czy trudno było się do
niego przebić?

Nie było kolorowo. Do licencji
poszło bardzo szybko, bo po kilku
miesiącach już byłem przygotowany
do jej zdania, ale schody zaczęły się
później. Zaliczyłem pierwsze upad-
ki, dużo upadków. Nastąpiło ostu-
dzenie i zawahanie, czy aby na pew-
no w ogóle mogę być tym żużlow-
cem. Zawsze miałem wielkie ambi-
cje i nigdy nie potrafiłem niczego
robić na pół gwizdka. Dawałem z
siebie sto procent. Miało to swoje
plusy i minusy. Stwarzało to za-
grożenie, że jak coś nie wyjdzie, to
będzie się czuć rozczarowanie.
Pierwszy sezon zaczął się kiepsko,
jednak potem pod koniec wygrałem
parę turniejów młodzieżowych.
Zmotywowało mnie to. Później szło
pomalutku, małymi kroczkami,

miałem też dużo szczęścia. Mijały
mnie kontuzje, rozwijałem się. Tra-
fiłem do składu po turbulencjach
Błażejczaka i Molki. Wiadomo, że
nam się dziura w zespole porobiła.
Później była walka, rywalizacja
młodzieżowa, ale to też jakoś uda-
wało się przezwyciężyć. Zostałem
rezerwowym, później podstawowym
młodzieżowcem i tak przebiłem się
do składu. W 1993 roku byłem już
podstawowym zawodnikiem. Tak
jak mówię, dopisało mi trochę
szczęścia. Cały czas miałem wspar-
cie ze strony ojca. Był przy mnie i
mi pomagał. Patrząc z perspektywy
czasu, dużo też dawałem od siebie.
Naprawdę bardzo poważnie podcho-
dziłem do tematu. Poza sportem i
nauką nic więcej się dla mnie nie li-
czyło.

Pierwszym pańskim klubem był
właśnie Falubaz (ówczesny Mo-
rawski Zielona Góra). Dlaczego
zdecydował się pan odejść?

To temat, o którym nie każdy wie.
W 1994 roku miałem dwie poważne
kontuzje. Oczywiście, to był inny
system, inne lata, sport był jeszcze
bardziej taki półzawodowy. Również
w klubie bywało różnie. To był trud-
ny okres po panu Morawskim.
Wszystko gdzieś tam zaczynało
szwankować i pamiętam jak dziś –
w pierwszym sparingu tamtego roku
doznałem poważnej kontuzji. Ledwo
się wykurowałem, dopadła mnie
druga jeszcze poważniejsza. Moja
kariera zatrzymała się na zakręcie.
Nie wiadomo było, czy będę mógł
dalej jeździć, o startach nie wspomi-
nając. Podczas rehabilitacji prak-
tycznie nikt z klubu się mną nie inte-
resował. Postawiono na mnie
krzyżyk. Oczywiście, to byli inni lu-
dzie, inne czasy. Tych osób perso-
nalnie już tutaj nie ma. Nawet nie
wiem, czy funkcjonują gdzieś w Zie-

lonej Górze. Czułem, że jestem nie-
potrzebny. Kiedy przez osiem mie-
sięcy nikt z klubu nie zadzwonił, nie
zapytał jak się czuję, czy w czymś
pomóc... nie było to do końca fair
wobec mnie. Dzięki pomocy przyja-
ciół i sponsorów udało mi się dojść
do siebie. To nie były czasy, w któ-
rych można było sobie pójść zrobić
tomograf za rogiem czy pojechać do
kliniki rehabilitacyjnej. Nie miałem
na to pieniędzy. Miałem 18-19 lat.
Byłem za młody, żeby to sobie
wszystko opłacić. Jeździłem autobu-
sem, a na rehabilitację taksówką. To
był trudny wycinek mojej kariery.

Postanowiłem, że albo skończę jeź-
dzić, albo będę w innym klubie, że
w Zielonej Górze w tym czasie jeź-
dzić nie będę. Tym bardziej, że Falu-
baz spadł do drugiej ligi. Przyszli
nowi ludzie, nowe zasady, pięciolet-
nie kontrakty. Mój wciąż był aktua-
lny. Nie zgodziłem się jednak na te
odgórne obwieszczenia. Chciałem
być traktowany nieco inaczej, tym
bardziej, że przez rok nikt się mną
nie interesował. W tym samym cza-
sie dostałem propozycję z
Wrocławia. Byłem zdziwiony, że
taki zespół chce takiego zawodnika.
Zawodnika, który przez rok nie jeź-
dził, a jego funkcjonowanie w spor-
cie stało pod znakiem zapytania.
Byłem jednak na tyle ambitny, że
przygotowałem się świetnie i przy
treningu wydolnościowym wy-
padłem najlepiej z całego zespołu.
W ogóle czułem się rewelacyjnie. Z

Wrocławiem szybko doszliśmy do
porozumienia. Klub zielonogórski
dostał za mnie, jak na tamte czasy,
świetne pieniądze. Zacierali ręce, że
sprzedali zawodnika za super kasę,
ale po pół roku okazało się, że potra-
fię jeździć. Chwyciłem niesamowity
wiatr w żagle i uważam, że jeżeli w
tamtym okresie nie odszedłbym z
Zielonej Góry, to pewnie bym już
nie jeździł, a na pewno nie byłbym
tym zawodnikiem, którym jestem.
Także może zabrzmi to trochę dziw-
nie, ale to był jeden z najlepszych
ruchów w mojej karierze. Z bólem
serca, ale tak było.

A więc dlaczego zdecydował się
pan na powrót?

To też ciekawe. Pojeździłem we
Wrocławiu, w Bydgoszczy, a później
jeszcze 2 lata w Toruniu. Odpowiedź
jest jednak pokłosiem poprzedniego
pytania. Stwierdziłem, że potrzebuję
nowego wyzwania, bo w Bydgosz-
czy trochę się wypaliłem. Pod ko-
niec mojego pobytu tam zrobiło się
trochę dziwnie. Czułem, jakbym na
zawody jechał tylko do pracy, a to
nie o to chodzi, nie miałem przyjem-
ności. Potrzebowałem motywacji. I
nie chodziło o finanse, a o zmianę
otoczenia, takiego kopniaka sporto-
wego. Zbiegło się to z propozycją z
Zielonej Góry między innymi, gdzie
ludzie się pozmieniali. Rozma-
wiałem wcześniej kilka razy z Ro-
bertem Dowhanem, jednak powie-
działem mu, że to nie był czas i
miejsce. Jednak kiedy Falubaz ba-

lansował na krawędzi awansu i spad-
ku, i był za mocny na pierwszą ligę,
a za słaby na Ekstraligę, to ja
miałem być tym, który pomoże w
utrzymaniu się na najwyższym po-
ziomie. Czułem się osobą, której
bardzo tam chciano. Od której kibice
oczekiwali, że wróci i znowu będzie
jeździć. Była to dla mnie trudna de-
cyzja, ale zaryzykowałem. Rok 2007
pokazał, że nie bezpodstawnie
miałem obawy, ale udało się i w su-
mie nie żałuję. Myślę, że gdyby nie
zmiana klimatu, przyjście do Zielo-
nej Góry, to bym na żużlu już nie
jeździł.

Gdzie widzi pan swój zespół w
roku 2019?

Chciałbym na podium, ale przede
wszystkim musimy dobrze wejść w
sezon. To na pewno będzie trudny
rok. Myślę, że mamy podstawy, aby
walczyć i myśleć o play-offach. A w
play offach, jeśli byśmy do nich do-
tarli, to już różnie bywa. Tam trud-
no jest coś na dziś zakładać i sta-
wiać sobie oczekiwania. Rozpocz-
niemy sezon z przekonaniem o
własnym potencjale, który mamy.
Na papierze wyglądamy bardzo
dobrze, ale są zespoły, które nie wy-
glądają gorzej, więc to jest inna
sprawa. A wszyscy wiemy, co poka-
zał 2018 rok – że nie papier daje
moc. Wiele rzeczy może się wyda-
rzyć, choćby różnego typu turbulen-
cje z formą. Na tę chwilę jestem
tego wzorcowym przykładem.
Patrząc na zeszły rok – mimo że
miałem 15 sezonów bardzo rów-
nych i dobrych – nagle okazało się,
że do połowy jechałem słabo. Ale
myślę, że mamy potencjał na awans
do play-off i na tym bym się sku-
piał, a później zobaczymy.

Dalsza część wywiadu dostępna
wkrótce na gazetafenestra.pl.

Rozmawiała Emilia RATAJCZAK
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Od zera do bohatera

Piotr Protasiewicz

Nie było kolorowo. Do licencji poszło bardzo szyb-
ko, bo po kilku miesiącach już byłem przygotowa-
ny do jej zdania, ale schody zaczęły się później. Zali-

czyłem pierwsze upadki, dużo upadków. Nastąpiło ostudzenie i
zawahanie, czy aby na pewno w ogóle mogę być tym żużlowcem.
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Jak kochać, to do szaleń-
stwa. Jak kraść, to milio-

ny. Jak zwyciężać, to w
mistrzostwach świata.

Jak debiutować, to na po-
dium. Jak wygrywać, to z

przytupem i w epicki spo-
sób. właśnie takie słowa

przyświecały bohaterom
minionej zimy. wśród
nich znalazł się Dawid

kubacki, który nie tylko
zadebiutował na podium

mistrzostw świata od
razu ze złotym medalem,

ale również zaliczył gi-
gantyczny awans. Ale za-

cznijmy od początku.

1marca 2019 roku, piątek.
Pamiętam ten dzień dosko-
nale. Jadąc pociągiem, śle-

dziłam wyniki pierwszej serii kon-
kursu skoków narciarskich. Pamię-
tam swoje gigantyczne rozczarowa-
nie i wzburzenie warunkami, w
jakich została ona rozegrana. Wa-
runkami pogodowymi, które po-
grążyły niemalże wszystkich fawo-
rytów zawodów. Sądziłam, że dla
Polaków rywalizacja się już skoń-
czyła. Gdyby faktycznie tak się
stało, to byłyby to najgorsze mist-
rzostwa w narciarstwie klasycznym
dla naszych reprezentantów od 2005
roku, kiedy to z imprezy tej rangi
Biało-Czerwoni wrócili bez medalu.
W Austrii zapowiadało się na wielką
klęskę, którą media będą szeroko
opisywać. Już po dwóch pierwszych
konkursach na zawodników wylało
się wiadro pomyj. Los postanowił
jednak spłatać figla, a życie napisało
własną historię.

W drugiej, niezwykle loteryjnej,
serii doszło do niemalże cudu. Da-
wid Kubacki, czyli człowiek, który
nigdy indywidualnie nie znalazł się
w czołowej szóstce mistrzowskiej
imprezy, po pierwszej serii był do-
piero 27. Wszystkie znaki na niebie
i ziemi zapowiadały klęskę. Tym-
czasem Polak skoczył bardzo
dobrze i powoli piął się w górę. Piął
się, po drodze wyprzedzając Kamila
Stocha, aż do pierwszego miejsca
na podium. Kubacki zakończył kon-

kurs z szerokim uśmiechem na twa-
rzy i złotym medalem. Obrazu do-
pełnił, stając również na podium i
sięgając po tytuł wicemistrza,
wspominany Stoch. Skoczek z Zębu
również zaliczył wielki awans, bo
przeleciał z 17 lokaty na miejsce
drugie.

Kubacki po francusku

Pora na autorski suchar roku. Jak
brzmi Dawid Kubacki po francus-
ku? Brzmi Antonin Guigonnat.
Biathloniście przytrafiła się bardzo
podobna historia, do tej naszego
mistrza. Podczas ostatniej konku-
rencji mistrzostw świata w zimo-
wym dwuboju, czyli biegu maso-
wym, karty rozdawał wiatr. W
Szwecji, w trakcie ostatniego strze-
lania, powiało naprawdę mocno.
Tak mocno, że Francuz z 26 lokaty
przesunął się na miejsce drugie. De-
biutujący w zawodach tej rangi
Trójkolorowy osiągnął największy
życiowy sukces. Mimo srebra swo-
jego rodaka oraz trzech brązowych
medali wywalczonych przez Quen-
tina Fillona Maillet oraz Justine
Braisaz, dla Francuzów były to naj-
gorsze mistrzostwa świata w biat-
hlonie od 2008 roku, kiedy to do
kraju wrócili tylko z jednym trze-
cim miejscem. Wszystko za sprawą
wielkich nieobecnych.

W poprzednim sezonie karierę
zakończyła Marie Dorin Habert,
która w przeciągu ostatnich czte-
rech lat aż dwunastokrotnie wcho-
dziła na podium mistrzostw globu.
Drugim nieobecnym duchem i
formą, a obecnym jedynie ciałem w
Szwecji był Marit Fourcade. Abso-
lutny król biathlonu w ostatnich la-
tach, minionego sezonu nie może
zaliczyć do udanych. Nie tylko w
klasyfikacji generalnej zajął dopiero
dwunaste miejsce. Nie tylko z mist-
rzostw świata, po raz pierwszy od
2011 roku, wrócił bez indywidual-
nego medalu, ale również zawalił
Francuzom dwie sztafety. W mie-
szanej uzyskał czas gorszy od
Łukasza Szczurka, a w zwykłej,
mając na tacy medal, zapewnił swo-
jej drużynie dwie karne rundy.

Parę słów należy poświęcić rów-
nież naszym zawodniczkom. Zde-
cydowaną liderką zespołu była Mo-
nika Hojnisz, która wywalczyła jed-
no pucharowe podium, a w klasyfi-
kacji generalnej zajęła dziesiąte
miejsce. Najlepsze wśród wszyst-

kich Polek startujących w zawodach
tej rangi w historii. Dobrze spisała
się również sztafeta pań podczas
mistrzostw świata, która w składzie
Zbylut-Hojnisz-Gwizdoń-Żuk sięg-
nęła po siódme miejsce. Po paniach
biegających z karabinem, przyszła
pora na te biegające bez niego. Tym
razem zacznijmy jednak od… koń-
ca.

Nowa liderka

31 marca 2019 roku, niedziela.
Justyna Kowalczyk wchodzi na po-
dium zawodów, których od lat nie
przegrała. Nie brakuje łez. Przytula
ją Aleksander Wierietielny. To był
prawdopodobnie ostatni start wiel-
kiej mistrzyni w Mistrzostwach Pol-
ski. Ostatni start sezonu, w którym
łączyła role zawodniczki i trenerki.
Przed rokiem wraz z Wierietielnym,
gdy Królowa Śniegu zdecydowała o
zakończeniu pucharowych startów,
postanowili ratować polskie biegi
narciarskie. Powołali kadrę naro-
dową, w której znalazły się niemal
same juniorki. Z treningu w amator-
skich warunkach poprowadzili je w
stronę zawodowstwa. Opłaciło się.
Po niespełna roku wspólnej pracy,
Monika Skinder została wicemist-

rzynią świata juniorek w sprincie.
Natomiast Iza Marcisz udowodniła,
że jest jedną z najlepszych juniorek
globu w biegach dystansowych. Po-
nadto świetnie spisała się na mist-
rzostwach świata seniorów – w bie-
gu łączonym finiszowała 27., a w
wyścigu rozstawnym wykręciła
czwarty czas swojej zmiany. Jej tre-
nerka oraz mentorka 23 marca napi-
sała: „Już więcej ciągnąć dziewczyn
nie muszę. Iza już da radę być li-
derką.”

Męskich startów w biegach tej
zimy praktycznie nie warto komen-
tować. Jedyne, czym podczas mist-
rzowskiej imprezy zabłysnęli pano-
wie, było… przeszkadzanie pa-
niom, które koncentrowały się
przed swoimi startami. Ciekawe, że
najbardziej przeszkadzać miał ten,
którego z trasy biegu łączonego
zdjęli, gdy został zdublowany. Ko-
lejny z polskich zawodników
zasłynął mówiąc, że start w sprincie
drużynowym traktuje jedynie jako
dodatek do pozostałych wyścigu.
Podkreślił, że będzie zadowolony z
dobrego wyniku, ale złego występu
nie weźmie do siebie. Ba, o czym tu
mówić, gdy w mistrzostwach kraju
na dystansie 15 km stylem dowol-
nym drugi finiszował kolarz, trzeci

serwismen, a czwarty biegacz wy-
sokogórski.

Zabrakło kropki nad i

Niewątpliwie wielką bohaterką
zimy była również Natalia Mali-
szewska. Startująca w short tracku
zawodniczka, sięgnęła po wygraną
w Klasyfikacji Generalnej Pucharu
Świata na dystansie 500 metrów.
Nazywanej „najszybszym kurcza-
kiem na świecie” Polce nie wyszedł
jednak start podczas mistrzowskiej
imprezy. Polka odpadła w ćwierćfi-
nale i szybko pożegnała się z ma-
rzeniami o medalu. Celem długofa-
lowym pozostają jednak igrzyska
olimpijskie, na których Natalia po-
winna być w stanie rywalizować
również na dystansie 1000 metrów.
Zapewnienie sobie aż dwóch meda-
lowych szans przy loteryjności tej
dyscypliny może być na wagę złota.

Jaka to była zima? Dla skoczków
bardzo dobra. Dla biathlonistek
przyzwoita. Dla biegaczek dająca
nadzieję na to, że po Justynie Ko-
walczyk nartki nadal będą naszą
mocną stroną. Dla Natalii Mali-
szewskiej była lekcją, że nawet naj-
szybsze kurczaki niekiedy zawodzą.
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Jak wygrywać, to mistrzostwa świata.

Zima zmienną jest


