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Miało być tak pięknie,
przynajmniej ze strony

opozycji. Jej zwycięstwo
przepowiadało wielu,

choć niektórzy nie byli
tak optymistycznie nasta-

wieni. Nikt jednak nie
spodziewał się takiej

chłosty, jaką Koalicji Eu-
ropejskiej sprawiła partia

rządząca. W najgorszych
koszmarach nie śniła się

nikomu z opozycjonistów
sytuacja, w której prze-

grywają z PiS o 6,91
punktów procentowych.

Te wybory były przede
wszystkim klęską KE, ale

miały nie tylko taką
twarz.

Bezsprzecznie zwycięzcą
wyborów do Europarla-
mentu został obóz władzy.

Prawo i Sprawiedliwość ma powody
do radości. Partia Jarosława Kaczyń-
skiego otrzymała w sumie 45,38%
poparcia, co przekłada się na 27 man-
datów. Takiego wyniku w historii
polskich wyborów do Parlamentu
Europejskiego nie zaliczyło żadne
inne ugrupowanie. PiS pobiło rekor-
dowe dotąd poparcie, jakie w 2009
roku zdobyła Platforma Obywatel-
ska, a było to dokładnie 44,43%.

Dla Prawa i Sprawiedliwości zwy-
cięstwo to ma jednak nie tylko wy-
miar praktyczny, ale i psychologicz-
ny. Przed wyborami mówiono bo-
wiem głośno o tym, że „euroelekcję”
wygrywały dotąd ugrupowania cen-
trowe i lewicowe, znacznie dystan-
sując prawicowe formacje. Stąd też
miała wynikać trudność dla PiS. Par-
tia rządząca jednak dokonała tego,
co miało być w zasadzie dla niej nie-
możliwe, dlatego zwycięstwo może
fetować podwójnie.

Co nie tak z opozycją?

38,47% poparcia dla Koalicji Eu-
ropejskiej (PO, PSL, SLD, .N, Zielo-

ni) i 22 mandaty to teoretycznie
dobry wynik, ale biorąc pod uwagę
fakt, jak wiele formacji brało udział
w tym przedsięwzięciu, i to, jakie
były aspiracje KE, wynik wygląda
dość szaro. Pierwszym ciosem dla
opozycji były wyniki exit poll, które
dawały zwycięstwo PiS, ale z prze-
wagą rzędu 3,3 punktów procento-
wych. Sytuacja robiła się coraz bar-
dziej nieznośna, kiedy okazało się,
że dystans wzrasta do niemalże
7 punktów procentowych.

Wówczas opozycja mogła jedynie
robić dobrą minę do złej gry. Tak
zresztą wyglądało wystąpienie Grze-
gorza Schetyny po ogłoszeniu wyni-

ków w niedzielę. Uspokajał on
członków Koalicji Europejskiej
i wyborców, że to była dopiero
„pierwsza połowa meczu”. Druga
oczywiście odbędzie się jesienią,
kiedy będą miały miejsce wybory
parlamentarne.

– To jest pierwsza połowa meczu.
Wszyscy kochamy sport. Wiemy, że
wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy
wielki krok wspólnie, razem. Zbudo-
waliśmy Koalicję Europejską i to jest
nasz wielki sukces – mówił Schetyna.

Znacznie bardziej rozpaczliwie
i bezradnie sytuacja wyglądała w po-
niedziałek, kiedy jasne już było, że
PiS wygrało ze znacznie większą

przewagą. Wtedy już lider Platformy
Obywatelskiej mówił o „sposobie na
pokonanie PiS, który jest, a który
trzeba znaleźć”.

– Pomysł na pokonanie PiS?
Uważam, że ten pomysł jest. Tylko
trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć,
z kim go szukać – oświadczył Grze-
gorz Schetyna.

Wygląda więc na to, że Koalicja
Europejska była całkowicie nieprzy-
gotowana na tak spektakularną po-
rażkę. Zrzeszone pod jedną egidą
partie liczyły na zdecydowanie lep-
szy wynik, a na pewno nie spodzie-
wały się tak wielkiej różnicy głosów
względem PiS. Co więcej, porażka
KE uruchomiła szybki proces rozpa-
du formacji, kiedy to PSL w niecały
tydzień po wyborach, ogłosiło utwo-
rzeniem własnej Koalicji Polskiej.

Jesień partii Wiosna

O wielkim zwycięstwie nie może
także mówić partia Wiosna Roberta

Biedronia. Założona na początku lu-
tego w Warszawie formacja byłego
prezydenta Słupska osiągnęła wynik
6,06%, a robienie dobrej miny do
złej gry wśród jej szefostwa jest
jeszcze wyraźniejsze. Po wyniku
exit poll na poziomie 6,6% Biedroń
pozwolił sobie na fetę, jakby jego
formacja osiągnęła absolutne zwy-
cięstwo. Lider młodej partii wspomi-
nał o tym, że „zwyciężyć, wygrać”
udało się Wiośnie dlatego, że jego
ugrupowanie miało „jedno, wspólne,
wielkie marzenie”, czego nie miały
„stare partie polityczne”.

– 4 lutego nie mieliśmy nic, ani
złotówki z dotacji. Nie mieliśmy
tych wszystkich spółek skarbu pań-
stwa, (...) tego wszystkiego, co mają
stare partie polityczne. Ale mieliśmy
coś, czego oni dzisiaj nie mają. Mie-
liśmy jedno, wspólne, wielkie ma-
rzenie. O tym, że polityka może wy-
glądać inaczej. I zwyciężyliśmy, wy-
graliśmy! – mówił w niedzielę po
ogłoszeniu wyników Robert Bied-
roń.

Trzeba przyznać, że feta na tym
poziomie wywołuje co najmniej
uniesienie brwi, kiedy porównać
3 mandaty Wiosny z 27 mandatami
Prawa i Sprawiedliwości. Dziewię-
ciokrotnie gorszy wynik od wyniku
lidera trudno nazwać „zwycięs-
twem”.

Przegrani gaszą światło

Ogromne oczekiwania względem
tych wyborów miała także Konfede-
racja. Koalicja Korwina, Brauna, Li-
roya i Narodowców najpierw dowie-
działa się, że udało jej się zebrać
6,1% głosów. Z godziny na godzinę
wynik jednak topniał, aż zatrzymał
się na poziomie 4,55%, eliminując
Konfederację w rozdzielaniu manda-
tów do Europarlamentu. Nie oznacza
to jednak, że jesienią to ugrupowa-
nie będzie bez szans.

Podobnie zresztą z partią Kukiza
i Lewicą Razem, a także innymi,
pomniejszymi formacjami. Wybory
te pokazały, niestety, że bliżej nam
do duopolu, niż do polityki z szero-
kim wachlarzem opcji. Do następ-
nych wyborów, które zbliżają się
wielkimi krokami nie powinno się
to zmienić.

Przemysław TERLECKI

–To jest pierwsza połowa meczu.Wszyscy ko-
chamy sport.Wiemy, że wszystko jest przed
nami. Zrobiliśmy wielki krok wspólnie, razem.

Zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki suk-
ces – mówił Schetyna.
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Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym każdy obywatel bez wyjątku
zostaje na bieżąco poddawany ocenie. Oceniany jest każdy jego ruch i każda

decyzja. One przekładają się na zebrane punkty, które to z kolei determi-
nują wartość danego obywatela dla społeczeństwa. Gdy człowiek radzi

sobie dobrze, to może liczyć na profity i uznanie społeczne. W innym
wypadku czeka go ostracyzm i ograniczanie wielu różnych swobód.

Za kolarzami 21 etapów i ponad trzy i pół tysiąca kilometrów. Szczęśliwcy,
którym udało się dojechać do mety, toczyli walkę nie tylko z rywalami, ale
również z własnymi słabościami, urazami i niesprzyjającą aurą. Dokonując
analizy ostatecznych rozstrzygnięć zakończonego na początku czerwca
wyścigu Giro d’Italia, trzeba przyznać, że faworyci zawiedli i oddali pole
do popisu innym zawodnikom.5 7

Beata Szydło zaczarowała publikę i zdobyła najwięcej głosów
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czwarty czerwca to pa-
miętna data w polskiej

polityce. W tym roku ob-
chodziliśmy przecież
trzydziestą rocznicę

pierwszych częściowo
wolnych wyborów. Wybo-

rów, które zmieniły nie
tylko historię naszego
kraju, ale wpłynęły na

losy Europy, a może na-
wet całego świata.

Oprócz obchodów roczni-
cy uwagę wszystkich

przyciągnęło jeszcze jed-
no wydarzenie. czwarty

czerwca stał się terminem
rekonstrukcji rządu.

Tego, że nastąpią zmiany
w składzie Rady Ministrów,
można było być pewnym już

kilka miesięcy temu. Co najmniej od
momentu oficjalnego ogłoszenia
przez Prawo i Sprawiedliwość listy
kandydatów do Parlamentu Europej-
skiego. Pytaniem było tylko to, jak
duże będą to zmiany. Teraz, po wy-
borach, wszystko stało się jasne.
Możliwych terminów zaprzysiężenia
nowych ministrów było kilka. Wy-

brano ten najbardziej kontrowersyj-
ny. Czwarty czerwca, godzina 10:30.
Trzydziesta rocznica pierwszych
częściowo wolnych wyborów. Za-
planowane w Gdańsku obchody
miały być świętem opozycji. Tym-
czasem zręczna zagrywka PiS-u
sprawiła, że media musiały podzielić
swoją uwagę na te dwa wydarzenia.
I tak w dwóch z trzech najliczniej
oglądanych serwisów informacyj-

nych „jedynką” była właśnie rekon-
strukcja rządu. Mimo zaprzeczeń ze
strony Jacka Sasina i innych przed-
stawicieli partii rządzącej, trudno
jest uwierzyć w to, że termin ten wy-
nikał z prezydenckiego terminarza.
Terminarza, który zupełnie przypad-
kowo ułożył się tak, a nie inaczej.
Trudno też nie zauważyć, że z ust
rządzących w trakcie uroczystości
zaprzysiężenia nie padło ani jedno

odniesienie nie tylko do obchodów
w Gdańsku, ale do samej rocznicy
jako takiej. Równie trudny do prze-
oczenia jest fakt, że członkami rządu
stali się politycy (z wyjątkiem Jacka
Sasina), którzy nie byli nigdy „twa-
rzami” Prawa i Sprawiedliwości. W
tym świetle wybór tego dnia okazał
się korzystny dla partii rządzącej z
co najmniej dwóch powodów. Z jed-
nej strony udało jej się ukraść show

opozycji, z drugiej zaś nie skupiać na
sobie całej uwagi, która w wypadku
dokonanych zmian nie była szcze-
gólnie pożądana.

Nowi ludzie, stare problemy

Jednego z najważniejszych polity-
ków PiS, najbardziej zaufanych lu-
dzi prezesa, Joachima Brudzińskie-
go na stanowisku szefa resortu
spraw wewnętrznych i administracji
zastąpiła Elżbieta Witek. MSWiA to
niezwykle ważny dla państwa re-
sort, tymczasem na jego czele sta-
nęła polityczka, która w tej materii
nie ma żadnego doświadczenia.
Mianowania za zasługi dla partii za-
miast umiejętności w danej dziedzi-
nie nie są niczym nowym. I to nie
jest domena Polski, dzieje się tak
również na Zachodzie. Rządy eks-
pertów to rzadkość. Gorzej, że nowa
pani minister sama przyznała, że ta
nominacja to dla niej zaskoczenie.
Oby, tak jak sama obiecała, inten-
sywnie uczyła się swojego resortu,
bo inaczej problemy zaskoczą ją
równie mocno, jak sama nominacja.

Jedną z najciekawszych zmian
była ta na stanowisku ministra fi-
nansów. Teresę Czerwińską zastąpił
Marian Banaś. Zmiana ta jest intere-

ty. Czyżby miała tutaj miejsce
sprzeczność interesów?

Jedna za drugą

Kolejna przedstawicielka partii
rządzącej senator Angelika
Możdżanowska również ma na
swoim koncie wypowiedź, o której
wolałaby zapomnieć. Mianowicie
jakiś czas temu pani senator pod-
czas wywiadu w Sejmie stwierdziła,
iż „PiS kłamał, kłamie i kłamać bę-
dzie”. Są to dość poważne
oskarżenia wobec swojej partii, któ-
re z pewnością wprowadziły wybor-
ców w niemałe zakłopotanie. Pó-
źniej koledzy i koleżanki z partii
próbowali wytłumaczyć słowa pani
senator, aczkolwiek niesmak pozos-
tał. Skoro przedstawicielka partii
rządzącej podważa jej wiarygod-
ność, to kto może ją potwierdzić?

Kochać inaczej

Tym razem niedopatrzenie miało
miejsce na portalu internetowym

2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Prezes Kaczyński po zwyciestwie PISu w wyborach do PE

An
dr

ze
jI

w
ań

cz
uk

/p
ol

ity
ka

.p
l

Ostatecznie zwycięstwo od-
niosło Prawo i Sprawiedli-
wość. Jak się jednak oka-

zuje, to właśnie kandydatom z tej
partii najczęściej podwinęła się
noga. To przedstawiciele partii
rządzącej uzbierali na swoim koncie
najwięcej wpadek, od tych najdrob-
niejszych, po te bardziej poważne.
W świetle wyników wyborów może
to wzbudzić w społeczeństwie oba-
wy. Tuż przed wyborami odbyła się
debata w TVP, w której Prawo
i Sprawiedliwość reprezentowała
posłanka Jadwiga Wiśniewska.
W swojej wypowiedzi wyraźnie za-
znaczyła, że „euro jest gwarancją
wzrostu gospodarczego Polski”
i tak, jak trafność tego zdania może
pozostawać kwestią dyskusyjną, to
taka wypowiedź posłanki PiS-u zro-
dziła spore kontrowersje, gdyż, jak
wszyscy doskonale wiemy, cała par-
tia, z prezesem Kaczyńskim na cze-
le, jest mocno przeciwna wprowa-
dzeniu wspólnej europejskiej walu-

ten wpis z tego samego konta
słowami: „to mój niedościgły wzór
i ideał”. To piękne wyznanie wzbu-
dziło liczne kontrowersje. Internau-
ci próbowali odgadnąć, czy profe-
sor darzy swoją osobę aż tak wielki-

co na to prezes?

Przed samym południem

Ławka rezerwowych PiS-u okazała się wyjątkowo krótka
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Twitter, na którym politycy uwiel-
biają dzielić się swoimi spo-
strzeżeniami, zwłaszcza w okresie
przedwyborczym. W tym przypad-
ku niezwykle aktywny był prof.
Zdzisław Krasnodębski, europarla-

mentarzysta i lider wielkopolskiej
listy PiS w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. W jednym ze
swoich tweetów poinformował
o wizycie w Obornikach, natomiast
kilka sekund później skomentował

Przez ostatnie tygodnie media wrzały od informacji
na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu

Europejskiego, w związku z którymi kandydaci brali
udział w licznych debatach i panelach dyskusyjnych.

choć mogłoby się wydawać, że politycy byli doskona-
le przygotowani do wystąpień publicznych, to zna-

lazło się kilka wyjątków. Niektórzy ze swoich wy-
stąpień oraz wypowiedzi będą się jeszcze długo

tłumaczyć.
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Europa
niejednej prędkości

Tegoroczne wybory do
Parlamentu Europejskie-
go były wyjątkowo emo-
cjonujące ze względu na
poprzedzające je wyda-

rzenia. Stosunek obywa-
teli państw członkow-

skich Unii Europejskiej
do jej instytucji uległ wy-

raźnemu pogorszeniu,
a główni zwolennicy inte-
gracji Starego Kontynen-

tu w obecnym kształcie
stanęli w ogniu krytyki.

czy wyniki majowych
wyborów są zapowiedzią
zmian w funkcjonowaniu

struktur europejskich?

Nie można z pewnością
oceniać wyników wybo-
rów do Parlamentu Euro-

pejskiego w oderwaniu od zmie-
niającego się w ostatnich latach
świata. Wiele z kontrowersyjnych i
polaryzujących opinię publiczną
kwestii było tym, co ostatecznie
złożyło się na rezultat przy urnach
wyborczych. Wśród nich na pewno
można wymienić konsekwencje kry-
zysu migracyjnego, dalszą polaryza-
cję społeczeństw państw członkow-
skich ze względu na kwestie obycza-
jowe i światopoglądowe, utratę au-
torytetu i atrakcyjności w oczach
dużej części elektoratu przez do-
tychczasowe elity oraz poczucie, że
Unia Europejska powinna przejść
przez kluczowe dla jej istnienia re-
formy. Przez znajomość kontekstu i
dylematów, jakie społeczeństwa eu-
ropejskie doświadczyły w ciągu
ostatnich lat wynik wyborów wyda-
je się być bardziej zrozumiały i lo-
giczny do wyjaśnienia, niż gdyby
próbować pochopnie wyciągać
wnioski wskazując na impulsywno-
ść i zauroczenie populizmem.

Głównym pytaniem, jakie stawia-
no przed wyborami było to, na ile
kolejny skład Parlamentu Europej-
skiego będzie złożony z przedstawi-
cieli partii eurosceptycznych? Nie
licząc dosyć oczywistego wyniku
na Węgrzech, gdzie ugrupowanie
Victora Orbana uzyskało ponad
połowę ważnych głosów, to
przełomowy wydaje się wynik we
Francji. Problemy, których nie
udało się rozwiązać administracji
prezydenta Emanuela Macrona
związanymi z trwającymi nieprze-
rwanie protestami Żółtych Kamize-
lek przełożyły się na zwycięstwo

prawicowego Zjednoczenia Naro-
dowego pod przewodnictwem Ma-
rine Le Pen. Co prawda nie można
mówić o zdecydowanym i pewnym
zwycięstwie, bowiem dawny Front
Narodowy uzyskał przewagę nad
La République en marche wy-
noszącą niecały jeden procent. To
jednak wynik może mieć znaczenie
symboliczne dla nacjonalistów we
Francji, których polityczna przy-
szłość prawdopodobnie została
właśnie określona.

Pomimo dalszych prac prawnych
nad realizacją Brexitu, Brytyjczycy
również stawili się przy urnach wy-
borczych dając partii Nigela Fara-
ge'a zdecydowane zwycięstwo. Być
może w obecnej sytuacji poparcie
dla eurosceptyków nie jest specjal-
nie zadziwiające, jednak stanowi
swoisty komentarz społeczeństwa
położonego na Wyspach, które wy-
daje się trwać przy swojej decyzji
z czerwca 2016 roku odnośnie chęci
opuszczenia struktur Unii Europej-
skiej na rzecz większej niezależnoś-
ci i suwerenności.

W Niemczech daleko jest od ra-
dykalnych zmian, jednak parę
kwestii wymaga zauważenia. Pomi-
mo wygranej wyborów przez cha-
decki blok Angeli Merkel
CDU/CSU na poziomie 28,9%,
ugrupowanie odnotowało spadek
poparcia w stosunku do wyniku
sprzed pięciu lat o 6,4 punktów pro-

centowych. Zaskakujący okazał się
wynik Partii Zielonych, którzy po-
dwoili go uzyskując 20,5%, co
przełożyło się na 21 mandatów.
Mimo spekulacji na temat tego, czy
Niemcy również będą mieli
znaczącą reprezentację euroscepty-
ków w Parlamencie Europejskim to
nacjonalistyczna Alternatywa dla
Niemiec uzyskała 11%, co może nie
jest fatalnym wynikiem, ale nie daje
również dużych nadziei na możli-
wość poszerzenia elektoratu
w przyszłych wyborach.

Ciekawa refleksja przychodzi,
gdy patrzy się na wyniki wyborów
w poszczególnych krajach człon-

kowskich Unii Europejskiej i po-
równuje się ich sytuację z polskimi
realiami. Podczas, gdy w wielu in-
nych państwach społeczeństwo wy-
bierało od pięciu do nawet dziesię-
ciu partii, mających wejść w skład
przyszłego Parlamentu Europejskie-
go, a głosy rozkładały się względnie
równomiernie, tak w Polsce nie-
zwykle wyraźnie da się odnieść
wrażenie tego, jak bardzo „zabeto-
nowana” jest to scena polityczna.
Można też wspomnieć o tym, że
inne kraje mają częstokroć lepsze
demokratyczne mechanizmy, po-
zwalające na skuteczniejszą promo-
cję zmarginalizowanych ugrupo-
wań. Jako przykład niech posłuży
to, że Niemcy nie posiadają w wy-
borach do PE progu wyborczego, co
również skutkuje większą różnorod-
nością i pluralizmem w debacie
publicznej.

Wnikliwy obserwator życia pub-
licznego nie powinien poczuć się
specjalnie zaskoczony tym, jak na-
rody europejskie postanowiły
zagłosować w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Nie obraca-
my się w próżni, w związku z czym
następują różnorakie powiązania
przyczynowo-skutkowe pomiędzy
zachodzącymi wydarzeniami i reak-
cjami na nie. Można akceptować
zastany stan rzeczy lub się na niego
obrazić, jednak nic konstruktywne-
go nie wychodzi z impulsywnego

zachowania i powierzchownie wy-
ciąganych wniosków. Jeżeli Europa
ma pójść w innym kierunku, to i tak
to zrobi. Pytanie jednak, jak chce-
my się do tego ustosunkować.
Dążenia społeczeństwa do zmian
powinny być przyjmowane jako
niezbędna krytyka, nie zaś jako pró-
ba destrukcji utrwalonego status
quo, w którym było nam przyjem-
nie i do którego już się przyzwy-
czailiśmy. Mimo, że jeszcze za
wcześnie, by mówić o zajściu rady-
kalnych zmian, to projekt Unii Eu-
ropejskiej w obecnym kształcie po-
woli się kończy. Zegar tyka.

Piotr SZWARC

mi uczuciami, czy to zwyczajne
niedopatrzenie osoby prowadzącej
jego profil w mediach społecznoś-
ciowych, która przed dodaniem ko-
mentarza zwyczajnie zapomniała
przelogować się na inne konto.
Miejmy nadzieje, że ta druga opcja
jest prawdziwa, niemniej jednak w
dzisiejszych czasach social media
odgrywają istotną rolę w kampa-

niach wyborczych i wpadki tam po-
pełnione mają takie samo znaczenie
jak te wypowiedziane w telewizji.
Warto również dodać, że w marcu
podczas konferencji prasowej prof.
Krasnodębski przyłączył Koszalin
do Wielkopolski.

I kto tu rządzi?

Pod koniec maja była premier
Beata Szydło udzielała wywiadu dla
Radia ZET. W jednej z odpowiedzi
niestety się przejęzyczyła i wyja-
wiła dziennikarce, kto tak naprawdę
o wszystkim decyduje. Pytanie do-

tyczyło możliwej dymisji minister
finansów Teresy Czerwińskiej, na
co Szydło odpowiedziała „to
wszystko zależy od pana prezesa...
pana premiera”, a po krótkiej re-
fleksji od razu zmieniła temat...
Złośliwi twierdzą, że właśnie tym
drobnym przejęzyczeniem była pre-
mier potwierdziła krążące nie od
dziś spekulacje na temat tego, do

kogo tak naprawdę należy ostatnie
słowo w rządzie.

W obecnej kadencji z pewnością
znalazłoby się jeszcze całkiem spo-
ro podobnych „potknięć” naszych
polityków z różnych partii, nie tyl-
ko z tej zwycięskiej. Nie da się
ukryć jednak, że tym razem podium
należy zdecydowanie do Prawa
i Sprawiedliwości, które miejmy
nadzieje będzie uczyć się na swoich
błędach, a wszyscy przedstawiciele
naszego kraju w Parlamencie Euro-
pejskim będą znać datę przystąpie-
nia Polski do UE.

Patrycja WÓJCIAK

sująca przede wszystkim dlatego, że
Czerwińska ustąpiła z pełnionej
funkcji nie tak jak jej koledzy, z po-
wodu wyjazdu do Brukseli. Dotych-
czasowa pani minister została po-
wołana na członka zarządu Narodo-
wego Banku Polskiego. Zmiana to
ciekawa, jednak nie zaskakująca.
Pogłoski o jej dymisji pojawiły się
bowiem już dawno. Teresa Czerwiń-
ska nie była entuzjastką „piątki Ka-
czyńskiego”. W marcu, kiedy o od-
wołaniu szefowej Ministerstwa Fi-
nansów mówiono najgłośniej, pre-
mier Morawiecki studził nastroje.
Pogłoski określał „burzą w szklance
wody”. Jak się okazało, w każdej
plotce jest ziarnko prawdy, a prezes
Kaczyński nie lubi sprzeciwu wobec
swoich pomysłów.

Minister z sądu

Do ważnych zmian należy także
ta, na stanowisku ministra edukacji
narodowej. Annę Zalewską zastąpił
Dariusz Piontkowski, dotychczaso-
wy przewodniczący struktur Prawa i
Sprawiedliwości na Podlasiu. Nowy
minister do tej pory był znany prze-
de wszystkim z problemów z pra-
wem (w 2013r. Sąd Rejonowy w
Białymstoku warunkowo umorzył
wobec niego postępowanie w spra-
wie przywłaszczenia funkcji pub-
licznej) oraz z kontrowersyjnych
wypowiedzi w sprawie edukacji se-
ksualnej w szkołach i wprowadzenia

karty LGBT+. W lutym stwierdził,
że to prędzej czy później „doprowa-
dzi do oddania dzieci w ręce pedofi-
lów”. Dzisiaj przed Piontkowskim
stoją nowe wyzwania. I to nie te
światopoglądowe. Jego poprzed-
niczka zostawiła mu w spadku wiele
problemów, z którymi będzie musiał
się uporać. Najważniejsze to strajk
nauczycieli i podwójny rocznik kan-
dydujący do szkół ponadgimnazjal-
nych. A po ostatnich wypowiedziach
szefa ZNP Sławomira Broniarza
można się spodziewać, że łatwo nie
będzie…

Warto przyjrzeć się jeszcze jednej
zmianie. Jacek Sasin za Beatę
Szydło. Mianowanie na wicepre-
miera to ewidentne umocnienie po-
lityka w partii, na co musiał czekać
od lat. Najciekawsza jest tutaj jed-
nak sama osoba byłej pani premier.
W tej chwili najcenniejszego skarbu
Prawa i Sprawiedliwości. Wybory
do Parlamentu już tuż-tuż, a Beata
Szydło mogłaby się stać ich loko-
motywą. Według wszelkich sondaży
cieszy się bardzo wysokim pozio-
mem zaufania wśród obywateli. Po-
twierdzeniem tego może być jej re-
kordowy wynik w starcie do Euro-
parlamentu. Szydło zdobyła w nich
przecież aż 471 104 głosów. Czy
prezesa stać na to, by trzymać ją na
obczyźnie, czy jednak „ściągnie” ją
z powrotem do ojczyzny i uczyni lo-
komotywą kolejnych wyborów?

Ewelina DERNOGA

Ciekawa refleksja przychodzi, gdy patrzy się na
wyniki wyborów w poszczególnych krajach
członkowskich Unii Europejskiej i porównuje

się ich sytuację z polskimi realiami. Podczas, gdy w wielu in-
nych państwach społeczeństwo wybierało od pięciu do na-
wet dziesięciu partii, mających wejść w skład przyszłego
Parlamentu Europejskiego, a głosy rozkładały się względnie
równomiernie, tak w Polsce niezwykle wyraźnie da się od-
nieść wrażenie tego, jak bardzo„zabetonowana”jest to sce-
na polityczna.

Pod koniec maja była premier Beata Szydło
udzielała wywiadu dla Radia ZET.W jednej
z odpowiedzi niestety się przejęzyczyła i wyja-

wiła dziennikarce, kto tak naprawdę o wszystkim decyduje.
Pytanie dotyczyło możliwej dymisji minister finansów
eresy Czerwińskiej, na co Szydło odpowiedziała„to wszyst-
ko zależy od pana prezesa... pana premiera”, a po krótkiej
refleksji od razu zmieniła temat...
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Sytuacja Kościoła katolic-
kiego w Polsce od

dłuższego czasu zmierza
w złym kierunku. co rusz

wybuchają nowe afery
z udziałem duchownych,

które wpływają na nieko-
rzyść instytucji wiary.

Wieloletnie zamiatanie
problemów pod dywan

i brak interwencji we-
wnątrz struktur doprowa-
dziły do sytuacji, w której
autorytet Kościoła wisi na

cienkiej nici.

Głośna dyskusja zaczęła się
w 2017 roku, kiedy to Na-
czelna Izba Kontroli przed-

stawiła dane świadczące o tym, że
Fundusz Kościelny otrzymał z
budżetu państwa rekordowe wsparcie
w kwocie 159 milionów złotych. Rok
później we wrześniu miała miejsce
premiera filmu „Kler” w reżyserii
Wojciecha Smarzowskiego, który to
zdecydował się obnażyć problemy i
hipokryzję hierarchów Kościoła. Dzi-
siaj jesteśmy po premierze „Tylko nie
mów nikomu”. Najwyższy czas na
wyciągnięcie wniosków i pracę na
rzecz uniknięcia kolejnych kompro-
mitacji.

Zbyt dużo polityki

Wewnętrzne problemy instytucji
Kościoła w Polsce w dużej mierze
przyczyniły się do podziału
społeczeństwa w ciągu ostatnich lat.
Najgłośniej mówimy obecnie o pe-
dofilii wśród duchownych. Jest to

jednak tylko jeden z elementów
układanki, bo jakże ludzka jest za-
zdrość i ciekawość, kiedy to ktoś
inny ma od nas więcej w portfelu.
Kościół z roku na rok otrzymuje
większe wsparcie finansowe od pań-
stwa, czym partia rządząca nie
przykłada ręki do poprawy zdania
opinii publicznej na temat księży, a
wręcz przeciwnie – działa na ich nie-
korzyść. Protest osób niepełnospraw-
nych, strajk policjantów, a następnie
nauczycieli. Głównym czynnikiem
tych wydarzeń były finanse, a jak
wiadomo, w naszym kraju nieobce w
takich przypadkach jest zdanie „na
Kościół miliony dali, a dla nas nie
mają”. Następnym problemem dla
społeczeństwa jest fakt, że Kościół
zbyt obcesowo angażuje się w poli-
tykę oraz jawnie wspiera jedną z par-
tii. Najaktywniejszy w tej sprawie

wydaje się założyciel rozgłośni ra-
diowej „Radio Maryja”, który jak
powszechnie wiemy, nie cieszy się
autorytetem wśród dużej części Pola-
ków.

Kościół na ekranie

Najpierw problemu podjął się
Wojciech Smarzowski, wybitny
reżyser, który w swoim dorobku za-
wodowym ma m.in. takie filmy jak:
„Wesele”, „Drogówka” czy
„Wołyń”. W poprzednim roku miała

premierę jego najnowsza ekraniza-
cja pt. „Kler” na podstawie scena-
riusza Wojciecha Rzehaka. Film
wywołał fale dyskusji. Nikt wcześ-
niej w Polsce nie odważył się na tak
radykalne przedstawienie proble-
mów wśród duchownych. Jak
stwierdził reżyser, był to pierwszy
krok do tego, aby księża zaczęli być
traktowani tak samo jak inni oby-
watele pod względem prawa. Nie
minął rok, a do sieci trafił film braci
Sekielskich „Tylko nie mów niko-
mu”. Głównymi bohaterami są ofia-

ry, a ekranizacja skupia się na pro-
blemie pedofilii w Kościele. Widz
może usłyszeć historie pokrzyw-
dzonych i odczuć, jaki dramat ich
spotkał. Film braci Sekielskich jest
o wiele bardziej poruszający i co
najważniejsze jest dokumentem.
Osoby wykorzystane seksualnie
oraz sprawcy po latach spotykają
się w jednym miejscu, dochodzi do
rozmów, a oglądający znajduje się
w samym centrum doświadczenia.
Obie ekranizacje są bolesne dla
wszystkich stron, bo dzięki nim już
nikt w Polsce nie jest w stanie zba-
gatelizować tematu molestowania
małoletnich przez księży. Prze-
rażające jest to, że instytucja po-
wołana do walki ze złem na świecie
nie jest w stanie poradzić sobie ze
złem we własnych strukturach.

Niewątpliwie jesteśmy świadkami
zwiększającego się poziomu sekula-
ryzacji w Polsce. Kościół został ob-
nażony. Lata zaniedbań i nasilająca
się fala kontrowersji doprowadziły
do zmniejszenia liczby prakty-
kujących wiarę. Duchowni zostali
zmuszeni do zmian, które być może
z czasem doprowadzą do odbudowy
zaufania. W tym wszystkim należy
jednak zachować zdrowy rozsądek
i pamiętać, że przecież nie każdy
ksiądz jest pedofilem przebranym
w sutannę. Wobec wszystkich
jednak prawo musi być egzekwowa-
ne w sposób jednakowy bez względu
na zajmowany szczebel drabiny
społecznej. Zło na świecie istniało
i będzie istnieć. Miejmy nadzieję,
że nigdy nie zabraknie ludzi, którzy
będą gotowi stanąć do walki w obli-
czu krzywdy drugiego człowieka.

Karol SZABANOWSKI
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Problemy Kościoła w Polsce

MDWS ustanowiony zos-
tał ku pamięci włoskie-
go sędziego Giovannie-

go Falcone, którego żywot i zmaga-
nia z sycylijską mafią same w sobie
stanowią temat na obszerny reportaż
lub dreszczowiec. W kulminacyj-
nym procesie skazał on bowiem 360
z 474 oskarżonych, za co później
zapłacił życiem, zabity w zamachu
bombowym.

Mieć sędziów o takiej sile cha-
rakteru to aspiracja każdego wymia-
ru sprawiedliwości. Jednak ostatni-

mi czasy u nas w Polsce częściej
niż pochwały pod adresem sędziów
słychać zarzuty: od kradzieży wier-
tarki po otwartą polityczność. O to
czy bywają zasadne oraz czy po-
przez organizację takich wydarzeń
jak MDWS polski sąd chce się
wytłumaczyć zapytaliśmy Wicepre-
zesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
Marcina Miczkę.

– My się nie bronimy, a staramy
się wychodzić do ludzi i odpowia-
dać na pytania – wyjaśniał. W tym
zakresie rzeczywiście udzielono
wielu odpowiedzi. Na MDWS mó-
wiono m.in.: o tym jak zorganizo-

Sąd z bliskaW ostatnich latach w Polsce sądownictwo odmienia-
ne było przez wszystkie przypadki. Polityczny kon-

flikt o jego reformę przyciągał uwagę, a mnogość
opinii na jego temat spowodowała, że nam, prawnym

laikom, trudno zorientować się w faktach na jego te-
mat. Dlatego właśnie Stowarzyszenie Sędziów Pol-

skich iustitia zaprosiła zainteresowanych na Między-
narodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, podczas
którego sędziowie opowiedzieli o swojej pracy oraz

przybliżyli działanie sądu.

W lipcu poznaniacy bronili niezależności sądów podczas„łańcucha światła”.
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Niewątpliwie jesteśmy świadkami zwięk-
szającego się poziomu sekularyzacji w Polsce.
Kościół został obnażony. Lata zaniedbań i nasi-

lająca się fala kontrowersji doprowadziły do zmniejszenia
liczby praktykujących wiarę.

O pedofili wśród duchownych należy głośno mówić
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wane jest sądownictwo, jakie za-
leżności utrzymują w nim równowa-
gę, jak przebiega proces i z jakimi
problemami zmagają się sędziowie.
Do tej ostatniej kategorii zaliczyć na
pewno należy przeciążenie liczbą
spraw. W porównaniu do 1992 roku
do sądów wpływa przeszło pięć razy
więcej spraw, podczas gdy sędziów
jest tylko dwa razy więcej. Dlatego
sędzia może naraz prowadzić ich
nawet pięćset, sześćset, siedemset...
To oczywiście wpływa na prędkość
prowadzenia rozpraw. Innym pro-
blemem są pewne proceduralne nie-
dociągnięcia, które mogą znacznie
przedłużyć postępowanie. W przy-
padku sprawy Amber Gold samo
odczytywanie wyroku zajmie około
trzech miesięcy, ponieważ koniecz-
ne jest odczytanie nazwisk wszyst-
kich osiemnastu tysięcy osób po-
szkodowanych. Sytuacja jest cokol-
wiek absurdalna, skoro oskarżony
może już dziś wiedzieć, że jest win-
ny, ale dopiero za kwartał dowie-
dzieć się, co z tego będzie wynikało.
Sędziowie nie dysponują jednak
środkami do rozwiązywania takich
problemów. Mogą jedynie informo-

wać o ich istnieniu Ministerstwo
Sprawiedliwości.

Mimo tych niedociągnięć staty-
styka pokazuje, że polskie sądow-
nictwo działa całkiem nieźle – przy-
najmniej w porównaniu z innymi
krajami europejskimi. Nie wy-
różniamy się pod względem czasu
trwania postępowania, kosztów
sądowych czy liczby sędziów. Od
reszty Europy odstajemy tylko pod
dwoma względami. Pierwszy to
liczba spraw, których prowadzimy
wyjątkowo dużo, bo trzydzieści na
stu mieszkańców. Drugi to sposób
powoływania sędziów. Jesteśmy je-
dynym europejskim krajem, w któ-
rym władza wykonawcza powołuje
członków Krajowej Rady Sądow-
nictwa i prezesów sądów powszech-
nych, którzy decydują czym zaj-
mują się poszczególni sędziowie.

Neutralni aż do końca?

W obliczu tak diametralnych
i kontrowersyjnych zmian struktu-
ralnych, jak te zgotowane przez
ostatnie reformy, można zastana-
wiać się, czy polityczna neutralność

sędziów na pewno nam służy. Być
może warto byłoby dać sędziom
prawo głosu, kiedy sytuacja wyma-
ga zdecydowanego sprzeciwu? –
Nie uważam tak. Od działalności
politycznej powinniśmy trzymać się
z daleka – mówił jednak wiceprezes
SO. – Inna sprawa to to, że czasem

wmawia nam się, że wypowiadamy
się o polityce, podczas gdy mówi-
my o sprawach prawnych. Mnie
uczono, że polityka to zdobywanie
i utrzymywanie władzy – my oczy-
wiście absolutnie nie chcemy zdo-
bywać władzy wykonawczej czy
ustawodawczej. Trzeba natomiast
zauważyć, że sami też jesteśmy od-

rębną władzą, w związku z czym
trudno odmówić trzeciej władzy
wypowiadania się w jej własnych
sprawach – dodawał.

Sędzia nie może należeć do partii
politycznej czy związku zawodowe-
go. „Jest nieskazitelnego charakte-
ru”, czytamy w (miejscami bardziej,

miejscami mniej jasnej) ustawie o
ustroju sądów powszechnych. Wy-
magania są więc niemałe. – Czasem
się mylimy, w końcu sędziowie to
ludzie. Po to jest dwuinstancyjność.
Proszę jednak zauważyć, że jesteś-
my jedną z nielicznych instytucji,
która swoje decyzje musi bardzo
szczegółowo uzasadnić na piśmie.

Pod tym względem jesteśmy abso-
lutnie transparentni. Po to zresztą są
takie dni jak ten, aby obywatel
mógł przyjść i zrozumieć reguły,
zgodnie z którymi funkcjonujemy.
Zwykle przyjście do sądu jest dla
ludzi nowym doświadczeniem, naj-
częściej są tu w sprawach, które są
dla nich bardzo emocjonujące.
A wiadomo, że boimy się tego,
o czym nic nie wiemy – wskazywał
wiceprezes Miczke.

Być może przewrotną zaletą tego
sądowego bałaganu, w jakim zna-
lazł się nasz kraj, będzie właśnie
wzrost świadomości prawnej wśród
obywateli na fali pikanterii tego te-
matu. Lepsza orientacja może Pola-
kom wyjść tylko na zdrowie, wszak
poczucie kontroli nad systemem to
u nas towar deficytowy, stąd
milcząca zgoda narodu na naj-
różniejsze kwestionowalne
działania polityczne. Warto skoń-
czyć słowami sędziego Falcone:
„Kto milczy i opuszcza głowę,
umiera za każdym razem, gdy to
robi. Kto mówi głośno i kroczy
z głową uniesioną, umiera tylko raz”.

Filip KACZMAREK

Żyjemy w czasach, które
często sprawiają

wrażenie przewidzianych
przez książki takie jak
„rok 1984’’czy„Nowy
wspaniały świat’’. O ile
jednak do tej pory na-

wiązania były łagodne,
tak w przypadku chin

mamy do czynienia z iście
dosłowną interpretacją.

Wyobraźmy sobie
społeczeństwo, w któ-
rym każdy obywatel

bez wyjątku zostaje na bieżąco pod-
dawany ocenie. Oceniany jest każdy
jego ruch, każda decyzja zakupowa,
przemieszczanie się i relacje między-
ludzkie, w tym posiadanie znajo-
mych i rodziny. Oceniane są postawy
w społeczeństwie, wywiązywanie się
z obowiązków w pracy. To wszystko
przekłada się na zebrane punkty, któ-
re to z kolei determinują wartość da-
nego obywatela dla społeczeństwa.
Gdy taki człowiek radzi sobie
dobrze, tj. zgodnie z założeniami
Wielkiego Brata, wtedy może liczyć
na profity i uznanie społeczne. W in-
nym wypadku czeka go ostracyzm
i ograniczanie wielu różnych swo-
bód. Brzmi fikcyjnie i przerażająco?

Na imię mi legion

Wbrew pozorom mowa tutaj o
rzeczywistym koncepcie, który już
znajduje zastosowanie. Social Credit
System, czyli System Zaufania
Społecznego, to rządowy program,
który od 2014 roku jest opracowy-
wany w Chinach, a już za rok ma
objąć wszystkich obywateli tego

kraju. Można zadać pytanie, czy aby
nie jest to jedynie pobożne życzenie
– w końcu jak można jednakowo
kontrolować ponad miliard osób na
terenie dużego państwa?

W Chinach świat wygląda zdecy-
dowanie inaczej aniżeli ten, do któ-
rego przyzwyczajeni jesteśmy w Eu-
ropie. Na próżno szukać tam wolne-
go dostępu do informacji czy social
mediów, sama prywatność również
nigdy nie była tam czynnikiem prio-
rytetowym. Chińczycy stworzyli
społeczeństwo, które, mniej lub bar-
dziej świadomie, nie posiada wielu
cech umożliwiających swego rodza-
ju przeciwstawienie się tego typu ru-
chom ze strony rządzących.

Nawet kwestie technologiczne
sprzyjają omawianemu rozwiązaniu.
Praktycznie każdy Chińczyk z dostę-

pem do telefonu korzysta z jednako-
wego zestawu aplikacji – prym wie-
dzie tutaj WeChat stworzony jako
substytut zachodnich serwisów. Do
rejestracji wymagane jest podanie
prawdziwych informacji osobowych,
a aplikacja zaspokaja szereg potrzeb,
takich jak komunikacja, płatności,
przesył multimediów, robienie zaku-
pów.

Kochamy aparat państwowy

Po wdrożeniu programu każdy
obywatel będzie oceniany w pięciu
kategoriach. Pierwsza z nich dotyczy
kwestii finansowych, jak spłacanie
kredytów czy regulowanie cyklicz-
nych płatności. Kolejną kwestią jest
wywiązywanie się z szeroko poję-
tych zobowiązań. Trzeci czynnik to

wykształcenie, szkolenia, kursy i
umiejętności. Czwarty dotyczy za-
chowań jednostki, czyli wszelkich
czynności podejmowanych na co
dzień. Osoby dużo pracujące będą
zyskiwać punkty, w przeciwieństwie
do np. osób, które spędzą wiele go-
dzin na rozrywkach, seansach filmo-
wych czy grach wideo. Te drugie zo-
staną wtedy uznane za mało wydajne
i mniej pożyteczne.

Ostatni czynnik dotyczy relacji
międzyludzkich, w tym także aktyw-
ności na portalach społecznościo-
wych. Uwadze poddawane będą
posty, publikacje czy cyfrowe inte-
rakcje ze znajomymi. Oczywistym
jest, iż niepochlebne wyrażanie się
na temat aparatu władzy nie zostanie
okraszone uznaniem i dodatkowymi
punktami.

Numerem w aktach zapisany
System brzmi jak ponura wizja

z cyfrowej antyutopii, ale jest jak
najbardziej realny, bowiem już teraz
funkcjonuje w kilku miejscach na
terenie Chin, więc z pewnością zo-
stanie wprowadzony na szeroką ska-
lę zgodnie z planem. Czy faktycznie
mamy powody, ażeby patrzeć na to
z przerażeniem?

Osoby z pozytywnymi ocenami
będą mogły cieszyć się szeregiem
przywilejów – łatwiejszy dostęp do
wielu usług, jak choćby wypożyczal-
nie samochodów czy specjalne stre-
fy VIP na lotniskach, zwolnienie z
opłat kaucji w niektórych sytua-
cjach. Ludzie z negatywnym
współczynnikiem zaś zostaną pozba-
wieni tych przywilejów. Ale czy to
coś tragicznego?

Niestety, na tym nie koniec. Oso-
by pozbawione „zaufania publiczne-
go” będą miały problemy z zapisy-
waniem dzieci do lepszych szkół,
ubieganiem się o szereg stanowisk
czy nawet uniemożliwi się im pod-
różowanie w lepszych warunkach.
Przykład? Zamiast kupić bilet na
trzygodzinną podróż pociągiem,
obywatel zmuszony będzie wybrać
autobus, gdzie czeka go dwanaście
godzin przeprawy.

To wszystko sprowadza się do po-
działu obywateli na różne kategorie
i do ostracyzmu społecznego. W sy-
tuacji, gdy grupy obywateli będą
mogły cieszyć się różnymi przywile-
jami (tudzież zakazami), siłą rzeczy
wytworzą się kasty nijak niechcące
się przenikać, przez co z jednej stro-
ny wzrośnie poczucie bycia lepszym,
z drugiej frustracja tych „gorszych”.

Dawid SZAFRANIAK

Orwell wiecznie żywy
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Chinom grozi podział na dobrych i złych obywateli

W obliczu tak diametralnych i kontrowersyj-
nych zmian strukturalnych, jak te zgotowane
przez ostatnie reformy, można zastanawiać się,

czy polityczna neutralność sędziów na pewno nam służy.
Być może warto byłoby dać sędziom prawo głosu, kiedy sy-
tuacja wymaga zdecydowanego sprzeciwu? –



Spośród różnych studenckich fes-
tiwali wyraźnie wyróżnia się ten

organizowany przez AWF i Uniwer-
sytet Ekonomiczny, czyli Integralia.
Co jest w nim takiego wyjątkowe-
go? Jako jedyny łączy muzykę ze
stand-upem i odbywającymi się
przed rozpoczęciem głównej impre-
zy zawodami sportowymi. Nie bra-
kuje także animacji na terenie festi-
walu – w tym roku uczestnicy mogli
np. zagrać we flanki czy mokrą siat-
kówkę, pośpiewać w strefie karaoke
czy też wybrać się na speed dating.
Zgodnie z tradycją jako pierwsi sce-

nę przejęli stand-uperzy. Publiczno-
ść swoimi monologami zabawiali
między innymi Jasiek Bobrowski
czy Tomek Kołecki. Główną
gwiazdą był jednak znany Łukasz
Lotek Lodkowski i to on najbardziej
rozbawił żaków. Po nim wystąpiły
tancerki pole dance z Janeiro House.
Publiczność nie mogła się jednak
doczekać głównej muzycznej
gwiazdy, czyli rapera Bedoesa. Mu-
zyk z Bydgoszczy zagrał swoje naj-
większe hity z ogromnym zaan-
gażowaniem, czym dał sporo radoś-
ci licznie przybyłym fanom.

� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Wtym roku studenci mocnymi,
rockowymi brzmieniami

weszli w majówkowy klimat, a to za
sprawą Wielkiego Grillowania. Fani
cięższego brzmienia mieli swoją
ucztę – począwszy od występu zwy-
cięzcy Bitwy Kapel, czyli zespołu In
silence, na koncercie Prohibicji
skończywszy. Nie zapominajmy jed-
nak o wisience na torcie pierwszego
dnia, czyli zespole Pidżama Porno.
To ta ekipa przyciągnęła pod scenę
największe tłumy. Nie dało się
ukryć, że skład po 15 latach przerwy
nadal jest w świetnej formie.

Niestety aura drugiego dnia wy-
darzenia nie sprzyjała grillowaniu,
ale któż by się tym przejmował? –
Pogoda jest zła, ale atmosfera jest
gorąca – mówili uczestnicy. Roz-
grzały ją RedBull KontroWersy,
czyli bitwy freestylowe, w których
zwyciężył Quesh. W końcu i na sce-
nie pojawił się ten długo wyczeki-
wany, O.S.T.R.. Raper promował
swoją nową płytę „Instrukcja
Obsługi Świrów”, jednak zabrał fa-
nów również w podróż do prze-
szłości, prezentując utwory z po-
przednich krążków.

Wostatni weekend maja, kończąc
okres studenckich zabaw, odbyły

się Juwenalia. Imprezę otworzył trady-
cyjny pochód, którego tematem prze-
wodnim były seriale. Na terenie festi-
walu na zgromadzonych czekało wiele
innych atrakcji. Można było posłuchać
prelekcji, a także spędzić czas w strefie
Campusu Studenckiego. Zorganizowa-
no liczne punkty gastronomiczne,
gdzie każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Gdy studenci napełnili już brzuchy,
mogli skupić się na najważniejszym
punkcie Juwenaliów – muzyce. Po raz
kolejny przygotowano dwie sceny –
dużą, na której grały główne gwiazdy
i małą, gdzie przed publicznością za-
prezentowali się początkujący muzycy.

Honor otwarcia Juwenaliów przy-
padł zespołowi MOKL, który wy-
stąpił jednak przed dotarciem po-
chodu na miejsce imprezy, przez co
nie mógł liczyć na liczną publikę.

Zupełnie inaczej było, gdy dużą
scenę przejęła główna gwiazda
czwartkowego wieczoru – Paluch.
Raper w około godzinnym secie za-
warł swoje największe hity, a sam
koncert bardzo przypadł do gustu
obecnym na miejscu studentom.

W piątek swoje umiejętności pub-
liczności zaprezentowali m.in.
Black Crane DJ, Kasia Tontor, ze-
spół Clock Machine i gwiazda wie-
czoru – Bovska. Jako ostatni wy-
stąpił duet Smolik/Kev Fox. Po nie-
powtarzalnym koncercie zgroma-
dzeni mogli przenieść się jeszcze
przed małą scenę, gdzie długo po
północy DJ Casper Levy na dobre
rozkręcił imprezę.

Nie da się jednak ukryć, iż stu-
denci najbardziej czekali na sobotni
wieczór. Dlaczego? Wystarczą dwa
słowa – Beata Kozidrak. Diva pol-
skiej sceny muzycznej była bez

Trzydniowy maraton zabawy

Od tego wszystko się zaczęło

Integracja na stadionie

Nim żacy całkowicie zanurzyli się w książkach,
przygotowując się do egzaminów, jak co roku

mieli kilka okazji, by się dobrze bawić. Na liście te-
gorocznych studenckich imprez nie zabrakło żad-
nego ze znanych w Poznaniu majowych festiwali.

Miesiąc rozpoczęło Wielkie Grillowanie, później
studenci integrowali się na integraliach, a na ko-

niec razem z Bajmem pożegnali czas swawoli pod-
czas Juwenaliów. Przedstawiciele naszej gazety
wzięli udział we wszystkich tych wydarzeniach.
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Wielkie Grillowanie obfitowało nie tylko w muzykę

Muzyczna uczta podczas Juwenaliów

Integralia miały wyjątkowy charakter

wątpienia największą gwiazdą
całych Juwenaliów. W czasie pra-
wie dwugodzinnego koncertu poz-
nańska publiczność usłyszała naj-
większe hity artystki i zespołu
Bajm. Warto wspomnieć, że na
małej scenie odbyła się „Bitwa o
Juwenalia”, czyli event stworzony
dla ludzi zakochanych w hip-hopie.
Ostatnim akordem festiwalu była
wielka dyskoteka prowadzona przez
Vogule Poland.

Tak zakończył się okres przedse-
syjnych zabaw żaków, które
spełniły oczekiwania nawet tych
najbardziej wymagających. Byliś-
my świadkami koncertów, a także
licznych atrakcji. Pozostaje nam te-
raz czekać na to, co za rok przygo-
tują dla studentów organizatorzy
i zacząć odliczanie do następnych
poznańskich festiwali.

WJ, MK i RW

Przedsesyjna sesja zabaw
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Wraz z rosnącą popular-
nością poszczególnych

sektorów gospodarki
zmiany zachodzą w nich

samych. Dotyczy to także
gier komputerowych, na

które proces umasowienia
wpłynął w dwojaki spo-

sób.

Fakt, a może nawet truizm –
przemysł rozrywki cyfrowej
zmienił się diametralnie. Gry

nie stanowią już tylko hobby dla
małej grupy entuzjastów. Teraz to biz-
nes generujący mnóstwo pieniędzy.
Skutki powyższego widać nie tylko w
liczbie wydawanych egzemplarzy, ale
także w samej treści produktów.

Z jednej strony sprawa wygląda
optymistycznie. Więcej pieniędzy to i
bardziej złożone technicznie i fabu-
larnie produkcje, w które można grać
dłużej. Na rozgrywce w większych
projektach studia Bethesda, takich
jak „The ElderScrolls V: Skyrim”,
spędzić można setki godzin. Z dru-
giej jednak strony, powstanie odbior-
cy masowego rodzi problemy. Bo od-
biorca masowy nie ma imienia i na-
zwiska, jest homogenizowany i staje
się nijaki. I w ślad za nim idą produk-
cje. Korporacyjne obliczenia, by cza-
sem owego gracza nie urazić, spra-
wiają, że nie produkuje się, choć są

na to środki, gier odważnych i ambit-
nych. Zamiast nich dostajemy te ni-
czym niezaskakujące, mające ogólnie
przyswajalne doświadczenia. Nie ro-
bić z głównego złego w opowieści
kogoś o szczególnym podłożu kultu-
rowym, wyznaniowym czy narodo-
wym, bo jeszcze to kogoś ugodzi. Za-
miast ostrej potrawy, którą wielu od-
rzuci, a węższe grono entuzjastów
uzna za genialną – przygotowywać
mało wyróżniającą się papkę.

Odpowiednim tego przykładem
jest chociażby seria „Far Cry”. Fa-
buła jej piątej części wg zapowiedzi
opowiadać miała o pewnym hrab-
stwie w USA (zmyślonym na potrze-
by produkcji), które jest opanowane
przez sektę. Niektórzy spodziewali
się poważniejszego podejścia do
kwestii bardziej radykalnych
odłamów religijnych w tym kraju.
Zamiast tego otrzymaliśmy papiero-
wych bohaterów o małej złożoności
charakteru, a także owe szemrane

stowarzyszenie – „Rodzinę” – które
nie nawiązywało do niczego i było po
prostu kolejną bandą „tych złych”.

Jakoś nadzwyczaj dobrze pasują tu
gry od Ubisoftu. Produkowana przez
nich seria “Assassin’s Creed” przez
lata opierała się na podobnych zasa-
dach. Pomimo pewnych skoków cyk-
lu w bok, miało się wrażenie serwo-
wania non stop tego samego. Póki te-
mat się sprzedaje i jest kurą znoszącą
złote jaja, to będzie eksploatowany –
pomimo że rzeczony ptak już jest

zmęczony i prawie pluje krwią. Do-
piero po całkowitym wyczerpaniu te-
matu korporacja podjęła (całe szczęś-
cie!) kroki mające dać drugą młodość
Asasynom, co miało odbicie w „As-
sassin’s Creed: Origins”.

Jednak, wracając do tematu, inny
przykład: wydany w tym roku „Far
Cry: New Dawn”. Względem po-
przedniej części pod kątem rozgryw-
ki nie różni się właściwie niczym.
Najlepiej obrazuje to, że można
utrzymywać się w branży dystrybucji
gier wyposażając je w standardową,
nie zawsze dobrze napisaną historię
i opakowując wszystko w szereg po-
wtarzalnych mechanizmów opie-
rających się o proste techniki. Tak, by
produkcja starczała na kilkanaście
albo kilkadziesiąt godzin gry.

Broń Boże, żeby wszystkie gry
wprowadzały coś nowego, wręcz ar-
tystycznego. Jednak obserwując pro-
ces dopasowywania się studiów pro-
dukujących gry (których część teraz
jest potężnymi korporacjami) do ma-
sowego odbiorcy, pewne wnioski
same cisną się na usta. Między inny-
mi taki, że kolejne gry wielkich gra-
czy zjadają własny ogon, zatracając
się we wszechobecnej nijakości. Ser-
wując wieczne deja vu. A można wię-
cej, panowie!

Jakub SZUSTAKOWSKI
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Nie mów, bo się w sobie zamknę

Pieniądze zmieniły oblicze gier

Po trzech tygodniach wiel-
kiego ścigania fani kolar-

stwa znów mają wolne po-
południa. 2 czerwca zakoń-

czyła się 102. edycja Giro
d’italia. Emocji nie brako-

wało, a walka o końcowy
sukces toczyła się niemal

do ostatniego odcinka. za-
wodnicy po raz kolejny

udowodnili, że zasługują
na miano współczesnych

gladiatorów.

Za kolarzami 21 etapów i po-
nad trzy i pół tysiąca kilomet-
rów. Szczęśliwcy, którym

udało się dojechać do mety, toczyli
walkę nie tylko z rywalami, ale rów-
nież z własnymi słabościami, urazami
i niesprzyjającą aurą.

Przed rozpoczęciem wyścigu w roli
faworytów wymieniani byli najczęś-
ciej: Primož Roglič, Vincenzo Nibali,
Tom Dumoulin czy Simone Yates.
Żadnemu z nich nie udało się jednak
zwyciężyć. Najbliżej osiągnięcia celu
był Vincenzo Nibali, który ukończył
wyścig na drugim miejscu. Nieco go-
rzej zaprezentował się Primož Roglič.
W przypadku tego kolarza szczyt for-
my przyszedł chyba za wcześnie, po-
nieważ na górskich etapach Słowe-
niec nie był tym, którego mogliśmy

oglądać podczas ścigania poprze-
dzającego Giro. Jeszcze boleśniej go-
rycz porażki poczuł Brytyjczyk Simo-
ne Yates, któremu drugi rok z rzędu
nie udało się odnieść sukcesu. Osta-
tecznie lider Mitchelton-Scott uplaso-
wał się na ósmej pozycji. W przebie-
gu rywalizacji niewątpliwie duże zna-
czenie miał fakt, iż przedwcześnie
swój udział w Giro zakończył Tom
Dumoulin. Zawodnik Teamu Sunweb
bardzo dobrze rozpoczął zmagania,
jednak na skutek kraksy podczas

czwartego etapu, następnego dnia
musiał zrezygnować z dalszej jazdy.
Dokonując analizy ostatecznych roz-
strzygnięć, trzeba przyznać, że fawo-
ryci zawiedli i oddali pole do popisu
innym zawodnikom.

Pierwszy raz Ekwador

Być może dzięki słabszej postawie
liderów życiowy sukces w imprezie
odniósł Richard Carapaz. Bez
wątpienia na mecie w Weronie Ek-

wadorczyk był najszczęśliwszym
i najbardziej zadowolonym z wyni-
ków rywalizacji uczestnikiem 102.
edycji Giro d’Italia. Przed rozpoczę-
ciem ścigania tylko niektórzy ko-
mentatorzy dawali Carapazowi szan-
se na miejsce w pierwszej dziesiątce,
a nieliczni typowali go do „skoku”
na podium. Kolarz Movistaru udo-
wodnił jednak, że jest zawodnikiem
kompletnym, prawdziwym liderem
drużyny i zwycięzcą. Dzięki temu
drugiego dnia czerwca w różowym

trykocie odbierał zasłużone gratula-
cje za zwycięstwo.

W cieniu rywalizacji o końcowy
sukces toczyła się walka o zwycię-
stwo w innych klasyfikacjach. Naj-
bardziej emocjonujący przebieg
miały zmagania o cyklamenową ko-
szulkę. Ostatecznie zwycięsko z po-
jedynku w klasyfikacji punktowej
wyszedł Niemiec Pascal Ackermann
z teamu BORA-Hansghroe. Z kolei
najlepszym góralem został Włoch
Giulio Ciccone. Wśród młod-
zieżowców triumfował Kolumbij-
czyk Miguel Angel Lopez z Astany.

Jeśli chodzi o polskie akcenty, to z
pewnością lepszej postawy spodzie-
wano się po ekipie CCC Team. Ko-
lejny dobry wynik zanotował Rafał
Majka, który w klasyfikacji general-
nej zajął szóste miejsce. Polski ko-
larz podczas dwóch pierwszych ty-
godni prezentował się naprawdę
dobrze. Na ostatnich etapach nie-
sprzyjająca aura, chłód i zmęczenie
dały jednak o sobie znać.

Szumne zapowiedzi charakteryzo-
wały oczekiwanie na 102. edycję
Giro d’Italia. Wyścig przeszedł jed-
nak już do historii, wkrótce kolejne
zmagania. Fani kolarstwa nie będą
się nudzić, bo przecież najbardziej
emocjonujące – Tour de France –
jeszcze przed nami!

Julia JUREK

Była Kolumbia, czas na Ekwador
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Richard Carapaz
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zanim uczniowie i stu-
denci rozpoczną waka-
cje, swoje urlopy będą

powoli kończyć piłkarze
większości lig europej-

skich. W trakcie naszego
odpoczynku nad morza-

mi, jeziorami czy w gó-
rach, wiele drużyn roz-
pocznie walkę o ligowe

punkty. Dla niektórych z
nich nadchodzący sezon

będzie wyjątkowy, bo-
wiem poprzedni zakoń-

czył się awansem na
wyższy poziom rozgry-
wek. Jedni powoli wra-

cają na szczyt, natomiast
inni zaczynają podróż w

nieznane.

Rywalizacja w najbardziej
morderczej lidze świata –
jak się czasem mówi o

Championship –wzbudza szczególne
emocje zwłaszcza w końcowej fazie
zmagań. Nie inaczej także było w mi-
nionym sezonie. Dość szybko bez-
pieczną pozycję w czubie tabeli za-
jęła drużyna Norwich City, która wra-
ca do elity po trzech latach. Ogromny
wkład w ten sukces miał Teemu Puk-
ki. Fiński snajper jeszcze rok temu ry-
walizował o koronę króla strzelców w
duńskiej Superlidze z Kamilem
Wilczkiem. Teraz absolutnie załatwił
konkurencję i z 29 bramkami oraz
dziewięcioma asystami został najlep-
szym piłkarzem całej ligi.

Za plecami „Kanarków” nie
wszystko było tak oczywiste. Długo
za faworyta w walce o drugie miejs-
ce z bezpośrednim awansem ucho-
dził Leeds United z Mateuszem Kli-
chem w składzie. Zespół jednak
wyraźnie spuścił z tonu, a tę sytua-
cję wykorzystał inny klub z
członem „United” w nazwie. Shef-
field wraca do elity po 12 latach,
lecz według bukmacherów jest
głównym kandydatem do spadku w
nadchodzącym sezonie. Taki scena-
riusz natomiast nie wchodzi w grę
w przypadku trzeciego beniaminka
angielskiej Premier League, który
został wyłoniony w niezwykle emo-
cjonujących barażach. Można po-

wiedzieć, że ta drużyna wraca na
swoje miejsce, gdyż niemal zawsze
grała na najwyższym poziomie roz-
grywkowym, raz sięgając nawet po
Puchar Europy. Zanim jednak Aston
Villa wywalczyła awans, musiała
pokonać w finale repasaży Derby
County.

Biedni ograli bogatych

Drugim krajem, w którym walka
o miejsce w elicie była na ustach
całej piłkarskiej Europy, są Niemcy.
Przedsezonowymi faworytami do
awansu do Bundesligi byli dwaj
ubiegłoroczni spadkowicze – 1. FC
Köln oraz Hamburger SV. O ile
pierwsi rywalizację wygrali w cug-
lach – swoje zrobił w tym przypad-
ku inny supersnajper, Simon Terod-
de (29 goli). To drudzy w ostatnich
tygodniach robili wszystko, by wy-
paść z ligowego podium. Ta niezbyt
chwalebna sztuka udała im się, bo-
wiem bogate HSV nawet nie za-
kwalifikowało się do baraży, choć
do ostatnich sekund ligowego sezo-
nu miało na to niemałe szanse. Z
niemocy faworytów z Północy sko-
rzystał klub z Zachodnich Niemiec
– beniaminek tegorocznej 2. Bunde-
sligi S.C. Paderborn. W 2015 roz-
poczęła się degrengolada tego ze-
społu. Spadł kolejno z 1. Bundesli-
gi, jej bezpośredniego zaplecza oraz
cudem utrzymał się w trzeciej lidze.
Strzałem w dziesiątkę okazało się
jednak zatrudnienie Steffena Baum-
garta na stanowisku trenera.

Paderborn miałby zapewne status
„ubogiego krewnego” w przyszłych
rozgrywkach w Bundeslidze, gdyby
nie trzeci beniaminek. Jeszcze w la-
tach 90. miała miejsce sytuacja, że
Berlin był jedyną europejską stolicą
bez swojego klubu w elicie. Teraz,
po kilkudziesięciu latach, miasto to
będzie mieć aż dwóch swoich
przedstawicieli. Do zasłużonej Her-
thy BSC dołączył Union, który w
barażu pokonał wielki – choć już
chyba tylko z nazwy – VfB Stutt-
gart. Klub, który niewiele znaczył
na piłkarskiej mapie NRD, znany
był później z działalności nieko-
niecznie piłkarskiej. Union to jedna
wielka rodzina, a jej wspólnym do-
mem jest kameralny stadion, który
zresztą został wyremontowany
przez kibiców. Dzieją się na nim
różne rzeczy – wspólne kolędowa-
nie czy oglądanie mundialu na…
przyniesionych przez siebie sofach.

Teraz zagości tam Bundesliga, a
wymienianie jedenastki przed me-
czami z Bayernem czy Borussią po-
winno rozpoczynać się od jednego
ze współautorów tego historyczne-
go awansu – bramkarza Rafała Gi-
kiewicza.

Beniaminek made in Russia

Beniaminków (określenie to
wzięło się z Biblii, gdzie Beniamin
był najmłodszym z synów Jakuba)
w europejskich ligach można po-
dzielić na cztery grupy: powrót
mistrzów (np. Mechelen w Belgii,
Servette Genewa w Szwajcarii czy
też ŁKS Łódź), znajome nazwy (w
szczególności są to kluby ze zna-
nych lig – francuskie Metz, hiszpań-
ska Osasuna Pampeluna bądź holen-
derskie Twente Enschede), gdzieś to
już słyszałem/kto to jest (tu można
wstawić dowolnego beniaminka,
który nie pierwszy raz gra w elicie –
przykładem czeskie Dynamo Cze-
skie Budziejowice), a także absolut-
ni nowicjusze. To ta ostatnia grupa
zawsze ciekawi kibiców najbardziej.
Oprócz Unionu warto tutaj wspom-
nieć o dwóch zespołach z Rosji. Z
pierwszego miejsca do tamtejszej
Premier Ligi awansował FC Tam-

bov, założony w 2013 roku. Na dru-
gim miejscu uplasował się z kolei
klub istniejący ledwie… 12 miesię-
cy! Historia tej drużyny jest napraw-
dę interesująca. Do 2018 roku na za-
pleczu ekstraklasy prezentował się
mniej znany sąsiad Zenitu Peters-
burg, Dinamo. Nie widząc dalszego
sensu w utrzymywaniu tego klubu
przy życiu, przeniesiono go o po-
nad… 2000 kilometrów! Ciekawe,
czy PFK Soczi będzie traktowane
przez kibiców Spartaka, CSKA bądź
wspomnianego Zenitu jak RB Lipsk
w Niemczech.

„Świeżaki” z mistrzostwem

Przyjęło się, że podstawowym ce-
lem beniaminków jest utrzymanie
się w lidze. Z reguły tak faktycznie
jest i nie każda drużyna podoła ta-
kiemu zadaniu. Daleko nie trzeba
szukać, bowiem z Lotto Ekstraklasy
w 2019 roku spadli obaj nowicjusze
– Zagłębie Sosnowiec oraz Miedź
Legnica. Czy jednak beniaminko-
wie mogą śnić o czymś więcej? Jak
najbardziej! Choć to niezwykle
rzadka sytuacja, zdarzało się, że się-
gali nawet po mistrzostwo. Działo
się tak nie tylko w Azji (udało się to
japońskiej Kashiwie Reysol oraz

chińskiemu Guangzhou Evergran-
de), ale też w Europie. Doskonale
znany jest mistrz Niemiec z sezonu
1997/1998. Kaiserslautern sięgnęło
po ten tytuł świeżo po awansie do
Bundesligi. Podobna sytuacja miała
miejsce m.in.: we Francji (Monaco
w 1978 roku), Bułgarii (Liteks
Łowecz oraz całkiem niedawno
Łudogorec Razgrad) i trzykrotnie w
Anglii (Tottenham w 1950, Ipswich
Town w 1962 oraz Nottingham Fo-
rest w 1978 roku).

Ważne miejsce zajmuje na tej
mapie także Polska. Taki wyczyn
na swoim koncie ma Cracovia z
1937 roku oraz Ruch Chorzów, któ-
ry dokonał tego 52 lata później.
Warto przypomnieć tę drugą histo-
rię. Otóż zespół z Górnego Śląska
oprócz spadku w 1987 roku otrzy-
mał także „w prezencie” dwuletni
zakaz transferowy. To, co
współcześnie byłoby przekleń-
stwem dla każdego klubu, okazało
się zbawieniem dla chorzowian,
którzy po dwóch latach wspólnej
gry znali się jak łyse konie. Dzięki
temu Krzysztof Warzycha, Walde-
mar Fornalik i spółka sięgnęli po
czternaste, ostatnie do tej pory
mistrzostwo dla Ruchu.

Jakub PTAK
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Teemu Pukki rządził i dzielił na zapleczu ligi angielskiej

Witamy w elicie!


