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Ostatnie miesiące
upływające pod znakiem

pandemii i ogólnoświa-
towego spowolnienia

niemal wszystkich sekto-
rów gospodarki, zachę-

cają do zadania jednego
pytania – skąd weźmie-
my na to wszystko pie-
niądze? W przeciwień-

stwie do roku 2008, gdy
przez kryzys przeszliśmy

suchą stopą, w tym wy-
padku jest on jednym z

głównych czynników,
który może doprowadzić
do ekonomicznej zapaści

kraju. Czy Polska jest w
stanie obronić się przed

skutkami pandemii?

Wiele osób, które zdo-
były się na odrobinę
zainteresowania tym,

co dzieje się w kraju i na świecie, za-
częło w ostatnim czasie zadawać py-
tania. Pytania, które w dużej mierze
związane są z sytuacją gospodarczą
w Polsce. Na naszych oczach bo-
wiem dzieje się historia kryzysu,
który będzie wspominany jeszcze
przez długie dekady. W obliczu pan-
demii wiele firm traci przychody,
a jeszcze więcej małych przedsię-
biorców musi zamykać swoje bizne-
sy. Są to skutki lockdownu, który
próbował zatrzymać w miejscu i
czasie życie gospodarcze kraju. Jak-
kolwiek cel był słuszny, tak jest to
misja niemożliwa.

Każda osoba próbująca szukać na
własną rękę wiadomości o stanie
naszej gospodarki, planowanych
wydatkach i podsumowaniu tego,
czy wydajemy więcej niż zarabia-
my, może odnaleźć informacje
mrożące krew w żyłach. Zgodnie
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„Koszt budowy całodobowego oddziału psychiatrii dziecięcej to 4 mln zł, a koszt Muzeum
Disco Polo to 11 mln zł”. Napisał Janusz Schwertner na Twitterze. Tymczasem liczba prób

samobójczych wśród dzieci w naszym kraju ciągle rośnie. Polska pod tym względem jest już
na drugim miejscu w Europie. Tymczasem zdaje się, że rządzący wolą martwić się

o elewację budynków, niż szukać rozwiązania problemu8

Rząd Mateusza Morawieckiego musi szukać pieniędzy

Polska zadłużona i pod ścianą

Zostań w domu
i dołącz do Fenestry!

z ostatnimi danymi podawanymi
przez Ministerstwo Finansów
zadłużenie naszego państwa na ko-
niec sierpnia wynosiło 1 bilion i
prawie 100 miliardów złotych. Jest
to równowartość 48% całego PKB
kraju. Co interesujące, suma ta jest
całkowicie różna od tej wyliczanej
metodą unijną. Ta metoda bowiem
wlicza na poczet długu również wy-
datki związane z wszelkimi tarcza-
mi antykryzysowymi, co przekłada
się na zadłużenie rzędu 1,2 biliona
złotych. Jakie są tego konsekwen-
cje?

W pierwszej kolejności, należy
rozważyć dalszy rozwój zadłużenia.
Trudno porównywać skalę makro
gospodarki do naszych codziennych
przeżyć, ale mechanizm spirali
długów działa tutaj podobnie.
Szczególnie wtedy, gdy państwo

czeniu z wszelakich technik krea-
tywnej księgowości stosowanej w
Polsce od niepamiętnych czasów.
Nie jest niczym nowym pomijanie
w takich zestawieniach wydatków
funduszy na rzecz rozwoju czy
kosztów wykupu lokalnych obliga-
cji przez NBP. A takie sytuacje
właśnie mają miejsce. Wydatki na
rzecz tarczy antykryzysowej? Zos-
tały przedsięwzięte dzięki kredy-
tom, które będą musiały zostać
spłacone. Taka powściągliwość w
podawaniu informacji wynika z
tzw. progów oszczędnościowych,
zapisanych w Konstytucji. Gdy
dług jest większy niż 50% wartości
PKB, inicjowany jest pierwszy
próg. Kolejne przy 55% i 60%.
Ostatni powoduje, iż rząd zobligo-
wany jest do założenia nowego
budżetu bez deficytu.

Kreatywna księgowość często
miała zastosowanie w sytuacjach
zbliżania się do jednej z granic,
a jej wdrażanie miało na celu zapo-
bieganie konsekwencjom wyni-
kającym z tych wskazanych w usta-
wie. Stąd też można było zaobser-
wować przepisywanie zobowiązań
emerytalnych OFE do ZUS (co au-
tomatycznie stawało się ukrytym
zadłużeniem) za czasów rządu Do-
nalda Tuska, podobnie zresztą było
niedawno przy okazji działań Ma-
teusza Morawieckiego. Ale to
wszystko związane jest ze skalą
makro, systemami emerytalnymi
i nie tylko. Czy pozostała część fi-
nansów rządowych jest nienaganna?

Działania niektórych spółek skar-
bu państwa mogą bez problemu
przypominać znane fragmenty „Fol-
warku Zwierzęcego” Orwella. Wy-
starczy zwrócić uwagę na hucznie
zapowiadane inwestycje, jak cho-
ciażby Centralny Port Komunika-
cyjny. Liczba pasażerów? Zero.
Liczba lotów? Zero. Nic dziwnego,
port bowiem najzwyczajniej w
świecie nie istnieje. Nie przeszka-
dza to jednak wydawać na poczet
jego działalności milionów złotych.
W 2019 roku, CPK zatrudniał około
100 osób, przy prognozowanych
200 obecnie. Średnia pensja? 16 ty-
sięcy złotych. Co więcej, członek
zarządu CPK w 2019 wzbogacił
swój majątek o 400 tysięcy złotych.
Roczny koszt CPK to około 25 mi-
lionów złotych, a rozpoczęcie budo-
wy planowane jest na 2023 rok.

Największym problemem jawi się
tutaj nawet nie sam dług, a efektyw-
ność wydatkowania owych pienię-
dzy. Mówimy bowiem o czasie, w
którym Polska osiąga szczyty
zadłużania w swojej historii. Z re-
guły jednak długi są celowe, praw-
da? Zatem zastanówmy się – co
dzieje się z tymi pieniędzmi, jakie
inwestycje cieszą oko i pomagają
codziennie swoją użytecznością?
Orliki i autostrady to błędna odpo-
wiedź.

Dawid SZAFRANIAK

staje przed koniecznością zaciąga-
nia pożyczek nie tyle na poczet
spłaty długu, co na ponoszenie
kosztów zadłużenia. W przypadku
Polski, prognozy na podstawie
informacji podawanych przez
Ministerstwo Finansów zakładają,
że w tym roku zadłużenie może
osiągnąć poziom 50,5% PKB,
a w kolejnym roku nawet i 52,9%.
Mniej optymistyczne są prognozy
związane z metodą unijną – tutaj
kolejno 62,2% zadłużenia w tym
roku i 64,7%
w następnym. Ujmując to w bar-
dziej przyziemny sposób, każdy
Polak, bez wyjątku, będzie w naj-
gorszym wypadku zadłużony na
kwotę 39 tysięcy złotych.

Różnice między wynikami poda-
wanymi przez UE i polskie minis-
terstwo wynikają w dużym uprosz-



� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Wradiu RMF FM, 26 lute-
go, gościem porannej
rozmowy Roberta Ma-

zurka był ówczesny minister zdrowia
Łukasz Szumowski. W drugiej
połowie lutego nie było już złudzeń,
że fala zachorowań idzie na Polskę, a
pierwsze działania rządu w sprawie
przeciwdziałania koronawirusowi są
tylko kwestią czasu. We wspomniany
poranek Łukasz Szumowski zazna-
czył, że maseczki nie pomagają, nie
zaleca ich noszenia. Zaś na wrzutkę
Mazurka o wydanym wówczas zale-
ceniu Marszałka Senatu Tomasza
Grodzkiego o noszeniu maseczek w
izbie wyższej parlamentu Szumowski
z przekąsem stwierdził, że żadnego
polityka z Senatu w maseczce nie wi-
dział.

16 kwietnia w Polsce zaczął zaś
obowiązywać nakaz zakrywania twa-

rzy w miejscach publicznych. No-
men omen oznaczało to przede
wszystkim noszenie maseczek, które
w zasadzie większość Polaków jest
w stanie zrobić we własnym domu.
Zmiana zdania rządu, ale przede
wszystkim Łukasza Szumowskiego,
była piorunująca. To wówczas w in-
ternecie pojawiły się pierwsze głosy
krytykujące maseczki. Szybko stały
się „kagańcami”, a noszący je – „nie-
wolnikami”.

Wiadomo – gdzie nakaz, tam i
opór. Jednak fakt, że rząd wprowa-
dził ów nakaz po całkowitej zmianie
zdania w sprawie wyżej wspomnia-
nych maseczek, zrodził plotki o in-
spirowaniu działań władz przez oso-
by trzecie. Kto bowiem zmienia zda-
nie tak radykalnie i jest poważny za-
razem?

10 kwietnia tego roku także zapi-
sał się w pamięci Polaków. To wów-
czas bowiem najważniejsi politycy

kich elektorów. W historii Stanów
Zjednoczonych już kilkukrotnie
zdarzyło się, że kandydat, który
wcale nie zdobył większości głosów
podczas wyborów powszechnych,
uzyskał jednak przewagę w Kole-
gium Elektorskim. Dzięki temu
mógł zgodnie z obowiązującym pra-
wem objąć urząd prezydencki na
czteroletnią kadencję. Donald
Trump, który odmówił udziału w
wirtualnej debacie prezydenckiej z
prowadzącym w sondażach Joe Bi-

Na co przy wyborze nowego prezydenta postawią Amerykanie?
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W nadchodzących wybo-
rach prezydenckich w

Stanach zjednoczonych
ameryki wezmą udział
donald Trump i Joe Bi-

den. Obaj wybrali rów-
nież swoich potencjal-

nych zastępców - są nimi
odpowiednio Mike Pence
i kamala Harris. Wskaza-

ny podczas wyborów
prezydenckich w USa

kandydat będzie pełnił
czteroletnią kadencję, po
czym ponownie może być

wybrany tylko raz. ame-
ryka jest podzielona, a

dyskusje są burzliwe.
Trwa zacięta walka o

miejsce w Białym domu.
Czy obecny prezydent

zdoła uzyskać reelekcję?

Wybory w USA są po-
średnie, a nie bezpoś-
rednie jak np. w Pol-

sce. Oznacza to, że to nie obywatele
przy urnach bezpośrednio wybierają
głowę państwa, a robi to w ich imie-
niu inne ciało. W przypadku Stanów
Zjednoczonych Ameryki jest to Ko-
legium Elektorskie. Formalnie za-
tem wyborcy głosują na elektorów.
Wiedzą jednak, którego kandydata
dany elektor będzie popierał. To bar-
dzo komplikuje podanie wyników,
które byłyby adekwatne do faktycz-
nej liczby głosów oddanych na da-
nego kandydata. Niezależnie od
tego, jak rozłożą się proporcje w
głosowaniu, niemal we wszystkich
stanach (oprócz Maine i Nebraski)
zwycięzca dostaje poparcie wszyst-

Walka o duszę

denem, zapowiedział, że jeśli wynik
głosów oddanych korespondencyj-
nie będzie dla niego wyraźnie nieko-
rzystny, złoży protest.

Wybory, a koronawirus

W związku z epidemią koronawi-
rusa w tym roku w USA znacząco
poszerzono możliwość głosowania
korespondencyjnego. Przed cztere-
ma laty ten sposób oddania głosu
wybrało ponad 40 milionów Ame-

rykanów. W tym roku liczba ta bę-
dzie większa – zgodnie z sondażem
dla stacji NBC głosować tak zamie-
rza ponad 50% obywateli Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Czołowi
politycy Partii Demokratycznej
uważają, że to najbezpieczniejszy
sposób przeprowadzenia wyborów
w trakcie epidemii. Republikanie –
w tym prezydent Donald Trump –
wyrażają natomiast obawy, że ma-
sowe głosowanie korespondencyjne
przyczyni się do oszustw. W więk-

szości amerykańskich stanów wpro-
wadzono ułatwienia dla osób, które
nie chcą w dniu wyborów stać w
kolejkach. Usprawniono więc pro-
ces spełnienia swojego obywatel-
skiego obowiązku przed tą datą. Po
otrzymaniu karty wyborczej pocztą
można ją odesłać lub osobiście pó-
jść do jednej z komisji i tam ją
zwrócić. W Waszyngtonie w kilku
punktach miasta ustawiono specjal-
ne kontenery, do których można
wrzucić swój głos. Różnice między

Obchody katastrofy smoleńskiej wzbudziły duże kontrowersje

Rząd nie do wiaryTrudno uwierzyć, gdy linia słusznej prawdy co chwilę się zmienia. zmiany zasad i
reguł gry za każdym razem wprowadzają zamęt i dezorientację. im częściej zaś
zmiana następuje, tracimy zaufanie do systemu, a bez zaufania szukamy własnej
prawdy. Takiej, która wytłumaczy nie tyle sensowność zmian, ale to, co za nimi
stoi. Tak można tłumaczyć w zasadzie powstanie większości teorii spiskowych.
W tym także ruchu denialistów, których zdaniem miejsce ma„plandemia”.
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elektoratami widać w odpowiedzi
na pytania o sposób głosowania. W
głosowaniu wczesnym osobistym
oraz korespondencyjnym przewagę
mają sympatycy Bidena – odpo-
wiednio 55% do 40% oraz 69% do
27%. Wśród osób, które zamierzają
udać się do komisji wyborczych 3
listopada, zdecydowanie prowadzi
Trump (63% do 31%).

Komu ufa Ameryka?

Koronawirus, Sąd Najwyższy i
polityka zagraniczna – to obszary,
w których kandydat Demokratów
na prezydenta USA Joe Biden cie-
szy się według Pew Research więk-
szym zaufaniem Amerykanów niż
ubiegający się o reelekcję Donald
Trump. Z opublikowanego przez
wspomniane centrum badawcze
sondażu wynika, że na mniej niż
miesiąc przed wyborami prezyden-
ckimi Biden ma nad Trumpem prze-
wagę 10 punktów procentowych.
Ośrodek wyszedł poza prosty
przedwyborczy sondaż i zbadał po-
ziom zaufania Amerykanów do
ubiegających się o Biały Dom kan-
dydatów w najważniejszych obsza-
rach polityki. I tak, Trump budzi
większe zaufanie obywateli USA w
kwestii gospodarki. 52% Ameryka-
nów uważa, że dobrze poradzi on
sobie w tym obszarze. W sukces Bi-
dena na tym polu wierzy 51% an-
kietowanych. W pozostałych pięciu
badanych obszarach przewagę ma
Biden. W przypadku zarządzania
służbami bezpieczeństwa jest to
49% (wobec 45% dla Trumpa), a w
kwestii Sądu Najwyższego – 55%
do 49%. Amerykanie bardziej
wierzą w kandydata Demokratów
także w kwestii polityki zagranicz-
nej (54% do 45%). Doświadczony
polityk Demokratów największą
przewagę ma przy pytaniach o od-
powiedź państwa na epidemię koro-
nawirusa (57% do 40%) oraz o za-

pewnienie jedności kraju (50% do
30%).

Mobilizacja wyborcza

Pew Research Center odnotowu-
je, że większość Republikanów i
Demokratów twierdzi, że różnice
między kandydatami wykraczają
poza politykę i dotyczą "podstawo-
wych amerykańskich wartości i ce-
lów". Uważa tak 80% sympatyków
Bidena i 77% zwolenników Trum-
pa. Rezonuje to z hasłami wybor-
czymi obu sztabów. Sztab Demo-
kraty głosi, że nadchodzące wybory
to walka "o duszę Ameryki". Trump
mówi natomiast o najważniejszych
wyborach w historii USA i ostrzega,
że zwycięstwo jego rywala ozna-
czać będzie skręt kraju w kierunku
socjalizmu, a nawet komunizmu.
Do początku października w wybo-
rach prezydenckich zagłosowało już
ponad sześć milionów wyborców w
27 stanach. Frekwencja jest znacz-
nie wyższa niż w 2016 roku, gdy o
tej porze głos oddało zaledwie 750
tys. Amerykanów. O Karolinę
Północną – jeden z kluczowych sta-
nów w amerykańskich wyborach
prezydenckich – stoczy się w tym
roku według prognoz zacięta walka
między Trumpem i kandydatem De-
mokratów Joe Bidenem. Partie wy-
dały tu dotychczas na reklamy tele-
wizyjne już łącznie 32 miliony do-
larów. W 2016 roku Trump zwy-
ciężył w Karolinie Północnej prze-
wagą 3,7 punktu procentowego.

Portal The Hill pisze, że terminy
kończące głosowanie koresponden-
cyjne oraz zakazy liczenia głosów
przed dniem wyborów oznaczają,
że w niektórych kluczowych sta-
nach wyborczych rezultatów
możemy nie poznać w nocy z trze-
ciego na czwartego listopada. Doty-
czy to między innymi Michigan,
Pensylwanii oraz Wisconsin.

Karol SZABANOWSKI
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O krok od nowej wojny

Od 27 września ponow-
nie trwają starcia pomię-

dzy armenią i azer-
bejdżanem. Przyczyna
jest niezmienna od po-

czątku XX wieku – Górski
karabach, czyli republi-

ka Górskiego karabachu.
dla polityków jest to gra

o terytorium oraz o
wpływy w regionie. kto

jeszcze spośród wielkich
graczy jest zainteresowa-

ny konfliktem?

Formalnie RGK należy do
Azerbejdżanu. Taką decyzję
podjęto w Związku Radziec-

kim w 1921 roku. W praktyce ozna-
czało to utworzenie autonomii.
W Moskwie zdawali sobie sprawę
z tego, że większość ludności za-
mieszkującej sporny obszar to Or-
mianie.

Uznano ich jednak za wrogów
reżimu, a liczne prośby Erywania,
dotyczące przekazania Karabachu
Armenii, były ignorowane przez
Kreml.

„Radziecka wiosna”

1987 rok, początek słynnej pierie-
strojki, doprowadził do zaostrzenia
ruchów nacjonalistycznych na tery-
torium całego ZSRR, a konflikt or-
miańsko-azerski wszedł na wyższe
obroty. Po upadku Związku Ra-
dzieckiego dochodziło do regular-
nych starć pomiędzy przedstawicie-
lami obu nacji. Stało się to przy-
czyną poważnych zmian w regionie.
Przede wszystkim wpłynęło to na

sytuację demograficzną – z Armenii
wyjechała większość Azerów, Or-
mianie z kolei opuścili Azerbejdżan.

Kwintesencją tych wydarzeń stała
się Wojna o Górski Karabach. Sza-
cuje się, że w jej czasie zginęło
około 17 000 osób. Azerbejdżan ze-
tknął się z poważnymi problemami
gospodarczymi i społecznymi, spo-
wodowanymi obecnością uchodź-
ców i zmianą nastrojów ludności.
Armenia z kolei nie osiągnęła swo-
jego głównego celu – odzyskania
terytorium, a niepodległości RGK
nie uznano nawet w Erywaniu.

Równanie z wieloma niewiadomymi

W ciągu 26 lat od momentu za-
kończenia wojny kilkakrotnie do-
chodziło do ponownych starć. Naj-
bardziej znaczące okazały się te w

2016 roku. Właśnie od ich zakoń-
czenia oba państwa zaczęły zwięk-
szać swoją potęgę militarną i wy-
datki budżetowe na armię.

W tym roku konflikt nabiera no-
wego znaczenia. Tradycyjnie strony
oskarżają się nawzajem i prowokują
militarnie. Po raz pierwszy jednak
doszło do ogłoszenia stanu wojen-
nego i mobilizacji w obu pań-
stwach. Mimo ich zwyczaju poda-
wania zaniżonych strat bojowych,
Ministerstwo Obrony Armenii przy-
znało, że już pierwszego dnia zgi-
nęło 16 żołnierzy (później liczba ta

wzrosła do 33) oraz dwóch cywi-
lów. Dodatkowo zraniono około stu
osób. Strona azerbejdżańska
ogłosiła śmierć 19 cywilów. Lider
RGK Arajik Harutiunian mówił o
utracie kontroli nad kilkoma pozy-
cjami i uważał, że ta sytuacja może
stać się początkiem nowej wojny.

Armenia kupuje broń z Federacji
Rosyjskiej, a także produkuje jej
własne, tańsze odpowiedniki. Pań-
stwo wchodzi w skład Organizacji
Układu o Bezpieczeństwie Zbioro-
wym, która tak naprawdę jest jedną
z metod transmitowania rosyjskiej
polityki zagranicznej. Z drugiej
strony mamy Azerbejdżan, który
współpracuje z Izraelem i jest bli-
skim sojusznikiem Turcji. Ta z kolei
należy do dziesiątki najsilniejszych
armii świata i należy do NATO.
Baku dysponuje też zapasami ropy

naftowej, co również jest istotnym
argumentem w tym konflikcie.

Pomimo udziału Armenii w rosyj-
skich projektach integracyjnych,
stosunki z Azerbejdżanem są dla
Kremla nie mniej ważne ze wzglę-
du na kontrakty handlowe. Tylko
NATO, a dokładniej Stany Zjedno-
czone, może wpłynąć na Turcję.
Nie wiadomo, czy Recep Erdoğan
będzie skłonny słuchać swoich so-
juszników, jeśli chodzi o wspieranie
„braterskiego Azerbejdżanu” w
wojnie z Armenią.

Olha CHURA

Konflikt w Górskim Karabachu został wznowiony
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Prawa i Sprawiedliwości popełnili
błąd w dwójnasób. Po pierwsze –
złamali zasady, które sami ustalili. Z
pogwałceniem zasady bezpiecznej
odległości gromadzili się na p. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
miały miejsce obchody upamięt-
niające katastrofę z 10 kwietnia 2010

roku. Po drugie – swoim zachowa-
niem dali przykład (niejeden nega-
tywny), że w zasadzie przepisów
przestrzegać nie trzeba. Wybuch nie-
zadowolenia był ogromny. Nie spo-
sób nie wspomnieć piosenki Kazika
„Twój ból jest lepszy niż mój”, która
była gwoździem do trumny legendy
radiowej Trójki.

1 lipca również przeszedł już do
historii, jako Dzień Zwycięstwa PiS
nad wirusem. Słowa, które tego dnia

Mateusz Morawiecki wypowiedział
podczas wiecu wyborczego ostenta-
cyjnie prowadzonego z myślą o wy-
granej Andrzeja Dudy w wyborach,
były niczym innym jak wierutnym
kłamstwem, patrząc na to, co dzieje
się w Polsce. – Cieszę się, że coraz
mniej obawiamy się tego wirusa, tej

epidemii i to jest dobre podejście, bo
on jest w odwrocie. Już teraz nie trze-
ba się jego bać – głośno mówił Mora-
wiecki w Tomaszowie Lubelskim.

Jak więc na bazie tak sprzecznych
relacji może nie istnieć ruch denialis-
tów? W przypadku każdej informacji
możemy znaleźć jej negacjonistów.
Nie ma jednak gorszych niedowiar-
ków aniżeli ci, których dokarmia się
z urzędu.

Przemysław TERLECKI

W ciągu 26 lat od momentu zakończenia woj-
ny kilkakrotnie dochodziło do ponownych sta-
rć. Najbardziej znaczące okazały się te w 2016

roku.Właśnie od ich zakończenia oba państwa zaczęły
zwiększać swoją potęgę militarną i wydatki budżetowe na
armię.Nie sposób nie wspomnieć piosenki Kazika

„Twój ból jest lepszy niż mój”, która była gwoź-
dziem do trumny legendy radiowejTrójki.
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Chociaż wizja przeglądania
niekończących się stert do-
kumentów na pewno łączy

się z piastowaniem tak ważnego sta-
nowiska, Aava skupiła się na jego
przyjemniejszym aspekcie – na lu-
dziach. Młoda „premierka” spotkała
się z Ministrem Rozwoju i Handlu
Zagranicznego, Villem Skinnarim
oraz Kanclerzem Sprawiedliwości,
Tuomasem Pöysti. W trakcie roz-

mów poruszyła kwestię bezpieczeń-
stwa w sieci. – Dziewczęca wolność
ekspresji i dostęp do informacji są
ograniczane przez przemoc w sieci.
Trzy z czterech dziewcząt i kobiet
doświadczają jej na porządku dzien-
nym – mówiła rządzącym.

Aava wyjaśniła, jak ważne jest to,
aby Finlandia promowała równość
płci zarówno w swoim kraju, jak i
na arenie międzynarodowej. Jedno-
cześnie zaznaczyła, że płeć żeńska
nie jest wyłącznie płcią ofiar. – Ko-

– uważany za jednego z głównych
rywali Łukaszenki. Korzystał on z
szerokiego poparcia jako umiarko-
wany kandydat, stojący za utrzyma-
niem dobrych stosunków ze wszyst-
kimi sąsiadami. 18 czerwca areszto-
wano go.

Ostatecznie jedyną kandydatką,
którą oficjalnie dopuszczono do wy-
borów, została Swiatłana Cichanous-
ka. Pomogło to zjednoczyć rozpro-
szoną opozycję, a 30 lipca odbyła się
oficjalna pikieta kandydatki. Jej sza-

cowana frekwencja wyniosła dzie-
siątki tysięcy ludzi.

Kultura protestów i solidarność

Jedną z najciekawszych rzeczy do-
tyczących protestów na Białorusi jest
ich kultura. W rosyjskojęzycznym
internecie memami stały się już wia-
domości o tym, jak jeden z uczestni-
ków podczas marszu chodził z wor-
kiem na śmieci. Innym przykładem
niech będzie zdjęcie z widokiem de-

monstrantów, którzy zdjęli obuwie
przed tym, jak stanęli na ławce.

Brutalność milicji wobec demon-
strantów oraz zwykłych przechod-
niów stała się codziennością. Mimo
to obywatele z całej Białorusi, nawet
ci, którzy nie biorą bezpośredniego
udziału w protestach, pokazują
całemu światu przykład prawdziwej i
szczerej solidarności. Uciekający
przed policją demonstrant może li-
czyć na otwarte drzwi w pobliskich
budynkach albo na życzliwość kie-

rowcy samochodu przejeżdżającego
obok.

Niestety, nie wszyscy mają takie
szczęście. Od dłuższego już czasu do
sieci trafiają wzbudzające szok zdję-
cia z urazami aresztowanych demon-
strantów, którzy zostali ofiarami
okrucieństwa milicji. Wśród nich są
osoby niepełnoletnie oraz kobiety.
Tym bardziej kpiną jest to, że po od-
byciu wyroku uwolnieni ludzie
muszą zapłacić rachunki za pobyt
oraz posiłki w więzieniu.

Czy były prezydent odda władzę?
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Już od ponad dwóch mie-
sięcy płonie Białoruś, lecz

nie w ogniu prawdziwej
wojny, tylko w płomieniu

nieustających protestów i
strajków. Co się dzieje w
sąsiednim kraju? Jak to

jest być studentem na
Białorusi? dlaczego

Białorusini mają unika-
tową kulturę protestów?

9 sierpnia na Białorusi od-
były się kolejne wybory
prezydenckie, w wyniku

których według oficjalnej komisji
wyborczej dotychczasowy prezydent
Aleksander Łukaszenka uzyskał po-
nad 80% poparcia. „Niesamowity”
wynik. Dzień później niezadowolo-
ny lud wyszedł z domów na ulice
miast. Od tego czasu protesty na
Białorusi nie ustają.

Ogłoszenie wyników wyborów
przelało czarę goryczy, lecz nie-
uchronność masowych protestów
była widoczna już kilka miesięcy
wcześniej. 29 maja aresztowano
blogera i potencjalnego kandydata
na prezydenta Siarhieja Cichanou-
skiego. Zdecydowanie nie można go
nazwać człowiekiem mającym po-
parcie znaczącej części obywateli.
Warto jednak wziąć pod uwagę fakt,
że to właśnie jego żona Swiatłana
Cichanouska, która po aresztowaniu
męża rozpoczęła swoją kampanię
wyborczą, później stała się symbo-
lem protestów.

11 czerwca rozpoczęły się prze-
szukania w Biełhazprambank, któ-
rego prezesem był Wiktar Babaryka

Białoruś: aksamitna wojna

Tegorocznym symbolem Międzynarodowego dnia
dziewczyn było hasło„dziewczyny Przejmują kon-
trolę” (Girls Takeover). z tej okazji premierka Finlan-
dii Marin Sanna, pozwoliła zająć swoje miejsce 16-
letniej aave Murto. dziewczyna odstawiła na bok
swoje szkolne życie i przez jeden dzień zajmowała się
m.in. sprawami równości płci.
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Dwie premierki

Nastoletnia premierka Finladii



Represje wśród studentów
Znanym faktem jest to, że młod-

zież jest jądrem większości protestów
i powstań. Niezaskakująco wyglądają
więc represje na Białorusi także wo-
bec nich. Między innymi 5 września
na terenie Uniwersytetu Lingwistycz-
nego w Mińsku OMON (Oddział
Mobilny Specjalnego Przeznaczenia)
aresztował kilku studentów śpie-
wających Marsyliankę po angielsku.
Kilka dni wcześniej rektor tej uczelni
groził swoim podopiecznym wezwa-
niem OMON-u. Studiowanie tam
wiąże się z wieloma zagrożeniami.
Zwłaszcza, że administracja uczelni
również nie jest po stronie młodego
obywatela, który występuje przeciw
obecnemu systemowi politycznemu
Wiele polskich uczelni wykazało so-
lidarność z białoruskimi studentami.
Choćby UAM zaoferował bezpłatne
studia dla relegowanych studentów z
białoruskich uczelni.

Telegram i protesty

Unikatowość protestów na
Białorusi polega na tym, że prawie w
całości są kierowane przez komuni-
kator Telegram (anonimowy messen-
ger) oraz kanał Nexta, który publiku-
je główne obwieszczenia dotyczące
demonstracji oraz ruchu poruszania
się OMON-u. Pomaga to w koordy-
nacji protestów.

Od sierpnia strajki na Białorusi nie
ustają. Praca wielu wiodących pań-
stwowych przedsiębiorstw jest
wstrzymana. Strajkujących pracow-
ników wspiera Fundusz Solidarności.
Wiele firm IT opuszcza białoruski
rynek, gospodarka upada. Z jednej
strony Łukaszenka nie może ignoro-
wać sytuacji w swoim kraju, z dru-
giej zaś doskonale wie, że wszystkie
żądania protestujących w końcu do-
prowadzą do jednego — sprawiedli-
wych wyborów i dymisji. Dlatego
wybrał on taktykę cichej wojny. Pró-
buje przeczekać protesty. A czy to
mu się uda? Niedługo zobaczymy.

Andrii HRYNKO
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A bliźniego swego…

przyczyną jest niechęć prokuratora
generalnego do środowiska LGBT+.
W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”
Ziobro tak mówił o przemianach kul-
turowych zachodzących w Europie
„skoro lewackiej ideologii spod zna-
ku LGBT i gender, nie oparły się
mocno zakorzenione w chrześcijań-
stwie społeczeństwa, jak Hiszpanie
czy Irlandczycy, to i my jesteśmy
skazani na porażkę. (...) Chcemy i
będziemy się bić w obronie naszej
chrześcijańskiej tożsamości. To z
niej bowiem wyrasta polskość (…).
Jesteśmy świadkami wojny kulturo-
wej, która toczy się w Europie”. Sam
wniosek ministra oprócz wątpliwych
pobudek, budzi kontrowersje w jesz-
cze jednej kwestii. To pierwsza taka
ingerencja polityczna w wolność wy-
znania w Polsce od czasu upadku ko-
muny.

Choć delegalizacja Kościoła Re-
formowanego nie oznacza jego za-
mknięcia, to wspólnota dużo na nim
traci. Począwszy od kosztów finan-
sowych, które musiała ponieść w
związku z wpisaniem Kościoła do
rejestru, skończywszy na stratach wi-
zerunkowych. W Polsce bowiem,
wspólnoty i kościoły niezalegalizo-
wane często traktowane są przez
społeczeństwo jak sekty.

W imię

W Polsce funkcjonuje wiele orga-
nizacji powiązanych z Kościołem
Katolickim. Choć może organizacja
to zbyt łagodne określenie. Lepszym
byłaby tu bojówka. I tak o to mamy
„Męskie Plutony Różańca”, „Wo-
jowników Maryi” czy, chyba ostat-
nio najczęściej wspominaną grupę,
„Żołnierzy Chrystusa”. W prze-
ważającej części organizacje te są
skierowane do mężczyzn, a ich
struktura wzorowana jest na jednost-
kach militarnych. Często łączą w so-
bie wiarę chrześcijańską ze skrajnym
nacjonalizmem.

Hasłem wspominanych już
„Żołnierzy Chrystusa” jest zdanie

„Różaniec naszą bronią”. Wszystko
byłoby w porządku, gdyby hasło to
było tylko metaforyczne i odnosiło
się do walki duchowej z grzechem i
słabościami. Niestety to motto
można odczytywać bardzo
dosłownie. Różaniec sprzedawany na
stronie internetowej „Żołnierzy
Chrystusa” jest masywny, złożony z
ciężkich kulek, które owinięte wokół
pięści mogą służyć za… kastet. Nie
tylko nietypowe dewocjonalia mogą
martwić. Ze wszystkich grup religij-
nych w Polsce „Żołnierze Chrystusa”
w najbardziej otwarty sposób łączą
religię z polityką. Facebook organi-
zacji jest pełen zdjęć z przedstawi-
cielami Konfederacji oraz Prawa i
Sprawiedliwości. „Żołnierze” w wa-
kacje tego roku weszli też w konflikt
ze środowiskiem LGBT. Po zatrzy-
maniu aktywistki LGBT o pseudoni-
mie Margot, po całej Polsce rozlały
się protesty wsparcia. Główną ich
areną pozostała jednak Warszawa.
Tam wejść do niektórych kościołów
zaczęli w tym czasie pilnować właś-
nie „Żołnierze Chrystusa”. Jak infor-
mowali wtedy członkowie Ośrodka
Monitorowania Zachowań Rasistow-
skich i Ksenofobicznych: „Młodzi,
agresywni mężczyźni decydują o
tym, kto może wejść do kościoła.
Blokując wejście, tzw. »Żołnierze
Chrystusa« robią selekcję (…) W na-
szym Ośrodku działają również oso-
by, będące ochrzczonymi katolikami.
Próbowały wejść do jednego z war-
szawskich kościołów, by się pomod-
lić. Na ich drodze stanęła grupa
»młodych byczków« z fundamentalis-
tycznej organizacji »Żołnierze Chrys-
tusa«, którzy stwierdzili, że nie
wpuszczą do świątyni nikogo, kto ich
zdaniem, wygląda na »pedała«”. Takie
działania sprawiają, że trudno trakto-
wać grupę jako pełną miłosierdzia.

Prawdziwe prześladowania

W maju bieżącego roku w tygod-
niku „Do Rzeczy” ukazały się dwa
artykuły jeden zatytułowany w

„Obronie Chrześcijan”, drugi – „Ka-
tolicy pod pręgierzem”. Obie publi-
kacje były opłacone przez Minister-
stwo Sprawiedliwości. Obie niepo-
dpisane. Obie naszpikowane homo-
fobicznymi i nieprawdziwymi infor-
macjami. Stawiające Kościół w roli
ofiary barbarzyńskiej propagandy
LGBT.

Według danych GUS z 2018 roku
liczba ludności Polski wynosiła 38,4
mln. Prawie 33 mln z ponad 38 to
katolicy. Kościół katolicki dostaje ze
skarbu państwa miliony złotych na
remonty, prowadzenie religii w
szkołach i inwestycje. Nikt nikomu
za bycie katolikiem nie grozi zwol-
nieniem z pracy, usunięciem z uczel-
ni, pobiciem, śmiercią. Do kościoła
można się udać tak naprawdę o
każdej porze dnia i nocy. A jeśli nie
można do niego iść, to można mszę
obejrzeć w telewizji. W tej sytuacji
mówienie o prześladowaniu katoli-
ków w Polsce jest nie fair. Nawet nie
tyle wobec opinii publicznej, co wo-
bec innych katolików. Tych, którzy
mieszkają w Korei Północnej, gdzie
za wyznawanie Chrystusa grozi obóz
pracy lub śmierć. Tych, którzy
mieszkają w Afganistanie, gdzie ode-
jście od islamu jest zabronione praw-
nie i konwersja na inną religię może
zakończyć się śmiercią albo pobytem
w szpitalu psychiatrycznym. Miesz-
kańców Somalii, którzy muszą utrzy-
mywać swoją wiarę w kompletnej ta-
jemnicy. Tajemnicy, której ceną jest
życie. Według danych opublikowa-
nych przez Open Doors na świecie
jest 50 krajów, w których chrześcija-
nie doświadczają najsilniejszych
prześladowań. W sumie żyje w nich
około 650 milionów ludzi, z których
około 200 milionów jest za-
grożonych najokrutniejszymi kon-
sekwencjami za wyznawanie chrześ-
cijaństwa, takimi jak tortury czy
śmierć. Czy ich sytuacja jest iden-
tyczna z tą polskich katolików? Na
to pytanie każdy musi odpowiedzieć
sobie sam.

Ewelina DERNOGA

Mężczyźni tworzący„bojówki” twierdzą, że działają zgodnie z wolą bożą
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biety mają ogromny potencjał, któ-
ry mogą realizować właśnie po-
przez technologię. To technologia
da im możliwość pracy, dobrobytu
oraz pozwoli na zrozumienie włas-
nych praw i potrzeb – twierdziła
młoda „premierka”.

Ten wyjątkowy dzień, w którym
16-latka stała się „premierką”, udo-
wodnił, że wiek to tylko liczba, a
dojrzałość jest kwestią wyboru. Do-
rośli często o tym zapominają,
wmawiając sobie i innym, że to
właśnie oni powinni mieć ostatnie
słowo. Głos Murto, zwykłej dziew-
czyny z południowej Finlandii, po-
kazał, że warto dopuszczać
młodych do debat publicznych. Nie
powinniśmy ich krytykować za wy-
rażanie własnych poglądów i per-
spektyw. Ich opinie i pomysły są
tak samo ważne, jak i nasze. Zamy-
kając się na nie, sabotujemy ich
przyszłość, a tym samym przy-
szłość naszego świata.

Katarzyna RACHWALSKA

kiedy papież Franciszek
mówi o tolerancji i miłości
Boga do wszystkich ludzi,

polscy księża zdają się
tego nie słyszeć i głaszczą
po głowie przedstawicieli

fundamentalistycznych
katolickich grup. nie

słyszą tego też politycy
prawicy, którzy uważają
się za obrońców prześla-

dowanego przez LGBT
kościoła.

Kiedy faryzeusze zapytali Je-
zusa, które przykazanie jest
według niego najważniejsze

odpowiedział im: „Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest największe i pierw-
sze przykazanie. Drugie podobne jest
do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego. Na tych
dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy.” Ten fragment z
Ewangelii według świętego Mateusza
jednoznacznie tworzy obraz chrześci-
jaństwa jako religii miłości i toleran-
cji. Jednak ewidentnie nie wszystkim
katolikom się to podoba. Nie podoba
się na przykład ministrowi sprawied-
liwości i prokuratorowi generalnemu
Zbigniewowi Ziobro.

Zdelegalizować!

Reformowany Kościół Katolicki
działa w Polsce od 2007 roku. Ma
kilka wspólnot na terenie całego kra-
ju, w tym największą, liczącą około
30 osób w Poznaniu. Podejście do
wiary katolików reformowanych
zdecydowanie różni się od podejścia
katolików z obrządku łacińskiego.
Przede wszystkim jeśli chodzi o
sprawy dotyczące płci i ludzkiej se-
ksualności. Reformowani katolicy
uznają, że kapłanami mogą być za-
równo mężczyźni, jak i kobiety, celi-
bat dla chętnych. Seks przed ślubem
nie jest grzechem, o ile uprawia się
go z ukochaną osobą. Pełną akcepta-
cję zyskują tu także osoby homose-
ksualne i transpłciowe, którym
udzielane są śluby. Do wspólnoty
dołączają nie tylko osoby, które
czuły, że w Kościele Rzymskokato-
lickim czegoś im brakowało. Przyna-
leżą do niego także byli buddyści czy
protestanci. W styczniu tego roku, po
13 latach działalności, Kościół Re-
formowany został zalegalizowany.
To jednak nie spodobało się Zbignie-
wowi Ziobro. 14 lipca prokurator ge-
neralny wniósł sprzeciw wobec re-
jestracji Kościoła Reformowanego.
Oficjalnym powodem sprzeciwu,
według działu prasowego Prokuratu-
ry Krajowej, miało być to, że „statut
oraz wniosek Reformowanego Koś-
cioła Katolickiego nie zawierały is-
totnych informacji wymaganych
ustawą: w zakresie celów związa-
nych z działalnością Kościoła”. Nie-
oficjalnie, bardziej prawdopodobną
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Niosąca liczne zmiany re-
konstrukcja rządu pre-
miera Mateusza Mora-

wieckiego nie obyła się bez niespo-
dzianek. Rządząca partia Prawo i
Sprawiedliwość przyznała resorty
oraz stanowiska bez teki ugrupowa-
niom politycznym Jarosława Gowi-
na i Zbigniewa Ziobry. Partia Mi-
nistra Sprawiedliwości prawdopo-
dobnie zadecydowała już, jakie
będą zadania ich przedstawiciela,
który w kancelarii premiera znaj-

dzie się bez teki. Powołany zostanie
tzw. minister ds. światopoglądu.

Co będzie należało do zakresu
obowiązków nowego ministra? Nie-
oficjalnie mówi się o „prawach
obywatelskich i tożsamości euro-
pejskiej”, jednak tuż po tym stwier-
dzeniu pojawia się „dawanie odporu
lewackiej agendzie”. To próba prze-
mycenia pod pozorem dobrych po-
budek działań, które jeszcze bar-
dziej ugodzą w prawa człowieka. W
domyśle mogą się tu także znaleźć
słowa klucze, takie jak LGBT, gen-
der czy feminizm, przy których

określenie „odpór” należałoby ra-
czej zamienić na „całkowite zwal-
czanie”. Tym wcale niesubtelnym,
ale też subtelności niewyma-
gającym, ruchem, polska prawica
mobilizuje się przeciwko wszyst-
kiemu, co nie jest zgodne z jej wizją
państwa.

Przed zaprzysiężeniem mówiono
o dwóch kandydatach na to stano-
wisko. Pierwszym z nich był obec-
ny szef resortu środowiska, Michał
Woś. Wskazywano również Mi-
chała Wójcika, który ostatecznie
wszedł w skład zrekonstruowanej
Rady Ministrów. Obydwaj politycy
wpisują się w narrację rządzącego
stronnictwa w sprawie tęczowej
społeczności, co nie pozostawia
wątpliwości wobec kierunku, w ja-
kim przyszły „minister świato-
poglądu” może podążyć.

Chociaż „ministerstwo świato-
poglądu” nie powstanie (na razie),

menty retoryki Republikanów czy
samego Donalda Trumpa. Zapowie-
dział stymulowanie popytu we-
wnętrznego poprzez ekonomiczny
protekcjonizm. Jest to pomysł ro-
dem z lat 30. ubiegłego wieku.
Wbrew Demokratom nie postulo-
wał rozbrajania policji czy ucinania
jej funduszy, które są ważną częścią
retoryki tej partii wobec narodowe-
go kryzysu zapoczątkowanego
przez protesty Black Lives Matter.

To właśnie jest chyba największa
retoryczna przewaga Prezydenta

Podczas debaty Trump – Biden nie obyło się bez kontrowersji.
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Pierwsza debata kandy-
datów na stanowisko

Prezydenta Stanów zjed-
noczonych ameryki dała
nam dobry obraz nie tyl-
ko ich samych, ale i ogól-

nego stanu dyskursu
publicznego. W tle tego
boju piętrzą się proble-

my, które powinniśmy
szybko rozwiązać, jeśli
marzy nam się zdrowa,

zachodnia demokracja.

Obaj kandydaci zaprezento-
wali się przyzwoicie, choć
w widocznie odmiennych

konwencjach. Joe Biden nie stronił
od bezpośrednich (może nieco pate-
tycznych) zwrotów i apeli do wybor-
ców, usiłując trzymać się meryto-
rycznej krytyki polityki Trumpa za
jego pierwszej kadencji.

„Usiłując”, bo ewidentną strate-
gią Donalda Trumpa było unie-
możliwienie tego rodzaju dyskusji.
Docinki personalne i wchodzenie w
słowo miały na celu wytrącenie
konkurenta z równowagi i jego toku
myślenia – zresztą bardzo skutecz-
nie. Joe Biden miewa widoczne
problemy z formułowaniem wypo-
wiedzi i utrzymaniem koncentracji.
Nic więc dziwnego, że obecny pre-
zydent tę słabość wykorzystuje.

Która strategia okaże się skutecz-
niejsza? Cóż, Donald Trump już raz
został prezydentem. Joe Biden to
jednak nie Hillary Clinton – prze-
wyższa ją charyzmą, a w kwestiach
gospodarczych i społecznych bliżej
mu do przeciętnego Amerykanina
niż większości Partii Demokratycz-
nej, która ostatnimi laty mocno od-
biła w lewą stronę. W samej zresztą
debacie zaadoptował pewne ele-

Problemy z transmisją

Wydarzenia na arenie politycznej Polski nie prze-
stają zaskakiwać. To mieszanka kina grozy, absurdu i
komedii, lecz złożona z rzeczywistych wydarzeń.
Wszystko to okraszone najnowszym dodatkiem ze
strony rządzących – powołaniem stanowiska„minist-
ra ds. światopoglądu”. Brzmi niedorzecznie? To nad-
chodząca rzeczywistość.

Trumpa: nie jest zmuszony do ba-
lansowania opinii na żaden temat.
Pomimo kadencji na plecach, nie
czuje się zobowiązany do tłumacze-
nia czy bronienia swoich decyzji.
Wciąż aktywnie atakuje polityczny
mainstream i wydaje się być
człowiekiem z zewnątrz. Tego kom-
fortu nie ma Joe Biden, zawodowy
polityk od 47 lat, który musi utrzy-
mać swoją demokratyczną lewico-
wość i zarazem podobać się centro-
wym Amerykanom, których ta lewi-
cowość nie porywa (jak dowodzą

sondażowe wyniki Berniego San-
dersa oraz porażka Hillary Clinton
sprzed 4 lat).

Czy w tę grę można wygrać?

Ciężko nie odnieść jednak
wrażenia, że wybory już zostały
rozstrzygnięte, a przegranym okazał
się naród amerykański. Jak doszło
do sytuacji, w której spośród 330
milionów mieszkańców tego kraju o
najważniejszy urząd ubiegają się
oderwany od rzeczywistości miliar-

der-celebryta i równie oderwany od
rzeczywistości, karierowy polityk z
widocznymi objawami demencji?
Amerykański wyborca musi chyba
zadać sobie pytanie, jak poważnie
traktują go obie największe partie,
skoro w ogóle doszło do takiej sy-
tuacji? Nic dziwnego, że mimo spy-
chania na margines przez media
głównego nurtu, wysokim wyni-
kiem sondażowym cieszy się kan-
dydatka Partii Libertariańskiej.

Rzeczone media mają zresztą
znacznie więcej za uszami, jeśli
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Gowin i Ziobro wyciągnęli swoje karty na stół
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Czarnka pomysły na edukację

Choć Przemysław Czar-
nek przez zarażenie ko-

ronawiusem nie został
jeszcze oficjalnie zaprzy-
siężony na ministra edu-
kacji, już jego wybór na
to stanowisko wzbudził

sprzeciw obywateli.
Uczniowie przychodzili
do szkoły na czarno, co

miało symbolizować po-
grzeb polskiej oświaty.
Młodzież organizowała

też protesty, w trakcie
których domagała się po-
stawienia Czarnka przed

sądem.

Ogromnym echem w pol-
skich mediach odbiła się
wypowiedź Czarnka pod-

czas kampanii prezydenckiej w
2020 roku. Kiedy w programie TVP
Info rozwinęła się dyskusja na temat
mniejszości LGBT, Czarnek powie-
dział, że nie może już „słuchać tych
idiotyzmów o jakichś prawach
człowieka czy jakiejś równości”,
oraz że „ci ludzie [LGBT] nie są
równi ludziom normalnym”. Cho-
ciaż za te słowa do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji wpłynęły
cztery indywidualne skargi, w tym
jedna od Rzecznika Praw Obywatel-
skich, a Ośrodek Monitorowania Za-
chowań Rasistowskich i Ksenofo-
bicznych zapowiedział postawienie
posła przed sądem, oskarżając go o
zniesławienie, nie poniósł on żad-
nych konsekwencji. Wypowiedział
słowa, które ewidentnie mają zna-
miona mowy nienawiści ze względu
na orientację seksualną i tożsamość

płciową. Czarnek w swoim oświad-
czeniu stwierdził później, że wypo-
wiedź została „oderwana od kontek-
stu”, zmanipulowana i wykorzysty-
wana wbrew jego intencjom.

Największe kontrowersje wzbu-
dzają jednak, w kontekście funkcji
przyszłego ministra, wypowiedzi
Czarnka podczas wykładu „O
wpływie neomarksizmu na naucza-
nie o rodzinie”, wygłoszonego w
trakcie Kongresu Ruchu Europa
Christi, który odbywał się na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim.
Według nowego ministra edukacji
ktoś wmówił kobietom, że najpierw
mogą się realizować zawodowo, a

dopiero potem rodzić, przez co rodzą
one po 30 roku życia. Według Czarn-
ka już dwudziestoletnie kobiety po-
winny zajmować się dziećmi i mieć
ich jak najwięcej. O stan rzeczy ob-
winił też feminizm, który według
niego „zbiera swoje śmiertelne żni-
wo”. Uderzanie w kobietę jest
według ministra uderzaniem w rodzi-
nę, gdyż to ona scala ją w całość.
Nawet jeśli mąż zdradza, wraca pó-
źno do domu pijany, kobieta powin-
na mu wybaczać i za każdym razem
czekać aż on się nawróci, jednocześ-
nie wychowując dzieci.

W książce „Prawo karne w
ochronie Praw Dziecka” nowy mi-
nister napisał rozdział „Konstytu-
cyjnoprawna ochrona dziecka”. Po-

wołuje się on na trudnego do ziden-
tyfikowania pedagoga, Dariusza Za-
lewskiego. Zalewski twierdzi, że
współczesna pedagogika prowadzi
do wewnętrznej anarchii, a bezstre-
sowe wychowanie prowadzi do eks-
perymentów na dzieciach w zakre-
sie wychowania. Pedagog oferuje
mailowy kurs wychowania, w któ-
rym jednymi z podstawowych zasad
są „zachowanie dystansu w rela-
cjach z dziećmi jako niezbędny wa-
runek późniejszego ich szczęścia”.
Stwierdza on też, że „w wychowa-
niu nie można zapominać o środ-
kach nadprzyrodzonych”. Sam
Czarnek pisze, że Freud twierdził,

iż karanie może prowadzić do cho-
rób układu nerwowego, ale brak
kary skutkuje patologią, czego po-
twierdzenia na próżno można szu-
kać w różnych źródłach. Nowy mi-
nister edukacji uważa karę cielesną
za konieczność, a nawet oczywisto-
ść. Ponownie przytacza słowa
wcześniej wspomnianego pedago-
ga, według którego „Rodzicielskie
prawo kary fizycznej wynika bez-
pośrednio z prawa naturalnego”.
Zalewski uważa też, że nauczyciele
także powinni stosować takie kary,
ponieważ „stoją na straży porządku
społecznego”, co popiera Czarnek.

Czy będzie to plan na szkołę no-
wego ministra?

Monika LISIAK

Nominacja Przemysława Czarnka wzbudziła wiele kontrowersji
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samo stanowisko już budzi niepo-
kój. Przykładów dostarcza literatu-
ra: Ministerstwo Prawdy, Minister-
stwo Pokoju, czy nawet Miłości
oraz Obfitości to nazwy, które po
raz pierwszy pojawiły się w powie-
ści „Rok 1984” George’a Orwella
już w 1949. Ponad pół wieku pó-
źniej demokratyczne państwo,
będące częścią Unii Europejskiej,
planuje wprowadzić do rządu stano-
wisko, którego nazwa sugeruje in-
gerencję w zespół prywatnych po-
glądów jednostki na świat i życie.
Bez zbędnego dramatyzmu, brzmi
to co najmniej niepokojąco. Jaki bę-
dzie kolejny krok?

Między rzeczywistością, a
dziełem Orwella, można dostrzec
coraz więcej paralelizmów. Ostat-
nie działania policji przypominają
Policję Myśli, która na kartach po-
wieści sprawowała terror w imie-
niu partii. Minione miesiące pro-
testów pokazały, że również w Pol-
sce można spodziewać się brutal-
ności ze strony służb munduro-
wych oraz absurdalności ich

działań. Sierpniowa „łapanka” na
Krakowskim Przedmieściu w War-
szawie była jednym z wielu tego
dowodów. Tamtego dnia 48 osób
trafiło na różne komisariaty, wśród
nich osoby niezwiązane z protes-
tem. Stało się tak nie tyle z powodu
propagandy, co polityki prowadzo-
nej przez rządzącą partię wobec
aktualnego „wroga” Polski. Tylko,
choć ta wrogość jest dziełem kłam-
stwa, miejsce nieistniejącego Gol-
dsteina (bohatera stworzonego
przez Orwella) zajmują dzisiaj
realne, znienawidzone i obrzydzo-
ne mniejszości.

Wraz z rekonstrukcją rządu po-
stawiono wiele znaków zapytania.
Tak w przypadku nowego ministra
edukacji, jak i możliwego „ministra
ds. światopoglądu”. Niezależnie od
powstania tego stanowiska, na ce-
lowniku ponownie pojawią się pod-
stawowe prawa człowieka, które od
dłuższego czasu są najwyższą
stawką w tej nierównej walce mię-
dzy partią a zwykłymi ludźmi.

Robert PŁACHTA

Według nowego ministra edukacji ktoś wmó-
wił kobietom, że najpierw mogą się realizować
zawodowo, a dopiero potem rodzić, przez co

rodzą one po 30 roku życia.Według Czarnka już dwudzies-
toletnie kobiety powinny zajmować się dziećmi i mieć ich
jak najwięcej. O stan rzeczy obwinił też feminizm, który
według niego„zbiera swoje śmiertelne żniwo”.

chodzi o przykładanie się do ni-
skiego poziomu dyskursu. Jakiś
czas temu w przestrzeni publicznej
pojawiła się sugestia, że jedną z
debat powinien moderować Joe
Rogan, prowadzący największego
dziś podcastu na YouTube. Pomysł
ten może się wydawać osobliwy i z
pewnością byłoby to złamanie gra-
vitas sytuacji (chociaż czy większe
niż obecność Donalda Trumpa?),
nie jest on jednak pozbawiony sen-
su. Bardzo cennym elementem Joe
Rogan Experience, jak i wielu in-
nych podcastów, jest natychmiasto-
we weryfikowanie informacji.
Każde źródło, cytat czy nagranie,
są natychmiast znajdowane i przy-
woływane. Pozwala to uniknąć sy-
tuacji, w których rozmówcy płon-

nie przerzucają się sprzecznymi in-
formacjami, a takich nie brakuje w
dużych mediach i nie brakowało w
debacie Trump-Biden. Jest to dość
cyniczne zachowanie ze strony me-
diów tradycyjnych, które tak często
winą za dezinformację obarczają
internet, samemu nie oferując war-
tościowej alternatywy.

Do tego wielcy pośrednicy rzę-
du Google faworyzują mainstrea-
mowe źródła informacji. Dlatego
niezależnie od popularności czy
oceny jakości materiału, informa-
cje produkowane przez CNN,
MSNBC, Fox News etc. wyświet-

lane są ponad bardziej zniuanso-
wanymi i często dogłębniejszymi
oraz rzetelniejszymi materiałami
niezależnych dziennikarzy i ko-
mentatorów takich jak Tim Pool
czy David Pakman.

Sytuacja jest tym poważniejsza,
że obaj kandydaci wyrazili w cza-
sie debaty opinie kontrowersyjne i
potencjalnie sprzeczne z konstytu-
cyjnym porządkiem w USA. Joe
Biden nie odpowiedział na pytanie
o zasadność sugerowanego przez
niego powołania dodatkowego sę-
dziego do Sądu Najwyższego w
przypadku (zupełnie uprawnione-
go) powołania jednego przez Do-
nalda Trumpa przed wyborami.
Aktualny prezydent natomiast już
teraz podważa wynik i prawo-

rządność nadchodzących wyborów
w związku z dużym odsetkiem
zdalnego oddawaniu głosów (pi-
szemy o tym na stronie 2). Są to
poważne problemy, w sprawie któ-
rych należy polityków przyciskać,
a zamiast tego widzowie debat
słuchają jak przerzucają się oni
oskarżeniami o zbyt częste granie
w golfa czy skończenie uniwersy-
tetu bez wyróżnień.

Ponad pół wieku byłaś nam, tele-
wizjo, najważniejszym informato-
rem. Dziękujemy ci za to i zmie-
niamy kanał.

Filip KACZMAREK

Która strategia okaże się skuteczniejsza?
Cóż, DonaldTrump już raz został
prezydentem. Joe Biden to jednak nie

Hillary Clinton – przewyższa ją charyzmą, a w kwestiach
gospodarczych i społecznych bliżej mu do przeciętnego
Amerykanina niż większości Partii Demokratycznej,
która ostatnimi laty mocno odbiła w lewą stronę.



Elewacja > Ludzie
Pod koniec września ktoś napisał

sprayem na elewacji budynku Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej
„twoje dziecko LGBT” i wymienił
imiona dzieci, które popełniły samo-
bójstwo z powodu prześladowań.
Przykre, że wspomniane napisy wy-
wołują dużo większe poruszenie niż
tragiczna śmierć.

– Dziś w nocy trójka zamaskowa-
nych osób dokonała aktu wandaliz-
mu na budynku, który zajmuje
szczególne miejsce w polskiej histo-
rii. Wandale, którzy niszczą zabytki,
są po prostu barbarzyńcami. Mamy
nadzieję, że policja jak najszybciej
złapie sprawców, a sąd ich przykład-
nie ukarze! – taki wpis o wydarze-
niu zamieścił na Twitterze minister
edukacji, Dariusz Piontkowski.

Po wypowiedzi ministra, w obrę-
bie aplikacji rozgorzała burza. Jak
często bywa w takich sytuacjach,
pojawiło się zarówno wiele krytyki,
jak i słów poparcia dla cytowanej
wypowiedzi.

– Szkoda, że bolą cię napisy na
budynku a nie samobójcza śmierć
dzieciaków, których to imiona zos-

tały zapisane. Niech wam przypomi-
nają, że macie krew na rękach. Sza-
cun dla grupy, która to zrobiła. (pi-
sownia oryg.) – napisał użytkownik
@FrozenBreadLoaf.

– Można politycznie spierać się,
kłócić i wymieniać zdania, nawet w
ostrej polemice, ale nie wolno nisz-
czyć mienia, to cholerny wanda-
lizm, patrzę czasami na elewacje
wyremontowane i klika dni poniżej
ktoś to niszczy. Czemu taki ktoś nie
wymaluje siebie farba i jue stanie na
ulicy? (pisownia oryg.) – napisał
@MRanuszkiewicz.

Wymienione wyżej przykłady
twittów należą do tych łagodniej-
szych. Niestety, mimo kontrowersji,
które urosły wokół zdarzenia, nie
widać wielkich szans na zmianę
podejścia polityków do dyskrymina-
cji mniejszości. Oczywiście, popie-
ranie wandalizmu nie jest niczym
dobrym. Nie zmienia to faktu, że
minister Piontkowski w pierwszym
odruchu nie odniósł się do śmierci
tych dzieci. Uporczywe ignorowa-
nie trudnych tematów i odwracanie
kota ogonem przez osoby publiczne
pogarsza tylko skalę problemu.

Psycholog na już
Na około 20 tys. polskich szkół

przypada 10,8 tys. psychologów.
Oznacza to, że prawie połowa
uczniów i uczennic w naszym kraju
nie ma dostępu do darmowej pomo-
cy psychologicznej. Kwestia zatrud-
nienia odpowiedniej liczby psycho-
logów w szkołach jest bardzo
ważna, ponieważ dzieci dużo szyb-
ciej mogłyby porozmawiać o swo-
ich problemach z fachowcem. Sza-
cuje się, że około 20% młodych lu-
dzi w Polsce ma problemy wska-
zujące na zaburzenia psychiczne.
Tym bardziej więc zastanawia, że
prawie 50% szkół w Polsce nie za-
trudnia specjalistów pierwszego
kontaktu. W połowie września
uczniowie wzięli sprawy w swoje
ręce. Z pomocą Fundacji na rzecz
Praw Ucznia, złożyli w Sejmie pro-
jekt nowelizacji ustawy Prawo oś-
wiatowe, zakładający zmiany w tej
kwestii. W przedstawionym przez
nich dokumencie znajdują się
wzmianki m.in. o obowiązku za-
trudniania psychologa w każdej
szkole, a także propozycja zakresu
jego obowiązków. Specjalista za-
trudniony w placówce edukacyjnej
miałby nie tylko udzielać uczniom
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, ale też prowadzić badania,
w tym diagnozować indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne ba-
danych uczniów. – Wprowadzony
ma (…) zostać obowiązek zapew-
nienia psychologowi szkolnemu od-
rębnego pomieszczenia, dzięki cze-
mu osoba, która prosi o pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną, będzie

miała zapewnione poczucie bezpie-
czeństwa oraz prywatności. Nikt nie
chce przecież, by osoby trzecie
słyszały o jego problemach. Dlatego
tak ważne jest, by istniało w szkole
miejsce, które będzie pozwalało na
wyłączny kontakt na linii psycho-
log-osoba otrzymująca pomoc (nie
musi być to przecież tylko uczeń;
mogą to być też nauczyciele, pra-
cownicy czy rodzice) – piszą inicja-
torzy projektu na swojej stronie in-
ternetowej. Teraz muszą zebrać 100
000 podpisów.

Celebryckie„idź pobiegać”

Kryzys psychiatrii w Polsce wy-
korzystuje również świat influence-
rów i kampanii reklamowych. Nie-
pokoją nieprzemyślane akcje marke-
tingowe czy promowanie niepo-
twierdzonych naukowo metod le-
czenia zaburzeń psychicznych przez
celebrytów. W ostatnim czasie jeden
ze sklepów odzieżowych zrobił
kampanię reklamową, która sugero-
wała, że nowe ubrania są antidotum
na depresję.

Z kolei Blanka Lipińska na swo-
im InstaStory zaczęła promować su-
plement diety, który ma rzekomo
przezwyciężać stany depresyjne. –
Naprawdę życie nie musi tak wy-
glądać, że budzicie się rano i nie
wiecie po co macie wstać z łóżka.
Wiem, bo kiedyś też tak miałam i
sobie poradziłam z tym sama. Nato-
miast w tym momencie jest bardzo
dużo rzeczy, które mogą was wspo-
móc. Takim właśnie wspomaga-
czem jest ***, który po pierwsze
postawi Was psychicznie na nogi, a
po drugie da wam moim zdaniem
taką siłę do tego, żebyście ruszyły
dalej i robiły te kroczki – mówiła
celebrytka na swoim Instagramie.
Powyżej opisane zachowania są nie
tylko nie na miejscu, ale przede
wszystkim są wysoce szkodliwe
społecznie. Konserwują one stereo-
typowe przekonania o niskiej
szkodliwości depresji.

Bezrefleksyjne wypowiedzi poli-
tyków, hierarchów Kościoła i celeb-
rytów, ciągłe próby polaryzacji
społeczeństwa i brak przykuwania
wystarczającej uwagi do opłakanego
stanu psychiatrii dziecięcej w Pol-
sce. To wszystko składa się na
ciągle pogarszające się zdrowie
obywateli naszego kraju, zwłaszcza
tych najmłodszych. Radykalne
zmiany w tej kwestii są nie tylko
potrzebne, ale konieczne. Warto pa-
miętać, że UAM oferuje darmową
pomoc psychologiczną dla swoich
studentów. Dbajmy o swoje zdrowie
psychiczne i wspólnie edukujmy się
na jego temat.

Oliwia TROJANOWSKA
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„koszt budowy całodo-
bowego oddziału psy-
chiatrii dziecięcej to 4

mln zł, a koszt Muzeum
disco Polo to 11 mln zł”.

napisał Janusz Schwert-
ner na Twitterze. Tymcza-
sem liczba prób samobój-

czych wśród dzieci w na-
szym kraju ciągle rośnie.

Polska pod tym wzglę-
dem jest już na drugim

miejscu w europie.

Według raportu UNI-
CEF-u zatytułowanego
„Świat zależności.

Czynniki wpływające na jakość
życia dzieci w krajach bogatych”
prawie dziewięć na 100 tys. polskich
dzieci w przedziale wiekowym 15-
19 lat popełnia samobójstwo. Staty-
styki Komendy Głównej Policji mó-
wiące o liczbie prób samobójczych
w grupie wiekowej 7-12 lat, poka-
zują, że w 2019 roku wzrosła ona
prawie o 80% względem roku po-
przedniego (z 26 do 46). Wśród na-
stolatków (13-18 lat) to 746 prób sa-
mobójczych w 2018 roku i 905 rok
później. Z raportu Fundacji Dajmy
Dzieciom Siłę wynika, że Polska pod
względem samobójstw wśród dzieci
i młodzieży w Europie zajmuje dru-
gie miejsce.

W lutym Janusz Schwertner ob-
nażył opłakany stan polskiej psy-
chiatrii. Jego wstrząsający reportaż
zatytułowany „Miłość w czasie za-
razy” opowiada tragiczną historię
Wiktora i Kacpra. Obaj chłopcy byli
prześladowani przez rówieśników.
Powodem nagonki były uprzedzenia
i homofobia. Koniec historii Wikto-
ra był tragiczny – chłopiec rzucił się
pod warszawskie metro. Kacper nie
mógł pogodzić się ze śmiercią naj-
bliższej mu osoby. Obaj wylądowali
wcześniej na oddziale psychiatrycz-
nym w Józefowie pod Warszawą
i obaj zostali tam niejednokrotnie
dotkliwie zranieni. Zakrwawiona po-
ściel, gwoździe wystające z łóżek,
czy przerażające napisy – deklaracje
na ścianach o samobójstwie, to tylko
część tego, z czym mierzą się pa-
cjenci opisanego przez dziennikarza
oddziału psychiatrycznego.

Schwertner w wywiadzie dla Ra-
dia TOK FM powiedział, że tytuł re-
portażu nawiązuje do słów abp Jęd-
raszewskiego, który bez skrupułów
mówił o „tęczowej zarazie”. Autor
przejmującego tekstu nie tylko ob-
nażył tragiczny stan psychiatrii w
Polsce, ale również wykazał, jak
mający uprzedzenia i władzę ludzie
w podły sposób wykorzystują
mniejszości do utrzymywania po-
parcia. To nie tylko uczniowie są
winni prześladowaniom, które do-
tknęły obu chłopców i każdego dnia
dotykają wielu polskich dzieci. To
język polityków i hierarchów Koś-
cioła pobudza dzisiaj do nienawiści.
Niszczy życia.
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Na około 20 tys. polskich szkół przypada 10,8
tys. psychologów. Oznacza to, że prawie
połowa uczniów i uczennic w naszym kraju nie
ma dostępu do darmowej pomocy psycholo-

gicznej. Kwestia zatrudnienia odpowiedniej liczby psycho-
logów w szkołach jest bardzo ważna, ponieważ dzieci dużo
szybciej mogłyby porozmawiać o swoich problemach z fa-
chowcem.

Psychiatria dziecięca?
(Niemal) nie istnieje

Liczba prób samobójczych ciągle wzrasta
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być głosem tych osób, które w swo-
jej sprawie nie wystąpią. Obecnie
widzimy, że wiele grup zabiega o
swoje prawa i poczucie autonomii.
Natomiast osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną często są tego
pozbawione. W związku z tym na-
szą misją jest pokazywać, że można
tworzyć Wspólnotę z takimi osoba-
mi, być z nimi w takich relacjach, o
jakie zabiegamy w naszych do-
mach. To przemienia też osoby
sprawne, a nie tylko stanowi zabez-
pieczenie potrzeb osób z niepełnos-
prawnością.

Międzynarodowa fundacja –
brzmi dumnie – jak zmagacie
się z pandemią?

Aleksandra: Zajmuję się fundrai-
singiem Wspólnoty, czyli głównie
promocją i zbieraniem funduszy. W
czasie pandemii jest dużo więcej
wyzwań, ale doświadczamy też nie-
samowitej ofiarności ludzi. Na po-
czątku lockdownu poruszyło mnie
to, że jeden z wolontariuszy naszej
Wspólnoty postanowił rzucić swoją
pracę i zamieszkać w domu L’Ar-
che. Natomiast dwie asystentki
tymczasowo opuściły swoje miesz-
kania i na dwa miesiące zamiesz-
kały w domu Wspólnoty, poddając

się także zaleconej nam kwarantan-
nie.

W jaki sposób odbywają się
warsztaty dla podopiecznych?

Aleksandra: L’Arche w Poznaniu
to domy stałego zamieszkania dla
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, w których jest też czas na
rysowanie czy malowanie. Jednak
większość mieszkańców naszych
domów w tygodniu uczęszcza na
Warsztaty Terapii Zajęciowej
(WTZ), prowadzone przez inne or-
ganizacje. Np. Artur codziennie
chodzi do WTZ Krzemień i robi
tam piękne mydła. Mówi z dumą,
że to jego praca.

Michał: WTZ-ty miały na celu
przygotowanie osób z niepełnos-
prawnościami do otwartego rynku
pracy.

Ala: Gdy zaczynaliśmy naszą
działalność 26 lat temu, otworzyliś-
my także pracownię terapii dla na-
szych mieszkańców. Chcieliśmy,
aby mieli poczucie, że naprawdę
pracują, a ich praca jest wartościo-
wa i potrzebna. Przedmioty, które
wykonywali, miały świadczyć o ta-
lentach ich twórców i przekonywać
ludzi spoza L’Arche do naszej
działalności i do uznawania osób z

niepełnosprawnością intelektualną
za ludzi godnych szacunku. Po kil-
ku latach pomieszczenia pracowni
okazały się zbyt małe i ciasne, dla-
tego z czasem przenieśliśmy się do
innych ośrodków i WTZ-tów.

Bierzecie pod uwagę, że wasi
podopieczni będą mogli w
przyszłości pracować?

Tak, aczkolwiek temat jest szero-
ki. Z jednej strony chodzi o możli-
wości osób z niepełnosprawnościa-
mi. Z drugiej o skonstruowany sys-
tem, przez który nie jest łatwo zna-
leźć pracę osobom ze stopniem nie-
pełnosprawności. Istotne jest przy-
gotowanie społeczeństwa do
współpracy z tymi osobami. W na-
szej Wspólnocie staramy się nie sto-
sować terminów podopieczny i
opiekun, ponieważ to wprowadza
poczucie hierarchii, która nie od-
zwierciedla takich relacji w Wspól-
nocie, o jakie nam chodzi. Wszyscy
pomagamy sobie wzajemnie, a
każdy ma swoją „specjalizację” w
udzielaniu pomocy.

Czy organizujcie wszelkiego
rodzaju akcje i zbiórki charyta-
tywne?

Aleksandra: Tak, ale niektóre z
wydarzeń inni organizują dla nas.
Niedługo odbędzie się charytatyw-
ny koncert na rzecz Arki w Katolic-
kiej Szkole im. Stanisława Kostki.
Można zobaczyć tam przedstawie-
nie, w którym wezmą udział prawie
wszyscy mieszkańcy naszych do-
mów. Będzie też licytacja, na którą
zostanie wystawionych wiele cen-
nych przedmiotów stworzonych
przez ludzi z Arki.

Ala: Bardzo nas cieszy inicjatywa
CK ZAMEK polegająca na tym, że
Pani Grażyna Wydrowska – aktorka
– tworzy spektakle z grupą ,,Jest jak

jest”. Większość aktorów to osoby z
niepełnosprawnością intelektualną –
również z naszej Wspólnoty.

Jaką drogą docierają do was
wolontariusze?

Ala: O naszym istnieniu dowia-
dują się od znajomych czy z
różnych ogłoszeń. Przychodzą do
nas, bo jak mówią – chcieliby po-
magać. Niektórzy decydują się być
asystentami, zamieszkać w domach
L’Arche przez kilka miesięcy, rok, a
nawet dłużej. Inni mają trochę wol-
nego czasu i wtedy umawiamy się
na taką ilość czasu, jaką mają do za-
oferowania. Zawsze pytam, co lubią
robić. I tak, jedni chcą zająć się po-
rządkami, inni prasowaniem, zaku-
pami, pracami ogrodowymi czy grą
w Chińczyka z naszymi mieszkań-
cami. Jeszcze inni pomagają nam
tworzyć ulotki i foldery lub organi-
zować wydarzenia promujące
działalność Arki. Jesteśmy wdzięcz-
ni za każdego, kto chce nam pomóc.
Wiara jest dość ważnym dla nas
aspektem, gdyż L’Arche ma katolic-
kie korzenie. Wiele osób przycho-
dzi tu, mając nadzieję, że będzie
mogło praktykować swoją wiarę.
Jednak nie tylko osoby wierzące są
tu mile widziane. To różnorodne
środowisko, od wieku i zawodu po
wyznanie religijne. Jest to niesamo-
wite bogactwo.

Co jest potrzebne do zbudowa-
nia dobrze prosperującej, ro-
dzinnej Wspólnoty?

Ala: Otwartość na drugiego
człowieka i gotowość pójścia w nie-
znane. Jeżeli ktoś postanowi sobie,
że będzie po jego myśli, pewnie to
się nie uda. Do budowania Wspól-
noty potrzeba otwartych serc i zaan-
gażowania w misję. Niektórzy szu-
kają pracy i takie osoby też przyj-
mujemy. Bez odkrycia pasji nie uda
się budować Wspólnoty. Osobom z
niepełnosprawnością intelektualną
pragniemy zapewnić godne warunki
życia w domach naszej Wspólnoty.
Stąd oprócz wiernych i oddanych
asystentów-przyjaciół potrzeba też
pieniędzy. To bardzo ważne, by
osoby te miały własny pokój, bli-
skich i kompetentnych ludzi obok i
dobre życie. Dlatego zabiegamy o
darczyńców, którzy chcieliby
wspierać nas doraźnie lub regular-
nie nawet niewielką kwotą. Potrze-
bujemy środków na życie bieżące,
ale i na inwestycje. W ubiegłym
roku otrzymaliśmy budynek, w
którym chcielibyśmy otworzyć
trzeci dom naszej Wspólnoty i
przyjąć kolejne osoby z niepełnos-
prawnością intelektualną. Wiele ta-
kich osób oczekuje na miejsce u
nas. Niestety, koszty remontu bu-
dynku i dostosowania do wymaga-
nych standardów są ogromne.
Mamy nadzieje, że dzięki dobrym
ludziom uda nam się zebrać po-
trzebne środki tak, jak udało się na
te domy, które już istnieją, i naszą
26 letnią działalność. Zapraszamy
każdego do zaangażowania się w
L’Arche.

Rozmawiała Anna PRZYBYLAK

Pomoc tym, którzy sami
nie są w stanie domagać

się swoich praw – czy to
nie stało się modne? na-

wet jeśli tak, to co stoi na
przeszkodzie, aby za tym

podążać? Wiele osób,
szukając swojego miejs-

ca na ziemi, znalazło je w
domach Fundacji L’arche

w Poznaniu. Miałam
przyjemność rozmawiać
z dyrektorem tej Wspól-
noty, Michałem Talarem

oraz jej członkiniami –
alą (aleksandrą na-

wrocką) i aleksandrą
Jastrząbek.

L’arche to miejsce, w którym
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i osoby intelek-
tualnie sprawne dzielą razem
życie codzienne, pracę i wypo-
czynek oraz budują relacje
przyjaźni. Co wiedzie was w
tym działaniu?

Michał: W Poznaniu jesteśmy od
26 lat. Widząc kolejnych asysten-
tów i wolontariuszy, którzy do nas
przychodzą, staje się to dla nas siłą
napędową. Pomimo trudności czy
niestałości świata – zwłaszcza w
dobie koronawirusa, poczucia
ciągłego zagrożenia, trwamy w
swoich dążeniach. Widzimy owoce
naszego wieloletniego działania. W
systemie społecznym jesteśmy
miejscem, które możliwie jak naj-
bardziej daje osobom z niepełnos-
prawnością intelektualną możliwość
rozwijania siebie oraz życia w wa-
runkach zbliżonych do rodzinnych.

L’arche – z francuskiego arka –
to miejsce miało być schronie-
niem?

Michał: Takie było założenie.
Arka powstała jako odpowiedź dla
dużych placówek, które nie były na-
stawiane na podmiotowość, z krzy-
ku o poszanowanie godności tych
osób. W ciągu dziesięcioleci rozwi-
nęła się w międzynarodowy ruch,
który wspiera na całym świecie
osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną.

Są z wami tylko studenci czy
też osoby pracujące?

Michał: Trudno łączyć pracę za-
wodową z mieszkaniem tutaj, ale
siłą rzeczy otwieramy się na różne
formy zaangażowania. Dążymy do
tego, aby osoby chcące być asysten-
tami mieszkającymi w domach
L’Arche w Poznaniu, czy tez an-
gażować się w działalność Wspól-
noty przez wiele lat, były tu zatrud-
niane.

na jakich wartościach opiera-
cie swoją działalność?

Michał: Głoszenia daru osób z
niepełnosprawnością intelektualną i
ich godności. Ważne, że możemy
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Gdy zaczynaliśmy naszą działalność 26 lat
temu, otworzyliśmy także pracownię terapii
dla naszych mieszkańców. Chcieliśmy, aby

mieli poczucie, że naprawdę pracują, a ich praca jest wartoś-
ciowa i potrzebna. Przedmioty, które wykonywali, miały
świadczyć o talentach ich twórców i przekonywać ludzi
spoza L’Arche do naszej działalności i do uznawania osób z
niepełnosprawnością intelektualną za ludzi godnych sza-
cunku.

W poszukiwaniu
człowieczeństwa

Wspólnota Fundacji L’Arche
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Serial zadebiutował na Net-
flixie 19 września. Obraz
na pograniczu dramatu,

dreszczowca i horroru to prequel
znanej powieści Kenego Keseya –
„Lot nad kukułczym gniazdem”.
Serialową postać głównej bohaterki
stworzyli na podstawie książki
reżyserzy serialu – Ryan Murphy
oraz Evan Romansky. Intryga, ta-
jemnica oraz refleksja nad wielora-

kością natury ludzkiej wyraźnie
kreślą ramy tej niezwykłej opowie-
ści dla dorosłych. Opowieści, w
której niemal bez wyjątku każdy
bohater cierpi na (nie)zdiagnozo-
waną chorobę psychiczną lub, men-
talnie zagubiony, mierzy się z de-
monami przeszłości.

Kim Pani jest, siostro Ratched?

Obrazowi zdecydowanie nie bra-
kuje silnych ról kobiecych, ponie-

waż to właśnie żądne władzy pie-
lęgniarki Mildred (Sarah Paulson) i
Betsy (Judy Davis), sekretarka Gu-
bernatora stanu Gwendolyn (Cynt-
hia Nixon), jak i krwiożercza mi-
lionerka Lenore (Sharon Stone) re-
prezentują kobiety samowystar-
czalne i wytrwałe. To doskonałe
przedstawicielki oswobadzającego
się spod patriarchalnych więzów
feminizmu XX wieku. Siostrę Mil-
dred Ratched poznajemy jako nie-
bezpieczną intrygantkę gotową po-
święcić wszystko, by zdobyć pracę
pielęgniarki w miejscowym szpita-
lu psychiatrycznym. Wydaje się
gotowa zawrzeć pakt z samym
diabłem, grając na niezliczoną ilo-
ść frontów przed nowopoznanymi
bohaterami. Widzom jawi się jako
sklepowa złodziejka oraz chłodna
i zimna manipulantka, a to wszyst-
ko z równoczesnym obrazem
empatycznej siostry, eleganckiej
oraz dystyngowanej kobiety, jak

a każdą uwiedzioną kobietę traktuje
niczym zdobycz, kolejną zabawkę
do kolekcji. Ułożona z największą
dbałością fryzura i nienaganny strój
to znaki rozpoznawcze agenta, który
mimo swoich drogich materialnych
atrybutów nie jest nieśmiertelnym
herosem. Nieraz przez swoją nie-
uwagę i nieokrzesanie Bond balan-
suje na krawędzi. Connery nie udaje
niezniszczalnego bożka, lecz prze-
ciwnie – pozwala widzom oglądać
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13 powieści oraz 3 zbiory
opowiadań napisanych

przez iana Fleminga wy-
wołały ogólnoświatową

fascynację Jamesem
Bondem. Ta niewyczer-

pująca się inspiracja
nakłoniła kolejnych oś-

miu pisarzy, do stworze-
nia aż 25 powieści opi-

sujących dalsze losy
agenta 007. Mija właśnie
58 lat od premiery pierw-

szej ekranizacji książek
Fleminga –„doktor no”,

lecz filmy o brytyjskim
szpiegu nie mają końca.

W przyszłym roku na
ekranach kin pojawi się
kolejny, już dwudziesty

piąty film o Bondzie –
„nie czas umierać”.

Sean Connery siedmiokrotnie
zagrał postać Jamesa Bon-
da, a przez wielu miłośni-

ków serii do dzisiaj uważany jest za
jego najlepsze filmowe wcielenie.
Jednak jaki był Bond w latach 60.
i jak ukierunkował jego postać sam
Connery? Na pewno określić go
można jako eleganckiego kobiecia-
rza, którego osobisty urok i
obezwładniający czar stanowią tajną
broń. To też z pewnością gadżeciarz,
z pasją podchodzący do najnow-
szych technologii, jakie serwują mu
brytyjskie służby specjalne. Znawca
drogich alkoholi oraz urodzony kie-
rowca luksusowych samochodów.
W stosunku do płci przeciwnej bywa
jednak bezczelnym szowinistą,

Żyje się tylko 25 razy

W luksusowym szpitalu osobliwości
Północna kalifornia. rok 1947. niewyleczone powo-
jenne traumy przeszłości nachodzą spowity tajem-
nicą zakład psychiatryczny w Lucii. do małego nad-
morskiego miasteczka przybywa tajemnicza kobieta
– Mildred ratched – a wraz z nią seria niefortunnych
zdarzeń. Scenografia i barwy kostiumów przypomi-
nają widzom kolorowy świat z filmów Wesa anderso-
na. nic bardziej mylnego. Bowiem„ratched”to
mroczna makabreska żywcem wyjęta z horroru.

agenta jako mężczyznę, który wielo-
krotnie przegrywa kluczowe bitwy.
Nigdy nie przegrywa jednak wojen.

Ewolucja 00�

Po pięciu częściach z Connerym
krótki epizod jako Bond miał Geo-
rge Lazenby, dzisiaj przez wielu
jednak w tej roli zapomniany. „W
tajnej służbie Jej Królewskiej Moś-
ci” to jedyny film z serii o brytyj-

skim szpiegu, w którym zagrał La-
zenby – ówczesny model wystę-
pujący tylko w reklamach. Bond
powraca tutaj nieco młodszy i bar-
dziej wyluzowany, cechuje go spor-
towy chart ducha i młodzieńcza
nonszalancja. Debiutujący na ekra-
nie Lazenby udowadnia, iż James
może się zakochać. Jawi się jednak
jako bardziej naiwne wcielenie
agenta, który zamiast miłosnych
podbojów, wybiera ślub z nowopoz-

naną ukochaną. Alpejskie akrobacje
narciarskie aktora i sensacyjny cha-
rakter filmu można uznać za jego
zalety. Po kolejnych dwóch filmach
z Seanem Connerym, w 1973 do
roli w „Żyj i pozwól umrzeć” obsa-
dzony zostaje sir Roger Moore, naj-
starszy aktor (wówczas 45-letni)
rozpoczynający przygodę z postacią
Bonda. Ten dystyngowany elegant
przypominający Cary’ego Granta
prezentuje się jako czarujący agent
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Główna bohaterka ma wiele twarzy

Do sześciu sylwetek aktorów, po odejściu Daniela Craiga dołączy siódme wcielenie agenta.
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Dotykasz? Wygrywasz!

Co roku jego późne wy-
krycie jest główną przy-
czyną śmierci około pię-

ciu tysięcy Polek. Co roku
ponad 18 tysięcy kobiet

słyszy słowa, które
brzmią niczym wyrok –

„ma Pani nowotwór złoś-
liwy piersi”. Według da-

nych zgromadzonych
przez krajowy rejestr

nowotworów w naszym
kraju rak piersi znajduje

się na pierwszym miejscu
wśród wszystkich diag-
nozowanych nowotwo-

rów. Mimo wielu kampa-
nii społecznych Polki na-

dal zapominają o podsta-
wowej profilaktyce,

którą jest proste samo-
badanie.

Już po raz dziewiąty ruszyła
kampania DOTYKAM=WY-
GRYWAM, w ramach której

celebryci oraz gwiazdy zachęcają
kobiety do profilaktyki piersi. Istot-
ność działań, które podejmuje orga-
nizacja, potwierdzają zgromadzone
przez jej ekspertów dane. Po pierw-
sze, regularne, comiesięczne i pra-
widłowe samobadanie wykonuje je-
dynie 2-3% kobiet. Podstawowej
profilaktyki zdrowotnej, która może
uratować im życie, nie wykonuje
ponad 80% Polek. Tak niska świado-
mość społeczna dotycząca raka pier-
si wynika z wielu przyczyn. Jedną z
nich, być może najważniejszą, jest
brak odpowiedniej edukacji wśród
dziewczynek. Aż 78% dziewcząt w

wykonanym przez fundację badaniu
przyznało bowiem, że ich mamy
nigdy nie rozmawiały z nimi na te-
mat zdrowia piersi. Brak podstawo-
wej edukacji prowadzi również do
powstania wielu mitów na temat
raka piersi. Aż 40% badanych
dziewcząt wierzy, że przyczyną tej
choroby może być działanie anty-
perspirantów, emitowanie fal radio-
wych, opalanie się czy nawet posia-
danie dużego rozmiaru piersi. Są to
oczywiście mity, które prowadzą je-
dynie do szkodliwej dezinformacji.

Pokochać swoje piersi

Kolejnym ważnym aspektem, na
który zwracają uwagę twórcy kam-
panii, jest fakt, że wiele kobiet nie

akceptuje wyglądu swojego biustu.
Co druga dziewczyna w Polsce
uważa, że jej piersi są zbyt małe lub
zbyt duże. Również niemalże co
druga kobieta, która została już
mamą, nie akceptuje swojego bius-
tu. W związku z tym, jednym z ce-
lów kampanii, o czym mówiła mię-
dzynarodowa ekspertka brafittingu
i jedna z twórczyń projektu, Izabela
Sakutova, jest to, by Polki „odcza-
rowały relacje ze swoim biustem”.

Pomóc w zmianie nastawienia na-
stolatek, a także dorosłych kobiet
może masowa edukacja, budowanie
świadomości dotyczącej potrzeby
akceptowania siebie oraz dobór od-
powiedniego stanika. Przy doborze
pasującej bielizny warto konsulto-
wać się z fachowcem, czyli Braffi-
terem. Jest to człowiek, który spe-

cjalizuje się w tematyce pra-
widłowego doboru biustonosza. Ta-
kiego, który nie tylko podkreśli na-
sze atuty, ale również będzie wy-
godny oraz w dobrym rozmiarze.

� ton biustonoszy

O tym, jak trudną sztuką jest do-
bór odpowiedniego biustonosza,
świadczy fakt, że aż 82% kobiet ma
w swojej szafie przynajmniej jeden
stanik, którego nie używa. Dodatko-
wo, prawdopodobnie z powodu bra-
ku świadomości, wiele pań swój
najstarszy biustonosz nosi zbyt
długo. Według ekspertów dobrej ja-
kości stanik powinien wystarczyć
nam na około 200 noszeń. Tymcza-
sem aż 70% badanych kobiet zade-

klarowało, że swój najstarszy bius-
tonosz nosi ponad rok. Organizato-
rzy akcji i na to znaleźli rozwiąza-
nie.

Do końca października w wybra-
nych salonach braffitingowych w
cały kraju (ich listę znaleźć można
na stronie https://www.dotykamwy-
grywam.pl/recycling) panie mogą
oddać te biustonosze, które są w
dobrym stanie, a z których nie ko-
rzystają. W ramach nurtu eco zero
waste zostanie im nadane nowe
życie, a zebrane dzięki akcji środki
trafią do organizacji zajmujących
się profilaktyką raka piersi. W prze-
ciągu dotychczasowych ośmiu edy-
cji zebrano już niemal 6 ton biusto-
noszy. Oddawajmy więc nasze sta-
niki, dotykajmy i wygrywajmy!

Aleksandra KONIECZNA

Gwiazdorskie wsparcie dla kampanii
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i skrzywdzonej przez los osieroco-
nej niegdyś dziewczynki. Na tle
chorych uwięzionych w ścianach
zakładu Mildred nie sprawia
wrażenia osoby o zdrowych
zmysłach, lecz kobiety niebez-
piecznej i fatalnej. Przebieg rozwo-
ju postaci jest jednak tak jaskrawy
i wieloaspektowy, iż nie pozwala
traktować protagonistki w sposób
jednoznaczny, czarno-biały.

W czterech ścianach szaleństwa

Czarno-biały bynajmniej nie jest
i świat przedstawiony w „Ratched”,
w którym intensywne barwy wydają
się odciągać uwagę widzów od
ciemności tkwiącej w mieszkańcach
Lucii oraz tworzyć pozory normal-
ności. Uwodzicielska czerwień ust
oraz pełne szyku i wyrafinowania
kostiumy podkreślają kobiecość i
niezależność bohaterek, których
wygląd nawet w obliczu śmierci po-
zostaje nienaganny, a szminka nie-
rozmazana. Ciemny turkus pielęg-
niarskich fartuchów przywodzi na
myśl chłód i tajemnicę zakładu.

Mimo odnoszącego medyczne suk-
cesy dyrektora placówki, uzależnio-
nego od narkotyków doktora Ri-
charda Hanovera, miejscu daleko
do przełomowych uzdrowień czy
innowacyjnych rozwiązań. Niekon-
wencjonalne metody, takie jak lobo-
tomia przedczołowa czy hydrotera-
pia to realia rozwoju psychoterapii
lat 50. w USA.

„Ratched” bez wątpienia nie jest
dla wielu serialem lekkostrawnym.
To obraz trzymający widza w
ciągłym napięciu, którego historia
utkana jak z nici Ariadny, pozosta-
wia odbiorcom niewyraźne poszla-
ki i wskazówki kolejnych wyda-
rzeń. Nieprzypadkowo muzycznym
motywem serialu jest dynamiczny
poemat symfoniczny „Danse Ma-
cabre” Camille'a Saint-Saënsa, po-
nieważ to właśnie tematem śmierci
przesiąknięta jest akcja obrazu. Oś-
mioodcinkowa seria dostarcza wi-
dzom maximum wrażeń. Nie bra-
kuje w niej również rozlewu krwi,
makabrycznych zbrodni czy
wszechogarniającego szaleństwa.

Daria SIENKIEWICZ

Co druga dziewczyna w Polsce uważa, że jej
piersi są zbyt małe lub zbyt duże. Również nie-
malże co druga kobieta, która została już

mamą, nie akceptuje swojego biustu.

aż siedmiokrotnie. Niekiedy uka-
zując Bonda dramatycznie i po-
ważnie, jak i nieraz nazbyt żartobli-
wie i kiczowato. Bond z pozytyw-
nym nastawieniem i dużą dawką
humoru to nowość, jednak jego ele-
gancja oraz słabość do pięknych ko-
biet to element stały. Dzięki uprzej-
mości, klasie i szykowi wdaje się w
liczne romanse, które często spro-
wadzają na niego duże kłopoty.
Mimo to zdecydowanie bliżej mu
do gentlemana niż jego poprzedni-
kowi.

Mission Impossible?

Timothy Dalton pojawia się na
ekranie w 1987 roku. Publiczność
zobaczy go jako odtwórcę super-
szpiega tylko dwa razy. Bywa ro-
mantyczny, jednak to profesjona-
lizm i konsekwentność kierują nim
w powierzonych mu obowiązkach.
W jego wykonaniu sylwetka Bonda
zbliża się znacznie do książkowego
oryginału, a filmy posiadają odś-
wieżony szpiegowski charakter.
Blask sławy w „GoldenEye” należy
już jednak do Pierce’a Brosnana,
który na ekranie pojawi się jeszcze
trzy razy. 007 w kreacji Brosnana to
prawdziwy heros znający tajemne
sztuki walki, jak i znawca samocho-
dów oraz wszelkich innych środ-
ków komunikacji. Bond bez żad-
nych trudności zalicza skok z prze-
paści do spadającego samolotu, by
na chwilę przed katastrofą przejąć
stery. Oprócz umiejętności piloto-
wania, potrafi również kierować ro-
syjskim czołgiem czy pędzić swoim
supernowoczesnym Astonem Marti-
nem po stromych austriackich
urwiskach. Brosnan porzuca rea-
lizm postaci Daltona, stając się nad-
ludzki oraz niezniszczalny. Wątek
fantastyczny wydaje się też deter-
minować jego seksapil – żadna ko-
bieta nie potrafi oprzeć się Bondo-

wi, nawet inteligentna i samowys-
tarczalna programistka Natalia, w
którą to rolę wcieliła się przepiękna
Polka – Izabella Scorupco.

„Casino Royale” z Danielem
Craigiem w roli 007 to już zupełnie
nowy, inny klimat niż w początko-
wej serii z Connerym. Superagent
to już nie „mizoginiczny dinozaur”
i „relikt zimnej wojny” jak M (Judi
Dench) określiła jego poprzednika.
Smoking Bonda dawno nie był tak
dobrze skrojony, jak teraz, a lu-
ksus, którym się otacza, tak wy-
kwintny. W pościgach z bronią
Craig udowadnia, że zna i ćwiczy
parkour, a wielozadaniowość nie
stanowi dla niego przeszkody. Pre-
cyzja strzału przy prowadzeniu sa-
mochodu z wyrwanymi drzwiami,
czy podczas jazdy motorówką nie
są dla niego wyzwaniem. Często
popełnia jednak błędy i nieraz led-
wo uchodzi z życiem. Nie potrze-
buje efektownych gadżetów, nie
zawsze przejmuje się, czy jego
Martini będzie wstrząśnięte i nie-
zmieszane oraz nie zależy mu na
niesplamionej reputacji. Mimo
chłodu w aurze bycia, jak i w od-
cienia oczu, James zrzuca swoją
pozornie pancerną skorupę już w
„Casino Royale” – szczerze zako-
chuje się w Vesper (Eva Green),
pracującej dla MI6. Tworzy praw-
dziwą więź, niezdeterminowaną
przez pożądanie, lecz kierowaną
głębokim uczuciem. Bond rezyg-
nuje nawet ze swojej posady, a to
wszystko z miłości do kobiety. Da-
niel Craig żegna się już jednak z
kultową rolą, której historię i cha-
ryzmę zbudował na nowo. „Nie
czas umierać” to piąty, ostatni z
jego udziałem obraz, którego datę
premiery już dwukrotnie przesunię-
to ze względu na rozwój pandemii.
Na kinowym ekranie zobaczymy
go dopiero 2 kwietnia 2021 roku.

Daria SIENKIEWICZ
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�. Chistopher Berry-Dee ,, Rozmowy z
psychopatami. Podróż w głąb umysłów
potworów”

Książka zdecydowanie kierowana do
czytelników o mocnych nerwach. W tej
serii wywiadów kryminolog Beryy-Dee
przedstawia rozmowy z przestępcami,
którzy zostali skazani za brutalne mor-
derstwa. Jest to podróż po skompliko-
wanym umyśle morderców, w poszuki-
waniu odpowiedzi na pytania, co nimi
kieruje, co czują, a także jakie wnioski z
tego płyną.

4. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ,,Święte
słowo”

Powieść przenosi czytelnika na Islan-
dię, gdzie Edda i jej brat Einar zostają
wplątani w spisek tajemniczych sił, które
chcą zmienić losy świata. Rodzeństwo
kryje przed sobą mroczne sekrety, a jed-
nocześnie stanowi swoje absolutne prze-
ciwieństwa. Kiedy Edda znika w dziw-
nych okolicznościach, Einar nie cofnie
się przed niczym, aby ją odszukać.

�. Diana Brzezińska ,,Zaufasz mi”

Fabuła książki dotyczy serii samo-
bójstw młodzieży w Szczecinie. Para
policjantów, Ada Czarnecka i Krystian
Wilk, stają przed trudnym zadaniem roz-
wiązania śledztwa, które stanowi duże
wyzwanie. Zgony okazują się być ze
sobą powiązane, a policjanci muszą się
zmierzyć nie tylko z tą tajemniczą
sprawą.

Nowości wydawnicze zachęcają swoimi okładkami
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Każdy lubi inny gatunek lite-
racki, dlatego dla niektórych
największe klasyki nie są

warte uwagi, a inni trzymają na swo-
ich półkach prawdziwe białe kruki.
Rok 2020 w większości przebiega pod
znakiem pandemii, kwarantanny i
zdalnej pracy. W tych trudnych chwi-
lach możemy liczyć na nowe, literac-
kie propozycje.

1. Piotr Trybalski ,,Gdyby to nie był
Everest... – Leszek Cichy”

Trybalski wysłuchał historii
dwóch himalaistów, Cichego i Wie-
lickiego, którzy jako pierwsi na
świecie zdobyli Mount Everest zimą.
Miało to miejsce 17 lutego 1980
roku, ale emocje, jakie towarzyszyły
temu wydarzeniu, nie opadły do
dziś. Książka to opowieść nie tylko
o samym szczycie, lecz także o re-
kordach, które padały w następnych
latach.

�. Alicja Sinicka ,,Służąca”

Główna bohaterka, Julia, otrzymuje
propozycję pracy. Do jej zadań należy
zadbanie o porządek domu państwa
Borewskich. Po dłuższym czasie oka-
zuje się, że jej nowi pracodawcy
ukrywają straszne tajemnice, a już w
następnych dniach Julia musi toczyć
walkę o swoje życie.

�. Harlan Coben ,,O krok za daleko”
Popularny autor kryminałów tym ra-

zem przedstawia historię zdesperowane-
go Simona Greene, który od miesięcy
szuka Paige – swojej córki. W końcu
trafia na jej ślad, ale na drodze powrotu
do domu stoi tajemnicza śmierć i wiele
pytań bez odpowiedzi.

�. Joe Williama Haldeman„Wieczna
wojna”

Pierwszy tom cyklu o tej samej
nazwie opowiada o wojnie z poza-
ziemską, inteligentną rasą, która
całkowicie zmienia życie szeregow-

ca Williama Mandelli. Jego walka z
Taurańczykami jest naznaczona pas-
mem zwycięstw, porażek, a także
strasznym okrucieństwem, które
podda człowieczeństwo bohatera
próbie.

8. Alex Marwood ,,Zatruty ogród”

W tworzeniu tego dzieła autor zainspi-
rował się prawdziwą historią zbiorowego
samobójstwa. Główna bohaterka powie-
ści, Roma, przetrwała traumatyczne wy-
darzenia. Musi na nowo poznać świat,
szczególnie, że niedługo pojawi się jej
potomek. Jednocześnie poznajemy histo-

rię Sarah, której siostra dołączyła do ta-
jemniczej sekty i zaginęła. Wkrótce do
jej drzwi puka nastoletnie rodzeństwo,
podające się za siostrzeńców. Te dwie
wbrew pozorom różne historie łączy
dużo więcej, niż wydaje się na pierwszy
rzut oka.

Czas pandemii i słynnego „zostań w
domu”, to także możliwość poznania ko-
lejnych pozycji literackich. Szukając no-
wości warto również pochylić się nad
problemem małych, często rodzinnych
księgarni, które by przetrwać przygoto-
wały wiele interesujących inicjatyw, jak
dostarczanie książek na telefon.

Agnieszka MARKOCKA

Food design to dział projekto-
wania szeroko odnoszący
się do doświadczeń związa-

nych z jedzeniem. W dyscyplinie
przeplata się wiedza z dziedzin ta-
kich jak socjologia, historia sztuki
czy kulturoznawstwo. Celem dość
pojemnego terminu food design jest
innowacyjne dostosowanie materii
do zmieniających się potrzeb. Gdzie

szukać w Polsce food designu? Oto
kilka projektów, które powinien
znać każdy szanujący się smakosz.

FoodLab II

W szereg ważnych inicjatyw spod
znaku food design wpisuje się pro-
jekt studia Rygalik o nazwie Food-
Lab II z 2014 roku. Jest to pomysł
na modułową kuchnię zaprojekto-
waną dla poznańskiej restauracji

Concordia Taste. FoodLab to mobil-
na konstrukcja składająca się z kil-
ku części. Drewniane stacje wypo-
sażone są w kółka i urządzenia
elektryczne marki Siemens – płytę
indukcyjną, piekarnik i lodówkę.

„Laboratorium smaków” jest hyb-
rydą wykorzystywaną podczas
warsztatów kulinarnych. Z założenia
zachęcający do wspólnej interakcji
w kuchni system można oglądać w
akcji podczas Łódź Design Festival
czy też na Arena Design, która bę-
dzie odbywać się pod koniec lutego
przyszłego roku w Poznaniu.

„Chlebowe doświadczenie”

Zaraz obok funkcjonalnej kuchni
modułowej FoodLab głośnym
echem odbił się jeszcze jeden pro-
jekt Państwa Rygalików, tym razem

plasujący się na przecięciu sztuk
performatywnych i kulinariów. Go-
sia i Tomek Rygalikowie w 2011
roku na wiedeńskim design weeku
zaprezentowali stoły z bagietek.
Praca wzbudziła duże kontrowersje
z uwagi na aspekt marnowania
żywności. Na ironię stoły powstały
z czerstwego pieczywa, które prze-
znaczone było do zutylizowania.
Projektantom zależało na nakreśle-
niu potencjału recyklingu jedzenia.
To, że coś nie nadaje się już do
spożycia, po przełamaniu konwe-
nansów, może z dużym powodze-
niem zyskać odmienną funkcje i
może nawet odmienną formę?
Kreatywna zabawa z medium zos-
tała wykorzystana jako tło do ser-
wowanego przez designerów naleś-
ników zrobionych na bazie tych sa-
mych czerstwych bagietek. Gosia
Rygalik podsumowała działania z
Vienna Design Week tak: „Stworzy-
liśmy takie totalnie chlebowe doś-
wiadczenie”. Jak się okazuje, wyra-
finowane suchary mają duży poten-

cjał w świecie artystycznego estab-
lishmentu.

Tradycyjnie ze smakiem

Na uwagę zasługują również kla-
syki, a do nich należą projekty Mar-
ka Cecuły. Artysta, odkąd skończył
16 lat i wyemigrował do Izraela,
podróżował po świecie tworząc por-
celanę. W drugiej połowie lat 70-
tych założył studio ceramiczne Mo-
dus Design na nowojorskim SoHo.
Jego znakiem rozpoznawczym jest
łączenie tego, co rodzime, z nowy-
mi trendami estetycznymi. Od 2013
roku projektant jest związany z Pol-
skimi Fabrykami Porcelany „Ćmie-
lów” i „Chodzież”. W twórczości
artysty można jednak również odna-
leźć ślady Poznania.

Poznańska fundacja wspierająca
rodzimy design – Nowymodel.org –
przedsięwzięła projekt poszukiwa-
nia identyfikacji wizualnej Pozna-
nia z Markiem Cecułą. Współpraca
zakończyła się powstaniem porcela-

#Foodie w Polsce
z czym jeść food design? W obliczu zmieniającej się

rzeczywistości dużą wagę zyskuje estetyka. kreowa-
nie własnego wizerunku odbywa się nie tylko w real-
nym świecie, lecz także w przestrzeni social mediów.

istotne jest to, jak wyglądamy i czym się otaczamy.
Tej presji estetyzacji życia podlega również sfera

związana z kulinariami.

Wbrew słowom niektórych pandemia wcale nie słab-
nie, a w ostatnich tygodniach przybiera na sile. Liczbę
akcji w stylu ,,zostań w domu”trudno zliczyć. W
związku z nimi ludzie poszukują różnych rozrywek,
aby zająć sobie czas. Spędzanie go w domu może być
monotonne, szczególnie, że jesienne wieczory stają się
coraz dłuższe. Żeby umilić sobie wolne chwile, warto
sięgnąć po dobrą książkę.

Jesień w książkach
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nowych pyr. Są to złoto-białe niere-
gularne pojemniki na sól i pieprz –
najpopularniejsze na świecie przy-
praw do ziemniaków. Formy zarów-
no promują lokalną obyczajowość
i wpisują się w swoisty nurt mini-
malizmu w podejściu do materii.

Food Think Tank

Na wskroś interdyscyplinarną ini-
cjatywą, która zasługuje na miejsce
w rozmowie o polskim food desig-
nie, jest Food Think Tank. Nieu-
stannie rozwijający się i redefi-
niujący kolektyw z Wrocławia łączy
pasjonatów różnych dziedzin, któ-
rym przyświeca wspólna pasja do
jedzenia. Co bardzo znaczące,
członkowie kolektywu pozostają
otwarci na współpracę z każdym
zaineresowanym specjalistą nieza-
leżnie od pola ekspertyzy. „Oferuje-
my doznania angażujące wszystkie
zmysły, między innymi pobudzając
je odpowiednio skomponowaną
muzyką, opracowanymi w laborato-

riach zapachami czy strukturami
powierzchniami naczyń. Eksploru-
jemy tradycję naszych przodków
łącząc ją z nowościami technolo-
gicznymi” – piszą o sobie. W ra-
mach swojej działalności Food
Think Tank prowadzi różnego ro-
dzaju akcje wychodzące poza czys-
to akademickie podejście. Jednym z
takich projektów jest „Korzeń stu-
dium przypadku” przeprowadzony
w 2016 roku. Członkowie badali
własną proweniencje – historie ro-
dzinne i ich powiązania z lokalnym
folklorem polskich regionów. To
teoretyczne studium przypadków
posłużyło jako inspiracja do stwo-
rzenia nowych przepisów kulinar-
nych opartych na trickach przod-
ków. Nawiązana została też
współpraca ze studentami wrocław-
skiego ASP w celu stworzenia na-
czyń nawiązujących do indywidual-
nych losów rodzin zaangażowanych
w projekt. Jednym z produktów
ostatecznych były kubki o niepo-
wtarzalnych kształtach z odbitym

wgłębnie wzorem kory. Mniej re-
prezentatywną, aczkolwiek kores-
pondującą ze specyfiką śląskiego
województwa, realizacją były czar-
ne jak węgiel talerze stworzone z
soli i soku buraczkowego. Jak poka-
zuje działalność mniej ukierunko-
wanego Food Think Tank, samo
„food studies” to bardzo szeroka
dziedzina, która wymaga za-
wężenia, żeby nie utopić się w
ogólnikach i projektach o wątpliwej
unikatowości jak „Korzeń studium
przypadku”. Niemniej jednak i takie
inicjatywy warto podejmować. Z
jednej strony kulinaria są dość sze-
rokim mianownikiem, z drugiej jed-
nak warto pamiętać o tym, co po-
wiedział John Stuart Mill: „Wyna-
lazki są rzeczą przypadku i nie
mogą być podciągnięte pod żadne
prawo”. Dlatego też kolektywy jak
Food Think Tank powinny nieskrę-
powanie się rozwijać. Może w tej
rudzie słono-buraczkowego węgla
kiedyś trafi się na sztabkę złota.

Kornelia STARCZEWSKA
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Ostatnie tygodnie Lecha
Poznań to pasmo sukce-

sów, o których wszyscy
zdążyli już napisać i powie-
dzieć. niewielu jest więc ta-

kich, którzy nie wiedzą, co
się działo. nie żyjemy prze-

cież pod kamieniem, a
ogólnopolskie media

pierwszy raz od dawna
wygłaszają peany po-

chwalne na temat kolejo-
rza. Czas więc na parę słów

o dumie. i miłości.

Oczywiście, mógłbym silić się
w tym momencie na prze-
glądanie i przepisywanie

liczb, jakie „wykręcają” zawodnicy
Poznańskiej Lokomotywy, bo jest to
coś nader imponującego. Mógłbym się
rozpisywać na temat schematów tak-
tycznych czy pomysłów trenera Dariu-
sza Żurawia, który, mam wrażenie, z
tygodnia na tydzień rozwija się coraz
bardziej oraz zyskuje szacunek u kibi-
ców i dziennikarzy, którzy nie do końca
wierzyli w ten projekt. Ja sam nie wie-
rzyłem. W całym tym sukcesie jest jed-
nak coś więcej.

Europa da się lubić

Być może są wśród czytelników
tacy, którzy byli na stadionie podczas
europejskiej kampanii Lecha Poznań
w sezonie 2010/2011. Powiem więcej
– myślę, że jest takich osób sporo, bo
przecież od tych chwil minęło tylko (i
aż) 10 lat. Sam byłem wtedy 11-lat-
kiem i wspomnienia, jakie mam z tego
okresu, to raczej niewielki, kineskopo-
wy telewizor w małym pokoju miesz-
kania dziadków na czwartym piętrze,
ze średniej jakości obrazem TV4, a nie
piękne, stadionowe emocje. To był
czas, w którym w wybitnie niesporto-

wym domu, w którym się wychowy-
wałem, zaczęła się nieśmiało rodzić
moja miłość do niebiesko-białych
barw. Sęk w tym, że niewiele z tego
występu pamiętam. Z lat wcześniej-
szych także. I proszę, nie odbierajcie
tego jako lekceważenie tamtych suk-
cesów, bo oczywiście nie raz i nie dwa
oglądałem te mecze z odtworzenia. Tu
chodzi jednak o emocje.

Dla pokolenia dzisiejszych szesna-
stolatków, osiemnastolatków, a nawet
dwudziestolatków, wywalczony w de-
szczowym Charleroi awans do Ligi
Europy jest pierwszym europejskim
sukcesem, który mogą świętować ze
swoją ukochaną drużyną. To awans,
który – tak jak we mnie i wielu innych
dzieciakach 10 lat temu – może za-
szczepić kibicowskiego bakcyla wśród

kolejnych młodych kibiców, którzy w
przyszłości będą regularnie zasiadać
na trybunach stadionu przy Bułgar-
skiej. Bo nic tak nie uzależnia jak suk-
ces. A tego w ostatnich latach w Poz-
naniu brakowało jak tlenu.

Inny zespół, inne czasy

Ktoś może powiedzieć, że przecież
Kolejorz grał w fazie grupowej Ligi
Europy po Mistrzostwie Polski w 2015
roku. To prawda. Tylko wtedy nastroje
były zupełnie inne. LE nie była sukce-
sem, a raczej nagrodą pocieszenia po
nieudanych eliminacjach do Ligi Mist-
rzów. Do tego dochodziły fatalne wy-
niki w krajowych rozgrywkach – jesie-
nią, kiedy Kolejorz sensacyjnie poko-
nał na wyjeździe włoską Fiorentinę,

szorował jednocześnie dno tabeli Eks-
traklasy. W składzie Lecha w tamtym
meczu wystąpili chociażby Dariusz
Dudka, Dariusz Formella, David Hol-
man czy Denis Thomalla. Cóż to był
za słaby skład! Wtedy kibice głowili
się, kto w ogóle zasługuje na występy
w podstawowej jedenastce, teraz jed-
nym z największych dylematów jest
to, czyje nazwisko nadrukować na no-
wej koszulce meczowej. Puchacz?
Moder? Tiba? Może Ramírez? Albo
Crnomarković? A przecież są jeszcze
Ishak i Kamiński… Sympatyk poznań-
skiego zespołu wreszcie ma się z kim
utożsamiać i może narzekać w tej ma-
terii jedynie na problem bogactwa. Ja-
kich pięknych chwil doczekaliśmy, jak
wielki progres zanotowała cała ta
drużyna! Tegoroczny awans, a także

to, jakich zawodników można dziś
oglądać w Lechu, jest czymś niesamo-
witym. Najmłodsze pokolenie kibiców
zapamięta to na lata. I będą wspomi-
nać Pedro Tibę, Ramíreza czy Modera,
tak jak ja i wielu mi podobnych pa-
miętamy o Rudnevsie, Arboledzie czy
Możdżeniu.

W ostatnich latach kibice w Pozna-
niu częściej doznawali porażek niż
sukcesów. Przywykli nie do radości i
szczęścia, a raczej bólu i złości. Teraz
zaś pojawił się ogromna nadzieja, że
los się wreszcie odmieni, że Lech po-
nownie będzie naprawdę wielki. Ko-
cham Kolejorza i jestem z niego obec-
nie niezwykle dumny. To rzadkie i
piękne uczucie. Życzę sobie, by tak
rzadkie jednak nie było.

Kacper BAGROWSKI
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Jedzenie na wiele sposobów

Lechu, po prostu jestem dumny

Fani Kolejorza mają powody do radości
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Dotychczas władze F1 sta-
rały się unikać zaan-
gażowania w kwestie poli-

tyczne. Gdy w 2011 roku w Bahraj-
nie wybuchły antyrządowe protesty,
wyścig odwołano. Do Królestwa po-
wrócono jednak już w kolejnym se-
zonie, pomimo sprzeciwu ze strony
działaczy na rzecz praw człowieka.
Równie duże zamieszanie wywołali
Turcy, gdy w 2006 roku trofeum dla

zwycięzcy wręczył Mehmet Ali Ta-
lat, ówczesny prezydent Cypru
Północnego. Organizatorów Grand
Prix ukarano karą w wysokości 5
milionów dolarów za naruszenie po-
litycznej neutralności.

Świecąc przykładem

Hamilton stał się inspiracją
wszystkich działań, zarówno włas-
nego zespołu, jak i całej dyscypliny.
Jeszcze przed startem opóźnionego

sezonu kierowca zaangażował się w
ruch Black Lives Matter. Brytyj-
czyk w swoich mediach społecznoś-
ciowych skrytykował nie tylko ry-
wali, ale też władze dyscypliny, za
brak reakcji wobec protestów. We
wpisie na Instagramie podkreślił:
„Nie popieram tych, którzy szabrują
i palą budynki, lecz tych protes-
tujących pokojowo”.

To sprowokowało reakcję obyd-
wu wywołanych stron. Kierowcy,
m.in. Charles Leclerc czy Daniel
Ricciardo, opublikowali na swoich
profilach wpisy wyrażające sprze-
ciw wobec dyskryminacji i rasizmu.
Natomiast władze F1 ogłosiły roz-
poczęcie kampanii We Race As One
(Ścigamy się jako jedno). Jej celem
jest mierzenie się z ogromnymi wy-
zwaniami stojącymi przed światem,
jak Covid-19 i globalna nierówno-
ść. Największym zaskoczeniem był
z kolei symboliczny gest Mercede-
sa, zespołu Hamiltona, który zdecy-

młodzi, jednak starzy wyjadacze
udowodnili, że tanio skóry nie sprze-
dadzą.

Młody Słoweniec górą

Tegoroczny wyścig Tour de France
był wyjątkowy. Nie rozpoczął się tak
jak w poprzednich latach w lipcu.
Został przełożony i ruszył dopiero na
przełomie sierpnia i września. Kola-
rze przed startem i tuż po zakończe-
niu każdego etapu musieli zakładać
maski, w których również udzielali
wywiadów. Dodatkowo w czasie ry-
walizacji każdy zawodnik i członek

Wśród młodych kolarzy nie brakuje talentów
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Sezon 2020 jest na pewno
jednym z najdziwniej-

szych w historii światowe-
go kolarstwa i to nie tylko

z powodu koronawirusa.
To najkrótszy, a zarazem
najbardziej intensywny

rok. rok ciekawych wyści-
gów, wielu kraks i no-

wych, młodych gwiazd,
które pojawiły się w pele-

tonie i już pokazał, na co
je stać.

Pierwszy wyścig w sezonie
2020 wystartował pod ko-
niec stycznia, jednak już w

połowie marca kolarze musieli za-
kończyć rywalizację. Na szosy wró-
cili dopiero w sierpniu. Początek
zmagań okazał się niezwykle zaska-
kujący i dramatyczny. Zawodnicy
zaczęli wielkie ściganie startem w
Tour de Pologne. Niestety już na
pierwszym etapie miała miejsce
ogromna kraksa z udziałem wielu
zawodników. Najpoważniejsze ob-
rażenia odniósł Fabio Jakobsen, któ-
ry w ciężkim stanie został przetran-
sportowany helikopterem do szpita-
la w Sosnowcu. Na szczęście kolarz
powoli wraca do zdrowia. Przed nim
jeszcze dwie operacje twarzy i wiele
godzin rehabilitacji, by pobudzić do
pracy sparaliżowane struny głoso-
we.

W kolejnych startach również nie
obyło się bez kraks i upadków. Żad-
ne z nich nie okazały się jednak tak
poważne jak wypadek na TdP. Pod-
czas kolejnych imprez kibice mogli
przede wszystkim cieszyć się kolar-
stwem. Forma zawodników z wyści-
gu na wyścig rosła, co zapowiadało
wielkie emocje. Na trasach królowali

Młodzież w natarciu

Najszybszy aktywista świata
Sezon 2020 Formuły 1 zostanie zapamiętany przez
historyków sportu z wielu powodów. Przez pande-
mię dyscyplina musiała nauczyć się funkcjonować w
zupełnie innych warunkach, a kalendarz wyścigów
był nieustannie modyfikowany. Jednocześnie F1 za-
angażowała się w poruszanie aktualnych kwestii
społecznych jak nigdy wcześniej. To zasługa Lewisa
Hamiltona, który uznał, że nie chce być kojarzony tyl-
ko jako świetny kierowca.

drużyny był dwukrotnie testowany
na obecność koronawirusa. Badania
przeprowadzono w trakcie dwóch
dni wolnych, najpierw po pierwszym
tygodniu zmagań, a następnie po
drugim.

Tegoroczne zmagania w Wielkiej
Pętli doczekały się także nowego
zwycięzcy. Po 21 etapach najlep-
szym kolarzem okazał się Tadej Po-
gačar. Słoweniec pokonał swojego
faworyzowanego rodaka Primoža
Rogliča podczas jazdy indywidualnej
na czas, która była przedostatnim ak-
centem wyścigu. Przed startem cza-

sówki na legendarnym podjeździe
pod La Planche des Belles Filles, Po-
gačar tracił do Rogliča 57 sekund, by
po etapie mieć nad nim przewagę
niespełna minuty w klasyfikacji ge-
neralnej. Tym samym 22-latek za-
pewnił sobie pierwsze zwycięstwo w
jednej z największych i najbardziej
prestiżowych kolarskich imprez
świata. Do wygranej w całym tourze
„dorzucił” białą koszulkę najlepsze-
go młodzieżowca, tytuł najlepszego
górala i trzy triumfy etapowe.

Pogačar z równie dobrej strony po-
kazał się podczas Mistrzostw Świata

w Imoli, gdzie na około 40 km przed
metą próbował samotnego ataku. Po
pewnym czasie został jednak dościg-
nięty przez grupę liderów.

Słoweniec to wschodząca gwiaz-
da dyscypliny, która już w zeszłym
sezonie pokazała, że jest przyszłoś-
cią tego sportu. W 2019 roku
młokos zajął trzecie miejsce w kla-
syfikacji generalnej i wywalczył ko-
szulkę najlepszego młodzieżowca
podczas hiszpańskiej Vuelty. Kolarz
Team Emirates może w następnych
latach zdominować światowy pele-
ton.
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Hamilton działa aktywnie
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Waleczny Szwajcar
Podczas TdF nie tylko Pogačar

marzył o zwycięstwie. Niewątpliwie
kolarzem, który wykazał się niesa-
mowitym sercem do walki i dużymi
umiejętnościami był Marc Hirschi.
Szwajcara wielokrotnie można było
oglądać w ucieczkach i atakach. Za-
wodnik Sunwebu kilka razy polował
na etapowy triumf. Na dziewiątym
odcinku od wielkiego sukcesu dzie-
liło go niewiele, jednak wówczas
lepszy okazał się Pogačar. Hirschi
dopiął swego na 12. etapie i odniósł
swój pierwszy triumf w worldtouro-
wym peletonie.

Tydzień później 22-latek po fanta-
stycznej jeździe w TdF wystartował
jako lider reprezentacji podczas
Mistrzostw Świata. W Imoli podtrzy-
mał swoją dobrą passę i na linii mety
o kilka centymetrów wyprzedził Mi-
chała Kwiatkowskiego, zdobywając
brązowy medal w wyścigu ze startu
wspólnego.

Świetnie spisał się także podczas
corocznych tzw. wiosennych klasy-
ków, które z powodu pandemii stały
się klasykami jesiennymi. Hirschi
wygrał Walońską Strzałę, a następnie
zajął drugie miejsce w Liège-Bastog-
ne-Liège. Popularna „Staruszka”
była ostatnim startem Szwajcara w
tym jakże udanym dla niego sezonie.
Młodzieżowy mistrz świata z Inns-
brucku wreszcie pokazał, że jest jed-
nym z najbardziej obiecujących kola-
rzy na świecie.

Są też inni

Sezon 2020 można spokojnie na-
zwać rokiem „młodych wilków”,
które ruszyły do ataku. Poza Pogača-
rem i Hirschim narodziły się inne
gwiazdy.

Jedną z nich na pewno jest Filippo
Ganna, który w fenomenalnym stylu
zdobył tytuł mistrza świata w jeździe
indywidualnej na czas podczas czem-

pionatu we Włoszech. Tydzień później
wraz z Team Ineos rozpoczął zmaga-
nia w Giro d’Italia, w którym wygrał
czasówkę i został pierwszym posiada-
czem różowej koszulki. Był też
sprawcą sporej niespodzianki, gdy
podczas piątego, górskiego odcinka
zabrał się w ucieczkę i do swoich suk-
cesów dołożył drugi wygrany etap.

Doskonałą formą zachwycił także
Wout van Aert. Belg jeszcze przed
rozpoczęciem Tour de France miał
na swoim koncie dwa zwycięstwa.
Okazał się najlepszy w słynnych kla-
sykach – Strade Bianche i Mediolan-
San Remo. Później imponował na
etapach TdF, nie tylko jako genialny
pomocnik Rogliča. Triumfował na
piątym i siódmym odcinku. Swoje
tegoroczne osiągnięcia uzupełnił
dwoma medalami Mistrzostw Świata
w Imoli.

Młodym objawieniom sezonu
dzielnie dotrzymywał kroku starszy
o kilka lat Julian Alaphilippe. Naj-
większym sukcesem Francuza w tym
roku było zdobycie tęczowej koszul-
ki we włoskiej Imoli. „Muszkieter”
wygrał też jeden z etapów TdF oraz
Strzałę Brabancką.

Polscy kibice również mieli powo-
dy do zadowolenia. W tym roku
Kwiatkowski po raz kolejny udowod-
nił, że jest kolarzem z prawdziwego
zdarzenia. Zawodnik Ineos wreszcie
odniósł etapowe zwycięstwo w Tour
de France. Fantastycznie spisał się
także na MŚ, przegrywając brązowy
medal dosłownie o włos.

Niewątpliwie kolarze na zawsze
zapamiętają wciąż trwający sezon
2020. Mijający rok zapisze się w his-
torii dyscypliny z powodu zmian, ja-
kie wymusiła pandemia, licznych
kraks oraz dużej nerwowości w pele-
tonie. Przede wszystkim jednak z
uwagi na nowe gwiazdy, które już
udowodniły, że są gotowe do ściga-
nia na najwyższym poziomie.

Julia JUREK

TOP 4 Grand Prix 2020

Modelowa kariera,
ogromna skromność i
mentor, o którym ma-

rzyłoby wielu. To wszyst-
ko cechuje Bartosza

zmarzlika. Sportowca,
który na początku paź-

dziernika dołączył do eli-
tarnego grona zawodni-
ków, którzy obronili ty-

tuł indywidualnego
mistrza świata na żużlu.

Człowieka, który potrafi
całować tor ze szczęścia i

wielkiej pokory. Tego-
roczne rozgrywki cyklu

Grand Prix na żużlu przy-
niosły jednak nie tylko

cztery wygrane turnieje i
złoto Polaka. Pora na su-

biektywne TOP 4 tych
zmagań.

Numer 4 – Zmiany i zmiany
Pierwsze wielkie zmiany przy-

niósł koronawirus. Światowa pan-
demia plany zepsuła zarówno za-
wodnikom, jak i organizatorom
Grand Prix. Z sytuacji, która dopro-
wadziła do odwołania kilku turnie-
jów cyklu, udało się jednak wy-
brnąć. Ostatecznie rozegrano osiem
rund IMŚ, które dla odmiany od-
były się tylko w czterech ośrod-
kach.

Kolejną wielką zmianą było
wprowadzenie nowej punktacji. Do-
tychczas do klasyfikacji generalnej
wliczano wszystkie zdobyte przez
żużlowca „oczka”. Od sezonu 2020
postanowiono, że istotne będzie nie
to, ile punktów zawodnik wypraco-
wał podczas turnieju, ale które
miejsce wywalczył. Każdej lokacie
odpowiadała określona liczba
„oczek” i to je uwzględniano w kla-
syfikacji generalnej.

Numer � – Największy pechowiec
Po rozegraniu dwóch pierwszych

rund Grand Prix na czele stawki
znajdował się Maciej Janowski. Po-
lak, który jako stały uczestnik cyklu
zadebiutował w 2015 roku, nadal
nie doczekał się wymarzonego me-
dalu. Przed rozpoczęciem obecnego
sezonu dwukrotnie zajmował już w
klasyfikacji generalnej czwartą lo-
katę. W 2017 roku do trzeciego
miejsca zabrakło dziewięć punków,
a rok później strata Janowskiego do
podium wyniosła tylko pięć
„oczek”.

Obecny sezon znów przyniósł 29-
latkowi czwartą pozycję. Może on
jednak mówić o sporym pechu, któ-
ry związany jest z nowym syste-
mem nagradzania zawodników. Ja-
nowski w udanych turniejach zdo-

bywał dużo punktów, lecz przez
wprowadzone zmiany już przed
ostatnim weekendem mistrzostw
globu jego medalowe szanse były
relatywnie małe. Przy starych zasa-
dach do pierwszej trójki Polak stra-
ciłby jednie „oczko”, ale też z innej
stopy przystępowałby do ostatnie-
go, decydującego turnieju.

Numer � – Pojedynek o srebro

Choć rozegrano aż osiem rund, w
których walczono o mistrzostwo
świata, to Tai Woffinden i Fredrik
Lindgren na swoim koncie zgroma-
dzili identyczną liczbę punktów.
Brytyjczyk i Szwed wspólnie zaj-
mowali drugą pozycję w klasyfika-
cji generalnej. Srebrny medal mógł

zdobyć jednak tylko jeden z zawod-
ników. Rozegrano bieg dodatkowy.

Co ciekawe, był to dopiero drugi
taki przypadek w historii. Pierwszy
miał miejsce sześć lat wcześniej. W
2014 roku również w Toruniu w
biegu dodatkowym o brąz spotkali
się Duńczyk Nicki Pedersen i Tai
Woffinden. Wtedy Brytyjczyk mu-
siał obejść się smakiem, tym razem
okazał się lepszy.

Numer 1 – Wygrywa głowa

Wśród psychologów sportu od lat
panuje przekonanie, że to głowa de-
cyduje o tym, który z będących na
bardzo podobnym poziomie zawod-
ników okaże się najlepszy. Żelazną
psychiką w tegorocznym cyklu po-
pisał się obecnie najznakomitszy

żużlowiec świata – Bartosz Zmar-
zlik. Choć oczywiście na wygraną
Polaka wpływ miały wszystkie wy-
ścigi cyklu, to były te ważne,
ważniejsze i najważniejsze.

W ostatnim, decydującym turnieju
25-latek mógł dosłownie poczuć nóż
na swoim gardle. O tym, czy Zmar-
zlik będzie pewny tytułu mistrza
globu, decydował bieg półfinałowy.
Bieg, w którym spotkał się z zawod-
nikami numer dwa i trzy na świecie.
Żużlowiec gorzowskiej Stali wie-
dział, że jeśli przegra, to nie pozo-
stanie mu nic innego, jak obserwo-
wać nerwowo finał. Pokazał jednak,
że umie zachować zimną krew. Zro-
bił, co zaplanował. Przyjechał drugi,
a złoto było już tylko jego.

Aleksandra KONIECZNA

Zmarzlik to niekwestionowany król
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dował się zmienić klasyczne, sreb-
rne malowanie na czarne. Akty-
wizm mistrza świata nie polega jed-
nak tylko na mówieniu. Brytyjczyk
wziął udział w jednym z marszów
BLM, a także założył Komisję Ha-
miltona, która ma pomagać w
zwiększaniu różnorodności rasowej
w sportach motorowych.

Zielona energia

Kierowca angażuje się nie tylko
w działania mające na celu elimi-
nację rasizmu i dyskryminacji, lecz
także proekologiczne. 35-latek zde-
cydował się sprzedać prywatny od-
rzutowiec oraz promuje samocho-
dy elektryczne. Postanowił również
przejść na weganizm, zarówno ze
względów zdrowotnych, jak i ideo-
logicznych. By upowszechniać
tego typu postawy założył zespół
X44, który będzie startował w Ex-
treme E. Jest to nowa seria wyści-
gowa, w której elektryczne SUV-y
będą rywalizowały w miejscach
najbardziej dotkniętych zmianami
klimatu. Jednocześnie Hamilton

chce w X44 połączyć oba pola za-
angażowania poprzez propagowa-
nie różnorodności wśród kierow-
ców, inżynierów i mechaników
swojej ekipy.

Jak takie postawy mają się do
neutralności sportu? Hamilton
stwierdził, że w jego przypadku
wspieranie Black Lives Matter ma
na celu podkreślanie przekazu, a nie
udzielanie poparcia organizacjom
politycznym, które zaanektowały to
hasło. Podobnie wydają się uważać
władze dyscypliny, które promują
hasło „End Racism”, a nie „Black
Lives Matter”. Okazuje się jednak,
że w oczach FIA także takie
działania mają swoje granice. Gdy
Brytyjczyk po triumfie na torze
Mugello pokazał się w koszulce na-
wołującej do aresztowania policjan-
tów odpowiedzialnych za śmierć
Breonny Taylor, nie został ukarany,
ale przed kolejnym wyścigiem
wprowadzono nową regulację. Za-
broniła ona zakładania czegokol-
wiek na kombinezon w czasie deko-
racji.

Rafał WANDZIOCH

Wśród psychologów sportu od lat panuje
przekonanie, że to głowa decyduje o tym, któ-
ry z będących na bardzo podobnym poziomie

zawodników okaże się najlepszy. Żelazną psychiką w tego-
rocznym cyklu popisał się obecnie najznakomitszy żużlo-
wiec świata – Bartosz Zmarzlik.
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Był moment, w którym
wydawało się, że przygo-

da Jana Błachowicza w
UFC zakończy się niepo-

wodzeniem. Polak w
pierwszych trzech poje-

dynkach poniósł dwie
porażki, a po stoczeniu

sześciu walk miał bilans
2-4. nawet jeżeli nie mu-

siało to oznaczać roz-
wiązania kontraktu, to

na pewno nie pozwalało
myśleć o przebijaniu się

ku szczytom rankingu.
Był to jednak dopiero po-

czątek historii„Cieszyń-
skiego księcia”.

27września nad ranem
polskiego czasu

Błachowicz wyszedł do oktagonu,
by stoczyć pojedynek o pas mistrza
kategorii półciężkiej. Jego rywalem
na gali w Abu Zabi był Dominick
Reyes. Wydarzenie okazało się
wyjątkowe – czy to przez brak kibi-
ców, czy też niecodzienne obostrze-
nia dla zawodników i ich teamów,
którzy mogli przemieszczać się je-
dynie po wyznaczonej, odizolowa-
nej strefie. Polscy fani zapamiętają
jednak głównie to, że cieszynianin
pokonał Amerykanina i został
pierwszym Polakiem z pasem UFC
(pierwszą Polką była Joanna Ję-
drzejczyk, która zdobyła mistrzo-
stwo w 2015 roku).

Z miłości do walki

Życiorys pierwszego Polaka z pa-
sem to gotowy scenariusz na film.
Są w nim zarówno wielkie triumfy,
jak i wielkie porażki. Przez całą ka-
rierę przy sportach walki trzymało
go jednak zamiłowanie do dyscypli-
ny. Pierwsze boje toczył już w pod-
stawówce, kiedy w znajdującym się
blisko szkoły parku pojedynkował
się z rówieśnikami. Czasami były to
także „mecze międzypaństwowe”,
gdyż Błachowicz urodził się w
znajdującym się na polsko-czeskiej
granicy Cieszynie.

To pchnęło go ku bardziej zorga-
nizowanym formom treningu spor-
tów walki. Pierwszym wyborem

było judo. Z walk na tatami zrezyg-
nował jednak przez monotonię za-
jęć, w których uczestniczył. Jak
sam wspominał, wtedy ćwiczenie
jednego rzutu nie wydawało mu się
dość atrakcyjne. Dziś ma całkowi-
cie odmienne podejście. Zgodnie z
nim lepiej jest mieć perfekcyjnie
dopracowanych kilka technik niż
kilkadziesiąt niechlujnie. Trudności
w znalezieniu idealnej dyscypliny
prowadziły go ku sprawdzeniu in-
nych stylów walki, o całkowicie in-
nych założeniach i wymagających
zupełnie innych technik. I tak
Błachowicz ma za sobą epizody w
karate, aikido, jiu-jitsu, muay thai i
boksie. O ile te dwa pierwsze były
bardzo krótkie, tak pozostałe po-
zwalały mu rozwijać umiejętności,
które były niezbędne w MMA. Bo
gdy pierwszy raz zobaczył pojedyn-
ki w klatce, to zrozumiał, że właś-
nie to jest dyscyplina, którą chce

uprawiać. Wtedy w Polsce nikt za
bardzo nie wiedział, jak osiągać
sukces w tym dziwnym, a przez
niektórych uznawanym za barba-
rzyński, sporcie. Trzeba więc było
łączyć treningi różnych sztuk walki
i jednego dnia trenować boks,
a drugiego jiu-jitsu.

Przed wejściem w świat zawodo-
wego MMA Błachowicz osiągał
sukcesy w innych dyscyplinach.
Wywalczył pierwsze miejsca
w mistrzostwach Polski, Pucharze
i Lidze brazylijskiego jiu-jitsu. Naj-
większe dokonania miał jednak w
muay thai. Poza triumfami na krajo-
wym podwórku udało mu się naj-
pierw zająć w 2007 roku 3. miejsce
w Mistrzostwach Świata, by rok pó-
źniej zwyciężyć w tej imprezie. Już
sam fakt stawienia się na zawodach
odbywających się w Bangkoku i
Busan świadczy o wielkiej determi-
nacji. Cieszynianin musiał dopłacać

do startów w tajskim boksie, dlate-
go też do swojego planu dnia, poza
treningami i szkołą, zmuszony był
dołożyć pracę. Pracował w hurtow-
ni, a w weekendy trudził się zaję-
ciem niezwykle powszechnym wś-
ród wielu zawodników sztuk walki,
czyli stał na bramce w klubach.

Kariera jak rollercoaster

Przejście do MMA było natural-
nym krokiem dla zawodnika, które-
go marzeniem były walki w UFC.
Swój debiut Błachowicz zaliczył
jeszcze przed zdobyciem tytułu w
tajskim boksie, od razu zaznając go-
ryczy porażki. W Poznaniu lepszy
od niego okazał się Marcin Krysz-
tofiak. Ważniejsze były jednak trzy
kolejne triumfy, które dały „Cie-
szyńskiemu Księciu” kontrakt z
KSW. I choć pierwszy pojedynek
na pełnoprawnej gali organizowanej
pod tym szyldem był drugą klęską
w rekordzie, to później przyszło
pasmo sukcesów trwające od maja
2008 do marca 2011.

Trzeba jednak nadmienić, że w
tym czasie 37-latek był zmuszony
do półtorarocznego rozbratu z rin-
giem. W 2009 roku w USA w cza-
sie treningów z Tomaszem Drwa-
lem zawodnik z Cieszyna doznał
poważnej kontuzji kolana, która
wymagała operacji więzadeł
krzyżowych. Powrót okazał się
spektakularny – zwycięstwo w tur-
nieju KSW w wadze półciężkiej
dało mu prawo walki o pas z Kame-
ruńczykiem Sokoudjou, mającym
przeszłość w największych federa-
cjach na świecie. W ich pierwszym
pojedynku Polak poniósł trzecią po-
rażkę w karierze. Rywal tak sku-
tecznie atakował nogę Błachowicza,
że ten nie był w stanie wyjść do
trzeciej rundy. Jak wspominał, nie
chodziło o ból, lecz o to, że nie
mógł na tej nodze stanąć. Zaledwie
dwie walki później zrewanżował się
jednak zawodnikowi z Afryki, zdo-
bywając pas KSW. Tego tytułu nie
oddał już do końca swojej przygody
z polską federacją. W 2014 roku, z
bilansem 17-3, zdecydował się wy-
ruszyć na podbój UFC.

W pierwszej walce odnotował
szybkie zwycięstwo, jednak później
przyszły dwie porażki, które
postawiły dalszą karierę Polaka w
amerykańskiej organizacji pod zna-
kiem zapytania. I choć w czwartym
pojedynku udało się pokonać na
punkty Igora Pokrajaca, to kolejne

dwa starcia były zmaganiami, po
których sędzia podnosił w górę rękę
rywala Błachowicza. Jak mówi dzi-
siaj, zawsze wierzył, że będzie naj-
lepszy na świecie, a przejścia do
UFC nigdy nie żałował. Wtedy jed-
nak można było mieć wątpliwości,
czy cieszynianin nie tyle dostanie
szansę walki o pas, co będzie w sta-
nie na dłużej zadomowić się za
oceanem.

Mistrz w każdym aspekcie

Bardzo możliwe, że bez tych po-
rażek, Błachowicz nigdy nie zdo-
byłby pasa. Jak sam podkreśla, po
przegranych walkach miał wiele
przemyśleń i zdecydował się „wró-
cić do korzeni”. Rozumiał przez to
powrót do poprzedniego sztabu, a
także rezygnację ze współpracy z
dietetykiem, który nie umiał ułożyć
odpowiedniej dla niego diety. Z
każdego niepowodzenia wyciągał
wnioski.

Potwierdzają to triumfy w star-
ciach rewanżowych. Błachowicz
stał się zawodnikiem nie tylko efek-
tywnym, ale i efektownym, regular-
nie zbierając najróżniejsze bonusy,
czy to za poddanie, walkę, czy wy-
stęp wieczoru. Od października
2017 poniósł tylko jedną porażkę, z
Thiago Santosem, z którym obecnie
Polak sparuje i chętnie po raz drugi
skrzyżuje rękawice w oktagonie. Z
bilansem 7-1 w ostatnich 3 latach
Polak musiał dostać szansę walki o
pas. Pojedynek z Reyesem, jak opo-
wiadał w magazynie Ring TVP
Sport, przebiegł dokładnie tak, jak
sobie to zwizualizował, a jego na-
rożnik świetnie rozpracował rywala.
Gdy złamał mu nos, wiedział, że
tego starcia już nie przegra.

O tym, jak popularną postacią
nad Wisłą jest Błachowicz, świad-
czy gorące powitanie na Okęciu
zgotowane mu przez kibiców. Bez
wątpienia Polak ma w ręce argu-
menty, by domagać się obrony pasa
u siebie, oczywiście o ile będzie to
możliwe ze względów bezpieczeń-
stwa. Pierwszą walkę jako mistrz
chce stoczyć najwcześniej w marcu
przyszłego roku. Teraz przed koro-
nowanym „Cieszyńskim Księciem”
inne wyzwanie – wkrótce na świat
przyjdzie jego potomek i to na nim
swoją uwagę skupi Błachowicz.
Choć jak sam przyznaje, długo w
domu nie wytrzyma i zapewne
wkrótce wróci na salę treningową.

Rafał WANDZIOCH
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Przejście do MMA było naturalnym krokiem
dla zawodnika, którego marzeniem były walki
w UFC. Swój debiut Błachowicz zaliczył jeszcze

przed zdobyciem tytułu w tajskim boksie, od razu zaznając
goryczy porażki.W Poznaniu lepszy od niego okazał się
Marcin Krysztofiak.

Koronacja „Cieszyńskiego księcia”

Błachowicz został pierwszym Polakiem z pasem UFC


