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Po każdej burzy należy oczeki-
wać przejaśnień. Bieżący rok dla

wielu osób stał się synonimem
pasma klęsk. Docieramy już jed-

nak do jego kresu i niebawem
wkroczymy w 2021 rok, w którym

również nie powinno zabraknąć
wrażeń i niesamowitości. Czy na-

leży oczekiwać poprawy?

Trwająca pandemia koronawi-
rusa pochłonęła na całym
świecie już ponad półtora mi-

liona istnień ludzkich. Oprócz tego na
skutek wprowadzonych restrykcji w
różnym stopniu ucierpiały gospodarki
państw na całym świecie. Doprowa-
dziło to do rosnącego bezrobocia i zu-
bożenia społeczeństwa. Jednak na tle
wielu innych krajów sytuacja Polski
oceniana jest pozytywnie. Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
wymienia nasze państwo w jednym rzę-
dzie ze Stanami Zjednoczonymi Ame-
ryki oraz Australią jako jedno z tych,
które najszybciej poradzi sobie w przy-
szłym roku ze skutkami pandemii.
Optymistyczne prognozy płyną rów-
nież z Komisji Europejskiej, która sza-
cuje, że PKB Polski w przyszłym roku
wzrośnie o 3,3%. Organ zaznacza przy
tym, że będziemy potrzebować prawdo-
podobnie więcej niż roku na odbudowę
gospodarki, żeby wrócić do stanu z po-
czątku 2020. Trzeba wziąć jednak pod
uwagę, że rządowa polityka ekono-
miczna opiera się na stymulacji kon-
sumpcji obywateli, której podstawą są
programy socjalne. Są to rozwiązania
krótkowzroczne, przynoszące doraźne
korzyści kosztem problemów, które
rozwiązać trzeba będzie w przyszłości.
Symptomy zaniedbania poszczegól-
nych gałęzi gospodarki zauważyć
można było, gdy rząd ustami swoich
mediów poprosił o wpłaty na konto w
celu odbudowy jednego ze szpitali pań-
stwowych po pożarze. Co zrobi Prawo i
Sprawiedliwość, gdy skończą się im
pieniądze? Pytanie to wybrzmiewa
jeszcze bardziej złowieszczo, gdy weź-
mie się pod uwagę zakończone nego-
cjacje nad budżetem Unii Europejskiej.

Polska i Węgry wielokrotnie przed-
stawiane były jako przykłady rządów,
które, używając populistycznej narra-
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„Zatrzymani byli zmuszani do leżenia na brzuchu na podłodze przez kilka godzin (…) za każdy
najmniejszy ruch byli bici” – to od tych słów z raportu Amnesty International zaczyna swój tekst Oliwia

Trojanowska. Reportaż naszej dziennikarki, który opowiada o losach Maksyma
– Białorusina walczącego o wolność swojego kraju, zwyciężył w Konkursie Reportażowym

OFMA w kategorii Społeczeństwo

Przez lata uznawany za wielki talent. Żywa legenda Nielby Wągrowiec i Chojniczanki Chojni-
ce, w której gra nieprzerwanie od 2012 roku. Ważna postać w mistrzowskim zespole Lecha
Poznań sezonu 2009/2010, ale czy na pewno sprawiedliwie potraktowana przez klub?
Czy wróciłby pomóc rezerwom Kolejorza? Czy mógł osiągnąć więcej? W rozmowie
z Kacprem Bagrowskim, Tomasz Mikołajczak opowiada o Wągrowcu, Poznaniu,
Chojnicach i swojej karierze4-5 14

Co przyniesie kolejny rok w polskiej polityce?

2021: Odyseja polityczna

cji, próbują nastawić opinię publiczną
przeciwko UE. Oczywistym jest więc
fakt, że, gdy pojawił się pomysł, by
powiązać podział funduszy przyznawa-
nych krajom członkowskim z prawo-
rządnością, władze stacjonujące w
Warszawie i Budapeszcie protestowały.
Dużo mówiło się na temat obrony su-
werenności oraz wskazywania na inne
państwa jako beneficjentów zys-
kujących więcej na europejskiej inte-
gracji. Koniec końców ustalono kom-
promis, który nie powinien naszego
tandemu satysfakcjonować. Mimo to
słyszymy obecnie o sukcesie polskiej
dyplomacji. Tymczasem jest to kolejny
krok w stronę marginalizacji naszego

wyżej kupować od naszych „kumpli
zza oceanu” sprzęt wojskowy za kwotę
przewyższającą cenę rynkową, tak jak
to robiliśmy przez ostatnie lata. Nieste-
ty już bez splendoru bycia samozwań-
czym „obrońcą cywilizacji”. Chyba że
zrobimy to bez Wujka Sama.

Sondaże w ostatnich dwóch mie-
siącach mogą cieszyć. Nadal jest źle,
ale istnieje szansa, że rodzime ugrupo-
wania „zdradzieckich mord” razem
byłyby w stanie utworzyć rząd mniej-
szościowy. Oczywiście to dobrze tylko
ze względu na niebycie Prawem i Spra-
wiedliwością. Platforma Obywatelska
wciąż jest boleśnie niewyrazista i bez
programu. Łatwo oczywiście wskazać

ich jako alternatywę, gdy Jarosław Ka-
czyński nagrywa filmiki, przybierając
pozy generała Jaruzelskiego i na-
wołując do utworzenia katolickich bo-
jówek. To samo można powiedzieć o
ugrupowaniu Szymona Hołowni, które
w niemal każdym sondażu zajmuje
miejsce na podium. Można zapytać:
„co to za egzotyczna propozycja poli-
tyczna?”. W sumie żadna. Elektorat
środka, który chce, żeby było fajnie i
spokojnie. W konsekwencji jednak
sprowadza się to do powściągliwej
krytyki ugrupowania rządzącego, które
odpowiedzialne jest za demoralizację
narodu i nadchodzącą zapaść gospo-
darczą. Kultura osobista to jedno, ale
jeśli nie idzie w parze z rozsądną pro-
pozycją polityczną, wówczas nie ma
żadnej wartości. Lewica i Konfedera-
cja utrzymują poparcie na poziomie
5% 10%, co nie stanowi dla tych ugru-
powań złej sytuacji. Jest stabilnie, choć
może być lepiej. Obydwa środowiska
muszą szukać dialogu z grupami
społecznymi, które nie są przekonane
ich ofertami programowymi. Problem
może mieć natomiast PSL, które nie-
dawno dokonało symbolicznego „roz-
wodu politycznego” z Pawłem Kuki-
zem. Żałuję, że obydwa ugrupowania
nie znalazły się na śmietniku historii
podczas ostatnich wyborów, ale mam
nadzieję, że następnym razem uda się
wyborcom skorygować ten błąd.

Być może odetchniemy, gdy korona-
wirus przestanie nam dokuczać, ale z
pewnością inne wydarzenia będą za-
pierać nam dech w piersiach. Już nie
tylko kraje z naszego kontynentu będą
antagonizowane jako wrogowie, ale
również Stany Zjednoczone Ameryki,
które z dnia na dzień przestały bronić
„cywilizacji życia” i stały się apologetą
„cywilizacji śmierci”. Wiemy od Ojca
Dyrektora, że każdy ma swoje pokusy,
a więc i nasz rząd je ma. Niezmiennym
pragnieniem jest uczynienie z Polski
kraju silnego i dumnego. Choćby kosz-
tem upodlenia go i zrobienia z niego
prowincji Europy. Najlepszą prognozą
na to co stanie się później, a więc na
2022 rok byłoby z kolei, żeby można
było wtedy jeszcze coś napisać.

Piotr SZWARC

kraju na arenie międzynarodowej. Na
szczęście są jeszcze sojusznicy za
oceanem!

Tak przynajmniej chcieliby sądzić
rządowi dygnitarze, którzy sylwetki
Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa po-
równywali do postaci Ronalda Reaga-
na i Jana Pawła II, tworzących niefor-
malny „sojusz w obronie cywilizacji”.
Ten pierwszy został wybrany na drugą
kadencję, ale drugiemu się nie udało.
Na nieszczęście nowo wybrany prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Ameryki
Joe Biden ma o Polsce jako państwie
nie najlepsze zdanie i raczej nie porwie
się z nami w wir walki z losowo wy-
branym wrogiem. Możemy co naj-

Spokojnych, radosnych,
zdrowych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy Redakcja

ZWYCIĘZCA: Mały trybik
w białoruskiej machinie wolności
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1,5 miliona osób. Powstały pierw-
sze szczepionki, a ta firmy Pfizer
stopniowo wchodzi na światowy
rynek.

Djak DEBATY PREZYDE�-
CKIE – Rok 2020 upłynął pod

znakiem kampanii prezydenckich –
polskiej i amerykańskiej. W nor-
malnych warunkach wyborcy
mieliby okazję porównać programy
wyborcze oraz prezencję kandyda-
tów podczas debat telewizyjnych.
Niestety, do bezpośredniego spotka-
nia w tym formacie pomiędzy
Andrzejem Dudą i Rafałem Trza-
skowskim nie doszło. Za oceanem
debaty odbyły się, jednak ich
poziom był zdecydowanie niski.
Biden i Trump obrażali siebie
nawzajem, ciągle przerywali drugiej
stronie i wykazywali się brakiem
merytorycznych wypowiedzi.

Ejak EKSPLOZJA
CHEMICZ�A W BEJRUCIE

– Na początku sierpnia doszło do
wybuchu materiałów składowanych
w porcie. Eksplozja spowodowała
kompletne zniszczenie tego miejsca
i budynków w promieniu 10 km.
Wiele państw, w tym Polska,
wysłało pomoc humanitarną
poszkodowanym. Po tragedii doszło
do protestów, w których manifes-
tujący zajęli kilka budynków
ministerialnych. Premier Libanu
podał się do dymisji, oświadczając,

Masowe strajki i tłumy policjantów na ulicach – to obraz 2020 roku
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Przede wszystkim trud-
ny. Rok 2020 obfitował w
więcej wydarzeń, aniżeli

sama pandemia, choć
trzeba uczciwie przy-

znać, że bardzo wiele z
nich było przez korona-

wirusa uwarunkowa-
nych. Wyborcze miraże i

społeczne niepokoje,
pogłębiające się po-

działy i nowe polityczne
siły mijającego roku nie
są jednak podsumowa-
niem kończącej się dru-

giej dekady, a prologiem
do nadchodzącego trze-
ciego dziesięciolecia XXi

wieku.

Ajak ABORCJA – 22 paździer-
nika Trybunał Konstytucyjny

wydał orzeczenie o warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży
w przypadku ciężkiego uszkodzenia
płodu. Temat drażliwy i dzielący
polskie społeczeństwo został
ponownie wystawiony na światło
dzienne w dobie pandemii. Decyzja
TK wywołała protesty w państwie.
Strajk Kobiet przybrał formę ogól-
nokrajową, na ulicach protestowały
tysiące osób, domagając się, poza
prawem do aborcji, poszanowania
praw mniejszości seksualnych czy
świeckiego państwa. Postulaty pro-
testujących stoją w opozycji do
obecnej partii rządzącej.

Bjak BLACK LIVES MATTER
– W maju po zabójstwie czarno-

skórego George’a Floyda przez
policjanta w USA wybuchły
zamieszki. Przygnieciony kolanem
mężczyzna przez kilka minut
powtarzał „I can’t breathe”. Dzień
po śmierci Floyda w Minneapolis
rozpoczęły się pokojowe protesty,
które szybko przerodziły się w
zamieszki obejmujące kolejne
miasta. Ruch „Black Lives Matter”
protestował przeciw brutalności
amerykańskiej policji i wciąż
panującemu rasizmowi systemo-
wemu w społeczeństwie. Wiele
państw wykazało solidarność z pro-
testującymi i krytykowało rządy
Donalda Trumpa.

Cjak COVID-19 – Pandemia
koronawirusa spadła na świat jak

grom z jasnego nieba. Pojawił się
on w 2019 roku w Wuhan, lecz do
historii przejdzie jako zjawisko
definiujące rok 2020.
„Kwarantanna”, „nauka zdalna”,
„lockdown”, „maski”. To tylko nie-
które z terminów, które weszły do
codziennego słownictwa każdego z
nas. Zaraza wywołała największy
kryzys ekonomiczny od lat 30. XX
wieku, pozbawiła pracy miliony,
pustosząc całe branże.
Potwierdzono ponad 66 milionów
przypadków choroby, zmarło ponad

Polityczne abecadło 2020

że powodem katastrofy była korup-
cja i zaniedbania. Sytuacja tylko
pogłębiła problemy gospodarcze i
polityczne tego państwa.

Fjak FARSA WYBORCZA
SASI�A – Na przygotowanie

niedoszłych do skutku, majowych
wyborów korespondencyjnych
wydano słynne już 70 milionów
złotych. Odpowiedzialny za tę nie-
udolną akcję minister Jacek Sasin
określił horrendalną kwotę mianem
„ceny za demokrację”. Wybory się
nie odbyły, a pieniądze podatników
przepadły. Sasin stał się obiektem
drwin internautów i autorów
memów. Minister nie został jak
dotąd pociągnięty do odpowiedzial-
ności karnej za zarzucane mu
sprzeniewierzenie środków publicz-
nych.

Gjak GÓRSKI KARABACH –
Region ten znany również jako

Republika Arcach ponownie stał się
areną konfliktu zbrojnego, który
rozpoczął się na przełomie lat 80. i
90. XX wieku. Do zdominowanego
przez Ormian obszaru pretensje
rości Azerbejdżan. Dla tego pań-
stwa jest to element rywalizacji z
sąsiednią Armenią. We wrześniu
konflikt rozgorzał na nowo, doszło
do starć i naruszeń praw człowieka.
Pomimo podpisanego na początku
listopada rozejmu sytuacja jest
napięta. Niestabilny region Kau-

kazu wciąż pozostaje pod silnymi
wpływami Rosji, a także rosnącej w
siłę Turcji.

Hjak HOŁOW�IA – Znany dotąd
głównie z prowadzenia „Mam

Talent” Szymon Hołownia wkroczył
z impetem na scenę polityczną,
zapewniając wyborców o chęci
zmiany skostniałego systemu partyj-
nego. W pierwszej turze wyborów
prezydenckich udało mu się zdobyć
blisko 14% głosów, co jak na kandy-
data bez zaplecza politycznego, było
wielkim sukcesem. Obecnie, według
badania CBOS, twórca ruchu „Pol-
ska 2050” jest liderem rankingu
zaufania społecznego.

Ijak „IDEOLOGIA LBGT” –
Czerwiec jest określany jako Mie-

siąc Dumy LGBTQ+. Prawa
mniejszości seksualnych były jed-
nym z głównych tematów
prezydenckiej kampanii wyborczej.
W tym roku wielu polityków i
samorządowców do społeczności
nieheteronormatywnej dopisało
łatkę „ideologia” i straszyło, że jest
gorsza od komunizmu i zagraża
polskim rodzinom. Stworzono
kolejne „strefy wolne od LGBT”,
co spotkało się z ostrą krytyką ze
strony Unii Europejskiej. Nastroje
homofobiczne były także podsy-
cane przez urzędującego prezydenta
podczas spotkań z mieszkańcami
polskich miast.

Jjak JOE BIDE� – Niewątpliwie
rok 2020 zostanie zapamiętany

nie tylko ze względu na pandemię
koronawirusa, ale także z uwagi na
zwycięstwo Joe Bidena w wyborach
prezydenckich w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki. 78-letni
demokrata pokonał w wyborach
dotychczasowego republikańskiego
prezydenta Donalda Trumpa wyni-
kiem 306 do 232 głosów
elektorskich. Jego zwycięstwo jest
odczytywane jako nowy rozdział w
historii USA, które po czterech
latach rządów kontrowersyjnego
biznesmena podzieliły się jak nigdy
wcześniej.

Kjak KATASTROFA UKRAIŃ-
SKIEGO SAMOLOTU – Na

początku roku doszło do zestrzele-
nia pociskiem przeciwlotniczym
pasażerskiego samolotu Boeing
737-800. Ten miał odbyć lot z Tehe-
ranu do Kijowa. Trzy dni po
katastrofie Minister Spraw Zagra-
nicznych Iranu potwierdził, iż
samolot został omyłkowo zestrze-
lony przez jednostkę wojska obrony
powietrznej. Na pokładzie było 167
pasażerów i 9 osób z załogi samo-
lotu. Nikt nie przeżył tragedii. We
wrześniu miała miejsce jeszcze
jedna katastrofa ukraińskiego samo-
lotu szkoleniowego z powodów
technicznych i błędu załogi.

Ljak LOS ARTYSTY – Obecna
sytuacja wywołana koronawiru-

sem doprowadziła wielu
przedsiębiorców do utrudnień w
zarobkowaniu, a nawet bankructwa.
Rząd starał się interweniować w
wybranych sektorach gospodarki.
Ku zaskoczeniu wszystkich, pomoc
finansowa nadeszła także dla artys-
tów. Ponad 400 milionów do
podziału na rzecz możliwości dal-
szego funkcjonowania działalności
gospodarczej. Mówi się, że nic nie
łączy ludzi jak wspólny kredyt. W
Polsce natomiast nic nie dzieli jak
rządowe dotacje, dlatego wiele osób
nie potrafi zrozumieć pojedynczych
artystów, którzy mimo krytyki
obecnej władzy, skorzystali ze
wsparcia.

Łjak ŁUKASZ SZUMOWSKI –
Ten rok z pewnością był najbar-

dziej wymagającym w całej
karierze eks-ministra zdrowia.
Wszystko za sprawą pandemii,
przez którą został twarzą ochrony
życia i zdrowia wszystkich Pola-
ków. W początkowym etapie walki
z wirusem głos serca kazał wierzyć,
że jest to odpowiedni człowiek na
odpowiednim miejscu. Niestety
było inaczej. Tym samym kardiolog
Szumowski po sześciu miesiącach
gubienia się w swoich decyzjach i
wypowiedziach postanowił zrezyg-



nować ze stanowiska. Mógł zostać
symbolem zwycięstwa z pandemią.
Możliwości starczyło tylko na
„aferę maseczkową”.

Mjak MARSZ
�IEPODLEGŁOŚCI – Marsz

Niepodległości 2020 miał odbyć się
w zmienionej formule. Uczestnicy
wstępnie planowali przejechać
wskazaną trasę motorami i samo-
chodami. To odpowiedź na zakaz
zgromadzenia, który wydał prezy-
dent Warszawy Rafał Trzaskowski,
powołując się na wytyczne sane-
pidu. Mimo to większość wybrała
się na marsz pieszo. Narodowcy
kilkukrotnie starli się z policją. W
ruch poszły petardy i butelki. Mun-
durowi odpowiedzieli gazem i
gumowymi kulami. Właśnie w taki
sposób świętuje się w Polsce dzień
odzyskania wolności, a wszystko to
odbywa się pod płaszczykiem pat-
riotyzmu z dumnie wywieszoną
biało-czerwoną flagą.

Njak �OBEL – W tym roku
Nagrodę Nobla z chemii otrzy-

mały Emmanuelle Charpentier i
Jennifer A. Doudna za „opracowa-
nie metody edycji genomu”.
Genetyczne nożyczki przyczynią
się do powstania nowych terapii
przeciwnowotworowych oraz do
leczenia chorób dziedzicznych.
Metoda została opracowana już w
2012 roku. Wydarzenie to ma zna-
czenie także symboliczne i
przełomowe. Chemiczki są pierw-
szym damskim duetem z Nagrodą
Nobla w dziedzinie nauki.

Ojak ORBÁ� – Viktor Orbán,
premier Węgier i ścisły sojusz-

nik Prawa i Sprawiedliwości,
końcówkę 2020 roku finalizuje
zwarciem szyków z rządem Mora-
wieckiego przeciwko Unii
Europejskiej. Sprawa powiązania
budżetu z praworządnością wzbu-
dziła ogromne kontrowersje na
arenie wspólnoty, spowodowała
kilka gorączkowych wzajemnych
wizyt i zdecydowanie scemento-
wała sojusz PiS z Fideszem. Jednak
nie brak głosów, że Węgier nie jest
aż takim bratem, jakim na polskiej
prawicy go widzą. Zdaniem części
ekspertów Viktor Orbán byłby w
stanie szybko zakończyć sojusz z
Polską, gdyby okazało się to dla
niego politycznie korzystne.

Pjak PROTESTY �A
BIAŁORUSI – Nasi wschodni

sąsiedzi mają dość fałszerstw, cen-
zury i prześladowań opozycji. Po
wyborach z 9 sierpnia rozpoczęły
się masowe wystąpienia przeciwko
kolejnej kadencji rządów
prezydenta Aleksandra Łukaszenki,
sprawującego urząd od przeszło 26
lat. Sytuacja szybko wymknęła się
spod kontroli władz, a protesty do
dziś nie ustają. Niestety, ofiarami
represji i aparatu przemocy padają
niewinni ludzie, tacy jak zamordo-
wani Raman Bandarenka i
Alexander Taraikovsky.
Kandydatka opozycji (według nie-

�grudzień 2020

2020 rok przyniósł nam pandemię oraz wiele politycznych wydarzeń
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zależnych sondaży zwyciężczyni
wyborów), Swiatłana Cichanouska,
przebywa na Litwie.

Rjak RESTRYKCJE – Ograni-
czenia, zakazy, nakazy. Niektóre

budzące sprzeciw i niezrozumienie.
Zdążyliśmy się przyzwyczaić do
zamkniętych klubów, siłowni i
restauracji, noszenia maseczek poza
domem i zaleceń dotyczących dys-
tansu społecznego. Trudno jest
znosić przymusową izolację i nie-
możność spotykania się w
większym gronie. Jak dotąd, w Pol-
sce nie wprowadzono ograniczeń w
przemieszczaniu się, czyli
rozwiązania znanego chociażby z
Włoch. Jak długo potrwa powrót do
pełnej normalności?

Sjak SZKOŁY I �AUKA
ZDAL�A – Przygotowania do

roku szkolnego 2020/21 opierały się
na analizie doświadczeń z pracy
szkół i placówek w czasie ich ogra-
niczonego funkcjonowania od
połowy marca do czerwca 2020
roku. W tym szczególnym okresie
edukacja dzieci i młodzieży nie zos-
tała przerwana, a proces
dydaktyczny był kontynuowany.
Odbył się także egzamin ósmokla-
sisty i egzamin maturalny. Na
pytanie, czy e-lekcje dają możli-
wość dobrego przyswajania wiedzy
przez uczniów, już ponad połowa
nauczycieli odpowiada przecząco.
Kolejni mają wątpliwości. Wielu

przyłapało też swoich podopiecz-
nych na oszustwach, na przykład
podczas sprawdzianów czy odpo-
wiedzi ustnych.

Śjak ŚRODOWISKO SKRAJ-
�EJ LEWICY – Chyba od

początku przejęcia sterów przez
ekipę spod znaku „dobrej zmiany”
środowiska skrajnej lewicy były
najczęściej brane na celownik TVP
i mediów sprzyjających PiS. Sytua-
cja nasiliła się szczególnie podczas
protestów Strajku Kobiet, który w
mediach prorządowych ukazywany
był niejednokrotnie jako spęd śro-
dowisk skrajnie lewicowych, a
przede wszystkim Antify. Tą ostat-
nią szczególnie ukochało TVP Info,
które dzielnie donosiło o najprze-
różniejszych dokonaniach
organizacji nie tylko z polskiego,
ale także amerykańskiego
podwórka. W Polsce to właśnie ani-
tifiarze mieli stać za „atakami na
kościoły” i wywoływać burdy. Zaś
w USA dopatrywano się ich wśród
grup dewastujących i plądrujących
całe sklepy na fali protestów po
śmierci George’a Floyda pod
koniec maja.

Tjak TVP – Jacek Kurski był pre-
zesem Telewizji Polskiej od

stycznia 2016 roku aż do marca
bieżącego roku, kiedy to został
odwołany przez Radę Mediów
Narodowych. Znaczącą rolę w
całym wydarzeniu grał prezydent

Andrzej Duda, który nie był zado-
wolony z pracy zarządzającego
TVP. Zdaniem głowy państwa tele-
wizja pod kierownictwem
ówczesnego prezesa ośmieszała go i
nie broniła pierwszej damy. Jedna z
sytuacji dotyczyła wydania Wiado-
mości TVP, w których Andrzej
Duda popierał finansowanie
mediów publicznych, a w swojej
wypowiedzi przejęzyczył się, co
mogło zostać wykorzystane przez
jego rywali. Zdaniem prezydenta
wypowiedź ta celowo została
umieszczona w materiale. W sierp-
niu Kurski ponownie został
wybrany prezesem TVP.

Ujak USTAWA O OCHRO�IE
ZWIERZĄT – Przedstawiono

nowelizację, która zakładała: zakaz
hodowli zwierząt na futra, możli-
wość uboju rytualnego tylko na
potrzeby krajowych związków
wyznaniowych, dodatki dla opieku-
nów zwierząt na służbie, zakaz
trzymania zwierząt na uwięzi czy
wykorzystywania ich w celach roz-
rywkowych. „Piątka dla zwierząt”
została przyjęta głosowaniem przez
Sejm. Projekt cieszył się częścio-
wym poparciem społecznym, ale
także sprzeciwem wśród osób z
branży futrzarskiej i rolników. Zos-
tał on „zawieszony”.

Wjak WŁOCHY PIERWSZĄ
OFIARĄ PA�DEMII –

Początek 2020 roku Włosi zapamię-

tają na długie lata. Kiedy w Europie
wylęgała się pandemia koronawi-
rusa, Lombardia stała się niemalże
synonimem słowa „dramat”. Nie-
wyrabiająca służba zdrowia, tysiące
zakażeń dziennie, ogromna liczba
ofiar, zmieniły oblicze tego regionu
na zawsze. Tragedię początku pan-
demii w północnych Włoszech
najlepiej oddaje informacja prasowa
z 19 marca, kiedy to media podały,
że krematorium w Bergamo jest
przeciążone. Wojsko wywoziło
więc zwłoki do okolicznych miejs-
cowości na kremację. Niestety, z
końcem października pojawiła się
wiadomość, że Bergamo znów zos-
tało ogniskiem pandemii. Spokój w
rejonie przynieść może chyba tylko
szczepionka.

Zjak ZBIG�IEW ZIOBRO –
Minister Sprawiedliwości i Proku-

rator Generalny w jednym. Nikt w
2015 roku nie miał wątpliwości, że
jak długo będą trwać rządy Zjedno-
czonej Prawicy, tak długo Zbigniew
Ziobro będzie szefował Ministerstwu
Sprawiedliwości. W ostatnim czasie
w tak spójnym dotąd obozie
rządzącym pojawiły się jednak
zgrzyty. Wzmocnieni po wyborach z
2019 roku sojusznicy PiS – Solidarna
Polska Zbigniewa Ziobry i Porozu-
mienie Jarosława Gowina, zaczęli
szerzej rozpychać się łokciami.
Ziobro zaczął grać na skrajnie pra-
wych strunach polityki, ściągając PiS
jeszcze mocniej w stronę Konfedera-
cji, a nawet dalej. Czy to gra
zaplanowana na wzmocnienie swojej
pozycji, czy też szykowanie gruntu
pod przejęcie władzy na prawicy?
Niewątpliwie Ziobro zyskuje rozgłos
i coraz większy wpływ na linię poli-
tyczną koalicji.

Żjak ŻARLIWA OBRO�A
KOŚCIOŁA – 22 października

2020 roku już przeszedł do historii
jako dzień złamania tzw. paktu
aborcyjnego. W mediach mówiło
się przede wszystkim o protestach,
które orzeczenie wywołało na nie-
spotykaną dotąd skalę. Jednak
pokłosiem wydarzeń, które miały
miejsce po wspomnianym wyroku,
było także uformowanie się
„Obrońców Kościoła”. Nacjonaliści
i skrajni prawicowcy odpowiedzieli
tym samym na wezwania Jarosława
Kaczyńskiego i Roberta Bąkiewi-
cza.

Źjak ŹLE WYDA�E 272 ML�
ZŁ? – Jan Krzysztof Ardanow-

ski, były Minister Rolnictwa w
rządzie Mateusza Morawieckiego,
pożegnał się z tym stanowiskiem po
sprzeciwieniu się „piątce Kaczyń-
skiego”. Na początku grudnia
politycy Koalicji Obywatelskiej
ujawnili, że w ciągu pierwszego
półrocza 2020 roku jeszcze z teką
ministerialną Ardanowski wydał
272 649 000 zł na premie, dodatki i
trzynastki.

Olga SZUMILAS,
Karol SZABANOWSKI,

Przemysław TERLECKI,
Kacper ZIELENIAK
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„zatrzymani byli zmu-
szani do leżenia na brzu-

chu na podłodze przez
kilka godzin (…) za

każdy najmniejszy ruch
byli bici”. Napisało Amne-

sty international o doś-
wiadczeniach Białorusi-

nów aresztowanych za
udział w pokojowych

protestach. Od ponad
dwóch miesięcy w me-

diach słyszymy o trudnej
sytuacji naszych sąsia-

dów ze Wschodu. Bardzo
szybko jednak obojęt-

niejemy, gdy niemal
każdego dnia przekaz

koncentruje się na licz-
bach. Statystyki mówią o
ofiarach śmiertelnych, o

brutalnych pobiciach i
poniżaniu. Te informacje
dotyczą ludzi, którzy tak

samo jak my myślą,
czują, kochają. Mimo to

nie dostrzegamy cierpie-
nia pojedynczych osób, a
widzimy tylko jakąś gru-
pę, która gdzieś poza na-

szym zasięgiem doświad-
cza„złych rzeczy”. Dla-

czego?

Maksym jest Białorusi-
nem. W Polsce studiuje
od roku, jednak jak sam

podkreśla, to kraj leżący po drugiej
stronie Bugu jest dla niego domem i
miejscem, w którym mieszkają jego
przyjaciele i rodzina. Zaangażowa-
nie w sprawy społeczne to jego dru-
gie imię – marzy, aby w przyszłości
zajmować się fact-checkingiem na
globalną skalę i tym samym zapobie-
gać rozprzestrzenianiu fałszywych
informacji. Prywatnie to inteligent-
ny, wrażliwy chłopak, który lubi po-
magać innym. Chciałby, aby nad-
szedł dzień, w którym zarówno on,
jak i jego bliscy poczują się bez-
piecznie w swoim kraju. Niestety, te-
raz nie jest to możliwe. Odkąd poko-
jowe protesty na Białorusi zaczęły
być brutalnie tłumione przez Oddział
Mobilny Specjalnego Przeznaczenia
(OMON), Maksym aktywnie poma-
ga emigrującym z kraju rodakom
rozpocząć nowe życie w Polsce.

Dzień zero

W tegorocznych wyborach prezy-
denckich na Białorusi konkurowało
ze sobą pięcioro kandydatów –
Hanna Kanapacka, Andrej Dzmitry-
jeu, Siarhiej Czeraczeń, Swietłana
Cichanouska oraz piastujący od 26
lat stanowisko głowy państwa Ale-
ksander Łukaszenka. Największe

emocje wywoływała kandydatura
Cichanouskiej, która zjednała sobie
poparcie wielu Białorusinów, stając
się tym samym liderką opozycji.

Maksym chciał oddać swój głos
w wyborach prezydenckich w War-
szawie. Na miejsce dotarł w okoli-
cach godziny szóstej rano. Już wte-
dy w kolejce do urny wyborczej
stało około tysiąca osób. – Najcie-
kawsze było to, że praktycznie
wszędzie widać było biało-czerwo-
no-białe symbole. Zgromadzeni lu-
dzie manifestowali w ten sposób, że
przyszli głosować na opozycyjną
kandydatkę. Podejrzewam, że właś-
nie to wpłynęło na dalsze działania
ambasady – mówi chłopak.

Pomimo ogromnej kolejki, otwo-
rzono tylko jedno okienko, w któ-
rym można było jedynie się zareje-
strować i dopiero później oddać
głos. Choć nikt nie powiedział tego
wprost, zgromadzeni ludzie czuli,
że celowo próbuje się ich zniechę-
cać do czekania na swoją kolej.
Tego dnia słupki rtęci wskazywały
około 32°C. Mimo dyskomfortu
związanego z temperaturą, Białoru-
sini czekali godzinami na możliwo-
ść oddania głosu. Jednym z powo-
dów tego stanu rzeczy było bardzo
skrupulatne sprawdzanie dokumen-
tów potencjalnych wyborców. Tym
sposobem Maksym oczekiwał na
swoją kolej ponad trzynaście go-
dzin. Dla niego i jego rodaków nie
było jednak mowy o zrezygnowaniu
z udziału w głosowaniu. Wśród
Białorusinów, już na kilka tygodni
przed tym dniem, czuć było poru-
szenie i poczucie, że idzie „nowe”.
Obowiązku obywatelskiego, który
jednocześnie stanowił przepustkę
do wymarzonej przyszłości, zwy-

czajnie nie wolno im było nie wy-
pełnić.

Pierwszy (przed)protest

Obserwując przedwyborcze na-
stroje panujące wśród naszych
sąsiadów, nie dziwi fakt, że w ich
mniemaniu wyniki mówiące o
przytłaczającej przegranej opozy-
cyjnej kandydatki były sfałszowane.
Dlatego też już po ogłoszeniu
cząstkowych rezultatów głosowa-
nia, tworzyli oni pierwsze zgroma-
dzenia, manifestując swoje niezado-
wolenie i wywołując rozmaite dys-
kusje na temat minionych wyda-
rzeń. Białorusini zaczęli przede
wszystkim głośno zadawać pytania.
Jak to możliwe, że według oficjal-
nych przekazów to dotychczas urzę-
dujący prezydent miażdżącą prze-
wagą głosów wygrywa wybory? Na
własne oczy widzieli przecież tłumy
idące zagłosować, nie ukrywające
przy tym symboli deklarujących po-
parcie dla Cichanouskiej. Ludzie
przez cały dzień zbierali się pod ko-
misjami wyborczymi zarówno na
Białorusi, jak i poza granicami kra-
ju, aby wspólnie dowiedzieć się o
ostatecznych wynikach i przeczytać
finalne protokoły ze swoich okrę-
gów.

Maksym brał udział w takim
zgromadzeniu przed Pałacem Kul-
tury i Nauki w Warszawie. Pełnił
też rolę samozwańczego wolonta-
riusza, który służył pomocą
będącym na miejscu Białorusinom.
Był to kolejny, nie tylko z uwagi na
panujące nastroje gorący dzień, a w
okolicy trudno było o cień. Wiele
godzin oczekiwania dało się
wszystkim we znaki. – Rozdawaliś-

my wodę każdemu, kto jej potrze-
bował. Na zgromadzeniu znalazło
się wiele starszych osób, dla któ-
rych temperatura sięgająca trzy-
dziestu kilku stopni Celsjusza była
niebezpieczna. Wraz z innymi
młodymi pomagałem również roz-
nosić im parasole. Nie było łatwo
wytrzymać w tym upale, ale czuliś-
my, że musimy tam zostać – mówi
Maksym.

Pierwsze aresztowania

Na Białorusi prowadzenie staty-
styk wyborczych przez organizacje
niezwiązane z rządem, jest zabro-
nione. Mimo groźby kar, znalazło
się wiele osób, które sprawdzały
prawdziwość wyników. Kiedy
Białoruska Centralna Komisja Wy-
borcza ogłosiła ostateczne rezultaty
wyborów prezydenckich, m.in.
dzięki pracy tych ludzi nasi sąsiedzi
byli przekonani, że nie odzwier-
ciedlają one stanu faktycznego.
Poza tym często pojawiała się spora
rozbieżność między danymi poda-
wanymi przez główny ośrodek, a
lokalnymi protokołami. Wszystko
to popchnęło Białorusinów do ma-
sowych wyjść na ulice.

Przez kolejne dni OMON brutal-
nie tłumił pokojowe protesty w
sąsiadującym z nami kraju. W wielu
miejscach użyto gumowych kul
jako pocisków oraz armatek wod-
nych, a w Brześciu nawet ostrej
broni palnej. Doszło też do pierw-
szych zatrzymań, a także pojawiły
się ofiary śmiertelne. Dla rodzin
aresztowanych osób był to koszmar
– nikt do końca nie wiedział, gdzie
znajdują się ich bliscy oraz czy kie-
dykolwiek jeszcze się zobaczą.

Podobny los spotkał krewnych i
przyjaciół Maksyma, którzy zostali
aresztowani w jednym z większych
białoruskich miast. – Największym
problemem było to, że musieliśmy
szukać zaginionych poza więzienia-
mi. Na Białorusi nie ma prawa, któ-
re pozwalałoby zadzwonić do aresz-
towanych krewnych. Nie wiadomo
do jakiego więzienia trafili i czy w
ogóle. Ludzie znikali nawet na kil-
kanaście dni bez śladu – mówi Ma-
ksym.

Ujmujące nagrania spod białoru-
skich więzień, na których słychać
rozpaczliwe krzyki torturowanych
ludzi obiegły niejednokrotnie inter-
net. Raz usłyszane, przepełnione
żalem odgłosy ludzkiego cierpienia
niełatwo puścić w niepamięć. Choć
często trudno uwierzyć, że takie
okrucieństwa wobec drugiego
człowieka wciąż mają miejsce w
środku Europy, nie tylko nagrania
udowadniają prawdziwość bólu
tych ludzi. Relacje osób, którym
udało się wydostać z aresztu są o
wiele bardziej wstrząsające. Roz-
wiewają wszelkie wątpliwości.
Złapani protestujący byli niejedno-
krotnie torturowani na różne, wy-
myślne sposoby. Rozbieranie do
naga, grożenie gwałtem, sadystycz-
ne kopanie i pałowanie przy prze-
rażających odgłosach krzyków in-
nych więźniów – to tylko niektóre z
metod stosowanych przez milicję.

Koszmar złapanych protes-
tujących nie kończył się jednak
wraz z zakończonymi, często krwa-
wymi przesłuchaniami. Bliscy Ma-
ksyma byli przetrzymywani w nie-
ludzkich warunkach. Cela, w której
odbywali areszt miała wymiary
około pięć na pięć metrów, a wię-
ziono w niej jednocześnie około 40-
50 osób. Nie mogli spać, ponieważ
w takim ścisku ledwo mieścili się
stojąc. Jedyną metodą odpoczynku
była współpraca aresztowanych –
co jakiś czas część z nich siadała,
żeby choć trochę odpocząć. Nie do-
stawali jedzenia ani picia. Po pew-
nym czasie brakowało im również
powietrza. I tak przez kolejnych 10
dni dopóki nie przeniesiono ich do
tzw. „izolatorów”, gdzie mogli być
znalezieni przez rodzinę.

Źródło pokoju

Wraz ze wzrostem liczby świad-
ków brutalności milicji, którzy opo-
wiadali o tym, co przeżyli, rosła
liczba protestujących. Również
świat zaczął dostrzegać tragedię
mającą miejsce na Białorusi. Za-
częły sypać się pytania, dlaczego
strajkujący nie chcą walczyć zbroj-
nie? Powiedzenie, że rewolucja zja-
da własne dzieci nie wzięło się jed-
nak znikąd. W tym przypadku wal-
ka bronią przeciwnika prawdopo-

Mały trybik w białoruskiej
machinie wolności
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Ciemna strona Afganistanu

W Canberze sędzia i ge-
nerał dywizji Paul Brere-
ton w środę 18 listopada

opublikował wyniki
śledztwa, które trwało

ponad cztery lata. W re-
zultacie wieloletniej pra-
cy powstał raport demas-
kujący zbrodnie wojenne
australijskich sił specjal-
nych dokonane podczas

operacji antyterrory-
stycznej w Afganistanie.

W październiku 2001
roku rząd Australii
ogłosił, że wysyła gru-

pę sił specjalnych (Special Air Ser-
vice Regiment/SASR) do udziału w
kampanii przeciwko Al-Kaidzie i
Talibom. Operacja otrzymała nazwę
„Slipper”. Głównym celem Austra-
lijczyków było dostarczanie infor-
macji o działalności islamistów i ob-
serwacja ich pozycji. Akcja zakoń-
czyła się sukcesem w 2013 roku.
Kilku żołnierzy otrzymało wysokie
nagrody za odwagę. Jednak reputa-
cja „elitarnej” jednostki wojennej w
ostatnich latach coraz częściej jest
kwestionowana. Z ujawnionego
przez sędziego Paula Breretona ra-
portu wynika, że w latach 2007-
2013 niewielka grupa elitarnych
służb specjalnych i pułków koman-
dosów zabijała afgańskich cywilów.

Podczas dochodzenia dotarto do
ponad 400 świadków i zebrano kil-
kadziesiąt tysięcy dokumentów i
zdjęć. Znaleziono dowody na to, że
młodsi oficerowie żądali od swoich
podwładnych egzekucji na wię-
źniach, aby dokonać „chrztu bojo-
wego” przez pierwsze morderstwo.
Później ciała fotografowali z bro-

nią, żeby przedstawić ofiary jako
bojowników. Komentując wyniki
śledztwa, dowódca australijskich sił
zbrojnych, generał Angus Cam-
pbell, powiedział, że żadnego z in-
cydentów „nie można opisać jako
rozgrywającego się w trakcie bit-
wy”. W raporcie stwierdzono rów-
nież, że kierownictwo armii i starsi
oficerowie nie byli świadomi tych
zbrodni.

Jaki sens miało wykorzystywanie
pułku sił specjalnych w zwykłych
misjach? Z raportu Breretona wyni-
ka, że australijski rząd często wy-
syłał profesjonalnych bojowników
SASR w „gorące punkty”. Decyzje

te miały charakter polityczny. Niska
liczba ofiar w przypadku działania
gorzej wyszkolonych oddziałów ar-
mii nie powinna wywołać protes-
tów, a tym samym żądań wycofania
żołnierzy z Afganistanu. Jednak
przyniosło to nieoczekiwany efekt.
W normalnych warunkach żołnierze
musieli mieć rok przerwy pomiędzy
operacjami, ale nadużycia tych od-
działów sprawiały, że ich „wakacje”
ograniczały się do paru miesięcy.
Taka sytuacja doprowadziła do po-
gorszenia stanu psychicznego i
zmiany priorytetów moralnych nie-

których weteranów. Nie pomagał
również fakt, że wielu żołnierzy
często oszukiwało psychologów ar-
mii po to, żeby jak najszybciej wró-
cić na służbę. Raporty podawane
przez lekarzy w tym okresie były
wyjątkowe pozytywne, ale często
nie odpowiadały rzeczywistości.
Kolejnym problemem wskazanym
przez Paula Breretona było to, że
kierownictwo oddziałów SASR nie
przywiązywało wystarczającej wagi
do edukacji wojskowej. – Znacząca
pośrednia odpowiedzialność spo-
czywa na tych z pułku SAS, którzy
przyjęli lub wspierali „kulturę wo-
jowników” oraz kilku podoficerach,

którzy ją promowali – powiedział
Brereton w wywiadzie dla „ABC”.

Po publikacji raportu Policja Fe-
deralna Australii rozpoczęła docho-
dzenie karne przeciwko 19 osobom
bezpośrednio związanym z tą
sprawą. I chociaż podczas śledztwa
nie zebrano jeszcze wszystkich do-
wodów, kierownictwo sił zbrojnych
przyjęło za fakt, że ich żołnierze
popełnili przestępstwo. Drugi bata-
lion pułku SASR zostanie rozwiąza-
ny, a zamiast niego powstanie kolej-
ny z „nową kulturą i nową nazwą”.

Aleksander RAJEWSKI

Dowódca australijskich sił zbrojnych generał Angus Campbell
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Znaleziono dowody na to, że młodsi oficero-
wie żądali od swoich podwładnych egzekucji
na więźniach, aby dokonać„chrztu bojowego”

przez pierwsze morderstwo. Później ciała fotografowali z
bronią, żeby przedstawić ofiary jako bojowników. Komen-
tując wyniki śledztwa, dowódca australijskich sił zbrojnych,
generał Angus Campbell, powiedział, że żadnego z incy-
dentów„nie można opisać jako rozgrywającego się w trak-
cie bitwy”.W raporcie stwierdzono również, że kierownic-
two armii i starsi oficerowie nie byli świadomi tych zbrodni.

dobnie zmieniłaby białoruski sen o
wolności w kolejną krwawą anty-
utopię. – Ludzie muszą zrozumieć,
że my nie chcemy mieć nic wspól-
nego z systemem represji. Nie chce-
my powtarzać błędów, które dopro-
wadziły do wielu dramatów. Nie
chcemy społeczeństwa, które
wiecznie walczy same ze sobą.
Sprzeciwiamy się brutalności, dlate-
go protesty są pokojowe. Jeśli się
zradykalizujemy, wszystko prze-
padnie. Większość ludzi nie rozu-
mie, że kiedy ogień zwalcza się
ogniem, powstaje pożar. Tak długo
jak jesteśmy pokojowi, tak długo
wygrywamy – podkreśla Maksym.

Cała siła naszych sąsiadów tkwi w
tym, że walczą o wartości, które
sami reprezentują. Doskonale rozu-
mieją wagę swoich oczekiwań i
własną postawą chcą dawać
przykład respektowania stawki, o
którą zabiegają. Udowodnić, że sza-
cunek i pacyfizm są silniejsze od
agresji i przemocy.

Mieszkanie od zaraz

Maksym wie, że nie może wrócić
do kraju. Po aresztowaniach jego
krewnych istnieje tam dla niego
ogromne zagrożenie. Dużo bardziej
jednak od represji boi się tego, że
nie będzie mógł wspierać protes-
tujących i brać czynnego udziału w
tworzeniu białoruskiej historii walki
o wolność. Przebywając w Polsce
od pierwszych dni manifestacji jest
w stałym kontakcie z aktywistami,
którzy je organizują. Pomaga jak
tylko może. – Chcę ułatwić im pra-
cę. Szukam ludzi, rozpowszech-
niam informacje o planowanych
wydarzeniach, biorę w nich aktyw-
ny udział i tworzę fotoreportaże –
opowiada. Maksym pomaga rów-
nież rodzinom, które emigrują z
Białorusi do Polski w znalezieniu
mieszkań i zaklimatyzowaniu się.
Często również szuka takim oso-
bom miejsc, w których mogłyby od-
być kwarantannę.

Temat koronawirusa to kolejny
ogromny problem, który dotyka
Białoruś. Dla władz sąsiadującego z
nami państwa, epidemia COVID-19
nie istnieje. Nie są tam podawane
oficjalne statystyki zachorowań
oraz wywołanych wirusem zgonów,
nic nie mówi się o profilaktyce. Tak
więc walcząc o lepszą przyszłość,

wielu Białorusinów naraża się jed-
nocześnie na zarażenie chorobą i na
cierpienie związane z jej po-
wikłaniami. Kiedy idą do szpitala z
objawami koronawirusa, najczęściej
mówi się im, że mają zapalenie
płuc. Nie dostają odpowiedniej
opieki, wiele osób umiera anonimo-
wo w domach. Jest to więc drugie,
mniej widoczne dno białoruskiego
dramatu, który każdego dnia roz-
grywa się na nowo i to na oczach
całego świata. Dlatego też imi-
grując do Polski, Białorusini muszą
mieć gdzie spędzić okres kwaran-
tanny, niezbędny w dzisiejszej rze-
czywistości.

Działania, które każdego dnia po-
dejmuje Maksym są nieocenione
dla powodzenia starań białoruskie-
go społeczeństwa w dążeniach do
wolności. Można by stwierdzić, że
jest on tylko małym trybikiem w
ogromnej machinie, jednak bez nie-
go nie miałaby ona prawa bytu.
Wszystko to, o czym mówią media,
wydaje się podniosłe i patetyczne,
ale z perspektywy jednostki, takiej
jak nasz bohater, wspieranie swoje-
go narodu jest zwyczajną powin-
nością wobec wyznawanych war-
tości oraz nieocenioną lekcją świa-
domego patriotyzmu. Jest to dla
niego dopiero początek drogi, na
której może pojawić się jeszcze
wiele przeszkód i zakrętów. To rów-
nież codzienne zmartwienia o
członków rodziny i przyjaciół, któ-
rzy mimo dramatycznych przeżyć,
nieustannie walczą w imię swoich
wartości. Patrząc na Maksyma nie
widzę jednak traumy, czy strachu.
Bije od niego natomiast wewnętrz-
ne piękno i nadzieja na lepsze jutro.
Są to niezwykle ulotne w odbiorze
odczucia, jednak podobnie do zapa-
chu wiosennego powietrza po opa-
dach deszczu, nie da się ich pomy-
lić z niczym innym. Na pytanie o
emocje, które towarzyszą mu
każdego dnia odpowiada, że od
dłuższego czasu jest to po prostu
spokój. Przeświadczenie, że będąc
dobrym i uczciwym człowiekiem
można dokonać wielkich rzeczy.
Nawet jeśli pozornie graniczy to z
cudem.

Oliwia TROJANOWSKA

*tekst zwyciężył w Konkursie Re-
portażowym OFMA w kategorii
Społeczeństwo

Na Białorusi prowadzenie statystyk wybor-
czych przez organizacje niezwiązane z
rządem, jest zabronione. Mimo groźby kar,

znalazło się wiele osób, które sprawdzały prawdziwość wy-
ników. Kiedy Białoruska Centralna KomisjaWyborcza
ogłosiła ostateczne rezultaty wyborów prezydenckich,
m.in. dzięki pracy tych ludzi nasi sąsiedzi byli przekonani, że
nie odzwierciedlają one stanu faktycznego. Poza tym często
pojawiała się spora rozbieżność między danymi podawany-
mi przez główny ośrodek, a lokalnymi protokołami.Wszyst-
ko to popchnęło Białorusinów do masowych wyjść na ulice.
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Milena w pierwszy rzędzie podczas Balu Alumnów (w czerwonej sukience)
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Ludźmi kierują naj-
różniejsze pobudki. Jed-

ni chcą zmieniać sytuację
polityczną w swoim kra-

ju, inni działać dla dobra
lokalnej społeczności,

kolejni zaś skupiają się
na jednostkach i ich

życiu. Wszystkich łączy
jedno – pasja do

działania oraz chęć od-
mienienia rzeczywistoś-

ci. Nie bawią się jednak w
bohaterów, ale po prostu
robią swoje. Tacy są Mile-

na, Artem oraz Adrian,
którzy na kilka chwil za-

brali nas do swojego
świata.

Łzy satysfakcji

Milena Adamczyk. Lat 23. Stu-
dentka piątego roku dziennikarstwa
i komunikacji społecznej na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Już w
szkole podstawowej redagowała
uczniowską gazetkę. W gimnazjum
oraz liceum brała udział w kolej-
nych przedsięwzięciach. W szkole
średniej trafiła do Naukowego Koła
Medioznawców, w którym przepro-
wadzała wywiady. Jeszcze przed
rozpoczęciem studiów na swoim
koncie miała zapis spotkania z akto-
rem Robertem Więckiewiczem oraz
wywiad z muzykiem zespołu „Per-
fect” – Grzegorzem Markowskim.
W tym okresie swojego życia, jak
sama przyznaje, była raczej osobą,
która stała „za sceną” i koordyno-
wała wieloma projektami. Niektóre
z nich wymyślała i tworzyła anoni-
mowo. Po prostu działała tak, żeby
innym w jej otoczeniu było milej.
W końcu jednak postanowiła stanąć
na scenie.

– Tuż przed rozpoczęciem stu-
diów zdecydowałam się pojechać
na wyjazd adaptacyjny w góry orga-
nizowany przez Niezależne Zrze-
szenie Studentów. I tam, już pierw-
szego wieczora, zobaczyłam ludzi,
którzy byli tylko dwa lub trzy lata
ode mnie starsi, a robili wielkie
wrażenie. Zachwyciło mnie to, z
jaką łatwością występowali przed
nami. Stwierdziłam, że chcę być
taka jak oni. Opowiadali też o orga-
nizowanych przez siebie wydarze-
niach, takich jak słynna „Wampiria-
da”. Doznałam szoku, że oni np. ro-
bią pobór krwi – opowiada Milena,
która szybko zrealizowała swój cel i
dołączyła do NZS-u.

Działalność w organizacji i udział
w niemalże każdym jej projekcie
tak pochłonął dziewczynę, że już na
pierwszym roku studiów musiała
kupić sobie kalendarz. Jej zaan-
gażowanie i chęć pracy na wielu
frontach szybko zyskały uznanie.
Jednym z pierwszych eventów, któ-

Niosąc światło innym

ry współrealizowała, była „Studen-
cka Wiosna”. Prowadziła dla tego
wydarzenia stronę na Facebooku.
Ponieważ się sprawdziła, dostała
kolejne zadanie. Została koordyna-
torem akcji „Wampiriada”. Polega
ona na zbieraniu krwi oraz szukaniu
potencjalnych dawców szpiku.

– To była spora odpowiedzialno-
ść, bo przy organizacji wydarzenia
trzeba było współpracować z dużą
liczbą podmiotów. Jest to jednak
również najfajniejszy z naszych
projektów, dlatego, że działamy
charytatywnie i możemy pomóc in-
nym – mówi dziewczyna, której po-
tencjał szybko dostrzegli za-
rządzający poznańskim oddziałem
organizacji.

Udana „Wampiriada” była jed-
nym z wielu milowych kroków, któ-
re pokonała przyszła przewod-
nicząca NZS-u na UAM. Gdy prze-
jęła to stanowisko, musiała w prak-
tyce nauczyć się wielu nowych rze-
czy. Zorganizowała również „Adap-
ciaka”, czyli wyjazd, na którym
dwa lata wcześniej przekonała się,
że chce działać społecznie. W tam-
tym momencie zajęła miejsce osób,
które w przeszłości ją zachwyciły.
Teraz to ona stała na scenie i mogła
innych wprowadzać w świat studen-
ckiej aktywności. Kolejne projekty
przyniosły Milenie wiele satysfak-
cji, ale też otworzyły drzwi do Za-
rządu Krajowego NZS-u.

– Do startu na dyrektora krajowe-
go namówił mnie Cezary Hurysz,
któremu jestem za to bardzo
wdzięczna. Po roku otworzyło mi to
też furtkę do startu na stanowisko
wiceprzewodniczącej ds. Historii i

Alumnów. Mój wybór do tego or-
ganu zbiegł się z ważnym wydarze-
niem – 40-leciem NZS-u. Było to
dla każdego z nas coś nowego. Po-
trzebna była osoba, która to wszyst-
ko skoordynuje. Zgłosiłam się –
opowiada Milena, która stała się or-
ganizatorką drugiego „Balu Alum-
nów”.

Było to wielkie wydarzenie, które
odbyło się w warszawskich Arka-
dach Kubickiego. Na balu zgroma-
dziło się niemalże 400-osób ze
wszystkich pokoleń członków NZS-
u. Pojawili się także ważni goście –
przedstawiciele ministerstw oraz
sponsorów, którzy wyłożyli ogrom-
ne kwoty na organizację obchodów.
Gdy teraz spojrzymy na zdjęcia z
tej imprezy, to szybko odnajdziemy
Milenę w pierwszym rzędzie.

– Pod względem logistycznym to
było ogromne wyzwanie. Również
męczące. Po nim przez cztery mie-
siące byłam kompletnie wypompo-
wana. Dzień po balu marzyłam tyl-
ko o tym, żeby przespać tydzień.
Ale też przecież, gdy będę po latach
wspominać, to nie będę myśleć o
zmęczeniu, ale o tym, że zrobiliśmy
imprezę na 400 osób, które się
świetnie bawiły – opowiada o wy-
darzeniu, które było najtrudniej-
szym, ale i najbardziej satysfakcjo-
nującym w jej akademickiej działal-
ności.

Praca społeczna to nie tylko
możliwość działania dla innych, ale
również szansa na własny rozwój.
Nasza bohaterka nauczyła się za-
równo technik autoprezentacji, jak i
zarządzania czasem.

– Wiele wydarzeń to krew, pot i
łzy, ale nie żałuję żadnego – podsu-
mowuje dziewczyna, którą działal-
ność społeczna nauczyła także doj-
rzałości i pozwoliła zdobyć nieza-
pomniane przyjaźnie. Teraz to ona
wychodzi na ogólnopolskie sceny i
potrafi zachwycać innych. Bo kie-
dyś sama dała się zachwycić.

Inspirując przywódców

Artem Riasa. Lat 22. Student
piątego roku stosunków międzyna-
rodowych na Uniwersytecie im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Lubli-
nie. Jeszcze w latach szkolnych
uczęszczał do Koła Młodych Dy-
plomatów w swoim rodzinnym mie-
ście – Krzemieńczuku. Już wtedy
czuł, że chce pracować dla innych i
dzięki małym krokom zmieniać sy-
tuację polityczną w swoim kraju,
Europie, a nawet na świecie.

– Zdecydowałem się na studia w
Polsce, ponieważ chciałem na włas-
ne oczy zobaczyć, jak państwo, któ-
re, tak jak Ukraina, było pod
wpływem ZSRR, zdołało uporać się
z przeszłością i stać się jednym z
najlepiej rozwiniętych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Przy-
jeżdżając do Lublina, nie miałem
pojęcia, jaka tak naprawdę jest Pol-
ska, nie znałem też języka. Dlatego
rozpocząłem studia od „roku zero-
wego” – opowiada mężczyzna, któ-
ry dzięki swojej pracy, aktywności
oraz zaangażowaniu w ramach pro-
gramu „Talenty na UMCS” otrzy-
mał możliwość darmowego
kształcenia na studiach drugiego
stopnia.

Artem już na pierwszym roku stu-
diów zaczął być bardzo aktywny. Z
własnej inicjatywy, dzięki pomocy
samorządu Wydziału Politologii,
zorganizował konferencję naukową
„Trzy lata bez Krymu”, w której
udział wzięli przedstawiciele Konsu-
latu Generalnego Ukrainy w Lubli-
nie. Chłopak swoje zainteresowania
chciał zaszczepić jak największej
grupie osób, dlatego rok później za-
początkował projekt „Dni Ukrainy
na Wydziale Politologii UMCS” –
obecnie jest to już cykliczna impre-
za, która ciągle się rozwija.

– To wydarzenie również odbyło
się pod patronatem konsulatu, do-
datkowo wystąpili na nim m.in.
profesor Walenty Baluk, który jest
jednym z najsłynniejszych badaczy
stosunków politycznych Europy
Wschodniej oraz profesor Marek
Pietraś. W tym roku na naszej kon-
ferencji mieli pojawić się goście
specjalni na czele z byłym minis-
trem spraw zagranicznych, a obec-
nie ambasadorem Ukrainy Andri-
jem Deszczyciem. Niestety wszyst-
ko zostało odwołane z powodu ko-
ronawirusa – opowiada chłopak,
który realizował się na wielu po-
lach. Ponieważ jego pasją jest dy-
plomacja, brał również udział w de-
batach oksfordzkich. W nich dotarł
aż do finału ogólnopolskich, akade-
mickich mistrzostw.

Przyszły dyplomata ma również
na koncie wizyty w siedzibach eu-
ropejskich i światowych organiza-
cji. W ramach projektu „POWER”,
w którym wziął udział, odwiedził
instytucje ONZ, OSCE i OPEC w
Wiedniu.



sporcie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Dziennikarstwem zaintereso-
wał się już na początku swojej edu-
kacji. Z powodu dużej aktywności,
śmiano się nawet z niego, że do
szkoły przychodzi jako pierwszy, a
wychodzi z niej jako ostatni. Po-
czątkowo pracował w uczniowskich
gazetkach, by w szkole średniej roz-
począć działalność w mediach lo-
kalnych.

– Oczywistym było dla mnie to,
że wybiorę studia dziennikarskie.
Uniwersytet Jagielloński ma dobrze
zorganizowane media studenckie.
Zdecydowałem się pracować za-
równo w telewizji, radiu, jak i pra-
sie. Chciałem spróbować swoich sił
na wielu polach – mówi Adrian,
który najpierw trafił do UJOT TV.
Później dostał się do radia, gdzie
podjął się problematyki politycznej.
Następnie przyszła praca w gazecie
studenckiej „WUJ”, dla której pisze
do dziś. To właśnie tam zajął się
bliską mu tematyką społeczną.

Budując swoje artykuły, Adrian,
nawet gdy pisał o sprawach uniwer-
syteckich, wplatał do swoich teks-
tów wątki społeczne. Szukał jedno-
stek, przez pryzmat których mógłby
opowiedzieć daną historię. Realizo-
wał te materiały, które w jego oce-
nie były społecznie ważne. Mówił o
protestach, przeprowadzał też wy-
wiady z osobami, które inspirowały
jego samego i mogły zainspirować
innych. Niedawno rozmawiał np. z
człowiekiem, którego, jak napisał
na swoim Facebooku, podziwia. To
Kristian Shinkievich. Młody
Białorusin walczący o zmiany w
swoim kraju.

– To, że trafiłem do tak wielu me-
diów studenckich, mocno pomogło
mi w rozwoju. Dzięki nim
uzmysłowiłem sobie, że do radia
kompletnie się nie nadaję, ale mam
zajawkę do prasy i telewizji – opo-
wiada chłopak, który w UJOT TV
stworzył również telewizję śniada-
niową. Była to jego autorska kon-
cepcja. To on decydował, kogo za-
prosić do rozmowy i o co zapytać.

Wielość doświadczeń otworzyła
dziennikarzowi również drogę do
pracy w mediach ogólnopolskich.
W swoim CV ma już takie redakcje
jak Gazeta Wyborcza, Telewizja
Polsat czy Tok FM. Jego liczne
działania, czy to w mediach studen-
ckich, czy mediach komercyjnych,
pozwoliły mu dodatkowo nawiązać
wiele interesujących kontaktów.
Współrealizował również jedną z
największych imprez dziennikar-
skich w Polsce.

– Pewien przypadek zdecydował
o tym, że trafiłem do zespołu orga-
nizującego „Mediatory”. Po prostu
nie mieli facetów na scenę, a ja
znałem osobę, która kierowała
całym tym przedsięwzięciem. Za-
proponowała mi, żebym przyszedł
na warsztaty sceniczne. Poszedłem,
spodobało mi się i człowiek się za-
angażował. I tak to się zaczęło –
opowiada jeden z prowadzących,
którego mogliśmy podziwiać na
„mediatorowej” scenie. Jak wspo-
mina, w miesiącu, który poprzedzał

event, spał po kilka godzin, ale pa-
mięta tamte wydarzenia bardzo po-
zytywnie. Dzięki tej imprezie poz-
nał nie tylko swojego najlepszego
przyjaciela, ale również przełamał
opory przed scenicznymi występa-
mi. Wróćmy jednak do tematyki
społecznej, która zajmuje wyjątko-
we miejsce w działalności Adriana.

Burtalnie, to jak czytamy na jego
stronie, „dziennikarski blog obywa-
telski”, na którym Adrian pisze o
„problemach codzienności: ludz-
kich doświadczeniach, wyzwaniach,
rozterkach”. Ten projekt chłopak
zapoczątkował już w 2015 roku.
Miał wtedy ledwie 18 lat.

– Byłem wtedy na etapie czytania
wszystkiego – od blogów niszo-
wych, po te ogólnopolskie. Pomyś-
lałem sobie, że fajnie byłoby mieć
coś własnego. Zwłaszcza że można
stworzyć to za darmo. Wystarczy
mieć tylko i aż pomysł. Początkowo
spod mojej ręki wychodziło wiele
treści politycznych. Te jednak nie
interesowały zbytnio mojej grupy
docelowej, czyli ludzi 18-24. Dlate-
go przerzuciłem się na tematykę
społeczną. Pogłębione treści repor-
tażowe oraz wywiady, które w jakiś
sposób pokazywały człowieka. Jego
cierpienie, przeczucia, przewidywa-
nia – opowiada Adrian, który pod-
kreśla, że część bloga jest jego au-
torstwa, a druga część należy do
osób, którym oddaje głos.

Jak przyznaje, zawsze lubił po-
dejmować tematy kontrowersyjne.
Takie, które wzbudzały emocje i
mogły wpłynąć na życie innych
osób. Na jego blogu znajdziemy re-
portaże, które poruszają najtrudniej-
sze kwestie. Pisze o poważnych
chorobach jak depresja, efekty bra-
ku wsparcia emocjonalnego czy za-
burzenia psychiczne. Ostatnie pan-
demiczne miesiące przyniosły mu
również rozmowy na temat korona-

wirusa. Epidemia, która spadła na
świat, wywołała wielkie emocje.
Już w lutym z prezeską Research
Foundation – Eugenią Galazzo –
dyskutował o tym, jak groźny bę-
dzie nieznany wirus. Później Karo-
lina Biel opowiedziała mężczyźnie
o tym, dlaczego mimo zagrożenia
zdecydowała się pojechać do
Włoch. Aktywność Adriana została
także dostrzeżona przez organizato-
rów różnych konkursów.

– Nagrody, które otrzymuję, są
dla mnie niejako pewnym dodat-
kiem do tego, co robię. Oczywiście
super jest być docenianym, ale nig-
dy nie były one głównym celem
mojej działalności – opowiada
człowiek, który niedawno otrzymał
Nagrodę Młodych Dziennikarzy im.
Bartka Zdunka w kategorii „Debiut
Publicystyczny”. Komisja nagro-
dziła jego reportaż zatytułowany
„Powolny proces umierania”. To
poruszająca historia Doroty –
mieszkanki Myślenic, miasta bli-
skiego Adrianowi, która walcząc z
nowotworem, nadal angażuje się w
wiele projektów. Gra w teatrze czy
rozdaje prezenty dzieciom z Insty-
tutu Onkologii.

Milena sprawia, że inni się uś-
miechają. Artem walczy o zmianę
sytuacji politycznej w swoim pań-
stwie. Adrian pokazuje problemy
współczesnego świata i ludzi, któ-
rzy się z nimi zmagają. Każdy z
nich niesie w sobie jednak pewne
przesłanie, to, o którym przed laty
pisał Adam Asnyk. Nie bawią się w
bohaterów i wiedzą, że zwycięzca-
mi są ci, którzy „drugim dają naj-
więcej światła od siebie”.

Aleksandra KONIECZNA
Oliwia TROJANOWSKA

*tekst brał udział w konkursie
Grantowym OFMA w kategorii
„Aktywność Studencka”
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Artem podczas jednej z wielu aktywności
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– Każdego dnia około 12 godzin
przeznaczałem na studia oraz pracę
społeczną. Pozwoliło mi to zdobyć
zdecydowanie szerszą orientację w
tych dziedzinach, które mnie intere-
sują. Moim celem jest propagowa-
nie wiedzy na temat sytuacji na
Ukrainie. Obecnie zależy mi rów-
nież na tym, żeby poprawiać sytua-
cję studentów z mojego państwa –
wylicza mężczyzna, który swoją
działalność rozszerzył również poza
Uniwersytet.

Za jeden ze swoich największych
projektów Artem uważa nawiązanie
współpracy pomiędzy Lublinem, a
jego rodzinnym miastem. Dzięki
jego działaniom oraz osobistym
kontaktom z przewodniczącym
Młodzieżowego Centrum Dyploma-
cji – Andriejem Melnikiem, delega-
cja z Krzemieńczuka w 2018 roku
odwiedziła Lublin. Podczas wizyty
goście zapoznali się z systemem
działania miejscowych urzędów i
instytucji.

– Rozmawialiśmy również o biz-
nesie i przyszłych wspólnych pro-
jektach. Odwiedziliśmy także Spe-

cjalną Strefę Ekonomiczną. Odbyło
się też spotkanie z Rektorem
UMCS-u. Rewizyta władz uczelni
na Ukrainie była zaplanowana na
marzec tego roku. Z powodu pande-
mii została przełożona, jednak jes-
tem przekonany, że ta współpraca
cały czas będzie się rozwijać – opo-
wiada organizator tej jakże cieka-
wej inicjatywy, którego słowa do-
tarły do uszu najważniejszych unij-
nych polityków.

W 2019 roku Artem znalazł się w
składzie delegacji polskich studen-
tów, którzy odwiedzili Brukselę.
Podczas wyjazdu miał okazję roz-
mawiać m.in. z Elżbietą Bień-
kowską, Fransem Timmermansem,
a także Donaldem Tuskiem. Ostat-
niego z polityków zaskoczyła obec-
ność Ukraińca w składzie polskiej
delegacji. Niespodzianką dla byłego
szefa Rady Europejskiej były także
słowa chłopaka, który powiedział
mu: „Nie będę Pana o nic pytać,
chciałbym tylko podziękować za
wsparcie dla Ukrainy w tych
ciężkich czasach”.

– Dodałem także: „Nie trzeba
wspierać starych polityków, okażcie
wsparcie młodzieży”. Tym razem to
pan Donald Tusk bardzo mnie za-

skoczył, ponieważ zapytał, czy
może zacytować moje słowa pod-
czas swojego wystąpienia na forum
Rady Najwyższej Ukrainy. Oczy-
wiście później z uwagą śledziłem
posiedzenie tego organu i faktycz-
nie podczas niego Donald Tusk ra-
dził politykom, by zaufali młod-
zieży. Mówił o tym, że spotkał się
ze studentami z Ukrainy, którzy są
gotowi przejąć odpowiedzialność za
przyszłość swojego państwa – opo-
wiada młody mężczyzna, którego
celem jest doprowadzenie do trans-
formacji ustrojowej w rodzimym
kraju.

Podczas sześciu lat studiów w
Lublinie Artem zgromadził wiele
gadżetów promocyjnych miasta
oraz uniwersytetu. Większości z
nich nie zachował jednak dla siebie.
Oddał je ukraińskim dzieciom oraz
nauczycielowi – Igorowi Proćko,
który w młodości pomógł mu posta-
wić pierwsze kroki w zakresie dy-
plomacji. Chłopak do dziś pamięta,
że jak był dzieckiem, to uwielbiał
zbierać pamiątki zza granicy. Liczy
również na to, że małymi krokami,

które robi, zainteresuje kolejne po-
kolenia dyplomacją oraz polityką
międzynarodową. Obecnie realizuje
swoje pasje pracując jako tymcza-
sowy sekretarz w ukraińskim kon-
sulacie.

– Projekt, nad którym teraz pra-
cuję, dotyczy losów ukraińskich
studentów w Polsce. Po zakończe-
niu edukacji spotykamy się bowiem
z olbrzymim systemem biurokracji
oraz wieloma problemami. Przed-
stawiciele ukraińskich władz bardzo
słabo reagują na nasze prośby, częs-
to nawet je ignorując. A to właśnie
my, studenci z Europy, możemy i
powinniśmy promować interesy
swojego kraju, Polski oraz Unii Eu-
ropejskiej. To właśnie my możemy
stać się punktem zwrotnym historii
i układu politycznego – konkluduje
człowiek, który udowodnił, że
„zwykły student” może realnie
wpływać nie tylko na losy swojego
najbliższego otoczenia, ale również
inspirować światowych polityków.

Burtalnie nadaktywny

Adrian Burtan. Lat 23. Student
drugiego roku studiów magister-
skich na kierunku zarządzanie w

– Zdecydowałem się na studia w Polsce, po-
nieważ chciałem na własne oczy zobaczyć, jak
państwo, które, tak jak Ukraina, było pod

wpływem ZSRR, zdołało uporać się z przeszłością i stać się
jednym z najlepiej rozwiniętych w Europie Środkowo-
Wschodniej. Przyjeżdżając do Lublina, nie miałem pojęcia,
jaka tak naprawdę jest Polska, nie znałem też języka. Dlate-
go rozpocząłem studia od„roku zerowego”– opowiada
mężczyzna, który dzięki swojej pracy, aktywności oraz zaan-
gażowaniu w ramach programu„Talenty na UMCS”otrzy-
mał możliwość darmowego kształcenia na studiach drugie-
go stopnia.
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wencji na widowniach. Strajki
odbyły się w Warszawie, Krakowie,
Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie i
Trójmieście.

Ejak Emmys – Inaczej „telewi-
zyjne Oscary”, czyli

amerykańskie nagrody
przyznawane za osiągnięcia w dzie-
dzinie produkcji telewizyjnej.
Mimo trybu online wrażeń podczas
rozdania nagród nie zabrakło. Do
historii Emmy przeszła Zendaya,
zdobywając tytuł najlepszej aktorki
pierwszoplanowej w serialu drama-
tycznym.

Fjak „Future �ostalgia” – Tego-
roczny album brytyjskiej

piosenkarki Dui Lipy łączy charak-
terystyczne brzmienia lat 80. ze
współczesną sceną muzyczną.
Wokalistka porywa tanecznym kro-
kiem w wir wspomnień.
Doświadczyć mogliśmy tego,
tańcząc do jej najnowszych
kawałków.

Gjak „Gambit królowej” –
Kolejna produkcja platformy

Netflix, która zyskała sporą popu-
larność. Serial w ciekawy sposób
połączył wątki dramatyczne ze sce-
nami gry w szachy – wszystko za
sprawą głównej bohaterki, której
losy śledzimy z nutą fascynacji.
Produkcja rozpoczęła międzynaro-
dową „szachomanię”.

Hjak „Hot16challenge” – Akcja
muzyczna cieszyła się ogromną

popularnością podczas pierwszego

„Hejter” poruszył serca widzów
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Ajak „After Hours” – To tytuł
czwartego albumu studyjnego

kanadyjskiego muzyka The
Weeknd. Premiera tego krążka
odbyła się w marcu. Artysta łączy w
nim różne gatunki muzyczne – od
popu i dance punku po funk oraz
R&B. Jego taneczny hit „Blinding
Lights” utrzymuje się na legendar-
nej liście „Billboard Hot 100”
nieprzerwanie od 52 tygodni.

Bjak Biennale w Wenecji –
Wenecki MFF to jeden z

największych festiwali filmowych
w Europie i na świecie, który mimo
pandemii odbył się w standardo-
wym terminie. Złotego Lwa za
najlepszy film w konkursie zgarnął
„Nomadland” w reżyserii Chloé
Zhao, egzystencjalny dramat z
rewelacyjną Frances McDormand w
roli głównej.

Cjak „Czuły narrator” – Pierw-
sza książka Olgi Tokarczuk po

otrzymaniu Literackiej Nagrody
Nobla. W jej skład wchodzi 12
wyselekcjonowanych esejów i
wykładów, w tym znana przemowa
noblowska autorki – o kategorii
czułości i koncepcji tzw. czułego
narratora.

Djak „Daj żyć kulturze” – Hasło
to wiąże się ze środowiskiem

artystycznym, które boryka się z
problemami od początku pandemii.
W Dzień Zaduszny artyści wyszli
na ulice, domagając się wsparcia
finansowego ze strony państwa oraz
przywrócenia minimum 50% frek-

lockdownu. Wzięły w niej udział
największe nazwiska polskiej sceny
muzycznej, ale nie tylko. Miała na
celu wsparcie finansowe służb
walczących z koronawirusem –
udało się zebrać ponad milion
złotych.

Ijak Irlandia – Irlandzkie miasto
Galway zostało mianowane Euro-

pejską Stolicą Kultury. Celebracji
tytułu towarzyszył przegląd arty-
styczny Galway International Art
Festival i liczne inicjatywy
promujące międzynarodową

współpracę pomiędzy artystami z
całego świata.

Jjak Jan Holoubek – Reżyser zos-
tał uhonorowany Nagrodą

Specjalną Jury na Tallinn Black
Nights Film Festival za film „25 lat
niewinności. Sprawa Tomka
Komendy”. Dzieło Holoubka pre-
zentowane było w konkursie
debiutów filmowych. „Za niesamo-
wity debiut reżyserski
opowiadający o horrorze niespra-
wiedliwości” – tak jury festiwalowe
uzasadniło swój wybór.

Kjak Komasa – Reżyser, którego
przedostatni film, „Boże Ciało”,

został nominowany do Oscara,
wypuścił w tym roku drugą część
„Sali Samobójców” – „Hejtera”. Na
ekranie można było podziwiać krea-
cje aktorskie Macieja
Musiałowskiego, Agaty Kuleszy,
Macieja Stuhra. Film został doce-
niony na Tribeca Film Festival.

Ljak „Lazarus” – Musical
wyreżyserowany przez Jana

Klatę – jednego z najlepszych w

Choć pojęcie „szura” czy też fa-
natyka teorii spiskowych ist-
nieje od dawna, w środowisku

bardziej mainstreamowym pojawiło się
ono niedawno. Tak naprawdę do pub-
licznej świadomości zostało wprowa-
dzone wraz z wszelkiej maści protesta-
mi przeciwników przymusowych

szczepień, a w ostatnich miesiącach
osób sceptycznie spoglądających na
rozwijaną technologię 5G czy też
kwestionujących istnienie pandemii. O
ile przeciwnicy tej czy innej technolo-
gii mogą być usprawiedliwieni (może
to wynikać z prostych braków w edu-
kacji), tak uznawanie otaczającej nas
rzeczywistości za jeden wielki spisek
podpada pod... szuryzm.

Eksperci z Instagrama i Twittera
Mimowolnie (a może nie?) eks-

pertką ds. szurskiej plandemii stała
się w ostatnim czasie Edyta Gór-
niak. Dużo rozgłosu przyniosła jej
słynna transmisja na instagramo-
wym profilu, podczas której podzie-
liła się swoimi wątpliwej jakości
przemyśleniami na temat pandemii.
Nie zabrakło fraz kluczowych, jak
np. maseczki powoli pozbawiające
nas życia czy szczepionki Billa Ga-
tesa, mające doprowadzić do ekster-
minacji ludzkości. Było tego tak
dużo i na tak niskim poziomie, że
żaden szanujący się człowiek nie
powinien w ogóle podejmować tego
tematu w jakiejkolwiek debacie.
Niestety, popularna wokalistka, któ-
ra podczas mistrzostw w Korei za-
śpiewała polski hymn, została za-
proszona do programu w telewizji

Polsat. Właśnie tam, na ogólnopol-
skiej antenie, mogła podzielić się ze
światem swoimi przemyśleniami.

Czy jest to odosobniony przypa-
dek? Niestety nie. Podobne głosy
kwestionujące wiele spraw słychać
z Sejmu. Swego rodzaju prym
wiodą tutaj przedstawiciele koła po-
selskiego Konfede-racji. To właśnie
na listach tego ugrupowania swoje
miejsce znalazły osoby kwestio-
nujące obowiązek szczepień czy
obecnie także istnienie samej pan-
demii. A może tylko negatywnie od-
noszą się do działań rządu? Trudno
powiedzieć, bowiem jeszcze we
wrześniu asystentka Grzegorza
Brauna, Justyna Socha, zorganizo-
wała w Warszawie protest, którego
jednym z postulatów był sprzeciw
wobec obowiązku noszenia masek
ochronnych na twarzach. Narracja

ta zmieniła nieco swój wektor wten-
czas, gdy jeden z posłów ugrupowa-
nia znalazł się w szpi-talu właśnie
w wyniku zarażenia koronawiru-
sem.

Niebezpieczna niewiedza

Każdy ma prawo do swoich opi-
nii, więc w czym tkwi problem? Po
pierwsze, mamy do czy-nienia z
czymś nowym, bowiem chyba
pierwszy raz dochodzi do tak maso-
wego odwracania się od zaleceń
ekspertów. Z maniakalnym uporem
próbuje się dyskredytować ludzi,
którzy całe swoje życia poświęcili
naukom medycznym. Z perspekty-
wy zwykłego człowieka mogę
stwierdzić, że w razie problemów
zdrowotnych zwrócę się o pomoc
do lekarza, a nie artystki czy posła –

Szuryzm i inne schorzenia
XXi wiek, czyli życie w globalnej wiosce, obfituje w no-

winki technologiczne, powszechny dostęp do informa-
cji i wiele innych. Niestety, jedną z konsekwencji roz-

woju jest także dość lekceważące podejście do autory-
tetów, praw i prawd, chociażby medycznych czy biolo-

gicznych. Kim jest szur? Dlaczego wyznaje teorię o
plandemii, nie podłączy się do sieci 5g ani nie zaszcze-

pi swojego dziecka?

Rollercoaster – czyli rok 2020 – właśnie dobiega końca.
Czy świat kulturalny poradził sobie z trudnościami spo-
wodowanymi przez pandemię? Co zmieniło się w sposo-
bie jego pracy? Kto nas zaskoczył? Komu mogliśmy gra-
tulować sukcesów? Szukamy odpowiedzi na te pytania.
Jedno jest jednak pewne – mimo problematycznych cza-
sów artyści dalej tworzyli i udostępniali swoje prace.

Kulturalny Alfabet 2020
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trudno powiedzieć, kto z nich może
mieć mniejsze kompetencje.

Ludzie kłócący się z faktami
kreują się na ekspertów. Przypomi-
nają znajomych, którzy wła-śnie
obejrzeli filmik z żółtymi napisami,
a do znajomości z którymi my nie
bardzo chcemy się przyznać. Rów-
nież, to ci znajomi próbują nam
wmówić, że w materiale, który
obejrzeli, od-kryto prawdziwe ta-
jemnice możnych tego świata.

Największy problem pojawia się
natomiast w momencie, gdy te oso-
by zdobywają zwolenni-ków. O to
wcale nie trudno, często są to bar-
dzo oddani fani czy też wyborcy.
Nierzadko także to ludzie w jakiś
sposób pokrzywdzeni przez los, któ-
rzy usilnie dopatrują się przyczyn
swoich niepowodzeń w otoczeniu, a
nie we własnych działaniach. Po
przegrupowaniu lubują się w mani-
festowaniu swoich przekonań (do
czego de facto mają prawo), wspie-
raniu się na facebookowych grupach
i „wyjaśnianiu” tych osób, które

jeszcze nie stały się oświecone. To
też pozwala im się umacniać w swo-
ich ocenach, przy jednoczesnym
braku dopuszczania innych, ze-
wnętrznych opinii i twierdzeń.

Walka z wiatrakami

Z perspektywy czasów, w których
przyszło nam żyć, ważna jest jedno-
ść, wspólna odpowie-dzialność i
stosowanie się do reguł. Oczywiś-
cie, że rządzącym można zarzucić
wiele złych decyzji w związku z
pandemią, kryzysem czy innymi
dziedzinami. Jednakże nawet i w ta-
kiej sytuacji, całość naszego bezpie-
czeństwa i organizacji sprowadza
się do podstaw – naszych własnych
zachowań i otoczenia. Kiedy w
społeczeństwie organizują się grupy
sprzeciwu, opierające się na opi-
niach niepopartych prawdziwą
nauką, należy być ostrożnym. Pan-
demia jest wśród nas, a każdego
dnia ze szpitali wyjeżdżają auta za-
pakowane ludzkimi zwłokami. 5G

nie smaży mózgów, nadal jest kilka-
set tysięcy jednostek poniżej do-
puszczalnego progu jonizacji.
Szczepienia to element, dzięki któ-
remu pozbyliśmy się polio, a na uli-
cach próżno szukać ciał gnijących z

powodu tej czy innej bakterii lub
wirusa. Bill Gates chce zaszczepić
ludność Afryki, aby dzietność była
na normalnym poziomie, a wskaź-
nik śmiertelności przy urodzeniu –
niski. Obecnie wiele dzieci umiera

zaraz po przyjściu na świat, a ludzie
nie hamują się w procesie reproduk-
cji właśnie z tego powodu. Bądźmy
odpowiedzialni – radźmy się auto-
rytetów z wiedzą i doświadczeniem.

Dawid SZAFRANIAK
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Kto stoi za plandemią?

tym fachu. „Lazarus” to połączenie
powieści „Człowiek, który spadł na
Ziemię”, filmu na jej podstawie, w
którym zagrał David Bowie, i twór-
czości muzycznej legendarnego
artysty. Musical cieszył się za gra-
nicą ogromną popularnością, a 29
września tego roku trafił na scenę
Teatru Muzycznego Capitol we
Wrocławiu i również spotkał się z
zachwytem widzów.

Mjak MFF �owe Horyzonty –
Największy festiwal kina

arthouse’owego w Polsce odbył się
niemal w całości zdalnie, łącząc
edycję z American Film Festival,
promującym niezależne kino ame-
rykańskie. Wśród ponad 170
filmów widzowie mogli zobaczyć:
„Ludzki głos” Almodovara, „Na
rauszu” Thomasa Vinterberga oraz
„Lato ’85” Françoisa Ozona.

Njak �olan – Brytyjski reżyser
przygotował dla swoich fanów

najgorętszą premierę roku. „Tenet”
jako filmowy labirynt pełen zwro-
tów akcji okazał się być mieszanką
thrillera oraz kina sci-fi. Film
cechowała nielinearna narracja oraz
enigmatyczność głównych postaci:
Neila (Robert Pattinson) oraz Prota-
gonisty (John David Washington).

Ojak „One World: Together At
Home” – Akcja muzyczna, tym

razem amerykańska, ale z takim
samym zamysłem: chęcią pomocy
pracownikom medycznym w dobie
pandemii. Inicjatorką imprezy była
Lady Gaga wraz z organizacją Glo-
bal Citizen. Udało się zebrać 128
milionów dolarów.

Pjak „Parasite” – Po raz pierw-
szy w historii Oscarów film

nieanglojęzyczny zdobył tytuł Best
Picture. Akademia Filmowa
wyróżniła koreańską produkcję
również w innych kategoriach: naj-
lepszy reżyser (Joon-ho Bong),

najlepszy scenariusz oryginalny,
montaż, scenografia i oczywiście
najlepszy film nieanglojęzyczny.

Rjak Radek Rak – Laureat nagrody
literackiej Nike 2020 za mityczną

powieść „Baśń o wężowym sercu
albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”.
Autor łączy w dziele wątki
historyczne oraz fikcyjne, umiejętnie
wykorzystując przy tym mroczną
legendę przywódcy rabacji galicyj-
skiej. Pisarz z zawodu jest
weterynarzem, a jego pasjami są góry,
baśnie oraz mitologia słowiańska.

Sjak Szumowska Małgorzata –
Reżyserka filmu „Śniegu już

nigdy nie będzie” może pochwalić
się dużym sukcesem – jej obraz
został wybrany na polskiego kandy-
data do Oscara. Projekt
Szumowskiej został wyselekcjono-
wany jednogłośną decyzją jury.
Trzymamy kciuki, aby film zakwa-
lifikował się do kolejnych etapów
walki o statuetkę.

Tjak Taco Hemingway – Polski
raper wydał w tym roku aż dwie

płyty: krytykujący polską rzeczy-
wistość „Jarmark” oraz wyrażającą
tęsknotę za dawnymi czasami
„Europę”. Mimo kontrowersji i
hejtu ze strony wielu Polaków
Szcześniak rapuje to, co czuje, i to
wszystko z miłości oraz obawy o
swój kraj. Taco może się również
pochwalić osobistym wywiadem
dla „New York Timesa”, w którym
zwierza się, jak został uwikłany w
polską politykę.

Ujak „Unorthodox” – Pierwsza
netfliksowa produkcja, w której

bohaterowie w większości
posługują się językiem jidysz.
Serial opowiada historię Żydówki
uciekającej z ortodoksyjnych krę-
gów północnego Brooklynu do
Berlina. „Unorthodox” powstał na
kanwie autobiografii Debory Feld-

Mimo pandemii mijający rok nie był nudny
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man o tym samym tytule, opubliko-
wanej w 2012 roku.

Vjak Valentino – Projektant Pier-
paolo Piccioli dla domu mody

Valentino stworzył jedne z najlep-
szych kolekcji „haute couture” w
czasie pandemii. W sprawny sposób
połączył technologię z tradycyjnym
tkactwem. Całość została zaprezen-
towana przy akompaniamencie
muzyki FKA Twigs – wszystko
razem stało się niepowtarzalnym
widowiskiem.

Wjak „Wegetariańska uczta z
polskimi smakami” – Tak

brzmi podtytuł debiutanckiej
książki „Rozkoszne” polskiego blo-
gera kulinarnego Michała
Korkosza. Jest to zbiór przepisów
ukazujący tradycję kuchni wegeta-
riańskiej w Polsce. Korkosz od

2016 roku nieprzerwanie publikuje
przepisy opatrzone autorskimi zdję-
ciami oraz opowieści o kulinariach,
które można znaleźć pod adresem
rozkoszny.pl.

Xjak XL – 40. rocznica śmierci
Alfreda Hitchcocka, brytyjskiego

twórcy filmowego uważanego za pio-
niera thrillera psychologicznego.
Jednym z jego ikonicznych obrazów
był „Lokator” z 1927 roku, przecie-
rający szlaki dreszczowcom.
Hitchcock nowatorsko wykorzystywał
ruch kamery w celu budowania napię-
cia i uczucia niepokoju u widzów.

Yjak Yung Lean – Szwedzki raper
białoruskiego pochodzenia wydał

singiel „Boylife in EU”. Utrzymany
w klimacie cloud rapu utwór został
opublikowany w lutym przez nieza-
leżną wytwórnię muzyczną

YEAR0001. Kompozycja nagrana
została z okazji Women’s Fashion
Week w Mediolanie jako audiowi-
zualne tło dla pokazu artysty w
Spazio Maiocchi. Twórczość Yung
Leana to jeden z głosów młodego
pokolenia twórców emo hip-hopu.

Zjak „Zatrute źródło” – Jest to
nazwa instalacji Jerzego Kaliny

postawionej na dziedzińcu Muzeum
Narodowego w Warszawie. Dzieło
przedstawia polskiego papieża
dźwigającego nad głową meteoryt i
upamiętnia setną rocznicę urodzin
Jana Pawła II. Praca koresponduje z
rzeźbą papieża przygniecionego
przez meteoryt autorstwa Maurizio
Cattelana o nazwie „La Nona Ora”.

Kacper PIETRZAK
Michalina BRZUSKA

Daria SIENKIEWICZ
Kornelia STARCZEWSKA
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Festival czy 45. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych?
Domyślam się, że taki suk-
ces może troszkę zawrócić
w głowie.

− To ogromne wyróżnienia dla
całej ekipy i jestem bardzo
wdzięczny wszystkim, którzy pra-
cowali przy „Sukience”. Ten film
jest efektem wspaniałej współpracy.
Jestem szczęśliwy, że udało mi się
przekonać do tego projektu tak uta-
lentowanych filmowców. Jednak
myślimy już o przyszłości. To bar-
dzo miłe, że nasz krótki metraż po-
doba się widzom na świecie i w
Polsce, uważamy że to bardzo
ważna historia, ale ten rozdział
twórczo zostawiliśmy już za sobą i
koncentrujemy się na następnych. A
najważniejsze opinie to nie nomina-
cje czy nagrody, a to, co często
słyszymy po projekcjach – że film
wzbudza emocje, wzrusza i zostaje
w głowie na długo.

Jak opisałbyś swoje początki?
Biegałeś ze starą kamerą po
osiedlu, czy jednak zaczynałeś
z wysokiego „C”, tak jak teraz
robi to większość „młokosów”,
czyli z lustrzankami za kilka ty-
sięcy?

− Wszystko zaczęło się dość pó-
źno, bo na seansie „Bękartów Woj-
ny” Tarantino. Ten film pokazał
mi, że można tworzyć kino osobis-
te, autorskie. Po projekcji oznaj-
miłem mojej rodzinie: chcę zostać
reżyserem. Następnego dnia przy-
szedłem do klasy w liceum i po-
wiedziałem mojemu najlepszemu
przyjacielowi: „chodź nakręcimy
film”. Skrzyknęliśmy znajomych i
za pomocą małej kamerki na kase-
ty stworzyliśmy kompletnie ama-

Tadeusz Łysiak na planie filmowym
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Udamy się w inspirującą
podróż po sztuce kinema-
tografii i nie tylko z

reżyserem, scenarzystą i studentem
Warszawskiej Szkoły Filmowej −
Tadeuszem Łysiakiem. To twórca ta-
kich krótkometrażowych produkcji
jak „Techno” czy „Sukienka”. Nie
wypada nie wspomnieć, że film
„Techno” wygrał jedną z głównych
nagród Grand OFF „Za najlepszy
film polski”. Jego ostatnia produkcja
zaś – „Sukienka” – jeździ obecnie
po międzynarodowych festiwalach,
m.in.: Rhode Island International
Film Festival, Moscow International
Film Festival.

Jak artysta znosi ten trudny
czas pandemii?

− Muszę przyznać, że cała ta sy-
tuacja mocno daje mi się już we
znaki. Nie chodzi tylko o zarobienie
na chleb – tutaj oczywiście spotyka-
my się z dużymi trudnościami,
szczególnie że razem z dziewczyną
„żyjemy z planów filmowych”, ja
jestem reżyserem, ona aktorką. Do-
chodzi jednak aspekt psychiczny –
marzymy już o powrocie do nor-
malności, żeby wyjść z domu bez
maski, odetchnąć świeżym powiet-
rzem, spotkać się ze znajomymi,
pójść do kina… To bardzo trudne
czasy, a nasze pokolenie pierwszy
raz musi mierzyć się z deficytem
wolności.

Co czuje 27-letni reżyser, któ-
rego film prezentowany jest na
najbardziej prestiżowych festi-
walach w tej branży – Benga-
luru international Short Film

„Wszystko czego doświadczamy
może okazać się ważne”

torski, słaby film, który jednak ja-
kimś cudem został doceniony na-
grodą publiczności na Praskim
Festiwalu Młodych. Od tego się
zaczęło. A później przyszło „Weź
To Nakręć” – genialne warsztaty
filmowe w czasach, w których nie-
wiele osób miało swój sprzęt i
wiedzę, jak robić kino. Na warsz-
tatach poznawałem pasjonatów,
którzy tak jak ja chcieli opowiadać
historie. Z tego powodu jestem
ogromnie wdzięczny Tomkowi So-
lińskiemu, który WTN organizo-
wał. Co ciekawe – stawiałem tam
pierwsze kroki filmowe razem z
Alkiem Pietrzakiem, który teraz z
powodzeniem pracuje w branży.

Kiedy nadszedł moment, w
którym Tadeusz uznał, że
szkoła filmowa to dla niego
właściwy kierunek?

− Postanowiłem, że nie będę star-
tował do szkoły filmowej zaraz po
ukończeniu liceum. Za namową ro-
dziców i znajomych podjąłem de-
cyzję o zapisaniu się na jakieś stu-
dia humanistyczne, które rozwi-
nęłyby moją wrażliwość i pozwoliły
jeszcze przez chwilę „poznawać
życie”. Uważam, że to bardzo
ważne dla młodych ludzi, którzy
myślą o reżyserii. Nie da się opo-
wiadać historii, jeśli nic się w życiu
nie przeżyło. I nie chodzi wcale o
jakieś wielkie, ekstremalne
przeżycia – wystarczy postudiować,
popracować, poznać ludzi, pocho-
dzić na imprezy, COŚ przeżyć. Dla-
tego wybrałem się na Kulturoznaw-
stwo na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Każdemu ze szczerym sercem
polecam ten kierunek. Nauczył
mnie on ochoty do poznawania
człowieka i odszukiwania punktów

wspólnych mimo różnic które nas
dzielą.

Jako artysta z pewnością ina-
czej postrzegasz świat. Co cie-
bie inspiruje?

− Inspiruje mnie dosłownie
wszystko. Uwielbiam anegdotę o
Leonardo Da Vincim, który podob-
no, gdy spytano go, jak nauczyć się
malować tak jak on, odparł: chodzić
na spacery. Coś w tym jest. Wszyst-
ko czego doświadczamy może oka-
zać się ważne. Wszystko. Zasłucha-
ne rozmowy, obejrzane filmy, obra-
zy oglądane w muzeach, muzyka,
której słuchamy. Zawsze będę pa-
miętał pierwsze zajęcia z Wojcie-
chem Raweckim w Warszawskiej
Szkole Filmowej. Wszedł do sali,
napisał coś na tablicy, zmazał to,
usiadł, wstał, otworzył okno, podra-
pał się po głowie, odchrząknął trzy
razy, wszystko bez słowa. Po czym
zapytał nas: kto potrafi wymienić
wszystkie czynności, które wyko-
nałem od momentu wejścia do sali?
Zdębieliśmy. Nikt nie pamiętał. Pan
Wojciech zaznaczył wtedy, że musi-
my dostrzegać takie drobnostki i
obserwować rzeczywistość, jeśli
chcemy być dobrymi reżyserami.

W jednym z utworów Pezeta
jest takie zdanie:„Świat nie ma
sensu, trzeba go odnaleźć sa-
memu”. Twoje filmy z uwagi na
tematykę często skłaniają do
głębszych refleksji i zastano-
wienia się − właśnie − nad sen-
sem otaczającego świata. Jest
to temat, w który chciałbyś się
bardziej zagłębiać?

− Uważam, że dobre filmy to takie,
które zadają pytania, a nie – dają od-
powiedzi. Zresztą to samo w ogóle

sądzę o życiu. Jestem sceptykiem –
uważam, że wszystko trzeba podawać
w wątpliwość, ale nie po to, by kon-
statować, że nic nie ma sensu, tylko
po to, żeby uparcie tego sensu szukać.
Diogenes z Synopy – jeden z najbar-
dziej kontrowersyjnych filozofów
greckich – chodził w ciągu dnia po
ulicach miasta z zapaloną świeczką, a
gdy ludzie pytali go, co robi, odpo-
wiadał: szukam człowieka. No to i ja
szukam człowieka. W każdej rzeczy,
którą oglądam, czytam, słucham. I w
każdej rzeczy, którą tworzę. Interesu-
je mnie człowiek i wszystko, co w
nim zawarte, a przede wszystkim: to
co ukryte, schowane, „zamiecione
pod dywan”. Interesuje mnie skaza,
lęk, obawa, kłamstwo, wyparcie. Z
tych emocji bowiem rodzą się pyta-
nia, a pytania zmuszają do myślenia.

Wielu moich czy Twoich rówie-
śników boi się podjąć to ryzyko
i wejść w sztukę na 100%. Jaką
masz radę dla „młodych” –
kreatywnych i utalentowanych,
którzy są o krok od porzucenia
wielkich marzeń?

− Nigdy nie wolno się poddawać.
Nigdy. Nawet kiedy wydaje się już,
że przegraliśmy, że nie ma już żad-
nych szans. Trzeba zawsze przeć do
przodu i nie oglądać się za siebie. A
przede wszystkim – otoczyć się od-
powiednimi ludźmi. Żadnego suk-
cesu nie osiągniesz w pojedynkę,
tylko wspólna praca może przynieść
jakiekolwiek korzyści.

„Jest taki kawał o facecie, spa-
dającym z pięćdziesiątego
piętra. Facet spada i powtarza
sobie dla otuchy: Jak na razie
nie jest źle, jak na razie nie jest
źle, jak na razie nie jest źle. Ale

Polski artyzm, mimo międzynarodowego uznania i
licznych osiągnięć, dalej jest postrzegany przez roda-

ków z delikatnym przymrużeniem oka. Często mówi
się:„Sztuka to zabawa dla bogatych”,„Jak nie masz

znajomości, to sukcesu w tej branży nie osiągniesz”.
Wielu te tezy potwierdzi, ponieważ prawda jest taka,
że praca twórcy wymaga dużego poświęcenia. Artys-

ta musi być nad wyraz kreatywną, odważną i zara-
zem wrażliwą personą. Musi chcieć przekazać swoim
dziełem coś ważnego. Co najważniejsze jednak musi

umieć ponosić porażki i wyciągać z nich wnioski, by w
rezultacie dojść do tego upragnionego – spełnienia.

Droga do sukcesu jest długa i kręta. Jest cichym, lecz
niespełnionym pragnieniem wielu z nas – przecież

każdy kiedyś chciał wystąpić w filmie, śpiewać na
wielkiej scenie przed tłumem skandującym jego imię

czy napisać bestseller, zapełniający połowę półek w
empiku.
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nie chodzi o to jak spadasz,
tylko jak lądujesz”. Kojarzysz z
którego to filmu? Jak możemy
zinterpretować te słowa, od-
nosząc je do młodych twórców,
którzy dopiero poznają smak
przemysłu filmowego?

− „La Haine” – klasyk. Choć
można powiedzieć, że dopiero pu-
kam do drzwi branży filmowej, to
wiem już, że bywa brutalna. Nau-
czono mnie tego w Warszawskiej
Szkole Filmowej, która nie tylko
przygotowuje do praktyki tego za-
wodu, ale również stara się uzbroić
nas w siłę mentalną. Jako twórca
zawsze będziesz stykać się z kry-
tyką, zawiścią lub odrzuceniem.
Nigdy nie powinno wpływać to jed-
nak na twoją drogę; nie wolno się
poddawać, a z każdej porażki na-
leży wyciągać odpowiednie wnioski
na przyszłość i w ten sposób wy-
chodzić silniejszym.

Od kilku lat odnoszę wrażenie,
że w Polsce z filmem jest jak ze
skokami narciarskimi – jak są
sukcesy, to chodzimy dumni i
nie ma innego tematu na ulicy.
Oglądamy nawet galę Oscarów
z takimi emocjami jak Turniej
Czterech Skoczni. Kiedy jest ci-
sza, odstawiamy to wszystko w
kąt − zapominamy. Mimo to
mieliśmy w ostatnich latach
głośne sukcesy Pawlikow-
skiego, Komasy czy Szumow-
skiej. Twoim zdaniem zmienia
to nastawienie rodziców wobec
dzieci, które chciałyby obrać
taką ścieżkę zawodową?

− Bardzo cieszą mnie sukcesy
polskiej kinematografii. Myślę, że
możemy być bardzo dumni z rodzi-
mych twórców – i tak samo dumni
mogą być rodzice, których dziecko
wybiera fach filmowca. To z jednej
strony wspaniała przygoda, a z dru-
giej – zawód jak każdy inny. Tylko
mało się śpi. I je. I nie ma na nic
czasu. Ale zawsze warto robić to, co
się kocha. A kiedyś – być może –
sami staniemy się Adamem
Małyszem kinematografii i wszyscy
będą oglądać nasze filmy do nie-
dzielnego schabowego.

Twój pierwszy poważny film
krótkometrażowy „Techno”
opowiada historię rolnika,
który w odcięciu od współczes-
nego świata opiekuje się chorą
na Alzheimera żoną. Pewnego
dnia odkrywa imprezy techno
organizowane w jego miejsco-
wości. Jest to pewnego rodzaju
odskocznia od melancholijnej
codzienności. Dodatkowo w fil-
mie możemy ujrzeć takich ak-
torów jak Leszek Abrahamo-
wicz oraz Danuta Stenka. W jaki
sposób zrodził się pomysł na
tak oryginalną historię i jak
pracowało się z takimi nazwis-
kami?

− Jeśli chodzi o to jak pracowało
się z tak znanymi aktorami – myślę,
że niewiele różniło się to od profes-
jonalnego planu filmowego. Byliś-
my doskonale przygotowani do

Tadeusz Łysiak z Danutą Stenką i Leszkiem Abrahamowiczem na planie„Techno”
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zdjęć i wiedzieliśmy czego chcemy,
a aktorzy zawsze czują takie rzeczy.
Potrafiłem jasno komunikować
moje potrzeby, a oni wiedzieli jak je
zrealizować i bardzo dużo dołożyli
od siebie. Zupełnie nie bałem się
więc tej współpracy i było dla mnie
największą przyjemnością móc
wspólnie z nimi tworzyć zapadające
w pamięć kreacje. Odpowiadając na
pytanie dotyczące historii –
wpadłem na nią razem z Konradem
Blochem − moim ukochanym ope-
ratorem i przyjacielem. Długo szu-
kaliśmy tematu, który chcielibyśmy
opowiedzieć. „Techno” urodziło się
od jednej sceny – starszego
człowieka tańczącego na imprezie
techno wśród młodzieży. Zaczęliś-
my drążyć temat, zadawać pytania:
dlaczego tam jest, jakie jest jego
życie. I tak, krok po kroku, stwo-
rzyliśmy tę historię. Bardzo lubię to
we współpracy z Konradem –
wspieramy się wzajemnie i absolut-
nie uzupełniamy.

za zdjęcia w „Techno” i „Su-
kience” odpowiadał właśnie
Konrad Bloch − zdobywca
wielu nagród za zdjęcia fil-
mowe. Trzeba przyznać, że nie-
które kadry wpychały w fotel.
Jak się z nim pracuje? Mógłbyś
nam zdradzić, czy ujrzymy jesz-
cze jakieś efekty twórczości
waszego duetu?

− Podobno jest tak, że na studiach
filmowych zawsze tworzą się tego
rodzaju duety i później często pra-
cują ze sobą w przyszłości. Tak
właśnie jest ze mną i Konradem,
który dopiero co zdobył Brązową
Kijankę za zdjęcia do „Sukienki” na
festiwalu Camerimage (musiałem
się tym pochwalić!). Uwielbiam z
nim pracować. Kiedy szykujemy się
do filmu, kładziemy na stole dzie-
siątki albumów malarskich i wertu-
jemy je wspólnie szukając odnie-

sień i inspiracji do filmu. Czasami
spędzamy tak całe godziny, siedząc
i leniwie przeglądając kolejne obra-
zy. W końcu kogoś coś zainteresuje
– analizujemy to wspólnie i szuka-
my informacji w internecie. Często
w ten sposób nadajemy ton obrazo-
wi. To wymarzony operator i nie
oddam go nikomu!

gaspar Noe, Paweł Pawlikow-
ski, Wes Anderson – każdy z
nich ma swój autorski styl. W
„Techno” dostrzegłem coś,
czego jeszcze dotychczas nie
spotkałem. Przewijanie się
kadrów pełnych miłości, kad-
rów specyficznych dla dresz-
czowców czy delikatnych, a
czasami bardzo chaotycznych.
To jest ścieżka, którą zamie-
rzasz podążać?

− Myślę że w moim przypadku
trudno mówić jeszcze o jakimś kon-
kretnym stylu. Wiem, że w obu tych
krótkich metrażach są pewne punk-
ty wspólne. To wynik nie tylko mo-
jej wrażliwości, ale też wrażliwości
operatora i montażysty – Mariusza
Gosa. To druga osoba, z którą
chciałbym pracować zawsze. Z Ma-
riuszem przyjaźnimy się od wielu
lat, rozumiemy się bez słów. To
chodząca encyklopedia filmowa,
człowiek który widział wszystko.
Wszyscy razem tworzymy ciekawą
mieszankę, która być może sprawia,
że zaczyna we mnie kiełkować
pewnego rodzaju “styl”, ale na tak
wczesnym etapie trudno jeszcze tak
to nazwać. Wiem, jakie historie
chcę opowiadać i co mnie interesuje
– i to jest dla mnie najważniejsze.

Twoim ostatnim filmem jest
„Sukienka”. W rolach głównych
m.in.: Anna Dzieduszycka oraz
Szymon Piotr Warszawski. Jest
to historia kobiety karłowatej,
która nigdy nie doświadczyła

poważnych uczuć – miłości i ak-
ceptacji. zmienia się to, kiedy
poznaje pewnego kierowcę
ciężarówki. Nasuwa mi się na
myśl tytuł książki Marka Hłaski
– „Wszyscy byli odwróceni”. W
jaki sposób oceniasz nasz świat
– uważasz, że jest apatyczny, a
ludzie są„odwróceni”lub może
postrzegasz go okiem niepo-
prawnego optymisty?

− Boli mnie, że żyjemy w świe-
cie, w którym patrzymy na siebie
tylko przez pryzmat naszej fizycz-
ności. Skazujemy przez to na samo-
tność miliony ludzi, którzy na to
kompletnie nie zasługują. Nasza
rzeczywistość zbudowana jest na
próbach tłumienia kompleksów,
które nigdy nie powinny w nas ist-
nieć. Jesteśmy niewolnikami re-
klam i billboardów, które wy-
grażają nam palcami i mówią: tak
powinieneś żyć, tak powinieneś
wyglądać, a tak się ubierać. To z
tego powodu po ulicach miast snują
się zrezygnowane postaci, które
zbudowały wokół siebie gruby mur
niedostępności. Żyjemy w jednym
wielkim „The Wall” Pink Floydów,
a o autentyczne relacje coraz trud-
niej. Oczywiście nie chcę być pro-
rokiem beznadziei, ale czasami
może trzeba, żeby ktoś młody
zwrócił na to uwagę. Świat jest
piękny i pełen radości, a mi daleko
jest do zamartwiającego się pesy-
misty, ale taki mogę być na co
dzień. Jako młody twórca czuję się
w obowiązku opowiadać o tym, co
spieprzyliśmy, a nie o tym, co wy-
chodzi nam dobrze.

Mógłbyś podać nam tytuły fil-
mów, które cenisz, które w ja-
kimś stopniu wpłynęły również
na Twoją twórczość?

− Tego jest mnóstwo, ale wymie-
nię kilka najważniejszych: „Oczy
szeroko zamknięte”, „Cinema Para-

diso”, „Blue Velvet”, „Harmonie
Werckmeistera”, „Funny Games”,
„Wkraczając w pustkę”, „Wściekłe
psy”, „Fight Club”, „Psychoza”,
„Wielkie piękno”... mógłbym wy-
mieniać i wymieniać.

Przyjęło się już, że wyciska-
czem łez jest „Król Lew” albo
„Titanic”. Płakałeś kiedyś pod-
czas oglądania filmu? Jakie są
twoje odczucia względem łez
wywołanych przez sztukę?

− Nie boję się tego przyznać –
często płaczę na filmach. Ostatnio
wielokrotnie miałem łzy w oku
oglądając… „Modern Family”, więc
przyznaję, że łatwo mnie wzruszyć.
Cholera, czasem płaczę na „Master-
chefie”, więc naprawdę jest ze mną
źle (śmiech)… Ale mówiąc po-
ważnie: wszystkie najważniejsze dla
mnie filmy to te, które pozostawiły
mnie płaczącego. Z różnych powo-
dów. Czasami film wzbudza we
mnie łzy, nawet jeśli jego zakończe-
nie nie jest smutne in sensu stricto.
Tak to na mnie działa. A po „Cine-
ma Paradiso” – niezależnie ile razy
ten film obejrzę – płaczę jak bóbr.
No, nie mogę inaczej.

Przejdźmy do sfery marzeń i
celów. gdzie widzisz siebie za
kilka lat? Pełny metraż będzie
już wtedy na twoim koncie?

− Tak, zdecydowanie chciałbym
w niedalekiej przyszłości zadebiu-
tować pełnym metrażem i czynię
ku temu pewne kroki. I chociaż
kocham krótki metraż, to czuję że
w dłuższej formie mógłbym opo-
wiedzieć więcej i lepiej. I nie
mogę się tego doczekać. Marzy mi
się też jakiś dobry, mocny serial…
Na razie pozostaje ciężko praco-
wać i nie poddawać się nawet na
sekundę.

Rozmawiał
Daniel MIROŃCZYK-LEŚNIAK
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mi), którą natychmiast chowa się do
portfelika i wymienia na nową na
następnej wieczerzy wigilijnej. Na
poznańskim Łazarzu znany jest
także zwyczaj umieszczania monety
w jednym z uszek w barszczu. Wte-
dy szczęście jest bardzo jednostko-
we i w dodatku można złamać ząb.

Jakie korzenie ma tradycja je-
dzenia karpia na święta
Bożego Narodzenia w Polsce?
Czy faktycznie w uboższych do-
mach często był zastępowany
tzw. mleczem – ikrą ze śledzia?

– Etnografowie przypominają, że
popularnych współcześnie ryb daw-
niej nie było wśród wigilijnych po-
traw. Spożywało się jedynie to, co
się rodzi w lesie, ogrodzie i na polu,
czyli orzechy laskowe, miód, grzy-
by, warzywa, owoce, płody rolne.
Śledzie i osobno ich mlecz sprzeda-
wali przed Wigilią z beczek karcz-
marze. Potem, aż do Wielkanocy,
śledzie były podstawą postnej diety.
Dzisiaj, każdy region, a nawet każda
rodzina ma na tę rybę własne sposo-
by. Stąd wiele postaci śledzia w na-
szej tradycji kulinarnej: po luboń-
sku, po łazarsku, w oleju, occie lub
śmietanie, na słono lub na słodko, w
marynatach, smażone lub pieczone.

Dlaczego świątecznymi zupami
są właśnie barszcz, grzybowa i
rybna?

– Każdy ma swoje ukochane
smaki świąteczne – dla jednych nie
ma wigilii bez zupy grzybowej czy
rybnej, dla innych – bez barszczu.
Ta pierwsza, to zupa na ten jeden,
jedyny dzień w roku – idealnie kre-
mowa i aksamitna, przygotowana
wyłącznie z prawdziwków zebra-
nych własnoręcznie. Podaję ją z la-
nymi kluseczkami domowej roboty.
Mama moja, pochodząca z Galicji,
zawsze szykowała zupę rybną goto-
waną na bazie włoszczyzny z do-
datkiem skromnych przypraw (ziele
angielskie oraz liść bobkowy) i
dzwonkami karpia wkładanymi do
wywaru na kwadrans, nie dłużej, a
później wykorzystanymi do ,,galar-
tu” (prawdziwie po poznańsku!), na
koniec podprawianą słodką śmie-
tanką, pieprzem oraz odrobiną mag-
gi.

Czy można spotkać się ze zja-
wiskiem łączenia świątecznych
zup?

– Przygotowując na stulecie Uni-
wersytetu Poznańskiego album

Redaktor Andrzej Niczyperowicz to człowiek o wielu pasjach
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W Wielkopolsce prezenty przy-
nosi gwiazdor, na Śląsku
Aniołki. Jak to działa w przy-
padku dwunastu potraw wigi-
lijnych? Czy wszędzie są one ta-
kie same?

– Wielkopolska, wyróżnia się
wieloma regionalnymi potrawami,
które ubarwiają stół w tym najbar-
dziej rodzinnym i uroczystym dniu
roku. Najpierw dzielimy się opłat-
kiem. Nazwa tego pokarmu wzięła
się od łacińskiego ,,oblatum”, ozna-
czającego ,,święcony chleb”.
Opłatek ma symbolizować pojedna-
nie i miłość do bliźniego, która wy-
raża się również w składanych
życzeniach. Potraw ma być dwanaś-
cie i wszystkich trzeba spróbować,
albowiem według starych
przesądów, kto ilu potraw nie
skosztował, tyle ominie go przy-
jemności w nadchodzącym roku. W
czasach wielkiej biedy liczono za
potrawę ziemniaka, chleb, zupę – a
osobno pierogi oraz uszka i prze-
różne kluseczki. Niepomyślną jest
liczba dań inna od dwunastu, a już
zupełnie pechowa będzie trzynasta
– ,,strawa dla Judasza”.

Skąd wziął się zwyczaj wkłada-
nia siana pod obrus? Jakie inne
tego typu świąteczne tradycje
można spotkać w Polsce?

– Zanim na zimowym niebie
zabłyśnie pierwsza gwiazdka, na
stół trafia biały obrus, a pod niego
wkładamy źdźbła siana. To na pa-
miątkę ubogiego, stajenkowego
żłobka; na którym według apokry-
fów położono małego Jezusa. Bar-
dzo niedawno temu całe stoły słano
sianem. Na nie kładło się obrus i
posypywało zbożem. Na wschodzie
Polski słomą pokrywano także
podłogę. Zwyczajowo – od Odry do
Bugu – dostawiamy do wigilijnego
stołu krzesło i stawiamy talerz, któ-
re pozostaną puste – chyba, że poja-
wi się ,,zbłąkany wędrowiec”, dla
którego są przeznaczone.

Moja babcia, poznanianka, w
każde święta obdarowywała
swoje wnuki rybią łuską na
szczęście. Czy jest to zwyczaj
lokalny?

– W całym kraju pod wigilijnym
talerzem znajdziemy pieniążek i ry-
bią łuskę owinięte w serwetkę,
wróżące przyszłe całoroczne
szczęście. W naszym kręgu rodzin-
nym – w serwetce jest tylko sazano-
wa łuska (sazan - to karp z łuska-

,,Akademickie smaki” zachwyciła
mnie wigilijna zupa rybno-grzybo-
wa autorstwa ówczesnego Rektora
UAM. Dlatego ubiegłoroczną Wigi-
lię rozpoczęliśmy od ,,zupy rektor-
skiej” według przepisu profesora
Andrzeja Lesickiego: Susz grzybo-
wy zalać w garnku i gotować do
miękkości grzybów. W drugim gar-
nku przygotować wywar jarzyno-
wy: włoszczyznę obrać, opłukać,
przekroić i włożyć do garnka. Wlać
wodę (1,5-2 l) i zagotować. Dodać
czosnek, sól, liście laurowe, ziele
angielskie i pieprz. Zmniejszyć
ogień. Dodać wywar wraz z ugoto-
wanymi suszonymi grzybami. Nie-
dużego karpia (głowa + dzwonek)
oczyścić, umyć i osuszyć, podzielić
na dzwonka, przełożyć do wywaru
grzybowo-warzywnego. Gotować
do miękkości ryby. Kawałki ryby
wyciągnąć z zupy (można do nich
przygotować pyszny sos np. na ba-
zie miodu i pierników, soku z cytry-
ny, migdałów, rodzynek i goździ-
ków). Zupę podawać z lanymi klus-
kami albo łazankami.

Poza zupami, jakie napoje po-
winny znaleźć się na wigilijnym
stole?

– Na białym obrusie – białe wy-
trawne wino (ryby, drób i cielęcina,
lubią tylko białe wina), dalej –
kompoty z gruszek, wiśni i suszo-
nych owoców. Zwyczajowo, w całej
Polsce podaje się kompot z suszu.

Ale przez swój specyficzny smak
ma on tyle samo zwolenników, co
przeciwników.

Fakt, zdania na temat kompotu
z suszu są podzielone. Czym go
zatem zastąpić?

– Wodą niegazowaną, która może
być również doskonałą bazą do wy-
myślnych bezalkoholowych drin-
ków i kolorowych napojów, inspiro-
wanych klimatem świąt. Możemy
przyrządzić na przykład orzeź-
wiającą świąteczną lemoniadę. Do
dzbanka z wodą dodajmy cząstki
cytrusów: pomarańczy, cytryny,
grejpfruta. Do tego szczypta cyna-
monu i kilka goździków, żeby
pogłębić smak napoju i nadać mu
gwiazdkowy charakter. Sympatycy
słodkości mogą wzbogacić napój
łyżką miodu, co nie tylko pozytyw-
nie wpłynie na jego smak, ale bę-
dzie też korzystne dla zdrowia.

Skoro już mowa o rozgrze-
wających przyprawach - co z
deserem? Jakie potrawy z wy-
korzystaniem maku goszczą na
poznańskich stołach? Skąd
wziął się podział na kutię i ma-
kiełki?

– Typowa dla dawnej wigilijnej
kuchni kresowej kutia przygotowy-
wana jest z wykorzystaniem na-
pęczniałej pszenicy, a niezwykła
poznańska potrawa wigilijna z
maku, czasami bakalii i lekkiego

pieczywa lub klusek budzi podziw
w całym kraju.

W samym Poznaniu można
spotkać się z różnymi szkołami
makiełkowiczów. Dlaczego raz
kluska, raz bułka?

– Na starych Jeżycach makiełki
przygotowuje się podobnie, tylko
zamiast klusek, dodaje się bułkę na-
moczoną w mleku, odciśniętą i wy-
mieszaną z masą makową.

Przygotowywany jako pierw-
szy i podawany ostatni. Mówi
się, że piernik się ,,kręci”. Jak
więc wygląda przygotowywa-
nie klasycznego piernika sta-
ropolskiego oldskulową me-
todą?

– Przepis na wigilijne słodkości,
pyszności wykorzystuję od profeso-
ra Jakuba Żurawskiego, biologa z
poznańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Zawsze w wieczór wigi-
lijny w jego domu króluje pyszność
nad pysznościami: piernik
przekładany.

Tym smacznym akcentem kończy-
my wywiad z Redaktorem Andrze-
jem �iczyperowiczem. Wszystkich
spragnionych dalszych historii o
świątecznych pysznościach zapra-
szamy do zapoznania się z przeka-
zanymi przez Pana Redaktora prze-
pisami, które każdy może przy-
rządzić w swoim domu.

Rozmawiała Kornelia STARCZEWSKA

Co region to obyczaj. Doskonale można to dostrzec
na przykładzie świątecznej tradycji kulinarnej. Jaka

jest specyfika stołu wigilijnego w Poznaniu i czym
wyróżnia się na tle innych regionów opowiada Re-

daktor Andrzej Niczyperowicz.

Poznański stół wigilijny
wedle przepisu Redaktora Andrzeja Niczyperowicza
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Śledzie z pyrami według
Doktor Dominiki

NNaarroożżnneejj
Składniki: 4 płaty śledziowe

solone, cebula, winne jabłko, kon-
fitura żurawinowa (5 łyżek
stołowych), 6 ziemniaków, jogurt
naturalny (25 dag),  koperek zielo-
ny, sól i pieprz.

Sposób przygotowania: Świeże
płaty śledzi solonych opłucz pod
bieżącą wodą, a następnie  litr zim-
nej wody nalej do miski i kawałki
ryb włóż do niej. Mocz je 90 minut.
Cebulę pokrój w cienkie talarki i

posól (celem zmorzenia). Jabłko
posiekaj w delikatne półksiężyce.
Ziemniaki w mundurkach wstaw do
wody, posól i gotuj przez pół godzi-
ny. Płaty śledzi, po wymoczeniu,
skrój w poprzek na czterocentymet-
rowe paski i na platerze ułóż na
przemian z cebulą i jabłkiem. Jo-
gurtem naturalnym, uprzednio po-
solonym i popieprzonym, polej
kompozycję ułożoną na platerze, a
następnie konfiturę żurawinową
dołóż do niej. Zielonym koperkiem
udekoruj przygotowaną całość.
Ugotowane ziemniaki obierz z
mundurków i dołóż na plater. 

„Rogaliki mojego Taty” –
przepis Rektorki uAM

Profesor Bogumiły Ka-
niewskiej

„Gotowanie ani pieczenie nie
jest moim hobby  –  mówi pani pro-
fesor  – ale wielbicielem pieczo-
nych przeze mnie ciast jest mój
Tata, który nie wyobraża sobie
Bożego Narodzenia bez rogalików,
które zwykle piekę w wigilię. Te
rogaliki, jak twierdzi ojciec, mają tę
niezwykłą właściwość, że się do
niego uśmiechają, a on nie może się
im oprzeć (w związku z tym część
znika tajemniczo jeszcze zanim po-
jawią się na stole). Piekę je od lat
40, od pierwszej klasy liceum –
przepis dostałam od swojego kolegi
ze szkoły podstawowej, nieżyjące-
go już aktora, Mariusza Sabiniewi-
cza.”

Składniki: ½ kg mąki, 2 jajka,
½ szklanki mleka, ¼ szklanki cuk-
ru, 7,5 dag drożdży, 1 kostka masła,
cukier puder do posypania,  puszka
masy makowej, ½ szklanki
orzechów włoskich, ½ szklanki
migdałów,  ½ szklanki rodzynek, 2
łyżki rumu lub koniaku, 2 łyżki
miodu lub syropu z agawy, cukier
puder do posypania.

Sposób przygotowania: 
1. Podgrzewamy lekko (tak, żeby

włożyć palec i nie parzyło) mleko,
dodajemy do niego cukier, 2 łyżki

mąki, pokruszone drożdże i mie-
szamy w miseczce (lub dużym
kubku) na gładką masę. Odstawia-
my, żeby rozczyn ruszył (co ozna-
cza, że na powierzchni pojawiają
się bąbelki).

2. Kostkę masła rozpuszczamy
delikatnie, bez przyrumieniania,
odstawiamy, żeby przestygło.

3. Do dużej miski wsypujemy
mąkę, wlewamy rozpuszczone w
mleku drożdże, dodajemy jajka i
rozpuszczone, przestudzone masło.
I wyrabiamy, wyrabiamy, dopóki

ciasto nie będzie sprężyste i prze-
stanie się lepić (co może wymagać
stopniowego dodawania większej
ilości mąki). Wyrabianie można
także powierzyć kuchennym robo-
tom albo thermomixowi, będzie
szybciej i wygodniej. Wyrobione
ciasto odstawiamy w misce do wy-
rośnięcia przykryte lnianą lub ba-
wełnianą ściereczką (moje są za-
wsze w kratkę, może ma to jakieś
znaczenie?...).

4. Gdy ciasto rośnie (powinno
podwoić objętość), przygotowuje-

my nadzienie makowe: mak mielo-
ny przekładamy do miski i dodaje-
my: sparzone rodzynki, migdały i
orzechy włoskie (sparzone, czyli
zalane wrzątkiem, a następnie
odsączone na sitku), miód i alko-
hol. Mieszamy i gotowe. UWAGA:
mak można zastąpić powidłami
śliwkowymi – to wersja ceniona
przez dzieci. Innych wersji nie pró-
bowałam, ale z pewnością są one
możliwe. 

5. Ciasto rozwałkowujemy, pod-
sypując mąką, na cienkie płaty,

kroimy w duże trójkąty, na które
nakładamy nadzienie (sporo, ale
tak, żeby nie wyłaziło!) i zwijamy
rogaliki. Niech jeszcze trochę pod-
rosną, czekając, aż piekarnik się na-
grzeje do ok. 180 stopni. 

6. Ułożone na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia
upieką się na złoto w ciągu 20 mi-
nut. Ciepłe, jeszcze na blaszce, po-
sypuję cukrem pudrem. Jeden czy
drugi wyjdzie krzywy, nie będą też
pewnie równe, ale na pewno uś-
miechnięte. 

Piernik przekładany
według przepisu Profe-

sora Żurawskiego
Składniki: 2 szklanki mąki

pszennej, pół szklanki cukru, 2 łyżki
kakao, 2 łyżki przyprawy korzennej,
2 łyżeczki sody oczyszczonej, 2
łyżki  kwaśnej śmietany (18%), 3
jajka, 12 dag masła, 20 dag płynne-
go miodu, duży słoik powideł śliw-
kowych,  mały słoik dżemu trus-
kawkowego, opakowanie galaretki
truskawkowej, 10 dag czekolady
mlecznej, 4 dag gorzkiej czekolady,
150 ml śmietany kremówki (30%).

Sposób przygotowania: Mąkę,
przyprawę korzenną, kakao i sodę
dokładnie wymieszać. Masło utrzeć
z cukrem. Dodać żółtka, miód i
utrzeć mikserem. Wsypać mąkę z
przyprawą korzenną, kakao i sodą.
Wlać  kwaśną śmietanę i mikserem
ucierać do jednorodnej masy.
Białko w osobnym naczyniu ubić
na sztywno. Dołączyć do masy pier-
nikowej i  dokładnie wymieszać.
Ciasto przełożyć do formy
wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec około 30 minut w temperaturze
165 stopni z termoobiegiem. Na-
stępnie wystudzić ciasto i przekroić

nożem do pieczywa (z ząbkami)
wzdłuż na 2 blaty. W międzyczasie
podgrzewać powidła i dżem do mo-
mentu zagotowania. Wsypać gala-
retkę i dokładnie wymieszać. Stu-
dzić kwadrans. Nałożyć ciepłą masę
na dolny blat piernika, a następnie
nałożyć górną warstwę. Piernik
ostrożnie przełożyć do formy
wyłożonej papierem do pieczenia.
Przygotować polewę czekoladową
podgrzewając w małym garnku
śmietanę kremówkę. Dodać czeko-
ladę w kawałkach i wymieszać do
uzyskania jednorodnej polewy. Go-
tową polewę nałożyć na ciasto.    
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„Smaki uczelni”



nale. W finale leszczynianie rozgro-
mili Moje Bermudy Stal Gorzów. 

Gjak GIRO ROSA – Tegoroczny
Tour de France pań, jak określa

się wyścig Giro Rosa, okazał się
szczęśliwy dla Katarzyny Niewia-
domej. Kolarka wywalczyła drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej
zawodów. Tym samym stała się
pierwszą Polką, która zdołała wejść
na podium najbardziej prestiżowego
wyścigu kobiecego na świecie.
Włoski sukces poprzedziła brązem
ME.

Hjak HAMILTO� – Rok 2020
był dla Brytyjczyka wyjątkowy

z kilku powodów. Pierwszym są
niewątpliwie kolejne sportowe suk-
cesy. Siódmy tytuł mistrza świata
F1 zrównał go na liście wszechcza-
sów z Michaelem Schumacherem.
Kierowca Mercedesa wyprzedził
już Niemca w liczbie wygranych
wyścigów Grand Prix. Hamilton
zaangażował się także w walkę z
rasizmem i nierównościami.

Ijak IGRZYSKA – Igrzyska, któ-
rych nie było. Na najważniejszą

sportową imprezę przyszło nam
czekać dłużej niż zazwyczaj. Ucier-
pieli jednak przede wszystkim
sportowcy. Musieli modyfikować
plany i głowić się nad tym, jak
przygotować formę na nowy ter-
min. Ten, tak jak i losy zawodów,
długo był niewiadomą. Finalnie
wydarzenie przeniesiono na
następny rok.

Jjak JESIEŃ – Ta pora roku
zawsze oznaczała początek

nowego sezonu dla większości
sportów drużynowych. W 2020 była
ona jednak wyjątkowo intensywna.
Lockdown i dłuższy sezon 2019/20

spowodowały, że wiele imprez zos-
tało ściśniętych w bardzo krótkim
okresie. Dla kibiców to raj, dla
zawodników już niekoniecznie. Są
obawy, czy przeciążenia nie spowo-
dują plagi kontuzji.

Kjak KOBE – Styczeń dla fanów
koszykówki był bardzo smutnym

miesiącem. W wypadku helikoptera
zginęła jedna z największych
współczesnych ikon tego sportu –
Kobe Bryant. Amerykanin był pię-
ciokrotnym mistrzem NBA i
dwukrotnym mistrzem olimpijskim.
Całą karierę występował w Los
Angeles Lakers. W wypadku życie
straciła także jego córka Gianna i
siedem innych osób.

Ljak LEWA�DOWSKI –
Napastnik Bayernu Monachium

popisywał się kapitalną formą strze-
lecką. W sezonie 2019/20 w 31
meczach w Bundeslidze 34 razy
umieszczał futbolówkę w bramce
rywali. W Lidze Mistrzów dorzucił
kolejne 15 trafień w 10 spotkaniach.

Według wielu ekspertów Lewan-
dowski miał największą szansę w
karierze, by sięgnąć po prestiżowe
trofeum Złotej Piłki. 

Łjak ŁAMA�IE ZALECEŃ –
Powrót do rywalizacji był

możliwy tylko dzięki opracowaniu
precyzyjnych wytycznych, zmniej-
szających ryzyko zakażenia
koronawirusem. Niestety część
zawodników nie podchodziła do
tego zbyt poważnie. Czy to kolacja
w restauracji, czy też impreza w
apartamencie. Tym bardziej brawa
należą się zachowującym
ostrożność. Dzięki nim mamy co
oglądać! 

Mjak MŁODZIEŻ W
KADRZE – W tym roku w

kadrze Jerzego Brzęczka pojawiły
się nowe nazwiska. Największym
szturmem do reprezentacji Polski
wdarli się Michał Karbownik oraz
Jakub Moder. Obaj są już zawodni-
kami angielskiego Brighton.
Przyzwoite występy zaliczyli także

14 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Pandemia wywróciła świat
do góry nogami. Wraz z
pierwszymi decyzjami o

lockdownach pojawiały się informa-
cje o zawieszaniu rozgrywek ligo-
wych. Na całym świecie? Otóż nie!
Jedna dzielna i mała liga wciąż sta-

wiała opór koronawirusowi. Mowa
tu o lidze białoruskiej, która mimo
rozprzestrzeniającej się choroby
grała w najlepsze. Piłkarze podczas
jednej z kolejek na boiska wyszli na-
wet w specjalnych koszulkach z na-
pisem: „gramy dla całego świata”, a
cały świat spragniony futbolu fak-
tycznie te zmagania oglądał. Nasi

wschodni sąsiedzi pozwolili też
złapać nieco oddechu firmom buk-
macherskim, które przez brak rywa-
lizacji ledwo wiązały koniec z koń-
cem.

Nudne powroty

Zawodnicy w końcu zaczęli wra-
cać na boiska piłkarskie, dając świa-
tu namiastkę normalności. Kibice do
dziś mają w głowie obrazki pierw-
szego spotkania w nowych realiach.
16 maja, Dortmund, Singal Iduna
Park – zazwyczaj wypełniony po
brzegi, tego dnia przytłaczająco pu-
sty. Mecz derbowy z Schalke 04
Gelsenkirchen, zawodnicy i sztaby
szkoleniowe w maskach. Bez
wspólnego wyjścia, powitania. Kon-
takt ograniczony do minimum. Re-

Cjak CISZA – Kto by pomyślał,
że będziemy się kiedyś zastana-

wiać, czy lepiej oglądać mecz,
słysząc jedynie krzyki i rozmowy
zawodników, czy z podłożonym
przez realizatora sztucznym dopin-
giem kibiców. Cisza ogarnęła
największe światowe areny,
niemalże zrównując je z lokalnymi
boiskami, a puste trybuny straszą
zarówno zawodników, jak i fanów
przed telewizorami.

Djak DIEGO – 25 listopada świat
obiegła informacja o śmierci

Diego Armando Maradony. „Boski
Diego” uznany został, obok legen-
darnego Pelé, za najwybitniejszego
piłkarza w historii. Argentyński bóg
futbolu zmarł na skutek zawału
serca. W rodzinnym kraju
ogłoszono trzydniową żałobę naro-
dową. Żegnały go tłumy fanów oraz
wybitne osobistości z całego świata.

Ejak E-SPORT – W branży gier
komputerowych planowane

eventy ograniczyła pandemia koro-
nawirusa. Większość turniejów
odbyła się online, bez udziału kibi-
ców. Sympatycy śledzili poczynania
swoich ulubionych drużyn w inter-
necie, a zawodnicy mierzyli się ze
sobą najczęściej z własnych
domów. Do rekordowych liczb
wzrosła oglądalność wydarzeń na
portalach streamingowych.

Fjak FOGO U�IA LESZ�O –
Najbardziej utytułowany klub

żużlowy w Polsce potwierdził
swoją dominację w lidze. Biało-
Niebiescy po raz czwarty z rzędu
sięgnęli po tytuł. Cały sezon Byki
konsekwentnie realizowały
założone cele, wygrywając rundę
zasadniczą i meldując się w półfi-

Team Igi Świątek był gotów nosić mistrzynię na rękach 
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Był to rok trudny i
wyjątkowy zarazem.

Świat sportu, zdomino-
wany przez pandemię ko-

ronawirusa, musiał nau-
czyć się funkcjonowania

w zupełnie nowych wa-
runkach. zawodnicy

zmuszeni byli żyć od wy-
mazu do wymazu, w nie-

pewności, czy plany i ter-
miny znów nie ulegną

zmianom. Mimo wszyst-
ko był to też czas wielkich

sportowych emocji oraz
sukcesów, w tym także

tych polskich.

Ajak AWA�S DO EUROPEJ-
SKICH PUCHARÓW – W tym

roku kibice doczekali się polskiej
drużyny w fazie grupowej Ligi
Europy. Lech Poznań przebrnął
przez eliminacje jako jedyny zespół
z PKO Ekstraklasy, tracąc tylko
jedną bramkę. Kolejorz trafił do
grupy wraz z Benficą, Rangers F.C.
i Standardem Liège. Na tym etapie
zakończyła się jednak jego przy-
goda w europejskich rozgrywkach.

Bjak BLACK LIVES MATTER
– Fala protestów pod tym

hasłem, sprzeciwiających się rasiz-
mowi i przemocy wobec osób
czarnoskórych, nie ominęła również
świata sportu. Pod postulatami
BLM podpisywali się zarówno
zawodnicy, jak i zespoły, a nawet
całe ligi. Poparcie okazywano czy
to przez charakterystyczne przy-
klęknięcie na kolano, czy też hasła
na koszulkach i banerach. 

Sportowe abecadło 2020

Cuda i dziwy? Nie do końca
Rok 2020 był niezwykle dziwny również dla piłkar-
skiego świata. zawodnicy, kibice, a także całe kluby
musiały przyjąć nowe realia pandemicznej rzeczy-
wistości. Przyzwyczajaliśmy się więc do widoku pu-
stych trybun, odtwarzanych przez realizatorów śpie-
wów kibiców podczas transmisji czy obecności na
stadionach ludzi w kombinezonach. Mimo wszystko
kilka rzeczy wciąż pozostało bez zmian.
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Obostrzenia nie ominęły piłkarzy
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inni debiutanci w reprezentacji, któ-
rzy w przyszłości mogą stać się
piłkarzami podstawowego składu. 

Njak �IEMIECKI
PORZĄDEK – Bundesliga była

pierwszą z czołowych europejskich
lig, która wróciła do zmagań po
zamrożeniu sportu wiosną. By to
umożliwić, niemiecka federacja
wprowadziła szereg obostrzeń i
reżim sanitarny. Opracowała plan,
który od A do Z określał warunki
przebiegu spotkań czy zasady kon-
taktów między piłkarzami. Finalnie
sezon udało się dograć do końca.

Ojak ODWOŁA�E IMPREZY
– Tegoroczny kalendarz spor-

towy został storpedowany przez
pandemię koronawirusa. W pierwo-
tnym terminie nie odbyło się
czerwcowe Euro 2020, Halowe
Mistrzostwa Świata w Lekkoatle-
tyce czy światowy czempionat w
lotach. Lista odwołanych lub
przełożonych zawodów i imprez
jest jednak dużo dłuższa. Organiza-
torzy wielu wydarzeń z nadzieją
patrzą na nadchodzący rok.

Pjak PA�DEMIA – Koronawirus
nie oszczędził również świata

sportu. Na chwilę całkowicie go
zatrzymał, a później zupełnie
odmienił. Pandemia dla klubów i
federacji to drastyczny spadek przy-
chodów, w tym także ryzyko
bankructwa. Z kolei dla zawodow-
ców powikłania po COVID-19
mogą oznaczać długi rozbrat z tre-
ningiem, a w ekstremalnych
przypadkach nawet koniec kariery.

Rjak ROLA�D GARROS –
Obiekt nazwany imieniem fran-

cuskiego pilota stał się areną
największego triumfu w historii
polskiego tenisa. 10 października
Iga Świątek, jako pierwsza repre-
zentantka naszego kraju, wygrała
singlową rywalizację w Wielkim
Szlemie. 19-latka w finale French
Open pokonała Sofię Kenin, wcześ-

niej ogrywając m.in. rozstawioną z
jedynką Simonę Halep.

Sjak SKOCZKOWIE – To był
kolejny udany rok dla polskiej

kadry. Mimo wczesnego zakończe-
nia sezonu 2019/20 na konto
reprezentacji wpadły nowe trofea.
Dawid Kubacki zwyciężył w 68.
Turnieju Czterech Skoczni, a Kamil
Stoch po raz drugi triumfował w
cyklu Raw Air. Dodatkowo Piotr
Żyła stanął na najniższym stopniu
podium Pucharu Świata w lotach.

Tjak TYCZKA – Ustanowić
rekord świata, a kilka dni

później go poprawić – to osiągnię-
cie, które charakteryzuje
absolutnie fenomenalnych spor-
towców. Armand Duplantis
skokiem na 6,18 m tylko wyśrubo-
wał i tak już należący do niego
rekord. Tyczkarz w tym roku pobił
też 26-letni rekord na stadionie.
Wydaje się, że granic swoich
możliwości wciąż nie osiągnął.

Ujak UFC – Amerykańska orga-
nizacja MMA była jedną z

pierwszych międzynarodowych
federacji sportowych, która wzno-
wiła rywalizację po pandemicznej
przerwie. Dla polskich kibiców

ważniejsze jest jednak to, że 27
września w Abu Zabi Jan Błacho-
wicz został pierwszym Polakiem
dzierżącym mistrzowski pas. W
walce o tytuł pokonał przez tech-
niczny nokaut Dominicka Reyesa.

Wjak WALKA O PRAWA
KOBIET – Błyskawice, które

w ostatnim czasie wprost zalały
ulice, pojawiły się również na siat-
karskich parkietach.
Demonstrowanie przez zawodniczki
poparcia dla protestów kobiet miało
się nie spodobać niektórym klubom
Tauron Ligi oraz ich sponsorom,
czyli spółkom Skarbu Państwa.

Według Joanny Wołosz siatkarki
próbowano „pacyfikować”.

Zjak ZMARZLIK – W tegorocz-
nym cyklu Grand Prix Bartosz

Zmarzlik wywalczył tytuł najlepszego
żużlowca globu po raz drugi z rzędu.
Jest to pierwsza taka sytuacja od 2008
roku, kiedy to Duńczyk, Nicki Peder-
sen, obronił mistrzostwo świata
wywalczone rok wcześniej. Wycho-
wanek Stali Gorzów przez wielu już
jest uważany za najlepszego
polskiego zawodnika w historii.

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA
Rafał WANDZIOCH

Bartosz GLAPIAK

To był niezwykły rok 
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zerwowi na trybunach siedzący bar-
dzo daleko od siebie. To rzeczywis-
tość, do której sympatycy futbolu
musieli się przyzwyczaić. Powoli
wracały inne ligi, a nadawcy telewi-
zyjni robili, co w ich mocy, aby jak
najbardziej znormalizować widzom
oglądanie meczów. Stąd na przykład
doping z taśmy, który praktykowany
jest do dziś. Latem kibice wrócili na
trybuny w ograniczonej liczbie, ale
jesienią druga fala koronawirusa
tychże ludzi z trybun zmiotła. A jak
zakończyła się rywalizacja sporto-
wa? W Niemczech mistrzem został
Bayern. Nuda. We Włoszech? Ju-
ventus. Nuda. W Anglii? Liverpool.
Spodziewane, nuda. We Francji?
Nawet nie wznowiono rozgrywek,
ale tytuł przyznano PSG. Nuda.
Hiszpania? Real. Nuda. Rosja? Ze-
nit. Nuda. Portugalia? Porto. Znowu
nuda. To może chociaż Polska? Nie,
Legia. Też nuda. Niemal w każdym
kraju zmagania zakończyły się

dokładnie tak, jak przewidywano.
Mimo to wszyscy kibice chłonęli
ten sezon jak najlepszy serial czy
najciekawszą książkę. To pokazało,
jak ważna w życiu wielu ludzi jest
piłka nożna.

Czas zmian

Pandemia przyniosła jednak nie
tylko puste trybuny czy mnóstwo
chaosu związanego z zespołowymi
kwarantannami, testowaniem i
przekładaniem spotkań. Wprowa-
dziła też sporo innych nowości. Na
przykład EURO 2020 – tak, ma od-
być się w 2021 roku. I nie, nikt nie
wpadł na to, że warto byłoby zmo-
dyfikować nazwę. Przez zmianę ter-
minu Mistrzostw Europy kibice re-
prezentacji Polski musieli przyjąć
do wiadomości, że będzie im dane
zapewne dłużej męczyć wzrok
oglądaniem nudnych jak flaki z ole-
jem spotkań ukochanej kadry. Kad-

ry pod wodzą trenera Jerzego
Brzęczka, którego jesienią mijające-
go roku zwolnić chciał chyba cały
naród. Trenera, który w końcu ura-
czył nas, najdelikatniej rzecz uj-
mując, niezbyt ciekawą, kompletnie
odrealnioną książką. Książką, która
była tak samo potrzebna, jak upór
Zbigniewa Bońka przed wprowa-
dzaniem nowych przepisów w od-
niesieniu do zmian zawodników
podczas meczu. Bo i tu doczekaliś-
my się pandemicznej nowinki – od
wiosny tego roku na boisku w trak-
cie gry może pojawić się pięciu no-
wych graczy. W Polsce dopiero od
sezonu 2020/21, bo przeciwny
wprowadzeniu tego przepisu był
prezes PZPN. Ostatecznie jednak i
w najlepszej lidze świata, jaką bez
wątpienia jest PKO Ekstraklasa, za-
sada ta zaczęła obowiązywać. Mie-
liśmy również do czynienia z
pierwszym w historii turniejem,
który wyłonił zwycięzców europej-

skich pucharów. Formuła Final 8
niezwykle przypadła do gustu kibi-
com na całym świecie, więc kto
wie, może takie rozwiązanie bę-
dziemy oglądać częściej? Ligę
Mistrzów wygrał Bayern Mona-
chium, a Robert Lewandowski udo-
wodnił, że był w mijającym roku
bezsprzecznie najlepszym futbolistą
na świecie. Tylko co z tego, skoro
gala wręczenia Złotej Piłki została
odwołana? Na szczęście nagrody
rozdała FIFA, przyznając Polakowi
tytuł piłkarza roku.

Poznańskie puchary

Przełom lata i jesieni był nie-
zwykle udany dla kibiców z Pozna-
nia. Nie dość, że Lech miał pioru-
nującą końcówkę sezonu (w osta-
tecznym rozrachunku Kolejorza od
mistrzostwa dzieliły zaledwie trzy
punkty!), to jeszcze jego starsza
siostra – Warta po 25 latach niespo-

dziewanie awansowała do elity. Tre-
ner Piotr Tworek został obwołany
cudotwórcą, a Zieloni w PKO Eks-
traklasie, pomimo ogromnych pro-
blemów, prezentują się zdecydowa-
nie najlepiej spośród trzech benia-
minków. Wielu kibiców mogło też
pierwszy raz przeżyć piłkarskie der-
by Poznania, które ostatni raz roze-
grano w 1995 roku. Lech napędzany
siłą młodzieży, w osobach Pucha-
cza, Kamińskiego czy Modera,
awansował z kolei do fazy grupowej
Ligi Europy jako jedyna polska
drużyna. Dodatkowo przy Bułgar-
skiej powstał zespół, który napraw-
dę da się pokochać. Reasumując,
sympatycy Dumy Wielkopolski rok
2020 mogą spokojnie uznać za uda-
ny. Pierwszy raz od lat.

To nie był typowy rok. Ani na
świecie, ani w piłce. Pozostaje jedy-
nie wierzyć, że w 2021 już nic nie
zaburzy spokoju rozgrywek.

Kacper BAGROWSKI
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Droga, którą wybrał, od
początku była trudna i

wyboista. udało mu się
jednak spełnić marzenia.

eric Radford, bo o nim
mowa, to były łyżwiarz fi-

gurowy. Jeden z najlep-
szych zawodników w

konkurencji par sporto-
wych. Wspólnie z Meagan
Duhamel zdobył łyżwiar-

ski szczyt. Ponad dwa
lata temu zakończył
swoją karierę, ale na

sportowej emeryturze
się nie nudzi. Od roku

spełnia się jako mąż, an-
gażuje się w wiele cieka-

wych projektów oraz
komponuje.

Historia Erica Radforda za-
czyna się w małym mias-
teczku Balmertown w

prowincji Ontario. To tam Kanadyj-
czyk zakochał się w łyżwiarstwie fi-
gurowym. Niestety uprawianie tego
sportu w rodzinnej gminie nie było
łatwe. To górnicza miejscowość, w
której każdy chłopiec marzy o karie-
rze hokeisty, a nie łyżwiarza figuro-
wego. Radford nieraz był wyśmie-
wany i poniżany z powodu dyscypli-
ny, jaką uprawiał. Przyznał, że częs-
to chował się w domu. Nie potrafił
jednak porzucić swojej pasji.

Choć w rodzinnych stronach
spotkało go wiele przykrości, Kana-
dyjczyk zawsze podkreślał, że jest
dumny z tego, skąd pochodzi. Po
zakończeniu kariery wrócił do
miejscowości, w której się wycho-
wał, aby uczestniczyć jako gość ho-
norowy w uroczystościach związa-
nych z nadaniem jednej z ulic jego
imienia. Wówczas niektóre z osób,
które w latach młodzieńczych się z
niego wyśmiewały, przyszły mu po-
gratulować i przeprosić za krzywdy
wyrządzone wiele lat wcześniej. 

Historia napisana na lodzie

Radford przygodę z łyżwiar-
stwem zaczął w wieku ośmiu lat,
zainspirowany występem Nancy
Kerrigan. Początkowo w zawodach
startował jako solista. Natomiast od
2003 roku występował również w
parach sportowych.

Drogi Radforda i Meagan Duha-
mel splotły się w sezonie 2010/11.
Podczas Mistrzostw Kanady zdoby-

li srebrny medal. W kolejnym roku
rozpoczęli swoją dominację na za-
wodach krajowych. Zaczęli także
regularnie stawać na podium imprez
z cyklu Grand Prix. 

W 2013 roku wywalczyli pierw-
szy krążek mistrzostw świata, zaj-
mując trzecie miejsce w konkurencji
par sportowych. W 2014 roku
osiągnęli jednak coś większego.
Zostali drużynowymi srebrnymi me-
dalistami Igrzysk Olimpijskich w
Soczi. Wówczas reprezentacja Ka-
nady przegrała tylko z Rosjanami. 

W kolejnych latach nadal walczy-
li o najwyższe miejsca. Triumfowali
w zawodach Grand Prix czy na
mistrzostwach czterech kontynen-
tów. W 2015 i 2016 roku byli złoty-
mi medalistami MŚ. Swój najwięk-
szy sukces osiągnęli podczas Ig-
rzysk Olimpijskich w Pjongczangu,
zdobywając złoty krążek w zawo-
dach drużynowych. Indywidualnie
w parach sportowych zajęli trzecią
lokatę.

Radford swoją sławę zdobył jako
łyżwiarz figurowy. Jego pasją nie
jest jednak tylko zawodowy sport.

Kanadyjczyk studiował muzykę na
York University, gdzie zdobył cer-
tyfikat 9. klasy w Royal Conserva-
tory of Music. Potrafi grać na forte-
pianie, dlatego jeszcze przed zakoń-
czeniem kariery zaczął profesjonal-
nie zajmować się komponowaniem
utworów. W sezonie 2016/17 stwo-
rzył muzykę do programu dowolne-
go swojego kolegi z reprezentacji –
Patricka Chana. Przygotował także
utwór do krótkiego programu olim-
pijskiego dla siebie i Duhamel, któ-
ry zadedykował swojemu trenerowi,
Paulowi Wirtzowi. 

Odwaga 

Kanadyjczyk od zawsze wiedział
i czuł, że jest inny niż pozostali
chłopcy z jego miejscowości. Po-
czątkowo próbował zagłuszyć te
głosy i żyć jak „normalny” nastola-
tek. Niestety nie było to proste w
małym miasteczku. – Nie wie-
działem, kim jestem, ale zdecydo-
wanie marzyłem o tym, kim
chciałbym być – wyznał w wypo-
wiedzi dla strony olympic.ca.

Kiedy Radford ukończył 15 lat,
poznał Wirtza, który został jego tre-
nerem. Paul był zadeklarowanym
gejem. Nie ukrywał swojej orienta-
cji seksualnej. Często na treningi
czy zawody przychodził razem ze
swoim partnerem. 

– Paul był pierwszym gejem, ja-
kiego kiedykolwiek widziałem w
prawdziwym życiu. Geje w telewiz-
ji byli zawsze bardzo ekstrawaganc-
cy i dopóki nie spotkałem Paula, nie
zdawałem sobie sprawy z tego, że
możesz być gejem i po prostu być
normalny. Uświadomił mi, że nie
muszę się tego bać – powiedział za-
wodnik w wywiadzie dla „Out-
sports”.

Z czasem, dzięki miłości rodziny
i przyjaciół, Radford zaakceptował
siebie i swoją seksualność. Wów-
czas jednak nie był gotów na
ogłoszenie tej informacji całemu
światu. Obawiał się, że gdy sędzio-
wie i cała społeczność łyżwiarska
dowiedzą się o jego orientacji,
mogą zacząć go inaczej traktować i
niżej oceniać. 

Z tego powodu dopiero pod ko-
niec 2014 roku, po Igrzyskach
Olimpijskich w Soczi, Kanadyjczyk
zdecydował się publicznie przyznać
do swojej orientacji seksualnej. Stał
się pierwszym łyżwiarskim mist-
rzem świat i mistrzem olimpijskim,
który w trakcie swojej zawodowej
kariery zdecydował się na coming
out. 

Wcześniej takie sytuacje nie
miały miejsca. Sportowcy decydo-

wali się na tego rodzaju wyznania
po przejściu na sportową emeryturę.
Kanadyjski pływak, Mark Tew-
ksbury, dopiero sześć lat po zdoby-
ciu złotego medalu w Barcelonie w
1992 roku otwarcie przyznał, że jest
gejem. Natomiast amerykański
łyżwiarz figurowy, Brian Boitano,
który w 1988 roku został mistrzem
olimpijskim, zdecydował się na co-
ming out w 2013 roku, gdy został
wybrany do delegacji USA na Zi-
mowe Igrzyska Olimpijskie w So-
czi. 

Zawodnicy, którzy dopiero po la-
tach postanowili ujawnić swoją
orientację, zazdroszczą Kanadyj-
czykowi śmiałości i samoakcepta-
cji. Dzieląc się ze światem swoim
wyznaniem, Radford udowodnił, że
jest człowiekiem odważnym. 

Życie poza sportem

Po zakończeniu kariery życie Ka-
nadyjczyka niewątpliwie bardzo się
zmieniło. W czerwcu 2017 roku za-
ręczył się z hiszpańskim łyżwia-
rzem figurowym – Luisem Fenero.
Para pobrała się dwa lata później. 

Gdy 35-latek przyznał się do by-
cia gejem, został jedną z głównych
twarzy programu #OneTeam Kana-
dyjskiego Komitetu Olimpijskiego,
który zajmuje się działalnością na
rzecz młodzieży LGBTQ. Sporto-
wiec wsparł także inną inicjatywę
organizacji – otwarcie sklepu pop-
up „Be You” w Toronto. Przedsięw-
zięcie powstało w ramach miejskiej
uroczystości Pride 2018. Punkt
sprzedaje koszulki na zamówienie,
z których dochód ma wspomagać
osoby LGBTQ .

Kanadyjczyk realizuje się rów-
nież jako kompozytor. Kilku jego
utworów można posłuchać w serwi-
sie Spotify i iTunes. Nadal jeździ
też na łyżwach i wraz z Duhamel
bierze udział w rewiach „Stars On
Ice”.

Radford to przykład człowieka,
który, aby spełnić swoje marzenia,
musiał wiele wycierpieć. Poja-
wiające się trudności nie sprawiły
jednak, że zwątpił w siebie. Wręcz
przeciwnie, pozwoliły mu one stać
się osobą, którą zawsze chciał być.
Jego postawa może być inspiracją
dla młodych ludzi zaczynających
swoją przygodę ze sportem. Bez
względu na to, jakiej są orientacji
seksualnej, w co wierzą i jakiej są
rasy. Sport jednoczy, a nie dzieli. 

Julia JUREK
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Kanadyjczyk od zawsze wiedział i czuł, że jest
inny niż pozostali chłopcy z jego miejscowości.
Początkowo próbował zagłuszyć te głosy i żyć

jak „normalny” nastolatek. Niestety nie było to proste w
małym miasteczku. – Nie wiedziałem, kim jestem, ale zdecy-
dowanie marzyłem o tym, kim chciałbym być – wyznał w
wypowiedzi dla strony olympic.ca.

Marzyć, to żyć

Kadr z filmu promującego program „Be You” 


