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„Zaczęto zdzierać ze
mnie ubranie, wydzierać

stanik spod bluzek. Po-
nieważ się broniłam,

miałam wyginane ręce i
palce. Potem zaczęto mi
zdejmować wszystko to,

co mam pod spódnicą.
Zdarto ze mnie majtki,

do połowy mniej więcej.”
– to nie relacja zatrzyma-

nego na Białorusi. To
słowa Babci Kasi na ante-
nie TVN24, czyli drobnej
staruszki, która w legal-

nym proteście broniła
praw człowieka. Jeszcze

kilka lat temu nie wie-
rzyłam, że takie słowa
zacytuję na łamach tej

gazety.

Gdy sześć lat temu rozpo-
częłam studia na Wydziale
Nauk Politycznych i

Dziennikarstwa oraz trafiłam do re-
dakcji Gazety Studenckiej „Fenes-
tra”, Andrzej Duda dopiero zaczynał
swoją kadencję, a Zjednoczona Pra-
wica rozpoczynała swoje rządy. Nie
byłam pozytywnie nastawiona do
głoszonej wizji „dobrej zmiany”,
która miała wyciągnąć Polskę z rui-
ny. Wielu zniszczeń i decyzji, które
zapadły w kolejnych latach, nie po-
trafiłam sobie jednak wtedy nawet
wyobrazić. Choć uważam się za
osobę kreatywną, to realizacja planu
Prezesa Polski uderzyła i mnie.

Już rok później bliskie były mi
słowa artystki kabaretowej Ewy
Błachnio, która w listopadzie 2016
roku do słów swojej humorystycz-
nej piosenki o rządach Prawa i
Sprawiedliwości dodała nową
zwrotkę. Kobieta śpiewała w niej:
„Cóż tkwi mi solą w oku ten tekst
równo sprzed roku. W przekładach
nazbyt licznych był zbyt optymis-
tyczny. Przypuszczać się nie dało
zniszczenia Trybunału, Krystyny,
która krzyczy, inwazji Misiewiczy”.

Koniec 2015 roku oraz kolejne
lata przyniosły nam nieustanne
niszczenie niezależności polskich
sądów. Pojawili się zaprzysięgani
nocą sędziowie-dublerzy, a wyroki
Trybunału Konstytucyjnego nie
były publikowane. Zaczęła się na-
gonka na sędziów. W tę włączyła
się Polska Fundacja Narodowa.

Prezes Polski realizuje swoją wizję

Godności nam nie zabiorą

Według premier Szydło stworzona
w 2017 roku organizacja miała bu-
dować polską markę narodową i po-
kazywać „Polskę piękną, Polskę
przyjazną, Polskę, do której warto
przyjechać”. Tymczasem organiza-
cja finansowała kampanię „Spra-
wiedliwe sądy”, o której rok później
sąd wypowiedział się następująco:
„Przedstawianie tylko i wyłącznie
negatywnego wizerunku wymiaru
sprawiedliwości – sądownictwa w
Polsce trudno uznać za realizację
celu Fundacji”. W lipcu 2018 roku,
co wykazało śledztwo Onetu, zorga-
nizowano akcję „Gersdorf,
wy*********”, w ramach której
kartki z przytoczonym hasłem wy-
syłano do Pierwszej Prezes Sądu
Najwyższego. Rok wcześniej po-
niżono protestujących lekarzy. Po-
wstawały kłamliwe materiały o ich
egzotycznych wycieczkach, a
posłanka PiS krzyczała, że jak chcą,
to niech jadą. Co zrobiła jej klubo-
wa koleżanka Joanna Lichocka w
czasie pandemii? Zaapelowała do
Niemców, by oddali naszych leka-
rzy.

W czerwcu 2018 roku zostałam re-
daktorem naczelnym Gazety Studen-
ckiej „Fenestra”, czyli medium aka-
demickiego z długimi tradycjami,
które od początku skupiało się na te-
matyce politycznej i społecznej. Na
łamach gazety dominowała jednak
polityka zagraniczna. Postanowiłam
to zmienić. „Fenestra” to przecież
„okno na świat” oraz „forum wymia-
ny myśli”. Uważałam i nadal
uważam, że, dając szansę rozwoju
młodym dziennikarzom, nie można
zamykać się na tematy trudne, kon-
trowersyjne, ale bliskie nam wszyst-
kim. Dlatego nie uciekaliśmy od pi-
sania o problemie pedofilii w koście-
le czy o kłamstwach, które filmowcy
serwują nam na temat aborcji.

Tymczasem Prawo i Sprawiedli-
wość działało nadal. Przyszły rów-
nież kolejne wygrane wybory – za-
równo parlamentarne, jak i prezy-
denckie. Jeszcze wcześniej pojawił
się ambitny projekt, o którym pisa-
liśmy na łamach naszej gazety – po-
mysł, by pierwsze pobicie nie było
traktowane jako przemoc domowa.
Dodatkowo Ministerstwo Sprawied-

liwości zabrało dotację na działanie
Niebieskiej Linii, czyli telefonu dla
ofiar przemocy. Jednocześnie Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich
alarmowało, że środki z Funduszu
Sprawiedliwości – stworzonego, by
pomagać ofiarom przestępstw i
przemocy w rodzinie – miały zostać
przeznaczone na „wsparcie dla fun-
dacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej i Medialnej w
Toruniu, zakup sprzętu dla jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej
(…) czy też na ustawową działalno-
ść Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego”. Jednocześnie słyszeliśmy o
pomysłach wypowiedzenia konwen-
cji antyprzemocowej. Co mogłoby
ją zastąpić? Być może Konwencja o
Prawach Rodziny Ordo Iuris. Orga-
nizacji, która zyskuje w Polsce co-
raz większe wpływy, a na łamach
współpracującego z nią magazynu
„Polonia Christiana” apelowano:
„Czas zakazać rozwodów!”.

Lista grzechów partii rządzącej
jest dużo dłuższa. Obok licznych
afer finansowych, notujących spad-
ki Spółek Skarbu Państwa, nie

można zapomnieć o nieustannej na-
gonce na osoby nieheteronorma-
tywne, o których Andrzej Duda mó-
wił, że „próbują wmówić, że to lu-
dzie”, a których idący z rządzącymi
pod rękę Kościół ustami arcybisku-
pa Jędraszewskiego nazwał „tę-
czową zarazą”.

Dołóżmy do tego również upoli-
tycznioną na niespotykaną wcześ-
niej w wolnej Polsce skalę telewizję
publiczną, w której emitowanie
spotu Andrzeja Dudy pod przy-
krywką newsa w „Wiadomościach”
stało się normą, oraz zakup spółki
Polska Press przez Orlen. Media
w rękach władzy to wielka siła,
bo przecież, jak miał powiedzieć
Jacek Kurski, „ciemny lud to
kupi”.

Gdy czytam o tym, jak potrakto-
wano Babcię Kasię, gdy widzę rzu-
canych na glebę, obrywających ga-
zem łzawiącym ludzi, jest mi zwy-
czajnie smutno. Władza demon-
struje siłę i niesamowitą pogardę
wobec tych, którzy ośmielili się
bronić swoich praw. Wobec tych,
którzy nie uznali wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego i nie chcą,
by kobiety wbrew swojej woli mu-
siały rodzić płody bez serca lub
głowy. Ale przecież człowiek, któ-
ry na aukcję WOŚP oddał swoje
pióro (mógł oddać długopis –
byłoby wymowniej), czyli Andrzej
Duda, uważa, że używający pałek
teleskopowych, łamiący ludziom
ręce czy zdzierający z emerytek
ubrania policjanci są profesjonalni.
Nikt nie zginął – pełen profesjona-
lizm.

Trudno nie przywołać wypowie-
dzianych w wywiadzie dla TVN24
słów najsłynniejszego polskiego pi-
sarza, a zarazem doktora nauk
prawnych i autora serii political fic-
tion – Remigiusza Mroza. W maju
2020 roku bowiem wszystko, co
stało się w Polsce, określił „brutal-
nym gwałtem na demokracji”. Do-
dawał również, że wiele z mecha-
nizmów prawnych zastosowanych
przez Zjednoczoną Prawicę było tak
niewiarygodnych i nieprawdopo-
dobnych, że czytelnicy jego książek
nie uznaliby ich za realne.

W 2018 roku, gdy przejmowałam
stery w „Fenestrze”, bawiło mnie
„Ucho Prezesa”. Później fikcja prze-
rosła rzeczywistość, a miły dzia-
dziuś z kabaretu nie odzwierciedlał
pana krzyczącego o „zdradzieckich
mordach”. Teraz, gdy przekazuję
swoje stanowisko mojej następczy-
ni, mam tylko jedno przesłanie:
„Obrońcie Demokrację”.

Aleksandra KONIECZNA
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� www.facebook.com/gazeta.fenestra

12stycznia miały miejs-
ce obrady Senatu, do-
tyczące poprawek do

budżetu na rok 2021. Tematem roz-
mów było m.in. przeznaczenie 80
mln złotych na psychiatrię dziecięcą.
Większość, czyli 52 senatorów, opo-
wiedziała się za przyjęciem tegoż
rozwiązania. Natomiast 47 senato-
rów, będących członkami Prawa i
Sprawiedliwości, głosowało przeciw.
Przegłosowana poprawka trafiła w
ręce komisji finansów, gdzie została
odrzucona. Cała sprawa nie obyła się
bez krytyki skierowanej w stronę par-
tii rządzącej. Politycy PiS-u nie po-
wstrzymali się jednak od komentarzy.

– Gra w Senacie Rzeczypospoli-
tej Polskiej poprawką opozycji do-
tyczącą psychiatrii dziecięcej jest
czystą demagogią i skandaliczną hi-
pokryzją. Te świadczenia są nielimi-
towane. Jak zwykle u opozycji, dużo
chwytających za serce słów i zero
logiki – wskazał wicemarszałek Se-
natu Stanisław Karczewski cytowa-
ny przez „Gazetę Wyborczą”.

Temat tabu

Polska przez długi czas lekce-
ważyła problem zaburzeń i chorób

psychicznych. Od niedawna zaczęto
go poruszać poprzez edukowanie
społeczeństwa i poświęcenie więk-
szej uwagi komfortowi psychiczne-
mu. Niestety psychiatria dziecięca
nadal jest elementem, który jest
traktowany powierzchownie przez
organy rządzące. Na niektórych od-
działach brakuje miejsc, przez co
dzieci i młodzież zmuszone są spać
na podłodze. Znaczącym proble-
mem w niektórych województwach
jest również brak funkcjonujących
całodobowych oddziałów dziecię-
cych, które pomogłyby w sytuacji
zagrożenia życia. Takim rejonem
jest np. województwo podlaskie.
Pomoc psychiatryczna dla najmłod-
szych członków naszego społeczeń-
stwa zdaje się nie istnieć. Brak jej
potrzebnych dofinansowań, przez
co mimo chęci niektóre placówki
nie są w stanie zaopiekować się
podopiecznymi. Jak podaje Naj-
wyższa Izba Kontroli, w latach
2017-2019 około dwóch tysięcy
polskich dzieci próbowało popełnić
samobójstwo. Co więcej, obecnie
szacuje się, że każdego dnia na
swoje życie targa się dwójka lub
trójka młodych Polaków.

Kwarantanna poskutkowała nasi-
leniem się przemocy domowej.

na PSL-Koalicję Polską 5% ankieto-
wanych.

Nie da się zaprzeczyć ogromne-
mu wzrostowi poparcia dla ruchu
Szymona Hołowni, który jedno-
cześnie odbiera wyborców zarówno
Prawu i Sprawiedliwości, jak i Koa-
licji Obywatelskiej. Nie bez echa
przeszła również informacja o prze-
jściu Joanny Muchy do ruchu Pol-

ska 2050, która bez ogródek przy-
znała, co kierowało nią przy podej-
mowaniu tej decyzji. – Moim zda-
niem Platforma dwa razy nam po-
kazała, że nie potrafi wygrać wybo-
rów, które były do wygrania i moim
absolutnie kluczowym i podstawo-
wym argumentem wtedy, kiedy de-
cydowałam się o tym, żeby odejść z
PO, było to, że nie wierzę, że Plat-

forma jeszcze kiedykolwiek wygra
wybory – stwierdziła w rozmowie z
Piotrem Witwickim w „Gościu Wy-
darzeń” Polsat News.

Zarówno coraz gorsze wyniki w
sondażach, jak i wypowiedzi polity-
ków wciąż największej partii opo-
zycyjnej w Polsce wskazują na jej
słabość. Znane już z napięć we-
wnętrznych ugrupowanie po raz ko-

lejny wywleka swoje problemy na
światło dzienne. – Co takiego się
stało w tych ostatnich tygodniach,
miesiącach, ostatnim roku, że Joan-
na Mucha opuszcza PO? To jest py-
tanie do przewodniczącego partii i
przewodniczącego klubu – mówił w
Sejmie w rozmowie z dziennikarza-
mi były przewodniczący PO Grze-
gorz Schetyna.

Opozycja nadal bez lidera
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Problemy wewnętrzne,
przepychanki między
partiami, brak lidera.

Rozłam w polskiej opozy-
cji nie jest nowym zjawi-

skiem, jednak zdaje się
tylko narastać. Świadczą

o tym choćby nowe son-
daże, w których coraz
wyższe noty uzyskuje

ruch Szymona Hołowni
kosztem Koalicji Obywa-

telskiej.

Według sondażu IBRiS
dla Wirtualnej Polski z
23 stycznia w hipote-

tycznych wyborach do Sejmu PiS
mogłoby liczyć na 30% głosów, a
więc o ponad trzy punkty procento-
we mniej niż w grudniowym bada-
niu. Koalicję Obywatelską poparło
19,4% respondentów (spadek o czte-
ry punkty procentowe). Podium po-
nownie zamknął ruch Polska 2050 z
17,5% głosów, tym samym uzys-
kując ponad osiem punktów procen-
towych więcej niż miesiąc wcześ-
niej. Na Lewicę swój głos w wybo-
rach do Izby Niższej oddałoby 9,5%
badanych, na Konfederację 7,5%, a

Opozycji gra w gorące krzesła

Rząd Morawieckiego jednak wesprze psychiatrię

Rządowe tango pieniężne
Kwestie dotyczące budżetu państwa i sposobu jego przeznaczania od lat wzbu-
dzają spore kontrowersje. Doświadczyliśmy już licznych strajków m.in. pracow-
ników medycznych oraz nauczycieli. Ostatnie zawirowania pieniężne umacniają
w przekonaniu, że jesteśmy świadkami nieustannej gry politycznej.
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Chaos wewnątrz Platformy, a
także rosnąca nowa siła polityczna
sukcesywnie dzielą już i tak bardzo
rozbitą opozycję. Nie dziwi więc z
jakimi trudnościami dla respon-
dentów wiąże się wskazanie obec-
nego lidera ugrupowań przeciw-
nych obecnej władzy. Z badania IB-
RiS dla „Rzeczypospolitej” z 22-23
stycznia wynika, że Polki i Polacy
nie widzą nikogo na czele opozycji.
Prawie 60% respondentów nie po-
trafiło wskazać jej lidera. To bardzo
wymowna liczba. Na drugim miej-
scu znalazł się obecny przewod-
niczący PO Borys Budka z wyni-
kiem 12,6%. Tuż za nim byli Rafał
Trzaskowski z wynikiem 8,9% oraz
Szymon Hołownia z 8% wskazań.

Fakt takiej pozycji prezydenta
Warszawy po tym jak niemal całko-
wicie zmarnował uzyskane w wy-
borach prezydenckich poparcie po-
kazuje, że jednak jego polityczny
potencjał wciąż może zostać wyko-
rzystany. Według badania IBRiS
Trzaskowski zdobył o siedem punk-
tów procentowych więcej niż Bud-
ka wśród elektoratu opozycji, nato-
miast ten drugi był zdecydowanie
częściej wskazywany przez zwolen-
ników obecnej władzy. Wyniki te
nachalnie wręcz wskazują potrzebę
zmian w strukturach PO. Przede
wszystkim partia powinna wyraźnie
wskazać jednego lidera, aby wybor-
cy nie mieli wątpliwości w kim go
widzieć. „Przejęcie” przez
Hołownię posłanki Platformy poka-
zuje jak przez brak jasnych po-
mysłów opozycji na zmiany docho-

dzi w jej wnętrzu do jeszcze więk-
szych podziałów.

Ostatnie wydarzenia sugerują jed-
nak, że do polityków opozycyjnych
zaczęła docierać powaga sytuacji. 6
lutego Platforma zorganizowała
krótką konwencję pod hasłem „Czas
na zmiany”, na której Borys Budka
wraz z Rafałem Trzaskowskim
przedstawili swoje propozycje na
potencjalne przekształcenia m.in. w
obszarze opieki zdrowotnej obywa-
teli czy ochrony środowiska natural-
nego. Pojawiła się deklaracja o
zwiększeniu wydatków na służbę
zdrowia z obecnego 4,8% PKB do
6% PKB w pierwszym budżecie
rządu Platformy Obywatelskiej.
Padła również propozycja współpra-
cy partii opozycyjnych pod sztanda-
rem „Koalicji 276”, której nazwa
nawiązuje do liczby posłów
mogącej odrzucić weto prezydenta,
a więc realnie sprawować władzę.
Współdziałać z KO miałyby Lewi-
ca, PSL i Polska 2050 Szymona
Hołowni. – Dzisiaj tak naprawdę na
całym świecie nie ma partii jedno-
znacznie lewicowych czy partii jed-
noznacznie prawicowych. Dzisiaj
stajemy przed zupełnie innym wy-
borem – powiedział w trakcie wyda-
rzenia Rafał Trzaskowski. Podczas
konwencji zapowiedziano też po-
dobne wystąpienia w niedalekiej
przyszłości. Czy w takim razie opo-
zycja rzeczywiście weźmie się w
garść? To pierwsza jaskółka na ho-
ryzoncie, jednak czas pokaże, czy
uczyni wiosnę.

Oliwia TROJANOWSKA

Wolna (nie)wola

W naszej kulturze utarło
się przekonanie, że ko-

biety to wielozadaniowe
superbohaterki, które

dzielą swoje obowiązki
zawodowe z prowadze-

niem domu i opieką nad
dziećmi. Nierzadko na-

wet poświęcają się całko-
wicie dbaniu o domowe

ognisko i wychowanie
swoich pociech. Jednak

czy wartość ich pracy
mierzona jest wartością

pieniądza?

Nie od dziś ogromnym pro-
blemem społecznym jest
stereotypowy podział ról

płciowych, w którym to zadaniem
kobiet jest wykonywanie tzw. „obo-
wiązków domowych”, do których
zaliczamy: pranie, sprzątanie, goto-
wanie oraz opiekę nad dziećmi czy
osobami starszymi. O ile na prze-
strzeni ostatnich dekad doszło do
znacznego postępu w kwestii rów-
nouprawnienia, tak na tym polu
ostatecznie wiele się nie zmieniło.
Jak donosi najnowszy raport ONZ,
to kobiety wykonują prawie trzy-
krotnie więcej nieodpłatnych prac
domowych niż mężczyźni. Szacuje
się, że zjawisko nieodpłatnej pracy
kobiet może wynosić nawet 30%
PKB, więc można śmiało przypusz-
czać, że gdyby nie kobiety i ich „wo-
lontaryjna” praca, to gospodarka
mogłaby upaść, a już na pewno po-
ważnie ucierpieć.

– Praca wykonywana przez ko-
biety na rzecz gospodarstwa domo-

wego pod względem miesięcznych
nakładów czasu jest wyższa niż
przyjęta ustawowo w gospodarce
narodowej miesięczna wielkość
pracy zawodowej, zatem stwierdzić
można, że kobieta w Polsce pracuje
na dwóch etatach, w domu i w pra-
cy zawodowej – pisze w jednej ze
swoich prac dr Beata Mikuta.

Praca nieodpłatna to praca niewi-
doczna. Bagatelizowanie i stygma-
tyzowanie znaczenia obowiązków
domowych jako zbyt „kobiecych”
sprawia, że mężczyźni niechętnie
podejmują się ich wykonywania, a
cała rola przysłowiowej „kury do-

mowej” przypada kobietom. Po-
stawmy sobie więc pytanie – dla-
czego czynności, które napędzają
naszą gospodarkę nie są wynagra-
dzane adekwatnie do swojej rangi?
A jeśli państwo nie chce ich finan-
sować, to czy nie powinno poczu-
wać się do obowiązku zapewnienia
możliwości rozwoju i wykształce-
nia nieodpłatnie pracującym kobie-
tom?

Z początkiem 2014 roku Unia
Europejska przyjęła Konwencję nr
189 Międzynarodowej Organizacji
Pracy (MOP) dotyczącą „godnej
pracy dla osób pracujących w gos-
podarstwie domowym” w celu raty-
fikowania jej przez państwa człon-
kowskie. Ma ona ograniczyć wy-
zysk osób pracujących w gospodar-

stwach domowych oraz zapewnić
uczciwe warunki pracy. Do krajów,
które wprowadziły w życie kon-
wencję Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy zaliczyć możemy mię-
dzy innymi Wielką Brytanię, w któ-
rej wsparciem dla osób wyko-
nujących nieodpłatną pracę jest za-
pewnienie zabezpieczenia emerytal-
nego. W Szwecji rodzicowi spra-
wującemu całodobową opiekę nad
niepełnosprawnym dzieckiem i jed-
nocześnie niemającemu możliwości
stałego zatrudnienia przysługuje za-
siłek opiekuńczy od państwa, który
może pobierać nawet przez 15 lat.

W Danii z kolei czas, który poświę-
camy wychowaniu dzieci i nie jes-
teśmy aktywni zawodowo, wliczany
jest jako okres składowy do podsta-
wy emerytalnej. Tymczasem w pol-
skim prawie nie występują żadne
uregulowania odnoszące się do nie-
odpłatnej pracy domowej, zwłasz-
cza w tak istotnych kwestiach, jak
zabezpieczenie emerytalne i zdro-
wotne.

Nasza praca jest warta tyle, ile
wynosi nasze zaangażowanie w jej
wykonanie. Zatem czy kobiecie
wkładającej całe swoje serce w dba-
nie o swój dom i rodzinę, wyko-
nującej obowiązki dnia codzienne-
go, nie należy się z tego tytułu god-
ne wynagrodzenie?

Izabela SULOWSKA

Nieodpłatna praca kobiet globalnym zjawiskiem
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Dzieci muszą borykać się zarówno
z psychiczną i fizyczną agresją.
Ataki te są jednym z czynników
wpływających na obniżenie ich
komfortu psychicznego oraz poten-
cjalne próby samobójcze.

– Dzieci zamknięte w domach
wcale nie były bezpieczne. Ponad
20% z nich mówiło nam, że doś-
wiadczyło przemocy fizycznej i psy-
chicznej ze strony bliskich sobie do-
rosłych. Dzieci wołają o pomoc. W
ubiegłym roku podjęliśmy 747 inter-
wencji np. w trakcie prób samobój-
czych. To jest o 44% więcej niż w
ubiegłym roku – mówiła Renata
Szredzińska z Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę „Gazecie Wyborczej”.

Odpowiedź na falę krytyki?

20 stycznia, a więc kilka dni po
odrzuceniu poprawek przez komisję
finansów, premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił, że rząd przeznaczy
220 mln złotych na rzecz psychiatrii
dziecięcej (w tym 120 mln na re-
monty i unowocześnianie placó-
wek). Część pieniędzy zostanie
również poświęcona na uruchomie-
nie całodobowej i bezpłatnej infoli-
nii oraz na stworzenie kampanii
społecznej dotyczącej ochrony
zdrowia psychicznego.

Nasuwa się natomiast pytanie,
czy nie jest to przypadkiem decyzja
podjęta ze względu na falę krytyki,
która spadła na partię rządzącą po
odrzuceniu poprawki dotyczącej

przekazania 80 mln złotych z
budżetu państwa na psychiatrię
dziecięcą? Minister Zdrowia za-
przecza temu, że program został
stworzony pod wpływem impulsu.
Sam premier tłumaczy, że ok. 60
mln złotych z programu zostało do-
finansowane z zasobów NFZ-etu
lub Funduszu Medycznego.

Decyzję o przyznaniu pieniędzy z
całą pewnością można uznać za
krok naprzód w sprawie poprawie-
nia systemu psychiatrii dziecięcej w
Polsce. Niestety nadal niezrozu-
miałym faktem pozostaje wcześ-
niejsze głosowanie posłów PiS-u za
odrzuceniem przeznaczenia środ-
ków z budżetu państwa na ten cel,
tym bardziej że w ich gronie było
aż siedmiu lekarzy. Miejmy nadzie-
ję, że program pomocniczy
ogłoszony przez Mateusza Mora-
wieckiego zostanie spożytkowany
w sposób rozsądny i dzięki temu
poprawi kondycję świadczeń psy-
chiatrycznych dla dzieci i młod-
zieży. Przez zbyt długie lekce-
ważenie tego problemu w systemie
opieki psychiatrycznej pojawiły się
spore dziury, których łatanie może
potrwać jeszcze kilka lat. W końcu,
jak trafnie stwierdził Janusz
Schwertner w „Onet Rano”: „Pan-
demia uderzyła w psychiatrię dzie-
cięcą ze zdwojoną mocą. Mówimy
o systemie, który nie potrzebował
pandemii, żeby być w zapaści”.

Kacper PIETRZAK

– Praca wykonywana przez kobiety na rzecz
gospodarstwa domowego pod względem
miesięcznych nakładów czasu jest wyższa niż

przyjęta ustawowo w gospodarce narodowej miesięczna
wielkość pracy zawodowej, zatem stwierdzić można, że ko-
bieta w Polsce pracuje na dwóch etatach, w domu i w pracy
zawodowej – pisze w jednej ze swoich prac dr Beata Mikuta.
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tuację. W gazecie „Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung” opublikowano
jej artykuł, w którym pisała: „Partia
musi podjąć pierwsze samodzielne
kroki, musi wierzyć w siebie, że na-
wet bez <<starego konia wojenne-
go>>, jak sam siebie często nazy-
wał Helmut Kohl, będzie w stanie
kontynuować walkę ze swoimi poli-
tycznymi przeciwnikami”. Już w
2000 roku została wybrana na prze-
wodniczącą partii, a pięć lat później
rozpoczęła pierwszą kadencję kan-
celrza.

Podczas swojej kariery musiała
poradzić sobie z wieloma kryzysa-
mi. Jednym z pierwszych, a przy
tym najtrudniejszych, był kryzys
strefy euro. Szczególnie dotknięte
zostały takie kraje jak: Grecja, Por-
tugalia, Hiszpania i Irlandia. Przy-
szłość wspólnej waluty, jak i całej
Unii Europejskiej, była zagrożona.
Właśnie wtedy Merkel wykazała się
liderskimi umiejętnościami. Jako
największa potęga ekonomiczna w
UE, to Niemcy przyjęły na siebie
obowiązek niesienia pomocy naj-
bardziej dotkniętym krajom. Obie-
cywano miliardy euro pod warun-
kiem wdrożenia kontrowersyjnych
reform ekonomicznych. Polityka
surowej oszczędności została dość
wrogo przyjęta przez kraje, których
dotyczyła, ze względu na m.in. pod-
wyższenie podatków i zmniejszenie
wydatków socjalnych. Jednakże
wszelkie zabiegi pozwoliły odbudo-
wać gospodarkę i nie dopuściły do
kolejnych załamań finansowych.

W 2013 roku Merkel została wy-
brana na trzecią kadencję, podczas
której musiała zmierzyć się z naj-
większą falą nielegalnej imigracji od

Od„dziewczyny Kohla” do„wiecznego kanclerza”
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Angela Kasner urodziła się
w 1954 roku jako córka
pastora. W młodości poli-

tyka nie była w centrum jej zaintere-
sowań. Po ukończeniu szkoły śred-
niej przyszła kanclerz rozpoczęła
studia na Wydziale Fizyki Uniwer-
sytetu w Lipsku, gdzie poznała swo-
jego pierwszego męża – Ulricha
Merkela. Po ponad pięciu latach
para się rozstała, jednakże przyszła
polityczka zachowała jego nazwi-
sko. Po studiach przez 12 lat praco-
wała w Centralnym Instytucie Che-
mii Fizycznej Akademii Nauk NRD.
W trakcie pracy uzyskała doktorat z
chemii fizycznej.

Po upadku muru berlińskiego,
Merkel zaangażowała się w działal-
ność nowej partii – Demokratyczny
Przełom. Wkrótce stała się rzecz-
niczką prasową tego ugrupowania.
Po wyborach w NRD została mia-
nowana na zastępczynię rzecznika
rządu utworzonego przez Lothara
de Maizière’a. W 1990 roku depu-
towano ją do Bundestagu, gdzie
przedstawiona została ówczesnemu
kanclerzowi Helmutowi Kohlowi.
Współpraca polityków szybko przy-
niosła pierwsze efekty. Została wy-
brana na stanowisko Ministra ds.
Kobiet i Młodzieży, a od 1994 pias-
towała urząd Ministra ds. Środowis-
ka, Ochrony Zasobów Naturalnych
i Bezpieczeństwa Jądrowego.

Skandal finansowy CDU z 1999
roku sprawił między innymi, że po-
parcie dla partii spadło o 30%, a
Helmut Kohl był zmuszony do wy-
cofania się z życia politycznego.
Angela Merkel wykorzystała tę sy-

czasu II wojny światowej. Gdy wiele
państw po prostu zamknęło granice,
kanclerz Niemiec walczyła o ich
otwarcie, nawet kiedy politycznie
było to nieopłacalne. Ostatecznie to
właśnie ona znalazła rozwiązanie w
tej trudnej sytuacji. Osiągnęła poro-
zumienie z Turcją, a Niemcy przy-
jęły do siebie emigrantów.

Kariera polityczna Merkel dobie-
ga końca. Już w 2018 roku politycz-
ka nie tylko zrezygnowała z szefo-

wania CDU, ale również zapowie-
działa, że nie będzie ubiegać się o
piątą kadencję na stanowisku kan-
celrza w 2021 roku. 16 stycznia na
zjeździe Unii Chrześcijańsko De-
mokratycznej w Niemczech wybra-
no nowego lidera partii. Został nim
59 letni premier Nadrenii Północ-
nej-Westfalii Armin Laschet. Naj-
prawdopodobniej to on zastąpi Mer-
kel jako kanclerza. Z kolei politycz-
ka deklaruje, że chce sprawować

swój urząd do końca kadencji. Po-
mimo tego jej plany na polityczną
emeryturę wydają się barwne i
pełne optymizmu: – Wszystkie uni-
wersytety, które przyznały mi hono-
rowy doktorat i tak o mnie usłyszą,
kiedy przestanę już być kanclerzem
– oznajmiła, odbierając 17. tytuł
doktora honoris causa. Tym razem
od Wyższej Szkoły Handlowej w
Lipsku.

Aleksander RAJEWSKI

Jak podaje „Leksykon
Budżetowy”, spółki Skarbu
Państwa są tworzone w wyni-

ku komercjalizacji przedsiębiorstw
państwowych, dokonywanej przez
Ministra Skarbu Państwa. Proces ten
powinien odbyć się z inicjatywy do-
tychczasowego zarządu transformo-

wanego przedsiębiorstwa. Teore-
tycznie, ten krok powinien być wstę-
pem do pełnej prywatyzacji danej
spółki. W praktyce, pod realną kura-
telą obozu władzy i związanych z
nim ludzi pozostają setki firm. PKO
BP jest od wielu lat największą taką
spółką, której wartość wynosi 43
miliardy złotych. Drugie miejsce z
wynikiem 36,7 miliardów złotych

zajmuje niesławny PKN Orlen, któ-
ry dokonał kontrowersyjnego prze-
jęcia lokalnych mediów należących
do Polska Press. Inne powszechnie
rozpoznawalne spółki Skarbu Pań-
stwa to między innymi zajmujący
się ubezpieczeniami PZU czy mie-
dziowy potentat KGHM. Państwo-
we korporacje odgrywają zatem nie-
bagatelną rolę w krajowej gospodar-
ce, odpowiadając za wiele strate-
gicznych obszarów, takich jak
górnictwo, energetyka czy zarządza-
nie infrastrukturą kolejową i dro-
gową. Liczba firm znajdujących się
pod kontrolą władzy sukcesywnie
wzrasta. Tak zwana konsolidacja po-
lega na wykupieniu mniejszych pod-
miotów i włączeniu ich w państwo-
we struktury. Przykładem może być
powstanie w 2018 roku Polskiego
Holdingu Hotelowego, założonego

celem połączenia hoteli należących
do Skarbu Państwa. Takich miejsc
jest obecnie 28. Wkrótce dołączy do
nich luksusowy Regent Warsaw Ho-
tel, o czym poinformował serwis
„Business Insider”.

Kolosy na glinianych nogach

Genezy kłopotów finansowych
spółek należy wiązać z powołaniem
pod koniec roku 2019 Ministerstwa
Aktywów Państwowych. Kierow-
nictwo tym resortem przypadło
wicepremierowi Jackowi Sasinowi.
W ciągu zaledwie dwóch kolejnych
miesięcy dziesięć największych
spółek notowanych na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych zanotowało
spadki indeksu rzędu 9%. Prawdzi-
wym trzęsieniem ziemi dla rządo-
wych gigantów okazała się pande-
mia koronawirusa. Nieprzygotowa-

ni na tak wielki kryzys przedsię-
biorcy zmuszeni byli zwrócić się o
pomoc do rządu. Ten jednak przez
długie miesiące twierdził, że więk-
szych problemów ze spółkami nie
ma, wstrzymując publikowanie da-
nych, ukazujących realny rozmiar
strat finansowych. Przykładowo,
Jastrzębska Spółka Węglowa stra-
ciła w pierwszej połowie ubiegłego
roku blisko 974 miliony złotych.
Jeszcze gorsze wyniki odnotowała
grupa LOTOS, której przychody
zmalały w tym okresie o niebo-
tyczną sumę 1,388 miliarda złotych.
Tak potężne straty stanowią obecnie
raczej regułę niż wyjątek. Inne is-
totne spółki Skarbu Państwa, które
znalazły się na minusie, to Energa,
Tauron czy PKP Cargo. Jak donosi
serwis „Money.pl”, skumulowana
suma strat państwowych przedsię-

Kłopoty finansowych gigantów
Zdaniem wicepremiera Jacka Sasina wspieranie pol-

skiej gospodarki przez spółki Skarbu Państwa jest re-
ceptą na ekonomiczny sukces. Czy aby na pewno? W

ostatnich miesiącach wiele z nich odnotowało po-
ważne straty finansowe. Pojawiały się liczne zmiany

kadrowe. Dochodziło do budzących poważne wątpli-
wości przejęć i operacji finansowych. Pewne jest to, że

dla rządów Zjednoczonej Prawicy państwowe przed-
siębiorstwa są prawdziwym oczkiem w głowie.

W tym roku Angela Merkel kończy swoją czwartą ka-
dencję na stanowisku kanclerza Niemiec. Po latach

pełnienia urzędu, nie zamierza ubiegać się o kolejną
reelekcję. 15-letnie rządy Merkel to ważny okres dla

całej Europy. Jaka historia stoi za jedną z najbardziej
wpływowych polityczek ostatnich dekad?

liderka wolnego świata
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biorstw sięga sześciu miliardów
złotych.

Ciepłe posadki?

Bolączką trapiącą w ostatnich
latach państwowe spółki są rów-
nież liczne i czasem nieprzewidy-
walne zmiany kadrowe. Wiążą się
one często z przejęciami kolej-
nych, mniejszych podmiotów gos-
podarczych. Tak było w przypadku
Państwowych Portów Lotniczych,
których szefem został niedawno
Paweł Siennicki. Poprzednio spra-
wował on funkcję redaktora na-
czelnego „Polskiej Metropolii
Warszawskiej”, jednej z gazet
przejętych przez PKN Orlen w ra-
mach zakupu grupy Polska Press.
Innym, głośnym przetasowaniem
na szczycie było objęcie przez Ja-
rosława Kwaska szefostwa PGE
Dystrybucja, firmy dostarczającej
energię elektryczną ponad pięciu
milionom odbiorców we wschod-
niej Polsce. W zarządzie korpora-
cji znajdziemy ponadto lokalnych

polityków PiS – Jana Franię i
Zbigniewa Dżugaja. Poprzednim
prezesem był Marcin Kowalczyk,
blisko związany z Jackiem Sasi-
nem. Przykładów obecności osób
związanych z obozem władzy na
tak wysokich stanowiskach jest
więcej. Partia rządząca próbuje
usprawiedliwiać ewidentny nepo-
tyzm, zasłaniając się tezami o pro-
gramowym, patriotycznym etatyz-
mie. Zatrudnienie w państwowych
molochach znajdują również żony
polityków PiS. Koronnym
przykładem jest Sylwia Sobolews-
ka (małżonka posła Krzysztofa So-
bolewskiego), związana z aż trze-
ma spółkami, w których piastuje
intratne stanowiska. Kontrowersje
wzbudzają również wysokie wyna-
grodzenia prezesów zarządów, się-
gające 50 tysięcy złotych mie-
sięcznie (z wyłączeniem premii).

Sytuacja finansowa spółek Skar-
bu Państwa nie napawa optymiz-
mem. Choć strumień rządowej po-
mocy finansowej płynie, to te wiel-

kie korporacje i tak odnotowują dal-
sze spadki na giełdzie. Partia
rządząca traktuje je w sposób in-
strumentalny, swobodnie wykorzys-
tując ich zasoby i siłę oddziaływa-
nia do osiągania własnych celów

politycznych. Media i zwykli oby-
watele coraz częściej zwracają uwa-
gę na zachodzące w świecie wiel-
kiego biznesu nieprawidłowości,
podnosząc kwestie nadmiernego
uzależnienia działania państwo-

wych przedsiębiorstw od interesów
partyjnych działaczy. Takie podejś-
cie może skutecznie odstraszać pry-
watnych i zagranicznych inwesto-
rów.

Kacper ZIELENIAK
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Jacek Sasin jest odpowiedzialny za państwowe spółki

Czas wyjść z szafy

Osoby założycielskie Stowarzyszenia Społeczności LGBT+ UAM
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działać na różnych polach. Przede
wszystkim na polu integracyjnym –
żebyśmy się poznawali. Oprócz
tego chcemy podejmować konkret-
niejsze działania z różnych dzie-
dzin, jak działanie w mediach
społecznościowych czy tworzenie
klubów dyskusyjnych. Planujemy
również organizowanie wydarzeń
naukowych. Jesteśmy w tej chwili
w kontakcie z Interdyscyplinarnym
Centrum Badania Płci Kulturowej i
Tożsamości, z którym mamy na-
dzieję wspólnie zorganizować kon-
ferencję naukową. Pierwszy nasz
projekt, który zaistniał w przestrze-
ni publicznej, to Uniwersytet
Otwarty. Zgłosiliśmy cykl
wykładów na temat nieheteronor-
matywności w różnych kontek-

stach, łącząc nasze zainteresowa-
nia. Chodzi o to, żeby pokazać, że
zajmujemy się takimi sprawami na
Uczelni.

PL: Naszą ideą jest, żeby nasza
organizacja była maksymalnie de-
mokratyczna i otwarta. Ja używam
takiej metafory łodzi: my ją stwo-
rzyliśmy, ta łódź jest duża i pojem-
na, ale może wejść do niej każdy i
spróbować płynąć w kierunku, w
którym chce. My go nie nadajemy.
Stowarzyszenie będzie robiło to,
czego ludzie będący jego częścią
będą chcieli. Jest to pierwsze tego
typu stowarzyszenie na uniwersyte-
tach polskich, które obejmuje całą
uczelnię i jej całą społeczność. Na-
sze istnienie ma niesamowitą warto-
ść symboliczną.

W jaki sposób zachęcilibyście
nowe osoby, żeby dołączyły do
Stowarzyszenia?

JW: Jest mi dosyć bliska idea
zmieniania świata. Miałam ją od
dziecka i myślę, że ludzi z podob-
nym „poczuciem misji” nie brakuje
wśród naszych studentów i studen-
tek. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie,
to niech przychodzi i zmienia ten
świat razem z nami. Dla mnie to
jest najlepsza zachęta. Brzmi trochę
idealistycznie, ale naprawdę o to
właśnie chodzi. Tak sobie pomyś-
lałam, że my już nie jesteśmy na
łodzi, tylko na arce, jak jakiś za-
grożony gatunek. Więc chodźcie na
tę arkę, razem możemy zdziałać
więcej!

Rozmawiał Robert PŁACHTA

Skąd wziął się pomysł na
założenie Stowarzyszenia? Kto
wyszedł z tą inicjatywą?

PL: Inicjatywa wyszła od Joanny
i Jowity, które prowadzą Fundację
Tęczowe Rodziny, więc mają doś-
wiadczenie w tworzeniu fundacji
pod względem prawnym i organiza-
cyjnym, a także ode mnie. Połączył
nas protest przeciwko głosom ho-
mofobii, które pojawiały się na
UAM, ponieważ mimo zakazu dys-
kryminacji, również ze względu na
orientację seksualną, mamy profe-
sorów czy wykładowców uniwersy-
teckich, którzy otwarcie w swoich
wypowiedziach publicznych wypo-
wiadają się w sposób homofobicz-
ny. Stwierdziliśmy, że nie może tak
być – jeżeli oni mają prawo głosu,
to my również je mamy i mamy
prawo wypowiadać się oraz mówić
o swojej tożsamości i obecności na
Uniwersytecie. To było półtora roku
temu, gdy zorganizowaliśmy się po
raz pierwszy i rozpoczęły się bar-
dzo długie starania o legalizację na-
szego stowarzyszenia. Wszystkie te
procesy trwały ponad rok.

Dlaczego uważacie, że takie
stowarzyszenie jest po-
trzebne?

JŚ: Prowadzę zajęcia z pisania
akademickiego, na których student-
ki i studenci piszą prace również na
tematy niezwiązane z nauką. W od-
powiedzi na zagadnienie „Jakie są

największe wyzwania pokolenia Z”,
wiele osób pisze, że oprócz zmian
klimatu silnie odczuwają homofo-
bię. Na luźne pytanie typu: „Jakie
masz plany na przyszłość” studenci
chętnie piszą o swojej nieheteronor-
matywności i jak bardzo boją się
mieszkać w Polsce. Nie czują się
dobrze w świecie, który nie akcep-
tuje inności, ich samych albo ich
znajomych i przyjaciół. Dla mnie
traktowanie tego tematu jako takie-
go, o którym się nie wspomina, jest
szkodliwe dla studentów i ich psy-
chiki. Uważam, że powinniśmy
otwarcie i wspierająco mówić o
LGBT+.

Jakie są cele Stowarzyszenia, te
krótko- i długoterminowe?

JW: Myślę, że można śmiało po-
wiedzieć, że ponieważ jesteśmy
pierwszym tego rodzaju stowarzy-
szeniem, które powstało z inicjaty-
wy pracowników i pracownic, które
zrzesza osoby bardzo różnie usy-
tuowane w hierarchii uniwersytec-
kiej, to w gruncie rzeczy dopiero
się tego uczymy. Przygotowując się
do kolejnych spotkań, zastanawia-
my się, jak sprawić, żeby jak naj-
więcej osób się zaangażowało i
miało poczucie, że są włączone. To,
w jaki sposób Stowarzyszenie bę-
dzie działało, zależy w dużej mie-
rze od pomysłów kolejnych osób,
które będą do niego dołączać. Nasz
pomysł był na razie taki, żeby

Chcą edukować, zabiegać o szacunek i równe prawa,
ale też dobrze się przy tym bawić w akademickim gro-

nie. Na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu powstało pierwsze w Polsce Stowarzyszenie

Społeczności lGBT+. Założone przez kadrę pracow-
niczą uniwersytetu, rozpoczęło swoje publiczne

działanie i zaprosiło do współpracy pierwszych chęt-
nych. O początkach Stowarzyszenia i jego pracy opo-

wiadają osoby założycielskie: prof. uAM dr hab. Paweł
leszkowicz, dr Joanna Śmiecińska i dr Jowita Wycisk.

Cały wywiad dostępny
na stronie internetowej
gazetafenestra.pl
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Odejście od zboru kończy się śmiercią społeczną
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Natrętne wizyty w do-
mach, zaczepianie ludzi

na ulicach i doskonała
znajomość cytatów z

okrojonego i prze-
kształconego Pisma

Świętego – tak zazwyczaj
kojarzą nam się Świadko-
wie Jehowy. Ten pozornie
nieszkodliwy związek re-

ligijny coraz częściej na-
zywany jest sektą, która
ma stosować emocjonal-

ne szantaże oraz techniki
psychomanipulacji.

Pomimo tego, że termin
„sekta” jest trudny do zde-
finiowania, to Świadkowie

Jehowy gorliwie zaprzeczają, że do
niej należą. Na swojej oficjalnej
stronie umieścili nawet kilka teks-
tów na ten temat, tłumacząc, że od-
chodzą od głównych cech tego typu
ugrupowań m.in. dlatego, że nie są
nowym ruchem religijnym i nie
uznają żadnego człowieka za swoje-
go przywódcę. Jednakże nie sposób
nie zgodzić się z tym, że spełniają
oni większość, jak i nie wszystkie
kryteria sekty wskazane przez bada-
czy, w tym dr Józefa Kwapiszew-
skiego. W swojej pracy „Religie a
sekty. Rozważania teoretyczne”
wskazuje on, że „władza w sekcie
jest budowana na kształt piramidy.
Na szczycie znajduje się wszech-
wiedzące dobro, na dole uznani wy-
znawcy”. Wyróżnia również kilka
cech, które są wspólne dla wszyst-
kich sekt: misjonarską nadgorliwo-
ść, przywództwo charyzmatyczne,
wyłączną prawdę, nadrzędność gru-
py, ścisłą dyscyplinę oraz dławienie
indywidualności.

Jeden model świata

Sekta odwołuje się do pierwo-
tnych instynktów ludzi, ich potrze-
by stabilizacji i strachu przed jej
brakiem. To często strach odgrywa
kluczową rolę podczas manipulacji.

Świadkowie Jehowy mogą wyko-
rzystać moment, w którym
człowiek jest najsłabszy, męczony
przez problemy finansowe, relacje z
innymi ludźmi czy natłok emocji.
Odpowiedź na wszelkie troski jest
prosta – Jehowa.

– Kiedy jesteś Świadkiem Jeho-
wy, zwracanie się do psychologa
jest potępiane. Mimo że w ich lite-
raturze już od paru lat oficjalnie
znajdziesz informacje o przypad-
kach, kiedy taka terapia u psycholo-
ga jest potrzebna i zalecana, nieofi-
cjalnie przekaz jest taki, że jeśli
idziesz do psychologa, jesteś „słaby
duchowo” – mówiła „naTemat” Ka-
mila Dydyna reżyserka filmu „De-
biutantka”, który opowiada o rea-
liach życia Świadków Jehowy.

Dla Świadków Biblia jest in-
strukcją obsługi człowieka. Wy-
znawcy mają się nią kierować w

Niezrozumiałe dla„Światusów”

życiu, nawet jeśli moralność czy su-
mienie podpowiada im inaczej. Ich
głównym zadaniem jest głoszenie
„Dobrej Nowiny o Królestwie
Bożym”. Niekiedy w tym zajęciu
pomagają im dzieci. Dzięki czemu
szybko wprawiają je do ich przy-
szłej roli. Pozostałe kwestie to tak
naprawdę mniej lub bardziej kon-
trowersyjne zakazy. Obchodzenie
urodzin czy imienin jest zabronio-
ne, ponieważ tradycja ta ma pogań-
skie korzenie – życzenia, dawanie
prezentów i świętowanie przy zapa-
lonych świecach miało, jak wierzo-
no w starożytności, chronić soleni-
zanta przed demonami i zapewniać
mu bezpieczeństwo w nad-
chodzącym roku. Nie mówi się
również „na zdrowie”, gdy osoba
obok kichnie. Nie bierze się udziału
w świętach narodowych i wybo-
rach, bo Świadkowie Jehowy już
dawno wybrali neutralność i Króle-
stwo Boże.

„Miłość nigdy nie zawodzi”

W przypadku konieczności trans-
fuzji krwi u dziecka, które wycho-
wywało się w takim środowisku
zakładamy, że to jego rodzice od-
mawiają mu pomocy medycznej ze
względu na doktrynę. Na kanale
„Światusy” były Świadek Edwin
podkreśla, że często jest tak, że to
właśnie dziecko odrzuca pomoc ze
strachu, że „nie będzie mogło się
bawić z rodzicami w Raju, bo to się
nie będzie podobać Jehowie”. Z
tego samego powodu Świadkowie
odgradzają się od ludzi „ze świata”
– czyli „Światusów”. Nie wolno im
oglądać nic co jest „niemoralne” i
tym samym „niebiblijne”. Jest to

ciekawym zakazem, biorąc pod
uwagę treści, którymi indoktrynuje
się dzieci już od pierwszych miesię-
cy ich życia. Na tym samym kanale
Edwin i Sara komentują „Mój zbiór
opowieści biblijnych”. Najpierw
Sara opisuje drastyczną ilustrację
towarzyszącą historii o Arce Noego
– ginące zwierzęta, matka trzy-
mająca małe dziecko, wśród skaza-
nych na śmierć. Później Edwin
przytacza kolejny fragment tekstu:
„Zmęczony wojownik zasnął. Wte-
dy Jael podkradła się do niego i za-
biła go, przebijając mu głowę pali-
kiem namiotowym”. Powyższe wy-
liczenia nie wyczerpują nawet częś-
ci problemu.

Grzech grzechowi równy

Świadkowie Jehowy zwracają
szczególną uwagę na ubiór kobiety.
Jak podaje Pismo Święte w
Przekładzie Nowego Świata: „Ko-
biecie nie wolno nosić ubrań mę-
skich, a mężczyźnie damskich. Bo
każdy, kto tak robi, budzi obrzydze-
nie w Jehowie, swoim Bogu”. Su-
kienka, która nie zakrywa kolan,
sprowadza wiele krzywych spojrzeń
i rozmowę ze starszymi zboru. Ten
„wyzywający” strój rozprasza
mężczyzn i odciąga ich od progra-
mu duchowego.

– W niektórych Strażnicach
można przeczytać, że kobieta może
być winna gwałtu. Jeśli się wyrywa,
broni i robi wszystko, żeby do tego
nie doszło, to jest niewinna. Jeśli nie
krzyczy albo jeśli się nie wyrwa, to
wtedy to jest jej wina i ona sama
tego chciała – mówiła Agata Szu-
dzik były Świadek Jehowy w wy-
wiadzie dla „7 metrów pod ziemią”.

Jeśli nie ma dwóch świadków,
że ktoś został zgwałcony, to nic
się z tym nie robi. Jeśli są, sprawa
wyjaśniana jest na Komitecie
Sądowniczym. Ofiara przesłuchi-
wana jest tylko przez mężczyzn i
to w dodatku w obecności spraw-
cy. Brak innych kobiet w trakcie
„samosądu” wynika z roli, którą
pełnią one w zborze – całkowite
podporządkowanie mężczyznom,
bez względu czy są to ich ojcowie,
mężowie czy obcy „bracia”. Ofia-
ra jest często wypytywana o trau-
matyczne szczegóły, które tak na-
prawdę nic nie wnoszą do sprawy.
Co więcej, wymaga się od niej
przebaczenia i tego, że gdy przy
kolejnej okazji (a może być ich
wiele) spotka swojego oprawcę,
będzie się zachowywać tak, jakby
nic się nie stało. Jeśli Komitet
uzna winę kobiety albo nie będzie
ona potrafiła zapomnieć o krzyw-
dzie, może ją czekać nawet wyklu-
czenie ze zboru za tzw. „niemoral-
ność”. Temat gwałtu na mężczy-
znach nie jest poruszany i to nie-
stety nie tylko w tym środowisku,
ale zapewne gdyby był, to również
zgłaszanie sprawy na policję
byłoby niewskazane, ze względu
na to, że wpłynęłoby to nieko-
rzystnie na społeczną opinię o
zgromadzeniu. Podobnie jest w
przypadku molestowania dzieci:

– Jeżeli dziecko powie mamie, że
wujek dotykał je w nieodpowied-
nich miejscach, to najczęściej nikt
się tym nie zajmie – dlatego, że nie
ma „dwóch świadków” przestęp-
stwa. Ta zasada jest tak absurdalna,
że aż mi się robi słabo ze złości. Po-
każ mi sytuację molestowania se-

ksualnego dziecka, gdzie będzie na
to więcej świadków niż ofiara i
sprawca – mówiła „naTemat” Ka-
mila Dydyna.

Co więcej, inni rodzice nie mają
jak dowiedzieć się o potencjalnym
zagrożeniu dla dziecka, bo pedofilia
nie jest traktowana jak przestęp-
stwo, tylko jak grzech, a grzech po-
winien zostać wybaczony. W przy-
padku Świadków Jehowy „wyba-
czanie” oznacza „tuszowanie” nie-
wygodnych wydarzeń jak np. ponad
1500 przypadków seksualnego wy-
korzystania dzieci w Australii w
przeciągu ostatnich 60 lat.

Skutki odejścia od Świadków Je-
howy są po prostu przykre.
Człowiek przestaje dla nich istnieć.
Rodzice wyrzucają go z domu, nikt
z nim nie rozmawia. Przyjaciele,
gdy go widzą, przechodzą na drugą
stronę ulicy. Taka osoba często nie
zdaje sobie sprawy, że cierpi na
syndrom traumy (po)religijnej.
Według dr Marlene Winell charak-
teryzuje się ona m.in. niskim poczu-
ciem własnej wartości, depresją, za-
gubieniem, objawami PTSD i izo-
lacją społeczną. Agata Szudzik w „7
metrów pod ziemią” zauważyła, że
po wykluczeniu wielu byłych
Świadków popada z jednej skraj-
ności w drugą – zaczynają wierzyć
w teorie spiskowe czy płaską zie-
mię. To wszystko jest zrozumiałe,
biorąc pod uwagę fakt, że cały ich
światopogląd rozpadł się wraz z
odejściem ze zboru. Autorytety i
osoby, którym ufali, zawiodły. Ko-
lejnych kłamstw i manipulacji do-
szukują się w otaczającej ich rze-
czywistości.

Katarzyna RACHWALSKA
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Tu miał być artykuł…

Media bez wyboru

…

Jako członkowie redakcji
gazety studenckiej„Fenestra”

oraz przyszli dziennikarze
solidaryzujemy się z mediami,

które protestują przeciwko
tzw. podatkowi od reklam.

Wolne media to takie, które służą
obywatelom, a nie władzy.

Są niezbędne dla funkcjonowania
demokratycznego państwa.
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Paul Dini odpowiada za sce-
nariusze jednych z najcie-
kawszych komiksów o

Mrocznym Rycerzu. Za wybitną his-
torię „Batman: Mad Love” otrzymał
nagrodę Eisnera, najwyższy laur w
amerykańskim przemyśle komikso-
wym. Zanim zasilił szeregi DC Co-
mics, pracował przy produkcji wielu
szalenie popularnych seriali animo-
wanych. W 1989 roku został zatrud-
niony w Warner Bros. Animation.
Studio nawiązało wówczas
współpracę z założonym przez Ste-
vena Spielberga Amblin Entertain-
ment. Jej owocem były m.in. „Tiny
Toon Adventures” i kultowi „Ani-
maniacs”. Dini miał przyjemność
pracować przy obu tytułach. Za
„Tiny Toon” uhonorowany został
dwoma nagrodami Emmy.

Akcja autobiograficznej powieści
graficznej „Dark Night: A True Bat-
man Story” rozgrywa się w czasach,
gdy Dini był członkiem ekipy odpo-
wiedzialnej za sukces „Batman: The
Animated Series”. Serial zaskarbił
sobie sympatię widzów, recenzenci
nie kryli zachwytu, Warner Bros.
Animation nie zwlekało więc i
czym prędzej dało zielone światło

pełnometrażowej kontynuacji seria-
lu. Komiks nie opowiada jednak o
zakulisowych zmaganiach twórców
pracujących nad „Batman: Mask of
the Phantasm”, lecz o wydarzeniach
feralnej nocy, podczas której Paul
Dini niemal stracił życie.

Na otwierającej komiks planszy
przykuty do szpitalnego łóżka sce-
narzysta „Tiny Toon Adventures”
wylicza obrażenia, których doznał
na skutek brutalnej napaści: zgru-
chotany łuk jarzmowy, złamany
nos, stłuczenia na twarzy, żebrach i
biodrze. Na następnych stronach
dzieli się wspomnieniami tragiczne-
go wieczoru. Opowiada o nieudanej
randce z wykorzystującą go, aspi-
rującą aktorką, nocnym spacerze,
którym chciał wzbudzić w niej
wątpliwą zazdrość i dwóch zakaptu-
rzonych zbirach, dla których stał się
przypadkowym celem. Scena na-
paści przedstawiona jest wyjątkowo
naturalistycznie, a Dini dosadnie
opisuje każdy wymierzony cios,
każdą rzuconą obelgę. Najbardziej
przytłaczający moment następuje
jednak kilka kadrów później, gdy
zakrwawiony scenarzysta dociera
do swojego mieszkania i zalewa się
łzami na myśl o tym, że – poza kil-
koma nagrodami i półkami ugi-

Albicla ma skupiać osoby o skrajnych poglądach?
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Medium wolne od lewico-
wej cenzury i stworzone

po to, by dać wolność
słowa prawej stronie. Na-
zwa„Albus aquila”, to po

łacinie„orzeł biały”.
Portal ma przyciągnąć

tych, których Facebook
blokuje za poglądy. Dla-

czego albicla.com jest
medium, którego

(nie)potrzebujemy?

Od 20 stycznia 2021 roku
można rejestrować się na
platformie albicla.com.

Jak pisał na Twitterze jeden z
założycieli portalu i jednocześnie re-
daktor naczelny „Gazety Polskiej”
Tomasz Sakiewicz, Albicla ma być
polską odpowiedzią na Facebooka.
Ma być wolnym medium, niesto-
sującym powszechnie panujących
blokad kont i cenzury.

W ciągu kolejnych dni na portalu
pojawiły się konta znanych osobis-
tości ze świata polityki np. wicepre-
miera Piotra Glińskiego, wicemi-
nistra sprawiedliwości Sebastiana
Kalety czy samego Andrzeja Dudy
– prezydenta Rzeczpospolitej. Z
pewnością były to początkowe suk-
cesy Albicli. Twórcom przez pierw-
sze chwile funkcjonowania portalu
mogło się wydawać, że to piękny
sen. Niestety kolejne godziny przy-

niosły dość dużą porażkę, która
sprawiła, że jak piszą niektóre
portale internetowe, o Albicli za-
pomnimy tak szybko, jak się o niej
dowiedzieliśmy.

Po pierwsze – podstawowe błędy
w zabezpieczeniach systemowych,
które umożliwiają osobie o podsta-
wowej wiedzy informatycznej po-
branie bazy danych. Po drugie –
praktycznie skopiowany regulamin
Facebooka. Po trzecie – na Albiclę
nie można było się dostać! Jeszcze
do niedawna była mowa o 50 ty-
siącach aktywnych użytkowników
oraz 130 tysiącach oczekujących.
Jeśli dostaniemy się już na Albiclę –
choć proces rejestracji może trwać
od kilku godzin do nawet kilku ty-
godni – napotkamy fałszywe konta
papieży, polityków czy przedstawi-
cieli świata mediów. Oprócz tego
natrafimy na pornografię oraz masę
fake newsów, publikowanych przez
pierwszych zarejestrowanych użyt-
kowników. Założenia twórców Al-
bicli nie były niczym złym w trak-
cie stawiania portalu na nogi.
Możemy uznać, że stworzenie prze-
strzeni dla osób popierających bar-
dziej konserwatywną stronę sceny

politycznej jest czymś naturalnym,
zważając na znaczny podział
społeczeństwa w wygłaszanych po-
glądach.

Niestety na samej idei portalu
społecznościowego dla konserwa-
tystów pochwały się kończą, a to
dlatego, że jego techniczna część
pozostawia wiele do życzenia. Al-
bicla szybko została przejęta przez
internetowe trolle oraz pseudohake-
rów, którzy z pewnością mieli
niezłą zabawę, utrudniając życie
twórcom strony. Tym samym do-
strzegliśmy, że kolejna koncepcja
prawicy na zjednoczenie części wy-
borców zakończyła się fiaskiem.
Tak jak wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie aborcji podzielił
jej zwolenników, tak zmierzająca
ku powolnemu upadkowi Albicla
nie okazała się kołem ratunkowym
dla nadchodzących sondaży.

– Możliwość występowania
błędów w funkcjonowaniu portalu
może wynikać z tego, iż
albicla.com była początkowo tylko
projektem, a szybkie wystartowanie
start-upu wynikało z chęci zdążenia
na ostatnie godziny prezydentury
„przywódcy wolnego świata” Do-

Narodowy
Facebook

Po najczarniejszej nocy, zawsze nadchodzi najjaśniejszy dzień

Bohaterowie nie istnieją
Superman od lat 40. XX w. patroluje ulice Metropolis, chroniąc mieszkańców
miasta przed kosmicznymi najeźdźcami, szalonymi naukowcami i menażerią fan-
tazyjnych łotrów. Green Arrow kontynuuje rozpoczętą w latach 80. krucjatę prze-
ciwko ulicznym gangom w Seattle. Batman od kilkudziesięciu lat stoi na straży
porządku w Gotham City, a sam jego przydomek wzbudza w przestępcach strach.
Niestety, to fikcja. Bohaterowie nie istnieją, a rzeczywistość jest brutalna.
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nalda Trumpa – mówił Tomasz Sa-
kiewicz w wywiadzie dla „Telewizji
Republika”.

Miała to być pewnego rodzaju
odpowiedź na zablokowanie kont
byłego prezydenta USA przez m.in.
Instagrama, Twittera czy Faceboo-

ka. Trump był jednak tylko
przykładem niewłaściwego korzys-
tania z platform społecznościo-
wych, nie mówiąc już o użytkowni-
kach, którzy jeszcze radykalniej
manifestują swoje racje. Redaktor
naczelny „Gazety Polskiej” szybko
sprostował swoją wypowiedź, mó-
wiąc o tym, że: „główną ideą Albic-
li miało być stworzenie przestrzeni
dla czytelników oraz internautów,
którzy są tępieni, a także blokowani
w mediach społecznościowych za
swoje poglądy”.

W pierwszych dniach działania
portalu powstało wiele materiałów
filmowych na YouTube, a także ar-
tykułów stawiających go w złym
świetle. Wielu internautów czekało
na duży sukces komercyjny, ale po
falstarcie twórcy mają powody do

wstydu. Mimo to założyciele Albic-
li zapewniają o ciągłym rozwoju
strony, a także aplikacji, która bę-
dzie się zmieniać w ciągu nad-
chodzących tygodni. Pomimo że
„sukces” Albicli nie odbił się szero-
kim echem w polskim społeczeń-
stwie, to jak twierdzi Tomasz Sakie-
wicz: „liczba użytkowników wzras-
ta o 100% każdego dnia”. Z pew-
nością o portalu jeszcze przez pe-
wien czas będzie głośno, natomiast
wszelkie prognozy specjalistów nie
wróżą mu dobrej przyszłości.

Daniel MIROŃCZYK−LEŚNIAK

Muzyczny miszmasz

Od pojawienia się K-
popu minęło już prawie

trzydzieści lat. Nic dziw-
nego więc, że w koreań-

skiej muzyce pop trochę
się pozmieniało. Artyści

starają się bowiem do-
trzeć do coraz większego

grona odbiorców. Nie
oznacza to jednak całko-

witego zerwania z bo-
gatą przeszłością tego

gatunku.

Początków K-popu można
doszukiwać się w 1992
roku. Wtedy to zadebiuto-

wał zespół Seo Taiji and Boys
składający się z trzech członków.
Łączyli oni różne style muzyczne, w
tym zachodni pop, rock oraz rap.
Był to swego rodzaju powiew
świeżości na koreańskim rynku mu-
zycznym. Do tej pory dominował
tam trot, rodzaj muzyki rozrywko-
wej o powtarzalnym rytmie. Wyko-
rzystanie zachodnich wzorców spra-
wiło, że zespół Seo Taiji and Boys
szybko trafił na listy przebojów.
Tym samym członkowie grupy
otworzyli drzwi innym twórcom i
zapoczątkowali epokę K-popu. W
ślad za nimi poszli kolejni artyści,
którzy zaczęli łączyć różne elemen-
ty muzyki zachodniej. W 1996 roku
zadebiutował zespół H.O.T., pierw-
szy koreański boysband. Miał on
przyciągnąć przede wszystkim
młodszych odbiorców. Jedna z naj-
bardziej znanych piosenek zespołu,
czyli „Candy” była lekka w formie i
miała radosną linię melodyczną. Do-
pełniał ją teledysk, wypełniony
energicznym tańcem.

Kolejne grupy, chcąc osiągnąć
podobny sukces, tworzyły
zbliżone utwory. Boysbandy poja-
wiały się jak grzyby po deszczu.
Między 1997 a 2000 rokiem zade-
biutowały między innymi zespoły
takie jak: Shinhwa czy Fly to the
Sky. Powstawały wtedy także
pierwsze girlsbandy. Pod koniec
lat 90. zaczęto stosować japoński
model formowania grup, który do
dzisiaj ma się dobrze. Polega on
na tym, że każda osoba w zespole
jest odpowiedzialna za coś innego.
Najważniejsi są główni wokaliści.
Dalej w hierarchii usytuowani zos-

tali raperzy i wokaliści wspie-
rający, którzy do zaśpiewania
otrzymują najkrótsze partie. Do-
datkowo artyści przed debiutem
muszą przejść okres przygoto-
wawczy, który jest podobny do
stażu w firmie. Przyszli piosenka-
rze uczą się tańca, śpiewu oraz ję-
zyka angielskiego, co pozwala
śpiewać im także w tym języku i
upowszechniać swoją muzykę
poza granicami Azji.

W Europie o koreańskim popie
zrobiło się głośno w 2012 roku za
sprawą piosenki „Gangnam Style”.
Chwytliwy utwór przebił się do ma-
instreamu i jako pierwszy osiągnął
miliard wyświetleń na YouTube.

Mimo tego o piosence dość szybko
zapomniano, a K-pop nie zyskał no-
wych fanów. Dopiero zespół BTS
tak naprawdę rozsławił koreańską
muzykę popularną utworem „DNA”
z 2017 roku.

Rozpoznawalne koreańskie ze-
społy tworzą dzisiaj swoje piosenki
w oparciu o zachodnie wzorce
popu, tak jak robili to ich poprzed-
nicy z lat 90. Obecnie zatem króluje
muzyka taneczna. Trochę inne tren-
dy panują w samej Korei. Ostatnimi
czasy Koreańczycy zakochali się na
nowo we, wspomnianym już, trocie.
Artyści pop korzystają więc coraz

częściej z jego elementów. Łączenie
różnych stylów muzycznych stało
się natomiast znakiem rozpoznaw-
czym K-popu zarówno w Korei, jak
i na całym świecie. Chęć dotarcia
do amerykańskich odbiorców spra-
wia jednak, że to język angielski za-
czyna dominować w koreańskich
utworach popowych. Zauważalne
jest to zwłaszcza w piosence „Dy-
namite”, wykonanej w całości po
angielsku przez zespół BTS. K-pop
staje się coraz bardziej różnorodny,
dzięki czemu praktycznie każdy
może w nim odnaleźć coś dla sie-
bie. W końcu jest to cel muzyki po-
pularnej.

Olimpia OLIK

Rozpoczyna się czwarta dekada istnienia K-popu
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nającymi się pod ciężarem komi-
ksowych gadżetów – nikt na niego
tam nie czeka.

Dini na co dzień pisywał fanta-
styczne historie o zamaskowanych
herosach. I bez względu na to jak
fascynujące by nie były, to tylko
owoce ludzkiej wyobraźni. Batman
nie mógł mu pomóc w chwili, gdy
zbierał cięgi. Mroczny Rycerz nie
czuwał na pobliskich dachach, by w
kluczowym momencie w glorii i
chwale obezwładnić napastników.
W rzeczywistości, gdy atakujący
katowali scenarzystę, mieszkańcy
sąsiedztwa ryglowali drzwi. Mimo
to Caped Crusader wraz ze swoją
galerią łotrów odgrywa w „Dark
Night: A True Batman Story” klu-
czową rolę. Postaci z komiksów
służą jako personifikacja myśli i
uczuć, które w danym momencie
Diniemu towarzyszyły. I to prowa-
dzony z nimi dialog jest jednym z
najciekawszych elementów powie-
ści graficznej.

Scenarzysta umiejętnie korzysta z
atrybutów postaci, które trafnie ob-
razują kawalkadę myśli na-
chodzących autora w tym prze-
pełnionym bólem okresie. Zafikso-
wany na punkcie zagadek Riddler
wypowiada na głos wszystkie
wątpliwości twórcy. Scarecrow, któ-
rego bronią jest strach, jest przy Di-
nim, gdy do głosu dochodzą jego
liczne lęki – zaniepokojenie, które
odczuwa, gdy ktoś zbliża się zbyt

szybko, czy niepewność, gdy ktoś
przyjacielsko próbuje musnąć jego
twarz. Pomniejszą rolę odgrywa
Penguin, który co wieczór ochoczo
wita autora stającego na progu baru.

Prominentna jest postać Poison
Ivy, która wypomina mu najboleś-
niejsze z jego miłosnych zawodów.
Służy ona za symbol braku pewności
siebie i oznaka chorobliwej samokry-
tyki, której scenarzysta się poddaje.
Mówiąc o jego nieudanych
związkach, zarzuca mu krótkow-
zroczność i wytyka wszelkie niedo-
skonałości, których nikt nigdy nie bę-
dzie w stanie pokochać. To z jej opo-
wieści czytelnik poznaje historię roz-
dania nagród Emmy, po których zde-
gustowany sobą Dini – w doszczętnie
druzgoczącej scenie – bierze do ręki
przed momentem odebraną statuetkę
i dokonuje przy jej pomocy dotkliwe-
go samookaleczenia.

Pewnego razu kasjer sklepu mu-
zycznego zaczepił Diniego i opo-
wiedział o tym, jak kolejne odcinki
„Tiny Toon Adventures” poprawiają
humor jego chorującej na raka
żonie. Scenarzysta zrozumiał, że
jego życie zasługuje na szczęśliw-
sze zakończenie niż to napisane
przez łotrów. Na ostatnich stronach
komiksu kryje się nadzieja. Dini
wciąż pisuje scenariusze, wiedząc,
jak wiele potrafią zmienić. Bo choć
bohaterowie nie istnieją, ich ideały
– już tak.

Remigiusz RÓŻAŃSKI

W Europie o koreańskim popie zrobiło się głoś-
no w 2012 roku za sprawą piosenki„Gangnam
Style”. Chwytliwy utwór przebił się do main-

streamu i jako pierwszy osiągnął miliard wyświetleń naYou-
Tube. Mimo tego o piosence dość szybko zapomniano, a K-
pop nie zyskał nowych fanów. Dopiero zespół BTS tak na-
prawdę rozsławił koreańską muzykę popularną utworem
„DNA”z 2017 roku.

Miała to być pewnego rodzaju odpowiedź na
zablokowanie kont byłego prezydenta USA
przez m.in. Instagrama,Twittera czy Faceboo-

ka.Trump był jednak tylko przykładem niewłaściwego ko-
rzystania z platform społecznościowych, nie mówiąc już o
użytkownikach, którzy jeszcze radykalniej manifestują swo-
je racje. Redaktor naczelny„Gazety Polskiej”szybko sprosto-
wał swoją wypowiedź, mówiąc o tym, że:„główną ideą Al-
bicli miało być stworzenie przestrzeni dla czytelników oraz
internautów, którzy są tępieni, a także blokowani w me-
diach społecznościowych za swoje poglądy”.
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W 1989 roku młody fil-
mowiec spędził
wyjątkową noc w Fi-

ladelfii z obcą dziewczyną. Ona
tryskała energią, on był raczej wyci-
szony. Pomimo wyraźnej chemii nie
udało im się wymienić kontaktami
do siebie. Rozstali się nad ranem. To
spotkanie stało się inspiracją dla Ri-
charda Linklatera, który sześć lat
później wyreżyserował „Przed
wschodem słońca”.

Celine (Julie Delpy) i Jesse (Ethan
Hawke) przypadkowo poznają się w
pociągu. Młodzi dorośli szybko od-
najdują nić porozumienia. Oboje tar-
gani są obawami związanymi z przy-
szłością. Postanawiają odłożyć je na
jeden wieczór i spędzić go razem.
Kamera podąża za parą nieznajo-
mych, którzy zatracają się w banal-
nych rozmowach przeplatanych z
odważnymi filozoficznymi roz-
ważaniami. Dialog buduje ich rela-
cję i staje się fundamentem filmu.

Rozstanie jest jednak nieubłagane, a
noc zmienia się w świt. Nad ranem
będą musieli wrócić do swoich
skrajnie różnych codzienności.
„Przed wschodem słońca” to opo-
wieść o młodości, która bezpowrot-
nie staje się wspomnieniem.

W 2004 roku powstaje kontynua-
cja – „Przed zachodem słońca”. Mi-
nęło dziewięć lat, Jesse stał się sław-
nym pisarzem. Na jego autorskim
spotkaniu pojawia się dawna miłość
– Celine. Ponownie postanawiają
spędzić razem czas. Szybko jednak
okazuje się, że zawodowe sukcesy i
obecne związki nie przynoszą im
szczęścia. Oboje znajdują się w za-
wieszeniu między życiem, którym
żyją a nowym, które mogliby jesz-
cze rozpocząć. Zatracili już młod-
zieńczą ufność do świata. „Przed za-
chodem słońca” to realistyczny ob-
raz podupadłych na duchu ludzi,
którzy szukają odwagi do zmian.

„Przed północą” z 2013 roku od-
chodzi trochę od formuły poprzed-
nich filmów. Jesse i Celine są

lei drugi w inne dni. Niekiedy dana
drużyna mierzyła się z dwoma ry-
walami tego samego dnia, ale na
dwóch różnych torach. Patrząc na
tabelę Elite League, bądź później
Premiership, można było odnieść
wrażenie panującego chaosu. Bo-
wiem gdy przy jednej z ekip wid-
niała liczba przykładowo szesnastu
rozegranych meczów, to przy innej
było ich zaledwie dziesięć. Prakty-
ka ta wraz z pogarszającym się sta-
nem najstarszej ligi świata ulegała
zmianie.

Smutna rzeczywistość

Od historycznego początku tej
dyscypliny w Wielkiej Brytanii,
który sięga 1929 roku, do rozgry-

wek przystępowało wiele drużyn.
Niektóre z nich napisały własny
rozdział historii i zapisały się w
dziejach jako wielokrotni medaliści.
Nie dziwi zatem smutek kibiców
związany z tym, że w ostatniej de-
kadzie z żużlowej mapy zniknęło
kilka ważnych klubów, m.in. Co-
ventry Bees czy The Lakeside Ham-
mers. Ośmiokrotny mistrz Anglii z
Coventry został wycofany z rozgry-
wek przed startem sezonu 2017. Te-
ren klubu przejęto, stadion popadł
w ruinę i do dzisiaj pozostaje tylko
pustym skansenem, na obszarze
którego planowano wybudować po-
nad 130 nowych domów wolnos-
tojących. Taki sam los spotkał
Młoty z hrabstwa Essex. Ostatnie

zawody na tamtejszym obiekcie od-
były się pod koniec sezonu 2018,
następnie teren przejął deweloper i
ponad 30-letnia historia speedwaya
w tym miejscu dobiegła końca.
Głośnym echem w środowisku od-
biła się także sprawa Poole Pirates.
Zespół ten przez lata dominował w
angielskich rozgrywkach. Mimo to,
po upadku głównego sponsora,
właściciel klubu nie mógł uporać
się z problemami finansowymi,
przez co podjęto dosyć nieco-
dzienną decyzję. Wśród sympaty-
ków drużyny przeprowadzono an-
kietę, w której mieli oni wyrazić
swoje zdanie na temat przystąpienia
do zmagań na niższym szczeblu.
Biorąc pod uwagę opinię kibiców

oraz nierentowność klubu, zdecydo-
wano, by w 2020 roku zrobić krok
do tyłu. Co ciekawe, rok wcześniej,
w 2018 roku, Piraci po raz dziesiąty
okazali się najlepszą drużyną na
Wyspach, pokonując po zaciętym
dwumeczu King’s Lynn Stars.

Feralny rok

Jak się okazało, najgorsze miało
nadejść wraz z początkiem wiosny
ubiegłego roku i pandemią korona-
wirusa. To wtedy żużel w Anglii
otrzymał kolejny potężny cios.
Przeczuwano, że sezon 2020 będzie
kluczowy i odpowie na pytanie do-
tyczące przyszłości tej dyscypliny.
Odpowiedzi na nie wciąż jednak nie
otrzymaliśmy. W wyniku szalejącej

Rye House Rockets przed rozpadem klubu
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Gehenna angielskiego
żużla trwa. Niegdyś naj-
silniejsza liga świata od
kilku ostatnich lat w ni-

czym nie przypomina
swojej dawnej świetnoś-

ci. Sytuację dodatkowo
pogorszyła pandemia

koronawirusa, która za-
hamowała rozgrywki w
zeszłym sezonie. Kluby

nie mają środków na
utrzymanie, a z jazdy na
Wyspach rezygnują do-
tychczasowi czołowi za-
wodnicy. Najwierniejsi

fani oraz działacze„czar-
nego sportu”w Anglii

cały czas jednak walczą o
przetrwanie.

G
enezy kłopotów i kryzysu w an-

gielskim speedwayu można upatry-
wać w rozwoju marketingowym
polskiej Ekstraligi oraz najwyższej
klasy rozgrywkowej w Szwecji. To
wtedy zainteresowanie specyficz-
nym w swoim wydaniu brytyjskim
żużlem spadło. Czym różnił się on
od wersji znanej w Polsce i w
Szwecji? W Anglii zawody odby-
wały się nieregularnie, gdyż nie
było terminarza odgórnie ustalone-
go przez władze ligi. Zdarzało się
tak, że jeden zespół rozgrywał me-
cze w określone dni tygodnia, z ko-

Utracona potęga przeszłości

Historia miłosna, która porusza i nie popada w banał

Miłość według Linklatera
Jedna relacja przedstawiona na przestrzeni osiemnastu lat. Trzy filmy portre-
tujące uczucie między kobietą a mężczyzną. Miłosna trylogia oparta na dialogu
i wyrazistych postaciach, która poruszyła miliony widzów i z miejsca stała się kul-
towa. W czym tkwi prawdziwa siła tej historii?
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w kraju pandemii oraz restrykcji
wprowadzonych przez brytyjski
rząd, rozgrywki w ogóle nie wystar-
towały. Zgodnie z reżimem sanitar-
nym organizację wydarzeń sporto-
wych można było wznowić dopiero
w październiku. W tym miesiącu
jest już natomiast bardzo trudno
przeprowadzać jakiekolwiek zawo-
dy żużlowe, głównie ze względu na
relatywnie niską temperaturę i częs-
te opady deszczu. Poza tym z re-
guły terminarze rozgrywek w in-
nych krajach przewidują koniec se-
zonu w połowie października. Zde-
cydowano zatem o odwołaniu ligi
na jeden sezon. Brak jazdy oznaczał
dla klubów brak wpływów ze sprze-
daży karnetów oraz biletów, które i
tak nie byłyby wystarczające na po-
krycie wydatków, w tym pensji za-
wodników. Nie przeprowadzano też
transmisji spotkań, w związku z
czym przepadły i dochody z tego
źródła. Zapanowała pewnego rodza-
ju stagnacja, a zespoły wraz z
działaczami rozpoczęły walkę o
byt. W 2020 roku w Wielkiej Bryta-
nii odbyło się tylko kilka pomniej-
szych turniejów, w tym finał młod-
zieżowych mistrzostw kraju do lat
21.

Trudne nowego początki?

W 2021 rok wkroczono z nadzie-
jami na szybkie podjęcie działań
związanych z przywróceniem do
życia angielskiej Premiership i
niższej klasy rozgrywkowej pod na-
zwą Championship. Już w grudniu
2020 potwierdzono start zawodów
w przyszłym sezonie i zorganizo-
wano w tej sprawie rozmowy. W
końcu w ostatnim czasie nadeszła
długo wyczekiwana wiadomość.
Początek ligowej rywalizacji na
Wyspach zaplanowano na 1 i 3
maja. Nie oznacza to bynajmniej
końca kłopotów. Wiemy, że do zma-
gań nie przystąpią kolejne rozpo-
znawalne zespoły. Ze startu zrezyg-
nowały drużyny Swindon Robins

oraz Somerset Rebels. Działacze
Rudzików jako powód tej decyzji
podali niepewność co do przyszłoś-
ci i rozwoju żużla w nadchodzącym
czasie oraz planowaną rozbudowę
ich domowego obiektu – The Ab-
bey Stadium. W ten sposób klub
podjął próbę poprawienia wizerun-
ku krajowych rozgrywek. Prezes
Swindon Robins w otwarty sposób
mówił, że osobiście nie wierzy w
start ligi nawet w obecnym roku. Z
kolei ekipa z Somerset dołączyła do
grona zespołów, które borykają się
z problemami finansowymi i kadro-
wymi. Oba teamy zamierzają wró-
cić do profesjonalnego ścigania w
2022 roku. W związku z tym rywa-
lizacja o mistrzostwo Wielkiej Bry-
tanii będzie mocno okrojona, gdyż
o trofeum powalczy zaledwie sześć
zespołów. O stanie tego widowisko-
wego sportu w Anglii świadczy
fakt, że na niższym szczeblu roz-
grywkowym zmierzy się aż dziesięć
drużyn, których sytuacja finansowa
pozwala jedynie na start w Cham-
pionship.

Oglądając angielskie rozgrywki
od lat, nie przeżywa się tych sa-
mych emocji co kiedyś. Szczegól-
nie przekonali się o tym starsi kibi-
ce speedwaya. Liczne światowe
gwiazdy w zespołach były wizy-
tówką tej ekstremalnej dyscypliny.
Obecnie na próżno ich szukać w
kadrach drużyn. Co więcej, rywali-
zacja na Wyspach Brytyjskich od-
bywała się często na bardzo wyma-
gającej nawierzchni, na której w
Polsce nie byłoby chętnych do star-
tu. Tym charakteryzował się tamtej-
szy żużel i tym też cieszył oko wi-
dza. Teraz jednak jedyne, co obser-
wujemy, to desperacką walkę o
przywrócenie dawnej świetności li-
dze, a co za tym idzie, o wzrost zna-
czenia kraju, który jest kolebką pro-
fesjonalizmu w tej dyscyplinie.
Sympatycy z utęsknieniem na to
czekają.

Bartosz GLAPIAK

Wszystko albo nic

Narciarstwo alpejskie, a
zwłaszcza zjazd, ma wiele

wspólnego ze sportem
motorowym. Gdy się ści-

gasz, pragniesz zwycię-
stwa, chcesz pokonać tra-
sę w jak najkrótszym cza-

sie, próbujesz wybrać
optymalny tor jazdy. Wal-

czysz zarówno o odpo-
wiednią prędkość w

każdym zakręcie, jak i
dobrą przyczepność. Nar-

ciarze, podobnie jak kie-
rowcy wyścigowi, zma-

gają się ze skutkami
działania siły odśrodko-

wej i dużej prędkości.
Temu wszystkiemu spros-

tać musi alpejczyk, jeśli
marzy o triumfie w Kit-

zbühel.

Co roku w połowie stycznia
na legendarnej trasie Streif
odbywają się zawody, które

są najważniejszym wydarzeniem w
alpejskim kalendarzu. Impreza w au-
striackim miasteczku odbywa się od
1937 roku. Od piątku do niedzieli
rozgrywane są trzy konkurencje –
zjazd, supergigant i slalom.

Trasa ma długość 3312 m, bramka
startowa usytuowana jest na wyso-
kości 1665 m n.p.m., a różnica po-
ziomów po dojechaniu do mety to
860 m. Najlepsi zawodnicy na poko-
nanie tego odcinka potrzebują nie-
całych dwóch minut. Rekord trasy
został ustanowiony w 1997 roku
przez Fritza Strobla, który przejechał
Streif w 1:51:58.

Rekordzistą w liczbie zwycięstw
w Kitzbühel jest natomiast Didier
Cuche. Szwajcar stawał na naj-
wyższym stopniu podium aż pięć
razy. Każdy triumfator tych zawo-
dów przechodzi do historii świato-
wego narciarstwa, a jego nazwi-
skiem zostaje nazwana jedna z gon-
doli, która dowozi narciarzy na górę.

Wszystko zaczyna się niemal na
szczycie góry Hahnenkamm. Już od
samego startu zawodnicy muszą być
niezwykle skoncentrowani, bo od
pierwszego skoku – „Pułapki na
myszy” – dzieli ich tylko 160 m.
Narciarze w około osiem sekund
rozpędzają się do 85 km/h i poko-

nują w powietrzu prawie 80 m.
Zwykle starają się polecieć krócej,
by wylądować na ścianie o 85% na-
chyleniu. W tym miejscu najdrob-
niejszy błąd może kosztować nie
tylko sekundy, ale i zdrowie, a na-
wet życie.

Tuż po skoku na zawodników cze-
ka sekwencja zakrętów zwana „Ka-
ruzelą”. Alpejczycy zaczynają od
skrętu w lewo, by następnie skręcić
o 180 stopni w prawo. Streif jednak
nie odpuszcza i kilka sekund później
pojawia się najbardziej oblodzony
fragment trasy – Steilhang. Zaraz za
nim położony jest Gschoess, 650-
metrowy najwęższy i jedyny płaski
odcinek. Po wyjeździe z łatwiejszej
części narciarze po raz kolejny prze-
latują kilka metrów i skręcając,
wjeżdżają na „Starą ścieżkę” – stok
o nachyleniu 45%.

Stamtąd zawodnicy dojeżdżają do
Seidelalmsprung – garbu ozna-

czającego połowę trasy. Kluczowe
jest odpowiednie ułożenie się przed
skokiem, aby następnie móc po-
prawnie wejść w sekwencję skrętów
przed legendarnym Hausbergkante.
W tym miejscu wielu zawodników
traci szansę na zwycięstwo i kończy
sezon.

Po trzecim locie i arcytrudnym
skręcie na lewą nogę narciarze
wjeżdżają na równie trudny tra-
wers. Querfarht jest nie tylko stro-
my, ale także bardzo pofałdowany.
Sportowcy, mimo zmęczenia,
muszą utrzymać jak najwyżej linię
jazdy, jeżeli chcą walczyć o wy-
graną.

Do mety już coraz bliżej, jednak
alpejczycy muszą jeszcze pokonać
ściankę Zielschuss o 68% nachyle-
niu, na której rozpędzają się do po-
nad 140 km/h. Do ostatnich metrów
muszą utrzymać koncentrację i właś-
ciwą sylwetkę, gdyż przed nimi
Zielsprung – ostatni skok. Na koniec
tylko bezpieczne lądowanie i meta.

Zawody w Kitzbühel to weekend,
na który czeka każdy fan i każdy al-
pejczyk. To nie jest zwykła impreza
sportowa. Zabawa w austriackim
miasteczku trwa cały tydzień. W tym
czasie odbywają się nie tylko zawo-
dy, ale także liczne przyjęcia, w któ-
rych uczestniczą gwiazdy sportu
oraz celebryci. Dla zawodników
start i wygrana na Streifie to nato-
miast spełnienie marzeń. Granica
między zwycięstwem a porażką,
między sukcesem a upadkiem jest tu
jednak szczególnie cienka.

Julia JUREK

Marco Odermatt na trasie Streif Fa
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małżeństwem, mają dwójkę dzieci i
spędzają urocze wakacje w Grecji.
Odważny zabieg reżysera szybko
okazuje się strzałem w dziesiątkę.
Relacja pomiędzy dwojgiem boha-
terów zagranych przez Hawke’a i
Delpy jest niepodrabialna i szczera
do bólu. W każdym dialogu czuć,
że znają się od lat i wiedzą o sobie

wszystko. W tym filmie nie ma już
miejsca na romans i spacery bez
celu. Jest gorzkie rozliczanie się z
błędami i walka o tak upragnioną
kiedyś relację. Po zakończeniu
seansu widz po raz kolejny chce
wierzyć, że w końcu wszystko mię-
dzy nimi będzie dobrze.

Reżyser nie obiecuje szczęśliwe-
go zakończenia. U niego są tylko
zwyczajne rozmowy, które poru-
szają prawdziwością. Są głośne
kłótnie, które uderzają swoim rea-
lizmem. Jest w końcu także szczera
miłość jako ciągły kompromis mię-
dzy dwojgiem ludzi. Linklater na-
kręcił pierwszą część trylogii w na-

dziei, że na premierze pojawi się
nieznajoma sprzed lat. Nigdy wię-
cej się jednak nie spotkali. Po la-
tach dowiedział się, że ta zginęła w
tragicznym wypadku jeszcze zanim
zaczęło powstawać „Przed wscho-
dem słońca”.

Kajetan IPCZYŃSKI

Zawody w Kitzbühel to weekend, na który cze-
ka każdy fan i każdy alpejczyk.To nie jest
zwykła impreza sportowa. Zabawa w austriac-

kim miasteczku trwa cały tydzień.

„Przed północą”z 2013 roku odchodzi trochę
od formuły poprzednich filmów. Jesse i Celine
są małżeństwem, mają dwójkę dzieci i spę-

dzają urocze wakacje w Grecji. Odważny zabieg reżysera
szybko okazuje się strzałem w dziesiątkę.
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Ekstraklasa ruszyła w
tym roku wyjątkowo

wcześnie, ale jej zaplecze
i niższe ligi jeszcze cze-

kają na powrót do gry. 26
oraz 27 lutego na bois-

kach pojawią się piłkarze
I i II ligi, a 6 marca pierw-

szy raz po długiej prze-
rwie obejrzymy trzecioli-

gowców. Jak prezentują
się zespoły z Wielkopol-
ski rywalizujące między
drugim a czwartym po-

ziomem rozgrywkowym
w Polsce?

W tym momencie na za-
pleczu Ekstraklasy nie
znajdziemy żadnego

klubu z Wielkopolski. Jest to przy-
kry i brutalny widok. Jeżeli
przykładowy kibic z Poznania
chciałby na żywo zobaczyć, jak ko-
pie się piłkę w Fortuna I Lidze, naj-
bliżej miałby do Głogowa, Łodzi,
ewentualnie do Gdyni. Awans Swoj-
skiej Bandy, czyli Warty Poznań do
PKO Ekstraklasy był pozytywnym i
ogromnym zaskoczeniem dla
wszystkich. Pozostawił jednak sporą
wyrwę na pierwszoligowej mapie.
Czy są jakieś perspektywy na zmia-
nę?

Druga liga super sprawa…

Czysto teoretycznie – jest takie
prawdopodobieństwo. Na ostatnim
poziomie rozgrywkowym szczebla
centralnego w II lidze oglądać
możemy dwie wielkopolskie ekipy:
rezerwy Lecha Poznań oraz KKS
1925 Kalisz. Beniaminek z Kalisza
radzi sobie nadspodziewanie
dobrze. Zgromadził 27 punktów, co
na ten moment daje mu szóste
miejsce, które to promuje Trójkolo-
rowych do walki w barażach o I
ligę. Największym problemem pod-
opiecznych Ryszarda Wieczorka są
mecze z bezpośrednimi rywalami
do ewentualnego awansu. W spot-
kaniach z wyżej notowanymi prze-
ciwnikami bilans kaliszan to: 0
zwycięstw, 0 remisów, 5 porażek.
Jeżeli więc zespół KKS-u poważnie
myśli o włączeniu się do walki o
prawo do gry w Fortuna I Lidze,
musi czym prędzej znaleźć sposób
na wygrywanie takich pojedynków.
Pomóc mają w tej misji zagraniczne
transfery. W Kaliszu zjawił się Nés-
tor Gordillo. 31-letni hiszpański po-
mocnik do polskiej II ligi trafił z

drużyny Hyderabad FC rywali-
zującej w hinduskiej najwyższej
klasie rozgrywkowej Indian Super
League. Do ekipy dołączył też Ro-
mans Mickevics – 27-letni Łotysz
występował w swojej rodzimej eks-
traklasie w teamie Spartaksu Jur-
mała. Zatem na papierze zakupy
Dumy Kalisza prezentują się nie-
zwykle intrygująco i dają rywalom
jasny sygnał – KKS-u wiosną bę-
dzie trzeba się obawiać. Niestety, w
zespole doszło też do poważnego
osłabienia. Z klubem pożegnał się
najlepszy asystent drużyny Fabian
Hiszpański. 27-latek wzmocnił sze-
regi I-ligowej Arki Gdynia. Sparin-
gi dają kibicom Trójkolorowych po-
wody do optymizmu. Wygrane z
Unią Janikowo, MKS-em Klucz-
bork, a także bramkowy remis z
grającą klasę wyżej Odrą Opole
każą wierzyć, że kaliszanie jeszcze
będą w stanie zamieszać.

…ale trzecia też ciekawa

Na przeciwnym biegunie, czyli
bliżej spadku znajduje się drugi ze-
spół Kolejorza, który w tym sezonie
spisuje się fatalnie. Zajmuje 17
miejsce w ligowej tabeli, co ozna-
cza, że zimę spędził w strefie spad-
kowej. W poprzedniej kampanii do
utrzymania się na tym szczeblu roz-
grywek ostatni bezpieczny zespół,

Skra Częstochowa, musiał zdobyć
aż 47 punktów. Lech II w tej chwili
ma ich… 14. Można by przymknąć
oko i mówić, że to młodzież – ma
prawo mieć takie wahania formy –
gdyby nie to, że w tej samej lidze
występuje druga drużyna Śląska
Wrocław, która jest siódma i za-
wstydza Lechitów. W piekielnie
trudnej misji, której celem jest po-
zostanie na poziomie II ligi, ma po-
móc młodym zawodnikom Kolejo-
rza jedna z postaci, która złotymi
zgłoskami zapisała się w historii
ekipy z Bułgarskiej – Siergiej Kri-
wiec. Białorusin trafił do Lecha
zimą 2010 roku i walnie przyczynił
się do zdobycia mistrzostwa Polski.
Teraz wraca, aby wesprzeć zespół
Artura Węski w walce o utrzyma-
nie. Nowy trener rezerw zastąpił na
tym stanowisku Rafała Ulatowskie-
go, który pozostał dyrektorem szko-
lenia Akademii Lecha Poznań. 31-
letni szkoleniowiec nie spotkał się
jednak z entuzjastycznym przyję-
ciem kibiców. Fani oczekiwali
„swojego” trenera, wychowanego w
ALP. Wybór Węski, który w swojej
karierze prowadził jak dotąd jedy-
nie zespół Znicza Pruszków, budzi
spore wątpliwości. Oprócz Kriwie-
ca w drugoligowych rezerwach za-
gra też obrońca Polonii Środa Wiel-
kopolska – Wojciech Onsorge.

Walka o centralę

Poziom niżej w drugiej grupie III
ligi trwa zażarta walka o awans na
poziom centralny. W tejże walce
liczą się tak naprawdę już tylko trzy
drużyny – Świt Skolwin, niezwykle
bogata, finansowana w dużej mie-
rze z publicznych pieniędzy Radu-
nia Stężyca i… Polonia Środa Wiel-
kopolska. Polonia, która powinna
być przykładem dla wszystkich po-
dobnych jej zespołów z regionu.

Sprawnie działająca komunikacja,
dobrze prowadzone social media i
zaangażowanie licznych lokalnych
sponsorów pozwalające na przy-
zwoite funkcjonowanie klubu. Przy-
padek Polonii pokazuje, ile może
dać dobra organizacja i brak szero-
ko pojętego chaosu, tak często
obecnego w ekipach podobnego po-

kroju. Piłkarze ze Środy Wielkopol-
skiej zajmują drugie miejsce w ligo-
wej tabeli, tracąc jedynie dwa oczka
do prowadzącej Radunii. Sparingi
wlały kolejny kubeł nadziei w serca
kibiców. W jednym z nich drużyna
rozbiła drugoligowych Błękitnych
Stargard aż 4:1. Podopieczni trenera
Krzysztofa Kapuścińskiego, dowo-
dzeni na boisku przez znanego
wielkopolskim kibicom Luisa Hen-
ríqueza, z pewnością powalczą o
awans, czego nie można powiedzieć
o innych zespołach z regionu wy-
stępujących na tym szczeblu roz-
grywkowym. Plasują się one bo-
wiem w dolnej części ligowej tabe-
li. Na miejscach 11-14 znajdziemy
Jarotę Jarocin, Sokoła Kleczew,
Nielbę Wągrowiec (która wypuściła
do Ekstraklasy Bartłomieja Burma-
na reprezentującego obecnie barwy
Warty Poznań) i Unię Swarzędz.
Szukając dalej, musimy spojrzeć na
samo dno klasyfikacji, gdzie z dwo-
ma punktami zimują Mieszko
Gniezno i Górnik Konin. Szczegól-
nie przypadek zespołu z Gniezna
jest niezwykle przygnębiający. W
poprzednich sezonach piłkarze z
pierwszej stolicy Polski starali się o
awans na szczebel centralny. Dziś
walczą o przetrwanie, będąc
„chłopcem do bicia” dla niemal
wszystkich trzecioligowych ekip.

Zarówno w drugiej, jak i w trze-
ciej lidze zespoły z Wielkopolski są
blisko awansu, a jednocześnie bar-
dzo daleko. Za plecami KKS-u Ka-
lisz czai się co najmniej pięć ze-
społów o równym lub nawet więk-
szym potencjale sportowym, które
tylko czekają na potknięcie kaliszan
i zajęcie miejsca premiowanego grą
w barażach. Na drodze Polonii stoi
bogata Radunia Stężyca, która
zwykła mylić się bardzo rzadko i

może okazać się zaporą nie do prze-
jścia. Pozostałe zespoły z regionu to
ogromny zawód i nic nie wskazuje
na to, żeby sytuacja miała się po-
prawić. Kibicom wielkopolskiego
sportu zostaje zaś wiara w to, że
dobra forma i łut szczęścia przypad-
nie właśnie ich zespołom.

Kacper BAGROWSKI
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W piekielnie trudnej misji, której celem jest po-
zostanie na poziomie II ligi, ma pomóc
młodym zawodnikom Kolejorza jedna z

postaci, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii ekipy
z Bułgarskiej – Siergiej Kriwiec. Białorusin trafił do Lecha
zimą 2010 roku i walnie przyczynił się do zdobycia mistrzo-
stwa Polski.Teraz wraca, aby wesprzeć zespół ArturaWęski
w walce o utrzymanie.

W kolejce po awans

Czy transfery pozwolą rezerwom Lecha utrzymać się w II lidze?


