
„Każdy ma tylko jedno życie”
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O Marine Le Pen i jej
Zjednoczeniu Narodo-

wym Polacy zdążyli już
trochę zapomnieć. Warto

jednak odkurzyć swoją
pamięć i przypomnieć so-

bie wiosnę 2017 roku
jeszcze na chwilę. Wrócić

do wspomnień o ostat-
nich wyborach prezyden-

ckich we Francji i zatrzy-
mać się nad prawicowymi
postulatami. Warto prze-
de wszystkim dlatego, by

się czasami nie zdziwić.

W drugiej połowie lute-
go „Le Parisien” podał
wyniki najnowszych

badań sondażowych przeprowadzo-
nych przez Harris Interactive. Wyni-
ka z nich, że gdyby francuskie wy-
bory prezydenckie odbyły się w lu-
tym 2021, już w pierwszej turze Ma-
rine Le Pen uzyskałaby wynik
między 26% a 27% głosów, podczas
gdy Emmanuel Macron zgarnąłby
od 23% do 24% głosów.

W drugiej turze Macron miałby
uzyskać wynik 52% do 48% w star-
ciu z Le Pen. Uczciwie należy przy-
znać, że różnica 4 punktów procen-
towych jest znacznie większa od
błędu statystycznego, więc wygrana
powinna być niepodważalna. Z dru-
giej strony jednak Emmanuel Mac-
ron powodów do radości mieć nie
może. W 2017 roku prezydent Fran-
cji pokonał Le Pen zarówno w
pierwszej, jak i w drugiej turze –
kolejne uzyskując wyniki 24% do
21,3% oraz 66,1% do 33,9%.

Francja rozczarowana

Co się stało, że tak spadło popar-
cie dla charyzmatycznego przywód-
cy En Marche!, który jeszcze w
2017 roku wydawał się zapowiedzią
nowego formatu w polityce? Odpo-
wiedź na to pytanie można zawrzeć
w dwóch powodach takiego stanu
rzeczy – dysonans poznawczy i
trendy w polityce europejskiej.
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Około 400 milionów złotych to budżet Instytutu Pamięci Narodowej.
To kwota ponad czterokrotnie większa od tej, którą otrzymać ma Polska

Akademia Nauk. Pomysł likwidacji IPN-u jak bumerang wraca
do publicznej dyskusji co kilka lat. Powrócił i w styczniu tego roku,

gdy w rocznicę powstania tego organu o takim postulacie
przypomnieli posłowie Lewicy.

Od rapowania między blokami w Częstochowie do„legalnej”
płyty w Asfalcie i Prosto. Od malowania dla przyjemności
do marzeń o autorskiej wystawie w Nowym Jorku. W rozmowie z
Danielem Mirończykiem-Leśniakiem Michał
„Żyto” Żytniak opowiada o życiu współczesnego
malarza, rapera, artysty.7 10-11

Przekaz Macrona różni się od tego sprzed czterech lat. Napis (2017r.):„Francja musi być szansą dla wszystkich”

Do trzech razy Le Pen?

Za pierwszym z wymienionych
stoi przede wszystkim rozczarowa-
nie polityką prezydenta. W trakcie
kampanii obiecywał on głębokie re-
formy. Wielu zarzuca mu, że jedy-
nym, co z powodzeniem zreformo-
wał, jest długość i zapalczywość
ulicznych protestów, o czym prze-
konały nas już w 2018 roku tzw.
żółte kamizelki. Ogólna masa obiet-
nic raczej słabo licuje z rzeczywis-
tością w niemal cztery lata po wy-
borach. Ostatni rok stał pod zna-
kiem pandemii koronawirusa, której
Francuzi nie będą pamiętać dobrze
także przez swoje władze. Rządy
Macrona krytykowane były przede
wszystkim za opieszałość, braki w
środkach ochronnych, powolne
szczepienia czy zbyt późne wpro-
wadzanie obostrzeń.

Z kolei drugi z powodów kryje za
sobą groźbę przejęcia sterów w kra-

ju przez ludzi powiązanych z prawą
stroną sceny politycznej. Nie od
dziś wiadomo bowiem, że ostatnie
lata są czasem powrotu prawico-
wych sił do władzy – zmęczeni li-
beralnymi rządami i przerażeni roz-
dmuchanym problemem migracji
obywatele Zachodu chętniej zwra-
cają się ku konserwatywnym lide-
rom. Najgroźniejszą konkurentką na
tym polu jest właśnie Marine Le
Pen. Wydaje się jednak, że Emma-
nuel Macron znalazł sposób, by
widmo porażki od siebie oddalić.

Pod miażdżącą falę

Francuski prezydent doskonale
zdaje sobie sprawę z podziału, jaki
panuje po lewej stronie polityczne-
go sporu. Wie też, że zawiódł i
zniechęcił wielu wyborców lewicy
swoją polityką, a także – iż jego

największa rywalka depcze mu po
piętach. Dlatego z centrolewicowe-
go polityka, Macron zaczyna prze-
obrażać się w gracza centroprawi-
cowego, żeby nie powiedzieć wręcz
prawicowca.

Akcenty rodem z prawicowej po-
lityki dało się wyczuć już wcześ-
niej. Przede wszystkim było to po-
ruszanie tych zagadnień, które
szczególnie interesują wyborców
skłonnych zagłosować prędzej na
Le Pen niż na Macrona. Mowa o
bezpieczeństwie narodowym czy
świeckim charakterze państwa, co
jest wybitnie istotne dla konserwa-
tywnych Francuzów obawiających
się rosnących wpływów islamu.

Ostatnie słowo poprzedniego zda-
nia jest kluczowe. To właśnie islam
ma być przez kolejny rok jednym z
głównych elementów politycznego
przekazu Macrona i jego ekipy.

Słowem, które ma zanieść prezy-
denta na prawicę, a potem po drugie
prezydenckie zwycięstwo.

Używanie czytelnych haseł jak
„islamolewica”, krytykowanie „ra-
dykalnego islamu” i wskazywanie
na jego szkodliwość społeczną co-
raz częściej ma miejsce wśród ludzi
Emmanuela Macrona. Dla tych,
którzy pamiętają prezydenta Francji
i jego wielokulturową świtę spod
szyldu En Marche! z 2017 roku, z
pewnością szokujące były słowa
Frederique Vidal, francuskiej minis-
ter szkolnictwa. Kobieta podczas
jednego z przemówień w ostatnich
dniach lutego napomknęła o „isla-
molewicy”. Słowa Vidal odbiły się
szerokim echem nad Loarą. Dla
centrowych i lewicowych sympaty-
ków Macrona może to być zasko-
czenie, a nawet zniesmaczenie. Ale
dla prawicowego elektoratu te same
słowa będą wyraźnym znakiem
zmian. I zachętą.

Zwycięzca bierze Francję

Czy prawicowy zwrot Macrono-
wi się opłaci? Pewne jest, że taki
przekaz obecnemu prezydentowi re-
publiki nie zaszkodzi, zwłaszcza
biorąc pod uwagę wzburzenie
społeczeństwa po zeszłorocznych
atakach terrorystycznych. Sprawę
wprost stawia Marwan Mohammed,
francuski socjolog, ekspert w dzie-
dzinie islamofobii, który przekonu-
je, że takie elektryzujące debaty nad
islamem skutecznie odwracają uwa-
gę od niepowodzeń rządu zarówno
w walce z epidemią, jak i tych gos-
podarczych. A niewątpliwym jest,
że taka zasłona dymna przydałaby
się obecnie głowie państwa, jak sa-
mej Francji święty spokój.

W Macronie z 2021 roku jest jed-
nak coś na wskroś romantycznego, co
zwraca także moją uwagę na tę
postać. Nie mogę bowiem wyzbyć się
wrażenia, że prezydent Francji bar-
dzo długo spoglądał w otchłań. Tak
długo, że obecnie sam staje się tym, z
kim w 2017 roku obiecywał walczyć.

Przemysław TERLECKI

Rzeka kijem zawracana
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Rok temu w maju doszło do
protestów przedsiębiorców.
Były to jedne z pierwszych

działań sfrustrowanych biznesme-
nów, spowodowane nieudolnością
działań partii rządzącej w dobie ko-
ronawirusa. Wtedy środowisko straj-
kujących postanowiło założyć partię
Strajk Przedsiębiorców, na czele któ-
rej miał stanąć Paweł Tanajno.
Działacz polityczny aktywnie pro-
wadzi swój kanał na platformie You-
Tube, gdzie komentuje i ocenia de-
cyzje Prawa i Sprawiedliwości do-
tyczące sfery gospodarczej naszego
kraju. Zamieszczane tam treści mają
również służyć pomocą tym, którzy
prowadzą własne firmy. Ze strony
ugrupowania Strajk Przedsiębiorców
wynika, że proces jego rejestracji
jest nadal w toku. Sama inicjatywa
skupia się na polepszaniu warunków
pracy polskich przedsiębiorców i ich
możliwościach działania w czasie
pandemii pomimo istniejących
obostrzeń i zakazów.

Na początku marca odbyła się
konferencja prasowa, podczas której
Minister Zdrowia Adam Niedzielski
przedstawił nowy plan działań. In-
terwencja rządu jest spowodowana

dużym wzrostem liczby zarażeń wi-
rusem. Jak podawały krajowe me-
dia, średnia wykrytych przypadków
w pierwszym tygodniu marca prze-
kroczyła 11 tysięcy. Tym samym
obecne obostrzenia zostały
przedłużone w całym kraju do 28
marca. Wyjątkami są dwa woje-
wództwa – warmińsko-mazurskie
oraz pomorskie, gdzie sytuacja
związana z COVID-19 wygląda naj-
gorzej w skali kraju. W tych sąsia-
dujących regionach Polski zarządzo-
no przejście klas 1-3 na nauczanie w
trybie hybrydowym, a także wpro-
wadzono ograniczenia takie jak: za-
wieszenie działalności hoteli i ogra-
niczenie działalności galerii handlo-
wych, siłowni, obiektów sporto-
wych, kin. Mieszkańcy obu woje-
wództw mają tym samym większe
powody do zmartwień od zamiesz-
kujących pozostałe regiony, w któ-
rych gospodarka funkcjonuje na
szerszą skalę. Konieczne zatrzyma-
nie działań większości firm rodzi
kolejne problemy dla pracowników
i ich szefów, którzy z pewnością
myślą o losie swoim i swoich ro-
dzin. Dla nich to często życiowa ka-
tastrofa. 15 marca do grona regio-
nów z ograniczoną gospodarką
dołączyły województwa lubuskie i

Prezes zostanie sam?
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Już po wyborach parla-
mentarnych mówiło się o

psikusach, które Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu
mogą sprawić jego koali-
cjanci. Polityka to jednak

nie żarty i wiedzą o tym
Jarosław Gowin i Zbig-

niew Ziobro. – Gra się tak,
jak przeciwnik pozwala –
mówił niegdyś Kazimierz

Górski. co jednak, jeśli
rywal okazuje się rów-

nież największym sprzy-
mierzeńcem?

Wdalszym ciągu jestem
zwolennikiem opinii,
że Prawo i Sprawiedli-

wość zbudowało propozycję wy-
borczą, której żadna formacja w
nadwiślańskim kraju nie jest w sta-
nie przelicytować. Jarosław Ka-
czyński utworzył struktury koalicyj-
ne z pełną świadomością, że w in-
nym wypadku po prawej stronie sce-
ny politycznej może mu wyrosnąć
konkurencja. Niechętnie, lecz z ko-
nieczności oddał część mandatów
poselskich środowiskom wyrosłym
wokół postaci Jarosława Gowina i

chwilowe problemy stałości

Przedsiębiorcy nie poddadzą się bez walki

Rok późniejOstatnie dwanaście miesięcy było prawdopodobnie najgorszymi w karierze
większości przedsiębiorców. rozwój pandemii pozwala wnioskować, że przy-
szłość również nie przewiduje taryfy ulgowej. Niektóre branże są zmuszone bez-
radnie obserwować własny pogrzeb. rząd nie potrafi lub nie chce pomóc każde-
mu w wystarczający sposób, dlatego przedsiębiorcy biorą sprawy w swoje ręce.
Jedni rezygnują z przestrzegania obostrzeń, a inni zamierzają dochodzić zado-
śćuczynienia w sądzie.
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Zbigniewa Ziobry. Pierwszy z nich
może kojarzyć się z najgorszymi ce-
chami politycznego oportunizmu i
konformizmu, drugi zaś to postać
bardziej radykalna i ideologicznie
niebezpieczna. Żeby utrzymać rów-
nowagę w takim otoczeniu, Kaczyń-
ski ustawił się gdzieś pomiędzy.
Strategia działa, ale co jakiś czas
daje się słyszeć, że nie bez proble-
mów.

Kłopotem dla Gowina okazał się
niesforny poseł Adam Bielan, który
podważył ważność statutu partii Po-
rozumienie i nie podporządkowy-
wał się wytycznym. Do tego nie ak-
ceptował Jarosława Gowina jako
przewodniczącego ugrupowania, z
powodu nieprzeprowadzonego
głosowania na kongresie, który od-
był się w 2018 roku. Bielan przez
kilka lat pełnił rolę przewod-
niczącego Konwencji Krajowej Po-
rozumienia. W związku z pełniony-
mi przez siebie obowiązkami wska-
zał na samego siebie jako nowego
przewodniczącego tej formacji.
Oczywiście zuchwałość polityka
nie została zignorowana i ekspreso-
wo został wydalony z szeregów
partii. Dla formalności większość
posłów Porozumienia opublikowała
oświadczenie, w którym udzieliła
Gowinowi poparcia jako przewod-
niczącemu ugrupowania. Pomimo
uspokojenia sytuacji wewnątrz for-
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macji nie brakuje opinii, że kryzys
w rządzącej koalicji może jeszcze
nadejść.

Komplikacje miałby być związa-
ne z rzekomymi rozmowami, które
Jarosław Gowin prowadzić miał z
posłami opozycji. Osobiście nie
wierzę w taką wersję wydarzeń. Po
pierwsze – pozycja opozycji jest
zbyt słaba i nie ma niczego, co
mogłaby dać w zamian za transfe-
ry posłów, którzy opuściliby
pokład Jarosława Kaczyńskiego.
Po drugie zaś ugrupowanie, które
miałoby przyjąć pod swoje
skrzydła polityków obecnie
rządzącej koalicji, zaszkodziłoby
sobie wizerunkowo w stopniu, któ-
ry mógłby doprowadzić do degra-
dacji tej formacji w sondażach.
Największą siłą na opozycji jest
nadal Koalicja Obywatelska, ale
po piętach depcze jej ugrupowanie
Szymona Hołowni. Przyjęcie w
swoje szeregi „złodziei demokra-
cji” mogłoby okazać się dla forma-
cji prowadzonej przez Borysa
Budkę pocałunkiem śmierci.

Daje o sobie znać również drugi
koalicjant Jarosława Kaczyńskiego.
Zbigniew Ziobro i jego ugrupowa-
nie Solidarna Polska od paru mie-
sięcy krytykowali postawę premiera
Mateusza Morawieckiego wobec
Unii Europejskiej. Twierdzili, że to
podejście służalcze wobec bruksel-
skich biurokratów i niekorzystne
dla polskiego interesu narodowego.
Chodziło przede wszystkim o kwes-
tie rozdysponowywania unijnych
środków i uzależnienie ich od stop-

nia praworządności w poszczegól-
nych państwach członkowskich.
„Weto albo śmierć” napisał na swo-
im Twitterze Janusz Kowalski, je-
den z posłów Solidarnej Polski, któ-
ry po wyborze „śmierci” przez Pra-
wo i Sprawiedliwość został zdymis-
jonowany z funkcji ministra. Echa
tego konfliktu krążą do dzisiaj, a
niedawno, z dala od medialnych fle-
szy, Jarosław Kaczyński zaprosił
Zbigniewa Ziobrę na pogawędkę.
Można tylko spekulować, jakie te-
maty były poruszane na zamknię-
tym spotkaniu bądź wierzyć Mi-
chałowi Wosiowi, który ogłosił, że
„poruszane były kwestie fundamen-
talne”. Natomiast wścibscy dzienni-
karze już zadają pytania, jak duże
są szanse na polityczny romans po-
między Solidarną Polską a Konfe-
deracją. Moim zdaniem niewielkie,
ale poczekajmy do koalicyjnego
rozwodu.

Nie widzę korzyści dla nikogo z
rozpadu rządzącej koalicji. Zarów-
no Jarosław Gowin jak i Zbigniew
Ziobro musieliby wejść w nowe
przymierza polityczne z partiami,
które mają własne problemy i któ-
rych stabilność jest chwiejna. Z ko-
lei Jarosław Kaczyński miałby na
głowie dwóch dodatkowych wro-
gów, których udawało mu się do-
tychczas trzymać blisko siebie. Dla-
tego sądzę, że to przejściowe pro-
blemy, które ostatecznie skończą się
pomyślnie dla wszystkich. Oczy-
wiście bez uwzględnienia
społeczeństwa.

Piotr SZWARC

Kryzys społecznej sprawiedliwości

Wolność jest jedną z naj-
ważniejszych wartości

człowieka. W demokra-
tycznej Polsce przez

ostatnie lata coraz bar-
dziej jest ona odbierana

obywatelom w każdym
aspekcie ich życia pry-

watnego i publicznego.
Nasz kraj spada w ran-

kingach wolności i swo-
bód obywatelskich.

Organizacja Freedom House
publikuje co roku ranking
państw w kategorii ochro-

ny swobód obywatelskich i praw po-
litycznych. W 2020 roku Polska
otrzymała 35 na 40 punktów oce-
niających prawa polityczne i 49 na
60 punktów odnośnie swobód oby-
watelskich. Według analizy organi-
zacji, w naszym kraju wciąż istnieje
sprawiedliwość i wolność w procesie
wyborczym, pluralizmie politycz-
nym i partycypacji. Jednak na pyta-
nie, czy rząd działa w sposób otwar-
ty i przejrzysty, Freedom House od-
powiada, iż obecna władza unika
konsultacji i rozmów z ekspertami
lub organizacjami pozarządowymi
oraz jest skłonna do szybkiego wpro-
wadzania i uchwalania przepisów.
Podczas oceny skali swobód obywa-
telskich, analizowane są kwestie nie-
transparentności publicznych me-
diów, niezależności sądów (a raczej
braku tejże niezależności), dyskry-
minacji społeczności LGBTQ+ i za-
ostrzonego prawa antyaborcyjnego.

Kolejną z organizacji, na której
ranking należy wskazać są Reporte-
rzy bez Granic, którzy monitorują
wolność prasy na świecie i co roku
przedstawiają klasyfikację anali-

zującą dziennikarstwo w 180 pań-
stwach. Polska jest badana od 2013
roku. Przez pierwsze trzy lata nasz
kraj zajmował wysokie i stabilne
położenie. W tym okresie pozycja
Polski wzrastała w rankingu, poczy-
nając od 22. miejsca w 2013 roku,
ostatecznie na 18. miejscu w 2015
roku kończąc. W 2016 roku nastąpił
natomiast drastyczny spadek na 47.
pozycję. Od tego czasu Polska sys-
tematycznie odnotowuje coraz gor-
sze wyniki (62. miejsce w 2020
roku). Według Reporterów bez Gra-
nic, polski rząd chce kontrolować
system sądownictwa oraz krymina-
lizuje zniesławienie, które ma

wpływ na wolność wypowiedzi w
niezależnych mediach. Według art.
212 Kodeksu karnego dziennikarze
mogą być skazani na rok więzienia
za zniesławienie, co według organi-
zacji może zachęcać media do sto-
sowania autocenzury. Obawy budzi
również kondycja mediów publicz-
nych. Przykładowo, gdy w lutym
2019 roku miał miejsce protest
przed siedzibą TVP, to później w
„Wiadomościach” wyemitowano
materiał wideo wraz z danymi oso-
bowymi demonstrantów, twierdząc,
że skoro uczestniczyli w protestach,
są osobami publicznymi.

Indeks wolności gospodarczej
(IEF) tworzony przez The Heritage

Foundation mierzy, w jakim stopniu
władza wykorzystuje przymus w
sferze gospodarki. Wynik Polski w
zakresie wolności gospodarczej w
najnowszym zestawieniu wynosi
69,7 punktów na 100 możliwych,
co daje nam 41. miejsce. Nasze
państwo znajduje się między Bah-
rajnem a Tajlandią. Jest to wzrost o
0,6 punktu w stosunku do roku po-
przedniego. Nasza gospodarka
wciąż nie jest jednak oceniana jako
w pełni wolna. Jak możemy prze-
czytać w raporcie fundacji: „(pol-
ski) rząd musi podjąć politycznie
bolesne decyzje o znacznych cię-
ciach w wydatkach. Reforma i

wzmocnienie systemu sądownictwa
jest kolejnym obszarem prioryteto-
wym w celu zwiększenia wolności
gospodarczej w Polsce”.

Według analiz m.in. Reporterów
bez Granic, Polska podąża niepo-
kojącą ścieżką ku cenzurze. Media
prywatne wciąż jednak mają silną
pozycję, a zawód dziennikarza na-
dal ma się całkiem dobrze. Ostatnie
miesiące pokazały także, że nasze
społeczeństwo potrafi stanąć w
obronie swoich podstawowych
praw i wyznawanych wartości. Na
szczęście autorytarne zapędy wład-
zy wciąż budzą wrogość wśród Po-
laków.

Olga SZUMILAS

Czy pozbawia się nas wolności?
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mazowieckie. Liczba pozytywnych
testów na koronawirusa w drugim
tygodniu marca przekroczyła 21 ty-
sięcy.

Rząd zapewnia o wsparciu gospo-
darki, ale większość zablokowanych
przedsiębiorstw krzyczy wspólnym
głosem, że ta pomoc jest znikoma w
porównaniu do ponoszonych strat.
Należy wziąć pod uwagę, że
działanie firmy jest zależne od jej
dostawców. Na przykład restauracja
potrzebuje dostaw towaru, który na-
stępnie sprzedaje. Większe zyski lo-
kalu gastronomicznego to także
grubszy portfel jej partnerów bizne-
sowych. Niektórzy nie mogą przy-
glądać się z założonymi rękami, jak
dorobek ich życia zmierza ku upad-
kowi. Postanowili więc samowolnie
otworzyć swoje działalności zgod-
nie z poprzednim reżimem sanitar-
nym, kiedy to obostrzenia pozwa-
lały ludziom w większym stopniu
korzystać z rozrywek życia społecz-
nego. Niekończąca się historia pod
tytułem „COVID-19”, doszła do
momentu, w którym to biznesmeni
bardziej od wirusa obawiają się pra-
cowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej wraz z funkcjonariuszami
policji. Nowe realia intensyfikują
pracę sądów, których wyroki naj-
częściej są korzystne dla ukaranych
wcześniej mandatami. Trudno obwi-
niać przedsiębiorców o ich
działanie, kiedy wisi nad nimi wid-
mo bankructwa.

Z całą pewnością można stwier-
dzić, że świat nigdy już nie będzie
taki sam jak wcześniej. Gdyby ktoś
dwa lata temu powiedział, że wszyst-
ko oprócz internetu zostanie zatrzy-
mane w jednym momencie, to praw-
dopodobnie nikt by w to nie uwie-
rzył. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni żyć
tak, jak wymaga tego sytuacja za-
leżna od rozwoju czegoś, czego nie
jesteśmy w stanie zobaczyć gołym
okiem. W przyszłości ktoś chcący
otworzyć firmę typu restauracja czy
hotel zastanowi się dwa razy, bo cały
czas z tyłu głowy będzie się obawiał
konsekwencji wynikających z poten-
cjalnego nawrotu koronawirusa lub
nowej choroby oddziałującej na
światową skalę. Przyjdzie dzień, w
którym zdejmiemy obowiązkowe
maseczki, ale czy zniknie płyn do
dezynfekcji przy wejściach do miejsc
publicznych? Możliwe, że nie. Jest
to w końcu jakaś forma higieny,
dzięki której wszyscy czujemy się
bezpieczniej. Pandemia zmusiła wie-
le grup społecznych do znajdowania
nowych rozwiązań tak, aby ich funk-
cjonowanie było jak najmniej
uciążliwe. Wszystko ma swoje złe i
dobre strony. Może świat w swoim
pośpiechu, w dobie zaawansowanej
technologii i internetu potrzebował
tego, aby na chwilę stanąć. To tylko
moment. Do mety mamy jeszcze
długą drogę.

Karol SZABANOWSKI
Dane aktualne na 15.03.2021 r.

Według analiz m.in. Reporterów bez Granic,
Polska podąża niepokojącą ścieżką ku cenzu-
rze. Media prywatne wciąż jednak mają silną

pozycję, a zawód dziennikarza nadal ma się całkiem dobrze.
Ostatnie miesiące pokazały także, że nasze społeczeństwo
potrafi stanąć w obronie swoich podstawowych praw i wy-
znawanych wartości. Na szczęście autorytarne zapędy
władzy wciąż budzą wrogość wśród Polaków.
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rzy z nich mają wręcz sugerować,
że w sytuacji pandemicznej zajmo-
wanie się kwestią aborcji jest wpad-
nięciem w pułapkę zastawioną na
opozycję przez Jarosława Kaczyń-
skiego. 20 członków partii w liście
do władz ugrupowania stwierdziło,
że skręca ono w stronę „radykaliz-
mu”.

Trzaskowski próbował łagodzić
sytuację, mówiąc w Polsat News, że
PO to partia szeroka, w której znaj-
dzie się miejsce także dla osób o
bardziej konserwatywnych przeko-
naniach. Jednocześnie zapewnił, że
w głosowaniach nad kwestiami
światopoglądowymi nigdy nie bę-
dzie stuprocentowej dyscypliny.
Wydaje się jednak, że ta deklaracja
nie uspokaja nastrojów i możliwe są
ewentualne transfery, zwłaszcza do
Polski 2050. To ten ruch zajął na
politycznej mapie miejsce jeszcze
do niedawna okupowane przez PO.
Dodatkowo, jak określił to Sławo-
mir Nitras w rozmowie z WP, ugru-
powanie Hołowni ma zapraszać do
siebie każdego, kto „akurat prze-
chodzi korytarzem”. Wydaje się
więc tym bardziej bezpieczną przy-
stanią dla posłów Platformy, dla
których obecna partia zrobiła się
zbyt „lewicowa”.

Pozostaje jednak pytanie, czy rze-
czywiście propozycja PO jest tak
bardzo radykalna? Owszem, jest
ona pójściem krok naprzód wzglę-

Nowe otwarcie?

Źr
ód

ło
:f

ac
eb

oo
k.

co
m

/P
la

tfo
rm

aO
by

w
at

el
sk

aZgodnie z przedstawionym
na konferencji z 18 lutego
„Pakietem Praw Kobiet” PO

opowiada się za przywróceniem
przesłanek zezwalających na legalną
aborcję z tzw. kompromisu aborcyj-
nego, rozszerzając go o dwa nowe
punkty: gdy ciąża stanowi za-
grożenie dla zdrowia psychicznego
kobiety, a także ze względu na skraj-
nie trudną sytuację kobiety (po kon-
sultacji z lekarzem i psychologiem).
W tych wypadkach przerwanie ciąży
miałoby być dozwolone do 12 tygo-
dnia. W zaprezentowanym pakiecie
były również punkty takie jak: gwa-
rancja łatwego dostępu do bezpłat-
nej antykoncepcji, czy lekcje eduka-
cji seksualnej w szkołach. Jednak
one nie wzbudziły takich kontro-
wersji wewnątrz ugrupowania jak
kwestia dostępu do aborcji.

W największej partii opozycyjnej
coraz wyraźniej widać podział na
dwie frakcje: konserwatywną i libe-
ralną. Obecnie coraz większe
wpływy ma ta druga, reprezentowa-
na chociażby przez Rafała Trza-
skowskiego czy Borysa Budkę.
Stąd tak odważna deklaracja Plat-
formy w tej zawsze drażliwej kwes-
tii. Zgodnie z zakulisowymi infor-
macjami podanymi przez Onet, nie
spotkała się ona z aprobatą bardziej
konserwatywnych posłów. Niektó-

dem tego, co obowiązywało przed
wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego, jednak nadal daleko jej do
aborcji na życzenie postulowanej
przez liderki Strajku Kobiet. Dla
wszystkich jest chyba sprawą oczy-
wistą, że nie ma już powrotu do
tego, co było wcześniej, a każde
ugrupowanie musi na nowo zdefi-
niować swoje podejście do kwestii
przerywania ciąży. PO zdecydowało
się na rozwiązanie zdecydowanie li-

beralne jak na polskie standardy, ale
dalej niełączące ich całkowicie z
Lewicą. Może to być jednak wy-
ciągnięcie ręki do partii na lewo,
gdyż przy ewentualnym zwycię-
stwie w wyborach i stworzeniu
rządu koalicyjnego niezbędne bę-
dzie wypracowanie stanowiska, na
które przystaną wszystkie koalicyj-
ne ugrupowania. Platforma właśnie
zaprezentowała takie rozwiązanie
„pośrodku”.

Czy zaczyna się liberalna ofensy-
wa PO? Wydaje się, że nie, a jasne
określenie stanowiska w kwestii
aborcji jest potrzebą chwili. Wybor-
cy wymagali, by partia jednoznacz-
nie wyraziła swoje poglądy, choć
jak sugeruje Trzaskowski, mówiąc
o braku dyscypliny partyjnej w ta-
kich kwestiach, niekoniecznie musi
być to wiążące. Tym samym może
zniechęcić część liberalnych oby-
wateli, dla których będą to obietnice
bez pokrycia. PO próbuje po raz ko-
lejny lekko zmodyfikować swoją
tożsamość, by trafić do nowych wy-
borców, dla których Lewica będzie
zbyt lewicowa, a Polska 2050 zbyt
konserwatywna. Powstaje pytanie,
czy ta taktyka nie podzieli losu po-
przednich „nowych otwarć” w Plat-
formie?

Rafał WANDZIOCH

Minister Czarnek związał
swoją karierę naukową
z Katolickim Uniwersy-

tetem Lubelskim. Jego osobisty do-
robek opiewa na zaledwie jedną mo-
nografię oraz kilkanaście artykułów i
publikowanych prac. Przez pierwszą
kadencję rządów PiS sprawował
funkcję wojewody lubelskiego. Od
wyborów parlamentarnych w 2019
roku zasiada w Sejmie. Ministrem

został mianowany 19 października
ubiegłego roku. Jego kandydatura
była przedtem szeroko krytykowana.
Zaniepokojenie wyraziła część śro-
dowisk naukowych i akademickich,
politycy opozycji, również osoby
piastujące urząd Ministra Edukacji w
przeszłości. Sprzeciw okazał też
Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Pomimo tak silnych kontrowersji, ja-
kie wzbudzał i wzbudza Przemysław
Czarnek, przypadła mu rola „archi-
tekta” polskiej oświaty.

Prawa człowieka? Idiotyzm!
Nazwanie osób LGBT „ludźmi,

którzy nie są równi ludziom normal-
nym” to tylko część bogatego „kata-
logu” wypowiedzi Czarnka. Lubel-
ski marsz równości z 2018 roku
uznał za „promocję zboczeń, dewia-
cji i wynaturzeń”. Podczas ze-
szłorocznej kampanii prezydenckiej,
której jednym z głównych tematów
stały się nieoczekiwanie prawa osób
nieheteronormatywnych, określił je
mianem „idiotyzmów o jakichś pra-
wach człowieka”. Chociaż w tam-
tym czasie ze strony obozu Zjedno-
czonej Prawicy padało wiele ha-
niebnych stwierdzeń, Czarnek wy-
różniał się skrajnością swoich ko-
mentarzy. Zdarzyło mu się również
przyrównać ruch LGBT do nazizmu
i marksizmu (wypowiedź na antenie
Radio Maryja). Kolejną obsesją Mi-

nistra są też kwestie dotyczące po-
działu ról płciowych. Wielokrotnie
jako podstawową rolę kobiet wska-
zywał prokreację, traktując emancy-
pację zawodową płci żeńskiej jako
czynnik „zagrażający rodzinie”.
Niedawny pożar kotary w kościele
określił mianem „antypolskiego za-
chowania” (pomimo tego, że póki
co, brak dowodów na podpalenie).
W protestach osób oburzonych de-
cyzją TK odnośnie aborcji Czarnek
doszukiwał się satanizmu.

Lista Czarnka

Kontrowersyjną decyzją Ministra
Edukacji są zapowiadane zmiany w
punktacji czasopism naukowych. Ja-
kie jest zdanie ekspertów na ten te-
mat? O komentarz poprosiłem Pro-
dziekan WNPiD ds. badań i

współpracy naukowej prof. UAM dr
hab. Magdalenę Musiał-Karg: „Od
dłuższego czasu obserwujemy duże
zmiany w polskiej nauce, będące
wynikiem wcielania w życie nowej
ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. Jednym z naj-
ważniejszych obszarów tych zmian
są badania i publikacje naukowe. W
ostatnim latach zostały przygotowa-
ne listy wydawnictw oraz czasopism
naukowych z nową punktacją. W
dniu 9 lutego, a potem 18 lutego
2021 roku został ogłoszony komuni-
kat Ministra Edukacji i Nauki wraz z
uzupełnionym wykazem czasopism
naukowych i recenzowanych mate-
riałów z konferencji międzynarodo-
wych. W wykazie wprowadzono
zmiany, polegające na zwiększeniu
punktacji wielu czasopism m.in. z
dziedzin nauk społecznych i huma-

Minister czarnej magiiZeszłoroczne mianowanie Przemysława czarnka Mi-
nistrem edukacji i Nauki wpisuje się w ogólny kieru-
nek, w jakim zmierza polski system oświaty. Twarzą

szkolnictwa zostaje bowiem człowiek uważany za ul-
trakonserwatywnego katolika, homofoba i seksistę.

Osoba, której skandaliczne wypowiedzi w„normal-
nym” kraju przekreśliłyby szansę na karierę na tak wy-

sokim szczeblu. Za jego nominacją idzie szereg„re-
form”, które będą realnie uwsteczniać poziom nauki w

Polsce. Jakie zmiany nas czekają?

Platforma Obywatelska deklarując poparcie dla libe-
ralizacji prawa aborcyjnego, dokonała pierwszego

od momentu swojego powstania tak jasnego ideolo-
gicznego skrętu w lewo. Prawdopodobnie jest to po-

święcenie elektoratu centrowego, który i tak mógł
przejść do Polski 2050 na rzecz pozyskania ewentual-

nych korzyści wśród osób o bardziej lewicowych po-
glądach, w tym ludzi młodych.

Szukanie nowej tożsamości

Czy zaczyna się liberalna ofensywa PO?Wydaje się,
że nie, a jasne określenie stanowiska w kwestii
aborcji jest potrzebą chwili.Wyborcy wymagali, by

partia jednoznacznie wyraziła swoje poglądy, choć jak sugeruje
Trzaskowski, mówiąc o braku dyscypliny partyjnej w takich kwes-
tiach, niekoniecznie musi być to wiążące.
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nistycznych. Niestety, nowy wykaz
czasopism został przygotowany w
sposób nietransparentny, wbrew za-
sadom ustalania punktacji – bez
udziału zespołów ekspertów po-

wołanych do oceny dla każdej dys-
cypliny naukowej, bez wymaganego
uzasadnienia przyznanej punktacji
oraz z pominięciem Komisji Ewa-
luacji Nauki, w sprzeczności zarów-

no z przepisami prawa, jak ze zwy-
czajami akademickimi. Co bardzo
istotne, niektóre czasopisma nauko-
we o lokalnym znaczeniu uzyskały
punktację podobną, a czasami i

wyższą od uznanych czasopism nau-
kowych o znaczeniu międzynarodo-
wym. Aktualny wykaz nie odzwier-
ciedla więc w pełni znaczenia po-
szczególnych czasopism, przyznając
niektórym z nich nadmiernie wysoką
pozycję, a deprecjonując znaczenie
innych docenianych na świecie cza-
sopism naukowych. W odniesieniu
do nauk o polityce i administracji
dokonano pewnego zróżnicowania
punktacji poszczególnych czaso-
pism, jednakże nie wiadomo w opar-
ciu o jakie kryteria, co budzi duże
zastrzeżenia, a wręcz sprzeciw śro-
dowiska. Zauważyć ponadto należy,
że wszelkie działania – szczególnie
podejmowane w ostatnim roku ewa-
luacji jednostek badawczych, powin-
ny być podejmowane w rzetelnych
procedurach niebudzących wątpli-
wości”.

Pedagogika wstydu?

Minister Edukacji zamierza rów-
nież dokonać zmian w zakresie pod-

ręczników i programów szkolnych.
Określa je jako wstęp do zerwania z
„pedagogiką wstydu”, oraz kształto-
wania „narodu dumnego ze swojej
historii”. Kuriozalne są pomysły
Czarnka, aby oprzeć nauczanie na
tematy przedsiębiorczości i seksual-
ności o encykliki Jana Pawła II.
Oprócz postępującej apoteozy osoby
Ojca Świętego w programie zajęć z
historii ma znaleźć się więcej treści
związanych z Żołnierzami Wyklęty-
mi, zaś „eksperci” zatrudnieni przez
Ministra to m.in. osoby związane z
Ordo Iuris.

Jak daleko w tej ideologicznej
krucjacie posunie się Przemysław
Czarnek? Czy uczniowie będą się
uczyć spreparowanej wersji polskiej
historii a życiową wiedzę czerpać z
jedynej słusznej, katolickiej per-
spektywy? Nie sposób pozostać
obojętnym w stosunku do za-
chodzących zmian w oświacie, prze-
cież dotyczą one zarówno uczniów,
jak i pracowników naukowych.

Kacper ZIELENIAK
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Kolejny krok do destrukcji nauki?

Walka o demokratyczną europę

Temida nie zawsze jest ślepa
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szenie sędziowskie w Polsce. Jego
celem jest m.in. walka o nieza-
leżność sądów oraz reprezentowa-
nie środowiska sędziowskiego. To
właśnie jego nominacja do Pokojo-
wej Nagrody Nobla obrazuje zainte-
resowanie na arenie międzynarodo-
wej samym tematem walki z władzą
o samodzielność sądownictwa w
Polsce. Działalność „Iustitii” nato-
miast została uznana za kluczową i
ważną w teraźniejszych realiach.
Stowarzyszenie napisało na swojej
facebookowej stronie: „Niezależnie
od wyników konkursu, czy przej-
dziemy do następnego jego etapu,

już czujemy się wyróżnieni, że do-
strzegana i doceniana jest nasza
działalność na rzecz obrony prawo-
rządności, wartości, bez której prze-
strzegania nie może istnieć żadna
demokratyczna wspólnota”. Jego
członkowie podziękowali również
swojemu zarządowi oraz przedsta-
wicielom, którzy zaangażowani są
w obronę rządów prawa.

Wsparcie na arenie międzynaro-
dowej pokazuje, z jak wielkim pro-
blemem boryka się Polska. Liczba
zaniepokojonych zagranicznych po-
lityków ciągle rośnie, a sama walka
z próbą upolitycznienia wymiaru

sprawiedliwości staje się coraz trud-
niejsza. Nadzieja natomiast jest ole-
jem napędowym Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia” i pewne
jest, że organizacja nie spocznie,
dopóki sądy nie staną się wolne,
niezależne, a przede wszystkim –
praworządne.

Jeśli kiedykolwiek dojdzie do
rozliczenia „dobrej zmiany” sądow-
nictwa w Polsce, to właśnie
działania takie jak opublikowanie
przez „Iustitię” listy sędziów obję-
tych represjami będą cennym
źródłem wiedzy.

Kacper PIETRZAK

Stowarzyszenie zostało
zgłoszone do Pokojowej Na-
grody Nobla 2021 roku

przez norweską posłankę Partii Pra-
cy Jette F. Christensen. Norweżka w
liście skierowanym do organizacji
tłumaczyła: „To nominacja za walkę
o demokratyczną Europę opierającą
się na zasadach. Kiedy prawa
człowieka, praworządność i wolność
wypowiedzi są zagrożone, za-
grożony jest wspólny dla nas pokój”.

Wybór ten jest o tyle istotny, że
patrząc na polskich sędziów, którzy
byli zmuszeni do zmagania się z
prześladowaniami przez rządzącą
koalicję, odnosi się wrażenie o jed-
ności w walce o praworządność i
sprawiedliwość.

Polityczna czystka

Do zamachu na wolność wypo-
wiedzi, jak i na niezależność
sądownictwa przyczyniło się wiele
działań polityków Zjednoczonej
Prawicy. Do jednych z nich należą
m.in. represje, które były stosowane
za komentarze nieprzychylne
działaniom obecnej władzy.

Przykładowo – wobec Olimpii
Barańskiej-Małuszek, sędziny Sądu
Rejonowego w Gorzowie Wielko-
polskim, zostało podjęte postępo-
wanie dyscyplinarne za udział w

dyskusjach na festiwalu
Pol’and’Rock i krytykę Ministra
Sprawiedliwości w mediach
społecznościowych. Natomiast
Włodzimierz Brazewicz został uka-
rany za przeprowadzenie otwartego
spotkania z Igorem Tuleyą na temat
niezależności sądownictwa. Listę
sędziów, wobec których zostały za-
stosowane represje zarówno twarde,
jak i miękkie upubliczniło stowa-
rzyszenie „Iustitia”. Sam sędzia Tu-
leya został pozbawiony immunitetu
przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Naj-
wyższego z powodu ujawnienia in-
formacji ze śledztwa. Za ujawnione
informacje uznano decyzję Tuleyi,
w ramach której media mogły
uczestniczyć w wysłuchaniu ustne-
go uzasadnienia wyroku sądu. Spra-
wa dotyczyła umorzenia przez pro-
kuraturę okoliczności zwołania po-
siedzenia Sejmu w Sali Kolumno-
wej pod koniec 2016 roku. Mimo
decyzji Sądu Apelacyjnego, który
uznał, że pozbawienie Tuleyi im-
munitetu było prawnie niewiążące
(organem decyzyjnym był organ,
którego legalności nie uznaje polski
Sąd Najwyższy, jak i inne instytucje
europejskie), sędzia nadal jest za-
wieszony w swoich obowiązkach.

Międzynarodowe braterstwo

Stowarzyszenie Sędziów Polskich
„Iustitia” to największe stowarzy-

rząd od dłuższego czasu wprowadza swoją„dobrą
zmianę”w polskim wymiarze sprawiedliwości. Me-
chanizm, którym się posługuje niepokoi inne kraje
europejskie. Walkę z bezprawnym usuwaniem nie-

wygodnych sędziów z ich stanowisk toczy m.in. Sto-
warzyszenie Sędziów Polskich„Iustitia”. Jego wysiłek

został zauważony na arenie międzynarodowej.
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Pandemia to wzrost przestępstw pedofilii
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Dokument braci Sekiel-
skich„Tylko nie mów ni-

komu” stał się przełomo-
wy, w kwestii stosunku
do pedofilii w Kościele

katolickim. Niestety, te-
mat ten nie dotyczy tylko
związków wyznaniowych

i jest o wiele bardziej
skomplikowany, niż

mogłoby się nam wyda-
wać.

Problem pojawia się już w
momencie próby zdefinio-
wania „pedofilii”. Nazywa-

my ją chorobą, zaburzeniem, zbo-
czeniem lub preferencją seksualną.
Dr Bogdan Lach na jednym z
wykładów dla Strefy Psyche Uni-
wersytetu SWPS podaje klasyfika-
cję DSM–IV Amerykańskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego, która
definiuje pedofilię jako występowa-
nie co najmniej przez sześć miesięcy
fantazji lub zachowań seksualnych
związanych z aktywnością se-
ksualną z dziećmi przed okresem
dojrzewania. Warto zwrócić uwagę,
że twórcy tej definicji nie wskazali
konkretnego wieku dziecka, a to dla-
tego, że w zależności od klasyfikacji
prawnych danego kraju „okres doj-
rzewania” jest rozumiany inaczej.
Dla przykładu w Polsce wiek ten
wynosi 15 lat, w Anglii – 12, a w sta-
nie Wisconsin (USA) – 21.

Nowa normalność

Próba przedstawienia pedofila w
innym świetle niż świetle oprawcy
spotyka się z krytyką, bo jak można
usprawiedliwiać zbrodniarza? Nie-
którzy uważają, że jest to myślenie
zero-jedynkowe, wynikające z prze-
konania, że człowiek rodzi się albo
dobry, albo zły. Jeśli zakładamy, że
człowiek z takim zboczeniem po pro-
stu się urodził, nie ma mowy o żadnej
próbie wyleczenia takiej osoby. Jedy-
nym wyjściem pozostaje umieszcze-
nie jej w odizolowanym miejscu, tak,
aby nie stanowiła zagrożenia dla oto-
czenia. Mirjam Heine na konferencji
TEDx wywołała skandal, przeko-
nując, że pedofilia jest „naturalną
orientacją”, więc ludzie powinni
uznać ją za coś normalnego.

– Podobnie jak pedofile, nie jes-
teśmy odpowiedzialni za nasze
uczucia, nie wybieramy ich. Ale na-
szym obowiązkiem jest przezwy-
ciężyć negatywne uczucia wobec
pedofilów i traktować ich z takim
samym szacunkiem, z jakim traktu-
jemy innych ludzi – mówiła.

Szacunek do drugiego człowieka
jeszcze nikogo nie zabił, ale akcep-
tacja, do której namawia Heine,
może być tragiczna w skutkach.
„Daily Wire” podkreśla, że „jeśli
pedofilia była «naturalna», nie ma
sensu potępiać jej wyrażania jako
nieprawdziwego, o ile obie strony
wyrażają na to zgodę. Kiedy skłon-

Zły dotyk

ność ta zostanie oficjalnie przyjęta
jako «normalna», to jesteśmy zaled-
wie dekady od patologicznych rela-
cji na linii dorosły-chłopczyk, do-
rosły-dziewczynka i publicznego
domagania się na placach «prawa do
wzajemnego kochania się»”. Poza
tym traktowanie pedofilii jak orien-
tacji seksualnej wykluczałoby nakaz
leczenia psychiatrycznego, bo prze-
cież orientacja to nie choroba.

„Matczyna opiekuńczość”

W naszych umysłach utarł się
specyficzny obraz pedofila. Jest to
starszy, otyły mężczyzna w średnim
wieku z torbą pełną cukierków albo
koloratką przy szyi. Jednakże prze-
stępstwa seksualne wobec dzieci są
popełniane również przez kobiety,
nawet jeśli skazuje się je rzadziej
niż mężczyzn.

– Do skazania dochodzi np. za
filmy pedofilskie z udziałem do-
rosłych kobiet. Ale gdy matka śpi
ze swoim dojrzewającym synem,
trzynastoletnim czy piętnastoletnim,
to nikt przecież takiej kobiety nie
oskarży. Samo dziecko też nie
zgłosi pretensji o to, że matka go
pieści i obejmuje. Kobieta-pedofil-
ka osiąga wówczas seksualną przy-
jemność, zresztą nieraz wypieraną, i
nie jest nawet podejrzewana o pe-
dofilne skłonności – mówił prof.
Zbigniew Lew-Starowicz w wywia-
dzie dla „naTemat”.

Ludzie nie patrzą na ten problem
w kategoriach erotycznych. Ewen-
tualnie uznają go za lekkie wynatu-
rzenie macierzyństwa. „Wynaturze-
nie” to najczęściej prowadzi do za-

burzeń w rozwoju psychoseksual-
nym i emocjonalnym.

– Trzeba pamiętać, że pedofilia
nie musi się wiązać z rozbieraniem i
dotykaniem dziecka. Do przypad-
ków kobiecej pedofilii dochodzi
m.in. w grupach religijnych, w któ-
rych elementem religijnej celebracji
jest na przykład akt zawierzania
dziewictwa. Tam, niestety, często
działają pedofilki, które doprowa-
dzają bezpośrednio do praktyk se-
ksualnych. Ale też takie, które pro-
wadzą rozmowy przypominające
„wywiad seksuologiczny”. (…) Ge-
neralnie pedofilki to kobiety, które
gwarantują sobie dostęp do dziecka,
wybierając profesje umożliwiające
dotyk. Zdarzają się ataki na dzieci
w ośrodkach SPA, zwłaszcza tych
dla zamożnych rodzin, które oferują
zabiegi, np. masaże, nie tylko do-
rosłym, ale również dzieciom. Pe-
dofilkami bywają również pielęg-
niarki czy lekarki, którym zawód
daje możliwość oglądania nagości
dzieci – mówił w wywiadzie dla
portalu Gazeta.pl psycholog i se-
ksuolog sądowy Krzysztof Korona.

Cybergwałt

W 2019 roku Sejm uchwalił no-
welizację Kodeksu karnego. Zmiany
dotyczące walki z pedofilią
zakładają, że za zgwałcenie dziecka
pedofil trafi do więzienia nawet na
30 lat, a najbardziej zaburzonym
sprawcom będzie grozić dożywocie
(wcześniej groziła kara 3-15 lat po-
zbawienia wolności). Podwyższono
również kary za seksualne wyko-
rzystanie dzieci. Wynoszą one od 2

do 15 lat. Po głosowaniu Zbigniew
Ziobro zapowiedział, że „rząd z całą
bezwzględnością będzie wypalać
żelazem pedofilię, gdziekolwiek by
ona nie była”. Pomimo zaostrzenia
kar podczas pandemii doszło do dra-
stycznego wzrostu przestępstw po-
pełnianych przez pedofilów w inter-
necie. Statystyki, które przytacza
„Rzeczpospolita”, są przerażające:
„Od stycznia do lipca tego roku w
kraju doszło do 5961 przestępstw se-
ksualnych wymierzonych w dzieci”.
Powszechnie uważa się, że to efekt
działań mężczyzny z Pomorza, który
ściągnął z sieci ponad cztery tysiące
filmików z pornografią dziecięcą.

Wujek Misiaczek

Pedofilia nie zawsze była tak
nagłaśnianym tematem. W latach
60-70. XX wieku nie dysponowano
żadnymi narzędziami, które pozwa-
lałyby stwierdzić wiarygodność
psychologiczną dziecka, dlatego to
zeznaniom osoby dorosłej przypisy-
wano większą wartość. W wyniku
takiego podejścia postępowania
umarzano, a sprawcy nie ponosili
żadnych konsekwencji. Co więcej,
w Niemczech w latach 70. tego sa-
mego wieku (i przez kolejne 30lat!)
umieszczano dzieci pod dachami
pedofilów w imię eksperymentu
psychologa Helmuta Kentlera.
Uważał on, że pedofile będą
dobrymi rodzicami zastępczymi, a
kontakt seksualny między do-
rosłymi a dziećmi potrafi pomóc
dzieciom bezdomnym lub/i z rodzin
patologicznych w ekspresji ich
uczuć. Z podobnym stanowiskiem

obnosił się autor lub jeden z auto-
rów (tzw. Misiaczek) polskojęzycz-
nej strony promującej pedofilię,
którą można było znaleźć w inter-
necie, wpisując hasło „Mały
Książę”. – Pedofile kojarzą się za-
zwyczaj z ponurymi, aspołecznymi
typami spod ciemnej gwiazdy, któ-
rzy mamią dzieci, porywają je i bru-
talnie gwałcą. (…) To stereotyp, po-
nieważ zdecydowana większość pe-
dofilów to bardzo mili i wrażliwi
ludzie – tłumaczył „Misiaczek”.

Strona często zmienia adres i ser-
wery. „Misiaczek” twierdzi, że nie
zamyka ich policja, tylko „fanatycy
moralności”, którzy nie rozumieją
istoty pozytywnej pedofilii. Z każdą
kolejną odsłoną strona przeraża
swoją zawartością tak samo, jeśli
nie bardziej. Możemy przeczytać na
niej m.in. „kodeks pozytywnego pe-
dofila” i porady dla dzieci, jak
uchronić ukochanego wujka-pedofi-
la przed więzieniem: „Poproś rodzi-
ców, aby wycofali oskarżenie i wy-
jaśnij im dlaczego. Mów szczerze,
co czujesz i myślisz. Np. że go ko-
chasz, chcesz z nim nadal być, dla-
czego Was krzywdzą i inne rzeczy,
które przyjdą Ci do głowy. Naj-
prawdopodobniej nie posłuchają
Cię, bo jak wszyscy ulegli stereoty-
pom i histerii, ale warto spróbować.
Być może Twoja determinacja
otworzy im oczy, a w najgorszym
wypadku dostaniesz lanie. Ale nie
zniechęcaj się, o miłość i przyjaciół
należy walczyć, bo to najcenniejsze
rzeczy na świecie”.

Na świecie niestety nie brakuje
„Misiaczków”.

Katarzyna RACHWALSKA
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Greniuch to tylko symbol
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Około 400 milionów
złotych to budżet Instytu-
tu Pamięci Narodowej. To
kwota ponad czterokrot-
nie większa od tej, którą

otrzymać ma Polska aka-
demia Nauk. Budżet

pierwszej z instytucji, któ-
ra została utworzona w

1999 roku, rośnie z roku
na rok. Jeszcze w 2015

roku IPN miał otrzymać
około 250 milionów

złotych. Dużo? Oczywiś-
cie, że tak, ale nie tak

dużo, jak obecnie. Pora
postawić ważne pytanie –
czy IPN jest nam potrzeb-

ny?

Pomysł likwidacji Instytutu
Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni prze-

ciwko Narodowi Polskiemu, bo tak
brzmi pełna nazwa tej instytucji, jak
bumerang wraca do publicznej dys-
kusji co kilka lat. Powrócił i w stycz-
niu tego roku, gdy w rocznicę powsta-
nia tego organu o takim postulacie
przypomnieli posłowie Lewicy. Pod-
czas konferencji dotyczącej tego za-
gadnienia Grzegorz Janoszka tłuma-
czył: „Chcemy zlikwidować Instytut
Pamięci Narodowej, gdyż nie spełnia
swojej roli. To powinna być placówka
badawcza i naukowa. Niestety, IPN
jest propagandową organizacją przy
rządzie. Jest nacjonalistyczną tubą,
która nie służy do odkrywania histo-
rii, a jej kreowania na swoją modłę”.

Na stronie Wiosny Roberta Biedro-
nia czytamy również, co miałoby się
stać ze środkami, które obecnie są
przeznaczane na działanie IPN: „Za-
dania naukowe zostaną przeniesione
do PAN i Archiwum Państwowego, a
funkcje śledcze przejmie prokuratura.
Zaoszczędzone w ten sposób środki
skierujemy na edukację obywatelską
w szkołach”. Przypomnimy raz jesz-
cze – około 400 milionów złotych ma
otrzymać IPN w 2021 roku. W trak-
cie pandemii, gdy tysiące ludzi mają
problem ze stałym zarobkowaniem.
W roku, gdy wielkim sukcesem rządu
i premiera Morawieckiego, za co
dziękuje Rzecznik Praw Pacjenta,
jest kwota dodatkowych 220 milio-
nów na psychiatrę dziecięcą. Obszar,
którego sprawne funkcjonowanie
realnie wpływa na liczbę prób samo-
bójczych i samobójstw wśród dzieci
i młodzieży.

Kwaśniewski mówił nie

Instytut Pamięci Narodowej został
powołany za czasów rządu Jerzego
Buzka i prezydentury Aleksandra
Kwaśniewskiego. Przywódca, który
jest najwyżej ocenianym prezyden-
tem w historii III RP, zawetował wte-
dy ustawę, na mocy której ta organi-
zacja powstała. Swoją decyzję tłuma-

Rzeka kijem zawracana

czył w liście, który skierował zarów-
no do posłów, jak i do „zwykłych
obywateli”. Co ważne, Kwaśniewski
jednoznacznie zaznaczył, że nie jest
przeciwny lustracji – ustawę, która o
niej traktowała Prezydent bowiem
podpisał. Wskazywał jednak, że w
ocenie jego oraz fachowców, z który-
mi się konsultował, ustawa o IPN na-
rusza fundamenty demokratycznego
państwa oraz stoi w sprzeczności z
prawem karnym. Pisał: „Nie do przy-
jęcia jest rozwiązanie ustawowe, któ-
re wprawdzie nakazuje przekazanie
przez UOP i WSI zasobów archiwal-
nych z czasów PRL do Instytutu Pa-
mięci Narodowej, ale pozwala pra-
cownikom IPN ujawniać lub utajniać
niektóre „teczki” według własnej
oceny, tak jak wcześniej czyniły to
służby specjalne, co przyniosło w
niedawnej przeszłości wiele napięć i
szkód”.

Prezydenckie weto wywołało
ogromne poruszenie – ostatecznie
zostało ono odrzucone przez parla-
mentarną większość, jednak nie
obyło się bez ostrych słów. Po jeden
stronie barykady stał wtedy Adam
Michnik, który decyzję Sejmu o od-
rzuceniu prezydenckiego weta sko-
mentował słowami: „Jestem przeko-
nany, że uchwalona wczoraj ustawa
pozostanie na zawsze znakiem wsty-
du dla tych parlamentarzystów, któ-
rzy podnieśli rękę za odrzuceniem
prezydenckiego weta”. W odmienny
sposób, ale równie emocjonalny, na
temat ustawy i decyzji Kwaśniew-
skiego wypowiedział się Janusz
Pałubicki – opozycyjny działacz, po-
seł i członek rządu Jerzego Buzka –
określił on ówczesnego prezydenta
mianem: „prezydenta wszystkich
ubeków”. Emocji nie brakowało więc

w przeszłości, nie brakuje ich rów-
nież obecnie.

Największe wyzwanie?

28 stycznia 2000 roku wydano
książkę Jana Tomasza Grossa „Sąsie-
dzi”, w której autor podjął temat
zbrodni dokonanej w Jedwabnem, a o
współudział w niej oskarżył Polaków.
Sytuacja zaogniła się dodatkowo rok
później w lipcu, gdy przeprosił za nią
Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Trwało już wtedy śledztwo Instytutu
Pamięci Narodowej, który do sprawy
podszedł na wysokim poziomie –
przesłuchiwano świadków, a każdy
argument Grossa weryfikowano w
możliwie najdokładniejszy, naukowy
sposób. W efekcie postała publikacja
Instytutu – „Wokół Jedwabnego”. W
czasie śledztwa, które zakończyło się
umorzeniem, ustalono, że: „Co do
udziału polskich cywili w dokonaniu
zbrodni, należy przyjąć, iż była to
rola decydująca o zrealizowaniu
zbrodniczego planu (...). Zasadne jest
przypisanie Niemcom, w ocenie
prawnokarnej, sprawstwa sensu largo
tej zbrodni. Wykonawcami zbrodni
jako sprawcy sensu stricto byli pol-
scy mieszkańcy Jedwabnego i okolic
– mężczyźni, w liczbie co najmniej
około 40”. Umorzenie zostało umoty-
wowane niewykryciem sprawców.
Uznano, że sprawę można podjąć je-
dynie, jeśli pojawią się nowe okolicz-
ności w sprawie.

Tematem, który już podczas śledz-
twa wzbudził kontrowersje, była
kwestia ekshumacji ujawnionych w
Jedwabnem zwłok. Decyzję o nie-
przeprowadzeniu tejże podjął śp.
Lech Kaczyński, który rozmawiał ze
społecznością żydowską. Jak mówił

Krzysztof Persak z IPN-u: „Pozwolo-
no przebadać popioły i drobne frag-
menty kostne z wierzchniej warstwy
grobów. Natomiast to, że szkielety po
ich odsłonięciu nie zostaną podnie-
sione i poddane badaniom, zostało z
góry powiedziane ekspertom”.

Bijcie Żyda

Olga Lipińska – mistrzyni kabaretu
– poczyniła niegdyś współczesną na-
dal piosenkę „Dla Polaków ma być
Polska”. Padają w niej znamienne
słowa: „Na początek pójdą Żydzi.
Żyd krajobraz nam ohydzi. Żyd
wszystkiego ma nad miarę. I obraża
naszą wiarę…”. Wspomnieć można
również o spaleniu kukły Żyda w
2019 roku w Pruchniku w ramach
„wieszania Judasza”. Sprawa Żydów,
stosunku do nich, pogromu i działań
Polaków wobec tej nacji podczas II
wojny światowej niezmiennie budzą
wielkie emocje i są wątkami, które
lubi podgrzewać władza.

W 2017 roku wznowienia ekshu-
macji obok Kornela Morawieckiego
chciała doktor Ewa Kurek – kobieta,
która zasłynęła z twierdzeń, jakoby
podczas II wojny światowej w get-
tach Żydzi mieli się świetnie – mieli
bawić się na konkursach, podczas
których wybierano kobietę z najse-
ksowniejszymi nogami… Trudno te
słowa komentować. Zwłaszcza że po-
mysł ekshumacji na kanwie po-
mysłów takich osób poparł prezes
IPN Jarosław Szarek.

Dwie strony medalu

Niedawno, choć już został od-
wołany, na czele wrocławskiego IPN-
u stanął Tomasz Greniuch –

człowiek, który przewodził opolskim
strukturom ONR. Człowiek, który
był pomysłodawcą „Marszu na Myś-
lenice”, czyli zamierzał czcić roczni-
cę wydarzeń z 1936 roku, podczas
których bojówki opanowały to mias-
teczko i sterroryzowały żydowskich
kupców. Człowiek, który, choć jego
wybór przez wielu przedstawicieli
rządzącego obozu został skrytykowa-
ny, od Andrzeja Dudy w przeszłości
dostał Brązowy Krzyż Zasługi.
Wszak przecież postać to wybitna i
nagród godna.

Dlaczego jednak, wobec tak kon-
trowersyjnej nominacji, większość
tego tekstu dotyczy sprawy, powiedz-
my, „starej”? Ano z prostego powo-
du, bo ona jasno pokazuje, jak zmie-
niło się podejście władz IPN-u i jej
mocodawców (wszak sami się na
urzędy nie wybierali) do czegoś ta-
kiego jak, powiedzmy, historyczna
prawda. Bo przecież rację miała Olga
Tokarczuk, której słowa, choć ostre,
pozostały dla wielu zwyczajnie nie-
zrozumiałe. Noblistka, której, niczym
Miłosza dawniej, władza w ojczyźnie
nie potrzebuje – bo po co nam ludzie
myślący – rzekła kiedyś: „wymyśli-
liśmy sobie historię Polski jako kraju
niezwykle tolerancyjnego, otwartego,
jako kraju, który nie splamił się ni-
czym złym w stosunku do swoich
mniejszości. Tymczasem robiliśmy
rzeczy straszne jako kolonizatorzy,
większość narodowa, która tłumiła
mniejszość, jako właściciele niewol-
ników czy mordercy Żydów”.

Greniuch… to jeden z wielu sym-
boli. Symboli próby zawracania rzeki
kijem. Spokojnie, w PRL-u historii
uczyło się po kątach, więc i teraz
nauczymy się jej jak trzeba.

Aleksandra KONIECZNA
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Od wielu lat w krajach wyso-
ko rozwiniętych ma miejsce
zjawisko regresu demogra-

ficznego. Oznacza to, iż współczyn-
nik urodzeń jest znacznie niższy od
współczynnika zgonów, w wyniku
czego społeczeństwo Europy się sta-
rzeje. Problem demograficzny martwi
również polski rząd. Według najnow-
szych danych GUS liczba ludności
Polski drastycznie spada. W 2020
roku zmarło około 477 tysięcy osób,
jest to o około 64 tysięcy więcej niż
rok wcześniej. Z kolei liczba urodzeń
wynosi około 355 tysięcy – to naj-
niższy wynik od 2004 roku. Dotych-
czas głównym problemem
współczynnika przyrostu naturalnego
był niski wskaźnik urodzeń oraz niski
wskaźnik zgonów, w wyniku czego
rodziło się mało dzieci, a społeczeń-
stwo się starzało. Teraz dodatkowym
powodem do zmartwień (głównie
przez trwającą obecnie epidemię CO-
VID-19) jest fakt, że nie tylko nie
rodzą się dzieci, ale wśród obywateli
nastąpił drastyczny wzrost śmiertel-
ności.

Według informacji „Gazety Wy-
borczej”, w celu walki z negatyw-
nym zjawiskiem zmniejszania się po-
pulacji naszego kraju, PiS powoła In-
stytutu na rzecz Rodziny i Demogra-
fii. Warto zaznaczyć, że już w 2019
roku powołany został pełnomocnik
rządu ds. polityki demograficznej,

którego stanowisko piastuje Barbara
Socha – wiceminister rodziny.
Rządowa strategia demograficzna
miałaby zachęcić Polki do rodzenia
dzieci. Jednak powołanie kompeten-
tnej w tej kwestii instytucji to jedy-
nie wierzchołek „góry planów” partii
rządzącej. Jednym z głównych po-
mysłów na zmniejszenie niżu demo-
graficznego jest waloryzacja świad-
czenia 500+, dzięki czemu nie będzie
ono tracić na swojej wartości. Od-
nośnie tych założeń „Gazeta Wybor-
cza” donosi, iż pierwsza waloryzacja
nastąpić może w 2023 roku, dokład-
nie przed wyborami parlamentarny-
mi, a świadczenie to byłoby pod-
wyższone o wskaźnik inflacji. Kolej-
nym pomysłem walki ze spadkiem
populacji jest zwiększanie 500+ z
roku na rok o stałą kwotę pieniężną,
tak jak ma to miejsce w przypadku
podwyżek emerytury minimalnej.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
pytani o to, skąd czerpane będą fun-
dusze na tak kosztowny projekt so-
cjalny, niezmiennie odpowiadają:
„Uszczelnianie VAT i opodatkowanie
gigantów cyfrowych”. Jednak czy
faktycznie możliwe jest, aby tak
ogromne przedsięwzięcie udało się w
ten sposób w całości sfinansować?
Warto w tym miejscu przytoczyć
słynne słowa byłej premierki Wiel-
kiej Brytanii Margaret Thatcher:
„Nie ma czegoś takiego jak publicz-
ne pieniądze. Jeżeli rząd mówi, że
komuś coś da – to znaczy, że zabie-

Czy zamkną nam internet?
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Bezpieczeństwo w za-
mian za ograniczenie
swobód, czy wolność

mimo potencjalnego nie-
bezpieczeństwa? Ten dy-

lemat nie jest nowy w
publicznym dyskursie.

Tym razem pojawił się on
pod znakiem projektu

nowelizacji ustawy o cy-
berbezpieczeństwie. czy
Minister właściwy ds. in-
formatyzacji rzeczywiś-

cie mógłby„wyłączyć”in-
ternet?

Dyskusja wokół wolności
słowa powraca przy
każdej możliwej ku temu

okazji. Można by stwierdzić, że ile
ludzi, tyle poglądów na tę swobodę.
Niestety nie zawsze to, co ktoś
uważa za przywilej związany z wol-
nością słowa, ma prawo rzeczywiś-
cie nim być. Mimo tego, że w demo-
kratycznych państwach każdemu
człowiekowi ona przysługuje, są sy-
tuacje, w których nie tylko można,
ale i trzeba ją ograniczać. W końcu
stwierdzenie Alexisa de Tocquevil-
le’a sprzed dwóch wieków mó-
wiące, że: „Wolność człowieka koń-
czy się tam, gdzie zaczyna się wol-
ność drugiego człowieka”, wciąż
przez wielu używane jest do wyzna-

Odłączenie na żądanie?

Powstanie Instytut na rzecz Rodziny i Demografii?

My radzimy – wy rodzicie
Polskie społeczeństwo się starzeje i z każdym rokiem jest nas coraz mniej. PiS za-
powiedział jednak rozwiązanie problemu demograficznego, które planuje
przedstawić w najbliższym czasie. Jak poinformowała„Gazeta Wyborcza”, jego
głównym celem ma być zachęcenie Polek do rodzenia dzieci. Ma to być część tak
zwanego„Nowego ładu”, czyli zmiany Polski na lepsze.
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czania granic tej swobody. Problem
pojawia się jednak w momencie,
gdy prawodawca próbuje ograniczać
tę sferę w sposób wątpliwie lub
całkowicie nieuzasadniony. Takie
obawy pojawiły się przy okazji pro-
jektu nowelizacji ustawy o krajo-
wym systemie cyberbezpie-
czeństwa. Internet momentalnie za-
lały nagłówki takie jak: „Czy grozi
nam wyłączenie Internetu? Noweli-
zacja ustawy budzi mnóstwo obaw”
lub „Nowelizacja ustawy o cyber-
bezpieczeństwie: Furtka do
wyłączenia internetu”.

Jak podaje „Dziennik Gazeta
Prawna”: „Chodzi o tzw. polecenie
zabezpieczające, jakie minister
właściwy do spraw informatyzacji –
te kompetencje są obecnie w gestii
premiera – może wydać m.in. opera-
torom telekomunikacyjnym «w
przypadku wystąpienia incydentu
krytycznego». Polecenie jest de-
cyzją administracyjną i może obo-
wiązywać dwa lata. Wymaga od
firm podjęcia oczekiwanych przez
ministra działań – w tym zakazania
połączeń z określonymi adresami IP
lub stronami internetowymi.” Przed-
stawiona wersja ustawy mówi rów-
nież o tym, że „jeżeli wymagają
tego względy obronności lub bez-
pieczeństwa państwa lub bezpie-
czeństwa i porządku publicznego”
polecenia takie można wydać bez
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uzasadnienia. Oczywiście wszystko
zależy od tego, co rząd uzna za za-
grożenie dla „bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego”, jednak same
proponowane zapisy są ważne z per-
spektywy obrony przed cyberataka-
mi czy złośliwym oprogramowa-
niem. „Formalnie rzecz ujmując, za-
pisy w projekcie tej ustawy jak naj-
bardziej można i trzeba zrozumieć.
Nawet jeśli założymy, że w praktyce
działania takie dostawcy internetu
powinni podjąć sami i z własnej ini-
cjatywy – nie zawsze musi tak się
stać. Powyższe zapisy dają więc
władzę Ministrowi właściwemu ds.
informatyzacji, by polecenie wydać
wprost.” Napisał niezależny badacz
i konsultant ds. cyberbezpieczeń-
stwa i prywatności dr Łukasz Olej-
nik na stronie prywatnik.pl.

Czy jednak możliwe jest, aby za-
blokowane zostały strony interneto-
we mediów krytycznych wobec
działań władzy? W końcu zapis o
względach „bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego” w towarzy-
stwie zapisu o możliwości wydawa-
nia decyzji bez uzasadnienia budzi
obawy. Samo to pojęcie jest niejas-
ne i bardzo szerokie. Przez brak
sprecyzowania może być bardzo
różnie interpretowane, co zdecydo-
wanie ma prawo siać niepokój. Dr
Olejnik w swoim artykule na stro-
nie prywatnik.pl rozważał również
możliwe interpretacje zapisu o
„bezpieczeństwie i porządku pub-
licznym”: „Co to może jednak
oznaczać? Rozruchy? Demonstra-
cje? Wydarzenia grożące stabilności

systemu polityczno-prawnego?
Możemy sobie gdybać, bo tematu i
tak nie wyczerpiemy. Ze swej natu-
ry ma być on elastyczny i podlegać
interpretacjom «dynamicznie»”.

Zapisy projektu nowelizacji usta-
wy o cyberbezpieczeństwie niepo-
koją, ponieważ przez fragment o
braku potrzeby uzasadnienia niektó-
rych decyzji przez właściwego mi-
nistra, każą one ufać jedynie w rze-
telność i poczucie moralności osoby
mającej sprawować tę władzę. Nie
jest to jednak wystarczające zabez-
pieczenie choćby dla krytycznych
wobec rządzących portali interneto-
wych, które mogą czuć obawy
względem potencjalnego puszcze-
nia wódz fantazji przez Ministra
właściwego ds. informatyzacji w
sprawie interpretacji kontrowersyj-
nego zapisu. Wątpliwe jest jednak
to, aby w Polsce pokuszono się o ta-
kie działania, a co dopiero całkowi-
te odcięcie internetu, jak to zdążyły
zasugerować niektóre nagłówki. Z
pewnością, gdyby władze podjęły
kroki w tym kierunku, społeczeń-
stwo szybko by zareagowało. Doś-
wiadczenie ostatnich miesięcy su-
geruje, że ulice momentalnie zos-
tałyby zalane tłumami protes-
tujących. Mimo wszystko sama sy-
tuacja powinna przypominać nam,
że szeroko pojmowana wolność nie
jest dana na zawsze i warto o nią
zabiegać. Wiedza to nasza najlepsza
obrona przed próbami nieuzasad-
nionego ograniczania swobód oby-
watelskich.

Oliwia TROJANOWSKA

Menstruacja
okresem wykluczenia

Według danych UNIceF z
2015 roku ponad 500 mi-
lionów kobiet, dziewczy-

nek i osób z macicami z
powodów ekonomicz-

nych nie ma dostępu do
środków higienicznych

podczas okresu. Między-
narodowa Federacja Gi-
nekologii i Położnictwa

podaje, że 1 na 10
młodych kobiet nie może
sobie pozwolić na zakup

podpasek czy tamponów,
a 12% kobiet wykorzys-
tuje materiały niehigie-

niczne i niebezpieczne
dla zdrowia. choć ubó-

stwo menstruacyjne jest
poważnym problemem,

dopiero od niedawna
okres przestaje być

społecznym tabu.

Menstruacja od dekad
była postrzegana jako
coś wstydliwego. Do-

piero w XXI wieku zaczęły poja-
wiać się artykuły, traktujące o glo-
balnym problemie kobiet, które z
różnych względów nie mają dostępu
do artykułów higienicznych i miejs-
ca, w którym mogą zadbać o higienę
podczas okresu. Z badań przeprowa-
dzonych w Wielkiej Brytanii w 2017
roku wynika, że ponad 137 700
dziewczynek opuściło zajęcia szkol-
ne z powodu braku środków na arty-
kuły higieniczne. 15% uczennic bra-
kuje pieniędzy na podstawowe środ-
ki higieny, 12% improwizuje,
tworząc podpaski z innych mate-

riałów, 14% zdarzyło się pożyczyć
podpaski od koleżanki, a 19% decy-
duje się na tańsze produkty, które są
gorsze jakościowo. Menstruacja,
mimo że jest zjawiskiem naturalnym
i zdrowym, nadal jest powodem żar-
tów, a na jej temat powiela się wiele
niebezpiecznych stereotypów i prze-
konań. Dla dużej liczby osób nadejś-
cie okresu oznacza wykluczenie z
życia społecznego. Może się to
przełożyć na zaległości w nauce, a
później na obniżenie szans na
osiągnięcie zawodowych celów.

Według Sanjay Wijesekera,
byłego już szefa UNICEF ds. Wody,
Warunków Sanitarnych i Higieny,
„zaspokojenie potrzeb higienicz-

nych wszystkich nastoletnich
dziewcząt jest podstawową kwestią
dotyczącą praw człowieka, godnoś-
ci i zdrowia publicznego”. W Szko-
cji w listopadzie 2020 roku wpro-
wadzono powszechny dostęp do
bezpłatnych podpasek i tamponów.
W Anglii zapewniono darmowy do-
stęp do środków higieny menstrua-
cyjnej w szkołach podstawowych i
średnich. Wielka Brytania zniosła
podatek od środków higienicznych
niezbędnych podczas okresu. Dzię-
ki działaniom aktywistów na Wy-
spach 1,5 miliona podpasek zostało
przekazanych organizacjom
walczącym z ubóstwem menstrua-
cyjnym. Nowa Zelandia zapowie-
działa, że niezbędne środki higie-
niczne będą dostępne we wszyst-
kich szkołach, a we Francji automa-
ty z darmowymi podpaskami i tam-
ponami staną w pierwszej kolejnoś-

ci w akademikach i przy uniwersy-
teckich punktach medycznych.

W Polsce problem ubóstwa men-
struacyjnego powoli przebija się do
mainstreamu. Według raportu Kul-
czyk Foundation 40% kobiet musi
wybierać czy kupi jedzenie, czy
produkty higieny. Co piątej Polce
zdarza się nie mieć środków na za-
kup podpasek, a 42% przyznało, że
w ich domu nie mówiło się o mie-
siączce. W ramach pomocy osobom
dotkniętym ubóstwem menstruacyj-
nym powstała „Akcja Menstruacja”.
Działania tej organizacji rozpoczęły
się od zaopatrzenia polskich organi-
zacji zajmujących się kobietami w
kryzysie w kubeczki menstruacyjne.

W ciągu wakacji założycielki uzbie-
rały na ten cel 15 tysięcy złotych i
zakupiły 1000 kubeczków. Cały
czas prowadzą zbiórkę podpasek i
tamponów, które przekazują
zgłaszającym się do nich organiza-
cjom. Kolejnym ich pomysłem są
szafki z produktami menstruacyjny-
mi w przestrzeni publicznej. Najle-
piej, według organizatorek, spraw-
dzają się w miejscach działania or-
ganizacji, które już pomagają, bo
osoby potrzebujące przychodzące
na przykład po jedzenie mogą przy
okazji zabrać środki higieniczne.
Działaczki są też w trakcie akcji
„Hej dziewczyny”, która ma polep-
szyć dostęp do podpasek i tampo-
nów w polskich szkołach. W jej ra-
mach wspomagają placówki finan-
sowo lub udostępniają materiały,
które pomogą szkołom przeprowa-
dzić tę akcję u siebie.

Monika LISIAK

Miesiączka to nadal tabu
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rze tobie, bowiem rząd nie ma żad-
nych własnych pieniędzy”.

Warto zatem zastanowić się, czy
taka polityka jest korzystna, a jeśli
już – dla kogo? Co ważne, czy
zwiększenie między innymi świad-
czeń 500+ jest dostatecznie przeko-
nujące, aby powiększyć rodzinę?
Zwłaszcza gdy mówimy o państwie,

w którym brak jest podstawowych
dofinansowań społecznych, zapew-
niających obywatelom odpowiednie
warunki do założenia rodziny. Czy
zamiast rozdawać pieniądze, które i
tak nie są własnością publiczną, nie
lepiej rozwinąć strukturę opiekuńczą
państwa? Chociażby poprzez zwięk-
szenie pomocy samotnym matkom.
Kluczowym elementem może być
również bardziej zdecydowane
wsparcie dzieci z wszelkiego rodzaju
niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Polska, podobnie jak kraje Europy
Zachodniej, mogłaby wprowadzić
bardziej rozbudowaną politykę dofi-
nansowań zabiegów in vitro dla par,

które faktycznie starają się o potom-
stwo, a z przyczyn biologicznych nie
mogą go mieć. W obliczu wszystkich
tych kwestii, których państwo nie za-
pewnia, 500+ to słaba zachęta do
zakładania rodzinny. Nie ma ku temu
długofalowych perspektyw. Zdrowy
organizm państwowy bowiem nie
ucieka się do form przekupstwa swo-

ich obywateli, a poczuwa się do obo-
wiązku zapewnienia im jak najlep-
szych warunków do życia i rozwoju.
Dodatkowym utrudnieniem w reali-
zacji wizji zachęcania kobiet do ma-
cierzyństwa przez Prawo i Sprawied-
liwości jest orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego, które zaostrzyło
ustawę antyaborcyjną. Jeśli zatem
partia rządząca chce, aby Polacy po-
większali swoje rodziny, to z całą
pewnością uprzedmiotowienie kobiet
i pozbawienie ich prawa wyboru nie
jest krokiem we właściwą stronę, a
jedynie przysłowiowym „strzałem w
kolano”.

Izabela SULOWSKA

W Polsce problem ubóstwa menstruacyjnego
powoli przebija się do mainstreamu.Według
raportu Kulczyk Foundation 40% kobiet musi

wybierać czy kupi jedzenie, czy produkty higieny.Co ważne, czy zwiększenie między innymi
świadczeń 500+ jest dostatecznie przeko-
nujące, aby powiększyć rodzinę? Zwłaszcza

gdy mówimy o państwie, w którym brak jest podstawo-
wych dofinansowań społecznych, zapewniających obywa-
telom odpowiednie warunki do założenia rodziny.
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Michał„Żyto” Żytniak
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Od rapowania między blo-
kami w częstochowie do

„legalnej”płyty w asfalcie
i Prosto. Od malowania dla
przyjemności do marzeń o
autorskiej wystawie w No-

wym Jorku. awangarda
Witkacego,„bezczelność”

Banksy’ego i percepcja
andrzeja Wróblewskiego,

to określenia, które
dobrze opisują Michała

Żytniaka – jednego z naj-
ciekawszych przedstawi-
cieli polskiego rynku ma-

larskiego i muzycznego. W
rozmowie z naszym dzien-

nikarzem Michał„Żyto”
Żytniak opowiada o życiu
współczesnego malarza,

rapera, artysty.

Zanim zacząłeś zarabiać na
płótnach − rapowałeś. Kiedy w
Twojej głowie pojawiło się ma-
rzenie o karierze muzycznej?

− O rapie zacząłem myśleć, kiedy
przesłuchałem płytę grupy WWO –
„W Witrynach Odbicia”. Zainspiro-
wał mnie wtedy Wojtek Sokół. Przez
dłuższy czas to było głównie hobby.
Często pisałem teksty, ale nie lubiłem
się nimi dzielić ze znajomymi –
uważałem, że nie są na tyle dobre,
żeby się nimi chwalić. W 2007 roku
nagrałem pierwszą zwrotkę na płytę
„Ukryty sens” mojego kolegi. W
tamtym okresie mieszkałem w Irlan-
dii. Płyta rozeszła się po naszym
osiedlu w Częstochowie. Kiedy wró-

ciłem do Polski na urlop, spotkałem
znajomych i okazało się, że znają
moje wersy na pamięć. Wtedy zrozu-
miałem, że skoro odbiór moich teks-
tów jest dobry, to może warto byłoby
spróbować. Na oficjalny debiut i tak
musiałem poczekać do 2012 roku, a
to za sprawą pracy za granicą. W
tamtym roku stworzyłem demo i wy-
syłałem je do kilku wytwórni. Na
końcu mojej listy był Asfalt Records
– na końcu, ponieważ miałem
wrażenie, że moja muzyka nie pasuje
do reszty artystów, z którymi
współpracują. Ku mojemu zdziwie-
niu dwa dni później dostałem maila z
odpowiedzią od założyciela Asfaltu −
Tytusa. Jakiś czas później wydał
moją pierwszą płytę. Byłem również
przez chwilę w wytwórni Kaliego, a
później trafiłem do Prosto – Wojtka
Sokoła. Prócz tworzenia muzyki
chciałem rozwijać się też na innych
płaszczyznach.

W czasie kiedy zajmowałeś się
rapem, poszedłeś na studia
związane ze sztuką. Warto do-
dać, że Twój ojciec był artystą
malarzem. Mógłbyś opowie-
dzieć, jak rozpoczął się ten roz-
dział Twojego życia?

− Jeśli chodzi o sztukę, to była ona
w moim życiu tak naprawdę odkąd
pamiętam. Rysowałem od małego. Po
ojcu odziedziczyłem chęć do rysowa-
nia i malowania – wszędzie i po
wszystkim. Będąc już w liceum, wy-
brałem się z kolegą zrobić graffiti – w
trakcie malowania ktoś go rozpoznał,
później przez jego rodziców dowie-
działa się o tym również moja mama.
Była na mnie wściekła. Z perspekty-
wy czasu wydaje mi się to zabawne,
wtedy jednak podcięło mi to skrzydła
pod względem artystycznym. Po lice-

kcjonizmu. Jakie są źródła Two-
ich inspiracji?

− Maluję głównie to, co dotyczy
lub dotyczyło mojego życia. Inspirują
mnie również teksty z utworów rapo-
wych. Czasami jest to zasłyszane
zdanie, które zapisuję sobie w notat-
niku, w telefonie. Ciekawe zdjęcie z
Instagrama lub jakaś myśl, która zro-
dzi się w mojej głowie. Dla
przykładu – „Godziny potworów”.
Geneza tego tytułu jest taka, że wie-
lokrotnie zapominałem o godzinach
dla seniorów w sklepach. Nawet kie-
dy można już było wejść do sklepu
po 12.00, starsi dalej tam byli. Cho-
dzili smętnie po sklepach, bez chęci
do życia – dosłownie jak potwory. W
taki sposób zacząłem malować obraz
przedstawiający market, a w nim po-
twory walczące o jedzenie. Dla oso-
by, która lubi obserwować rzeczywis-
tość i w jakiś sposób ją dokumento-
wać, inspiracja znajdzie się zawsze i
wszędzie.

Przyjęło się, że malarstwo jest
poniekąd synonimem wolności.
artyści za pomocą pędzla i farby
wyrażają siebie, opisują swoje
emocje czy wizje otaczającego
świata. co Tobie daje malar-
stwo?

− Sam akt malowania działa w
pewnym stopniu jak terapia. Podczas
tworzenia wyłączam telefon i odci-
nam się od świata zewnętrznego. W
malarstwie uwielbiam to, że nie mu-
szę być od nikogo zależny. W muzy-
ce siłą rzeczy trudno jest pracować
indywidualnie. Przy jednym utworze
pracuje od kilku do kilkunastu osób.
Malując obraz, jestem tylko ja. Dzię-
ki sztuce poznałem również wiele
ciekawych osób, do których nie
mógłbym normalnie dotrzeć.

Wśród osób, które kojarzą Twoje
prace z internetu, postrzegany
jesteś jako artysta, którego
klientami są znane postacie ze
świata sztuki i mediów, m.in. Pe-
zet, DJ Steez czy Julia Wieniawa.
rap pomógł ci w promocji Two-
jej sztuki?

− Śmiało mogę powiedzieć, że po-
mógł. Początkowo część fanów pi-
sała, że dotychczas słuchali mojej
muzyki, a teraz kupują obrazy. Część
artystów ze świata muzyki, którzy
mnie znali, również chciała mieć
moje płótna. Każde zdjęcie z bardziej
znaną osobą na Instagramie pozwa-
lało mi docierać do większej liczby
ludzi w mediach społecznościowych.
Wydaje mi się, że sama historia mo-
jej osoby mogła zaciekawić poten-
cjalnych odbiorców – „Chłopak z
Częstochowy, rapował pod szyldem
największych polskich wytwórni, a
później został malarzem”.

Natalia Przybysz w jednym ze
swoich utworów śpiewała: „Jes-
teśmy dziećmi, dziećmi co chcą
na ręce. Jesteśmy dzielni, wciąż
prowadzi nas sen. Dzieci mala-
rzy cokolwiek się zdarzy,
umiemy chleb bez masła jeść”.
Jak odniósłbyś się do tych słów
z perspektywy artysty oraz syna
malarza?

− Działając muzycznie, prowa-
dziłem dosyć „hardkorowy” tryb
życia. W ciągu ostatnich lat moja
osobowość znacznie się zmieniła pod
tym względem. Mogę stwierdzić, że
kiedyś byłem złym człowiekiem, te-
raz – staram się być dobrym. Dzięki
wielu nauczkom, które dostałem od
życia na przestrzeni lat, mogłem wy-
ciągnąć poważne wnioski. Moje
działania, głównie z tamtego okresu,

„Każdy ma tylko jedno życie”

um chciałem studiować architekturę,
ale finalnie wyjechałem za granicę.
Odnosząc się do wspomnianych
wcześniej studiów – wybrałem kieru-
nek związany z grafiką warsztatową.
Na uczelni odkryłem zajęcia z malar-
stwa sztalugowego. Mimo chęci stu-
diowania, nie chciałem na dłuższą
metę podporządkowywać się profeso-
rom, którzy zabijali kreatywność u
młodych ludzi. Przypomina mi się sy-
tuacja, kiedy podczas zajęć podszedł
do mnie profesor, wyrywał mi pędzel
i przemalowywał cały mój obraz na
inny kolor. Na studiach więc spę-
dziłem tylko dwa miesiące. W końcu
zacząłem sam kupować płótna i malo-
wać głównie dla siebie. Sprawiało mi
to dużą przyjemność. Pewnego razu
przyszli do mnie znajomi i spytali:
„Po ile sprzedajesz obrazy?”. Mogę
uznać, że od tamtego momentu za-
cząłem zarabiać na malarstwie. Jeden
z moich bliskich kolegów stwierdził
wtedy, że warto byłoby robić zdjęcia
moich dzieł i promować je w mediach
społecznościowych. Tak rozpoczął się
też okres udostępniania mojej sztuki
na Instagramie. Później to już samo
zaczęło się rozwijać. Dostawałem
pierwsze propozycje wystaw, tworze-
nia murali czy koszulek, a pasja stała
się zajęciem na pełen etat.

W przestrzeni publicznej
działasz dopiero od kilku lat,
natomiast Twój styl jest już bar-
dzo wyrazisty. Obrazy przed-
stawiają tematy poczynając od
luksusu i gangsterskiego życia,
przez politykę, problemy
współczesnego świata, na ma-
rynistyce i wakacyjnych kuror-
tach kończąc. Wszystko to za-
mknięte w mieszance kubizmu,
art brutu, karykatury i abstra-
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Pyrkon w opałach

Jeden z największych fes-
tiwali fantastyki w euro-

pie i niewątpliwie naj-
większy w Polsce. Orga-
nizowany od dwóch de-
kad, teraz stanął przed

widmem zakończenia
swojej działalności. Pan-
demiczne realia okazały

się nie być tak fantastycz-
ne – przypominają raczej

dramat z wątpliwą na-
dzieją na happy end.

Jaka przyszłość czeka
Pyrkon?

Festiwal Fantastyki Pyrkon to
najpopularniejszy w Polsce
konwent poświęcony szero-

ko pojętej tematyce fantasy. Wy-
wodzący się z Poznania, po raz
pierwszy odbył się już w 2000 roku.
Mimo skromnych początków w poz-
nańskich szkołach, festiwal stale
rozrastał się, by w końcu zająć
miejsce na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.

Fantastyczne Miejsce Spotkań,
jak zwyczajowo nazywana jest
przestrzeń targów podczas trwania
Pyrkonu, to okazja dla fanów fanta-
styki z całej Polski, by wspólnie
spędzić czas. Odnajdą się tu wielbi-
ciele gier, filmów, komiksów lub li-
teratury. Podczas trwającego trzy
dni festiwalu uczestnicy mogą
wziąć udział w licznych prelekcjach
i konkursach. Czekają na nich
wszelkiego rodzaju gry – od kom-
puterowych po fabularne. Ponadto
mogą obejrzeć spektakularne wy-
stawy, odwiedzić rekonstrukcje fan-
tastycznych wiosek i spotkać się z

twórcami fantastyki z całego świa-
ta. To idealne miejsce do spędzenia
czasu w gronie znajomych lub ro-
dziny, a także do nawiązania no-
wych znajomości.

Pyrkon gościł tłumy uczestników
z Polski i świata. Poprzednia edycja
(Pyrkon 2019) zgromadziła ponad
120 tysięcy odwiedzających. To
polski odpowiednik amerykańskich
Comic Conów, czyli zlotów fanów
komiksów. W 2020 roku poznański
festiwal miał obchodzić swoją jubi-

leuszową XX edycję. Plany po-
krzyżowała jednak pandemia.

Podobnie jak wszystkie większe
wydarzenia, Pyrkon musiał zrezyg-
nować z pierwotnego terminu festi-
walu wyznaczonego na początek
maja 2020 roku. Jako nową datę
wskazano lipiec, jednak i tę propo-
zycję szybko porzucono. Realne na-
dzieje na zorganizowanie wydarze-
nia jeszcze w 2020 roku przepadły i
przeniesiono je na rok 2021. Kon-
sekwencje okazały się ogromne –
znaczna część funduszy wydanych
na przygotowanie konwentu w
ubiegłym roku przepadła bezpow-
rotnie. Organizatorzy szybko uru-
chomili internetową sprzedaż
gadżetów oraz biletów na kolejną
edycję, ale działania te jedynie
opóźniły nieuniknione.

Mimo upływającego czasu, sytua-
cja pandemiczna nie polepszyła się.
Wraz z początkiem lutego organiza-

torzy Pyrkonu oficjalnie ogłosili, że
ostatni raz zmieniają termin, wy-
znaczając jubileuszową edycję na
lipiec 2021 roku. Fantastyczna
otoczka przegrała w starciu z kosz-
tami. Mowa o podatkach, pensjach
dla pracowników, kosztach wynaj-
mu biur dla wolontariuszy, a także
utraconych zaliczkach, wyni-
kających z dwukrotnego przeniesie-
nia wydarzenia. Koniecznym oka-
zuje się również zrezygnowanie ze
Strefy Wypoczynkowej, przezna-

czonej w całości na nocleg dla osób
przyjezdnych, która również gene-
rowała przychody. Ponosząc koszty
przez cały rok, realnie Pyrkon przy-
nosi dochód tylko przez trzy dni.

Jeśli sytuacja pandemiczna nie
zmieni się i Pyrkon raz jeszcze się
nie odbędzie… niestety, nie odbę-
dzie się już w ogóle. Jako ostatnią
deskę ratunku wykorzystano zbiór-
kę na stronie Patronite. Chętne oso-
by mogą dobrowolnie wesprzeć fi-
nansowo organizatorów, wybie-
rając różne progi comiesięcznych
wpłat. Każda z nich wiąże się z
określonymi przywilejami i nagro-
dami, takimi jak chociażby udział
w tworzeniu festiwalu czy „uczta z
organizatorami”. Nadzieje na ratu-
nek są realne. Wystarczy tylko
drobna kwota od każdego z uczest-
ników, by Pyrkon ponownie stanął
na nogi.

Robert PŁACHTA

Koniec Pyrkonu?
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Jeśli sytuacja pandemiczna nie zmieni się i Pyr-
kon raz jeszcze się nie odbędzie… niestety, nie
odbędzie się już w ogóle. Jako ostatnią deskę

ratunku wykorzystano zbiórkę na stronie Patronite. Chętne
osoby mogą dobrowolnie wesprzeć finansowo organizato-
rów, wybierając różne progi comiesięcznych wpłat.

sprawiły, że kariera muzyczna w
pewnym momencie przystopowała.
Nie będę stygmatyzować, natomiast
artyści przeważnie są dosyć specy-
ficznymi osobami. Często poprzez
sztukę chcą jakoś dotrzeć do ota-
czającego świata i pokazać, co siedzi
w ich głowach. Na pewno doświad-
czenia życiowe budują charakter,
przez to też dotykam takiej tematyki,
a nie innej.

Jesteś bardzo płodnym artystą.
często publikujesz zdjęcia swo-
ich obrazów na instagramowym
profilu. Ile dzieł tworzysz w
ciągu roku?

− W ciągu roku jest to mniej wię-
cej 70 obrazów. Należę do osób, któ-
re mają więcej pomysłów niż czasu
na ich realizację. W trakcie tworzenia
muzyki miałem i dalej mam problem
z wybraniem tych finalnych 14 utwo-
rów na płytę – spośród kilkudziesię-

ciu już gotowych. Tak samo jest z
malowaniem. W telefonie mam zapi-
sane dziesiątki pomysłów na płótna,
które staram się realizować w miarę
możliwości.

Odnosząc się do sfery marzeń i
pragnień. Jakie są Twoje naj-
większe artystyczne marzenia?

− Wystawa w Nowym Jorku jest
chyba takim top, jeśli chodzi o ma-
rzenia. Jestem osobą, która lubi wy-
zwania, dlatego marzenia są po pro-
stu celami, do których dążę. Przede
wszystkim chcę zacząć współpracę
z galeriami zagranicznymi – w Nie-
mczech, Szwajcarii, Francji i An-
glii. To są miejsca, które rozważam
pod kątem promocji swojej twór-
czość. Z racji panującej pandemii
maluję cały czas w Warszawie i
skrupulatnie przygotowuję swoje
portfolio, z którym będę odwiedzał
różne galerie. Od dłuższego czasu
rozważam przeprowadzkę za grani-
cę. Nasz kraj i część sąsiednich
państw nie jest do końca otwarta na
treści, które przekazuję swoimi pra-
cami. Należę akurat do tych szczęś-
ciarzy, którzy mogą żyć z malar-
stwa, zależy mi jednak na ciągłym
rozwoju. Dlatego na mojej liście są
takie miasta jak Berlin, Paryż czy
Londyn, w których malarze są po-
strzegani znacznie inaczej niż u nas
w kraju. Na ten moment myślę o
tym, aby w każdym z tych miast po-
mieszkać rok lub dwa i po prostu
tworzyć jak najwięcej. Rynki zbytu
w takich miejscach są dużo bardziej
rozwinięte. W perspektywie następ-
nych lat widzę siebie w Nowym
Jorku, Tokio, Singapurze i Pekinie.
Zawsze myślę, że grzechem jest nie

korzystać z możliwości, jakie daje
życie. Jeśli mam okazję, żeby wyje-
chać i malować za granicą, to
chciałbym to zrobić. Kocham War-
szawę, ale świat ma dużo do zaofe-
rowania, więc po co kurczowo trzy-
mać się jednego miejsca.

Od kilku lat możemy dostrzec w
kraju tendencję do ograniczania
wolności słowa oraz artystycz-
nego wyrazu. Jak odniesiesz się
do tej sytuacji?

− Rządzą nami starzy ludzie z
„oldschoolowym mindsetem”. Z per-
spektywy ostatnich lat wydaje mi się,
że cofamy się w rozwoju jako
społeczeństwo. Władza, póki trzyma
się stołków, próbuje zniszczyć naszą
rzeczywistość na tyle, na ile się da.
Polska nie wyszła jeszcze w 100% z
komunizmu – mentalnie i w wielu
sektorach przemysłowych. Będąc ser-
cem Europy, moglibyśmy być jed-

nym z najbogatszych państw. Prawda
niestety jest taka, że oddaliśmy wład-
zę człowiekowi, który nigdy nie miał
dziewczyny, mieszka z kotem i jesz-
cze do niedawna nie miał karty kre-
dytowej. Tym samym nie mamy o
czym mówić w aspektach tak
ważnych jak rozwój gospodarczy, a
co dopiero wolność słowa czy wolno-
ść artystyczna. Możemy przyrównać
naszą sytuację do plemienia żyjącego
na wyspie. Gdyby plemię chciało wy-
brać swojego przywódcę, taki
człowiek nigdy nie byłby brany pod
uwagę. Pewnie zostałby nawet zje-
dzony jako pierwszy, bo byłby po
prostu zbędny.

Jaką masz radę dla młodych lu-
dzi, którzy rozważają obranie
podobnej ścieżki kariery?

− W tym przypadku wszystkie
podstawowe prawdy się sprawdzają.
Jeśli komuś bardzo zależy na malar-
stwie czy jakimkolwiek innym zaję-
ciu związanym ze sztuką, to niech po
prostu tworzy. Tak dużo, jak to tylko
możliwe. Nie oglądajcie się za siebie
i walczcie o swoje. Nikt nie wy-
ciągnie do was ręki, jeśli najpierw wy
sami nie zawalczycie. Żyjemy w cza-
sach Instagrama, przez co ludzie kry-
tycznie podchodzą do samych siebie.
Liczba like’ów definiuje to, co jest
fajne, a co nie. Niestety, ta interneto-
wa iluzja estetyki podcina skrzydła
młodym i utalentowanym ludziom,
którzy chcą tworzyć coś wbrew po-
wszechnie panującym kanonom. Jeśli
wasze marzenia są na tyle duże, żeby
wiele poświęcić, to po prostu działaj-
cie! Przecież każdy ma tylko jedno
życie.
Rozmawiał Daniel MIROńCZyK-LEśNIAK

− Rządzą nami starzy ludzie z„oldschoolowym
mindsetem”. Z perspektywy ostatnich lat wy-
daje mi się, że cofamy się w rozwoju jako

społeczeństwo.Władza, póki trzyma się stołków, próbuje
zniszczyć naszą rzeczywistość na tyle, na ile się da. Polska
nie wyszła jeszcze w 100% z komunizmu – mentalnie i w
wielu sektorach przemysłowych.
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brzmiewały echa efektu noblowskie-
go, czego dowodem była nominacja
dla zbioru esejów i wykładów Olgi
Tokarczuk za „Czułego narratora”.
Choć nagroda przypadła ostatecznie
Katarzynie Nosowskiej za „Powrót z
Bambuko”, warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na będący w stawce de-
biut znanego stand-upera „Grube
wióry” Rafała Paczesia. To kolejny
dowód na to jak wielkim zaintereso-
waniem cieszą się literackie poczy-
nania osób niekoniecznie zawodowo
związanych z pisarstwem. Martwić
może niesłabnąca popularność
książek Heather Morris – autorki
„Tatuażysty z Auschwitz” – oraz jej
epigonów, które w niesmaczny spo-
sób traktują obozowe realia jako sce-
nerię dla miłosnych perypetii, praw-
dziwy koszmar więźniów zgrabnie
przemilczając bądź umniejszając.

Skoro największą popularnością
cieszy się literatura gatunku, rodzi
się pytanie, czy to może nie ona po-
winna stać się głównym beneficjen-
tem ministerialnych programów
rozwoju czytelnictwa? Odpowiedź
przecząca jest oczywista. Na bar-
kach inicjatyw rządowych spoczy-
wa ciężar dbania o pluralizm ofero-
wanych treści, jak i dołożenie sta-
rań, by istniejąca koniunktura
umożliwiała dojście do głosu wy-
dawnictwom najmniejszym.

O tym jak bardzo wyniki nabo-
rów potrafią rozmijać się z po-
wyższymi założeniami, świadczy
spis wydawnictw ujęty na tegorocz-

Uginające się półki i puste korytarze
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Księgarniane regały wydają
się pękać w szwach. Po-
tężna liczba nowości uka-

zujących się każdego dnia przypra-
wić może niejednego mola książko-
wego o zakłopotanie. Duża oferta
dostępnych tytułów zapewnia swo-
bodę wyboru treści, ale niestety
zmusza również do starannej – częs-
to znacznie szerzej zakrojonej,
aniżeli wymarzona – selekcji. Tym-
czasem okazuje się, że jedynie 40%
Polaków z tego bogactwa korzysta.

Po jakie książki Polacy sięgają
najchętniej? Zgodnie z najś-
wieższym na ten moment raportem
„Stan czytelnictwa w Polsce w
2019” w czytelniczych sercach naj-
wygodniej rozgościły się kryminały.
Jeden z najpłodniejszych rodzimych
pisarzy, Remigiusz Mróz, przez
długi czas plasował się na listach
bestsellerów. Regułą stały się rekor-
dy popularności grozy spod pióra
Stephena Kinga. Rok 2019 był cza-
sem szczególnego sukcesu romansu
erotycznego. Triumfy święciła try-
logia Blanki Lipińskiej, która
strąciła z gatunkowego piedestału
popularną serię o miłosnych zawi-
rowaniach Christiana Greya auto-
rstwa Eriki L. James.

Nieco aktualniejszym źródłem na
temat trendów panujących w wybo-
rach lekturowych jest plebiscyt
„Bestsellery Empiku 2020”. W kate-
gorii „Literatura piękna” wciąż po-

nej liście programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Czasopisma 2021”. Wśród 11 naj-
hojniej wspartych tytułów trzy zaj-
mują się tematyką religijną, kolejne
trzy kojarzone są z publicystyką sil-
nie prawicową. Obie grupy dosko-
nale wpisują się w ideologiczne
ramy obozu rządzącego. Czy „Pro-
myczek Dobra” Wydawnictwa Die-
cezji Tarnowskiej – nawet biorąc
poprawkę na kulejący rynek czaso-

pism dla najmłodszych – jest lek-
turą o większej wartości, aniżeli po-
minięty przez program kwartalnik
„Przekrój”? Ocenę należy pozosta-
wić czytelnikom.

Biblioteka Narodowa co roku
publikuje raporty dotyczące stanu
czytelnictwa w Polsce. Od początku
pierwszej dekady nowego milenium
książki nieustannie – choć nieregu-
larnie – traciły swoich odbiorców.
U piewców słowa pisanego jako

najszlachetniejszej ze sztuk ostatnie
badanie powinno wywołać uśmiech,
wszak otwiera je stwierdzenie:
„można odnotować trwałe zatrzy-
manie spadku czytelnictwa, a nawet
niewielki wzrost deklaracji czytel-
niczych”. Tym ciekawszy może
okazać się raport tegoroczny, który
uwzględni okres lockdownu. Warto
cierpliwie poczekać i przekonać się,
jaki będzie czytelnik jutra.

Remigiusz RÓŻAńSKI

Aż trudno uwierzyć, że jedno
niewinne zdjęcie promocyj-
ne przedstawiające wspom-

nianą odtwórczynię roli angielskiej
królowej mogło wywołać takie zamie-
szanie. Oburzenie wzbudza kwestia
czarnej skóry aktorki i zestawienia jej
wizerunku z malarskim przedstawie-
niem drugiej żony Henryka VIII, która
zgodnie ze znanymi nam przekazami
historycznymi miała typowo euro-
pejską karnację. Właśnie to radykalne
odejście od wierności faktom zdener-
wowało internautów. Pojawia się więc

tutaj zasadnicze pytanie – czy decyzja
twórców serialu to podyktowane po-
prawnością polityczną zakłamywanie
brytyjskiej historii czy też mamy tu do
czynienia z wykorzystaniem swobody
twórczej?

Nietolerancyjny świat Netflixa?

Jodie Turner-Smith posiada nie-
zwykły dar przyciągania uwagi właś-
nie ze względu na swoją przynależno-
ść etniczną. Jeszcze zanim pojawiły
się pierwsze informacje o jej udziale
w serialu Channel 5, Netflix zapowie-
dział, że aktorka zagra elfkę w spin-

Czy to nadal anna Boleyn?W świecie filmu od wielu lat toczyła się dyskusja nad obsadza-
niem w rolach niebiałych bohaterów aktorów i aktorek o białej

karnacji skóry. Ta kontrowersyjna tendencja utrzymywała się
stosunkowo długo, lecz dziś obserwujemy jej zupełne przeciw-

ieństwo. Teraz role postaci o europejskich korzeniach proponu-
je się artystom z różnorodnych grup etnicznych. Ostatnio głoś-

no zrobiło się o aktorce Jodie Turner-Smith, która ma wcielić się
w annę Boleyn w miniserialu sieci telewizyjnej channel 5.

Ostatnimi czasy zafascynowały mnie wyboiste losy
programu apollo. chcąc poszerzyć swoją wiedzę na
temat wypraw księżycowych, sięgnąłem po jeden z

wielu dostępnych na księgarnianych półkach repor-
taży. Po skończonej lekturze naszła mnie refleksja

zgoła niezwiązana z kosmicznymi wojażami. Przeczy-
tawszy zaledwie jedną książkę – zgodnie ze statysty-

kami Biblioteki Narodowej – pochłonąłem więcej wo-
luminów niż 60% społeczeństwa.

czytelnik jutra

offie „Wiedźmina”, zatytułowanym
„Blood Origin”. Głosy sprzeciwu nie
przebiły się jednak przez zdecydowa-
ne stanowisko szefów Netflixa, któ-
rzy w głównej serii o przygodach Ge-
ralta z Rivii pozwolili na to, aby se-
rialowy świat zamieszkiwały odrębne
rasowo postaci. Z początku wydaje
się, że zabieg ten ma swoje uzasad-
nienie, ponieważ świat wykreowany
pierwotnie przez Andrzeja Sapkow-
skiego rządzi się zasadami konwencji
fantasy, a więc jest całkowicie fikcyj-
ny. Warto jednak zwrócić uwagę na
to, że polski pisarz stworzył rzeczy-
wistość naznaczoną prześladowania-
mi na tle rasowym.

Jego opowieść to w gruncie rzeczy
historia o zwalczaniu nienawiści wo-
bec odmienności. Doświadczają jej
nie tylko magiczne istoty (takie jak
elfy czy krasnoludy), lecz także mu-
tanty pokroju samego Geralta. W ta-

kim świecie, pełnym agresji i rasiz-
mu, z logicznego punktu widzenia,
nie ma miejsca na zaludnianie każdej
społeczności istotami o różnym po-
chodzeniu etnicznym, gdyż kłóci się
to bezpośrednio z konstrukcją świata
przedstawionego. Jeśli ludzie
wchodzą z elfami w konflikty tylko z
powodu tego, że są inni, to można
założyć, że jest wysokie prawdopodo-
bieństwo na wystąpienie podobnego
nieporozumienia w obrębie ich włas-
nego środowiska. Pogwałcenie tych
kwestii zaburza główne przesłanie
historii Geralta, co może sugerować,
że priorytety twórców były inne niż
te, którymi kierował się Sapkowski.

Kontrowersje i metafory

Sytuacja związana z serialem o
Annie Boleyn okazuje się być z kolei
znacznie bardziej skomplikowana

niż w przypadku „Wiedźmina”. Tam
argument związany z konwencją ga-
tunkową fantasy pozwala bardzo
często zamknąć tego typu dyskusje.
Channel 5 zdecydowało się jednak
wyprodukować serial otwarcie
określany mianem „historycznego”.
Jawne zaprzeczenie faktom powinno
mieć zatem sensowne wytłumacze-
nie, gdyż w dzisiejszej rzeczywistoś-
ci, nastawionej na finansowy zysk,
obserwujemy nadużywanie wolności
twórczej. Choć oczywiście każdy
tekst kultury jest dziełem fikcji to
często podlega prawom gatunko-
wym. Serial Channel 5 nie ma być
opowieścią fantasy, a historią osa-
dzoną w konkretnych realiach. Pro-
ducenci oraz scenarzyści mają oczy-
wiście wolną wolę i mogą podejmo-
wać takie decyzje, które najbardziej
im odpowiadają. Ostatecznie wszyst-
ko sprowadza się jednak do regu-



czerwca kończy się kontrakt, który do
dziś nie został przedłużony. Brosz
miałby przybyć do Poznania wraz z
Arturem Płatkiem, niezwykle szano-
wanym dyrektorem sportowym. O po-
tencjalnym powrocie Macieja Skorży
informował między innymi Radosław
Nawrot z portalu Interia. Kult tego
trenera jest w Poznaniu ogromny. Ki-
bice mają w pamięci zdobyte przez
niego w 2015 roku mistrzostwo Pol-
ski, zapominając o tym, jak rozpoczął
sezon po wielkim sukcesie. Co gdyby
jednak znów zwrócić się w kierunku
bałkańskim? Gdyby odejść od pol-
skiej myśli szkoleniowej i zaufać ko-

lejnemu trenerowi znad Adriatyku, tak
jak zaufano Nenadowi Bjelicy?

Słoweniec wkracza do akcji

Tym, którego podsunąłbym Lecho-
wi, jest Simon Rožman. To młody,
słoweński szkoleniowiec, który ostat-
nio pracował w chorwackiej Rijece.
Odszedł niedawno, 27 lutego, po serii
słabszych wyników i porażce z Hajdu-
kiem Split. Z przeciętnego zespołu,
mającego mocarstwowe plany bez po-
krycia, zmontował ekipę, która zagrała
w fazie grupowej Ligi Europy. Awans
Rijeki był nawet bardziej szokujący

niż ten Kolejorza! 37-latek w każdym
klubie, w którym pracował, osiągał
wysoką średnią punktów na mecz. W
Rijece 1,78 (60 spotkań), w Domzale
1,74 (134), a w Celje – 1,64 (58).

Słoweniec to bez wątpienia szkole-
niowiec, który potrafi zrobić coś z ni-
czego. Jest niezwykle charyzmatycz-
ny i pracowity, co podkreśla w roz-
mowie z nami Angelco Ketzman –
dziennikarz HNTV i gospodarz pod-
castu „Utakmicu po utakmicu”.

– Simon Rožman to młody, utalen-
towany, pracowity i pełen energii tre-
ner. Jedna anegdota mówi o nim bar-
dzo dużo. Podczas pierwszego loc-

Wielu kibiców, ekspertów i
dziennikarzy związanych z
poznańskim futbolem jest
raczej zgodna – era Dariu-

sza Żurawia w Kolejorzu
dobiega końca. Im szyb-
ciej klub rozstanie się ze

szkoleniowcem z Wielunia,
tym lepiej dla drużyny. Po-
jawia się jednak pytanie o

to, kto powinien przejąć
zespół z Bułgarskiej? Dys-
kusje wśród fanów są nie-
zwykle żywe, dlatego do-
rzucam do puli kandyda-

tów Simona rožmana, tre-
nera – w mojej opinii –

skrojonego pod Lecha.

Zespół pod dowództwem Dariu-
sza Żurawia nie funkcjonuje
dobrze już od kilku miesięcy.

Gra Kolejorza wygląda katastrofalnie.
Nie widać w niej ani pomysłu, ani tak-
tyki. Najlepszym przykładem niepo-
radności poznaniaków był ćwierćfinał
Pucharu Polski, w którym będący w
kryzysie Raków Częstochowa dosko-
nale taktycznie rozczytał Lecha, nie
dając mu żadnych szans na awans.
Mając na uwadze tak fatalny, niemalże
skończony już sezon, kibice domagają
się rychłych zmian w klubie. A skoro te
raczej nie nastąpią na najważniejszych
stanowiskach, lud domaga się głów tre-
nera i dyrektora sportowego. I to
całkiem słusznie.

Piszący dla „Przeglądu Sportowe-
go” autor, kryjący się pod pseudoni-
mem Janekx89, podał, że zmiana tre-
nera w Lechu ma niemal na pewno
nastąpić w lipcu. Wśród przewidywań
i marzeń kibiców dominują trzy na-
zwiska: Fornalik, Brosz i Skorża.
Pierwszemu z nich, czyli obecnemu
szkoleniowcowi Piasta Gliwice 30
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lującej cały projekt wizji. Warto mieć
na uwadze, że powinna być ona wy-
kalkulowana tak, aby produkt przy-
niósł jak największy dochód.

Kontrowersje przynoszą serialowi
rozgłos, co na pewno przełoży się na
dużą oglądalność. Możliwe, że de-
cyzje obsadowe to po prostu kolejna
próba realizacji założeń poprawności
politycznej, która nie niesie za sobą
wartości artystycznych. Zdecydo-
wanie najciekawszą koncepcją jest
ta mówiąca o tym, że aktorka stano-
wi składnik filmowej metafory. Ki-
nematografia, sięgając do czasów
minionych, posługuje się często his-
torią do opisu aktualnej rzeczywis-
tości. Opowieść o będącej ofiarą
swojego okrutnego męża Henryka
VIII (w tej roli Mark Stanley –
biały mężczyzna) Annie Boleyn
(czarnoskóra aktorka) zdaje się być
w tym ujęciu idealnym gruntem, na
którym można przedstawić cały
czas funkcjonującą wzajemną nie-
chęć ludzi różnej proweniencji w
postkolonialnym świecie.

Odpowiedzialność za zmiany
Bez względu na to, która z wymie-

nionych wersji jest tą prawdziwą, nie
można uciekać od refleksji nad kon-
sekwencjami swoich działań. Wiedza
o przeszłości nie jest dzisiaj atrakcyj-
na, a zasięg oddziaływania kina już
dawno okazał się szerszy niż badań
naukowych. Istnieje niebezpieczeń-
stwo, że radykalne zmiany na pozio-
mie faktograficznym wpłyną nega-
tywnie na świadomość historyczną.
Także środowiska dotknięte przez ra-
sizm mogą odebrać sam serial nega-
tywnie – w końcu czarnoskóra postać,
nawet tak charyzmatyczna i silna jak
Boleyn, będzie w nim pokazana jako
ofiara białego człowieka.

Ingerowanie w tkankę historii czy
tożsamość bohaterów jest dopusz-
czalne, lecz powinno być finalnie
przedstawione z odpowiednim wy-
czuciem, a to (podobnie jak branie
odpowiedzialności za swoje wybo-
ry) w dzisiejszych czasach towar
deficytowy.

Mateusz DREWNIAK
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Jodie Turner-Smith w roli Anny Boleyn
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Skrojony pod Lecha?

Dobry kandydat?

kdownu, wiosną, trafił na kwarantan-
nę. Zamienił wtedy biuro dyrektora
sportowego klubu w swoją sypialnię.
Mieszkał tam około 15 dni, aby móc
przez okno oglądać wszystkie trenin-
gi. To szkoleniowiec, który twardo
stąpa po ziemi. Kiedy widzi problem
w zespole, sam rozwiązuje go za po-
mocą wszelkich środków. To praw-
dziwy lider mający posłuch w szatni
– opowiada dziennikarz.

Pasuje do koncepcji

Jedną z najważniejszych rzeczy dla
Lecha jest wprowadzanie do zespołu
młodzieży. Rožman w tej kwestii
świetnie sobie radzi. – Podczas swoje-
go pobytu w Rijece, w ciągu około 1,5
roku kontynuował dobrą pracę swoje-
go poprzednika Igora Biščana i dawał
szansę lokalnej młodzieży – Ivanovi
Lepinjicy i Hrvoje Smolčićowi. Wpro-
wadził do jedenastki bramkarza –
Pandura (trafił do Serie A), później na
tej pozycji zagrał kolejny utalentowa-
ny dzieciak Ivan Nevistić (podpisał
kontrakt z Dinamo, przeniesie się tam
latem). Dał szansę Štefuljowi (wyje-
dzie tego lata do Dinamo w pakiecie z
Nevisticiem), Brautowi i Galešićowi.
Jak widać, jest fanem dawania szansy
młodym zawodnikom, których później
Rijeka sprzedaje za dobre pieniądze –
mówi nam chorwacki dziennikarz.

Czy Słoweniec będzie jednak zainte-
resowany posadą w Poznaniu? Według
Ketzmana – tak. – Wszystko zależy od
tego, jaka jest wizja i długoterminowe
cele klubu. Lech to świetna, szanowana
marka w Europie, choć ten sezon nie
jest wspaniały. Jeśli jest plan, aby wal-
czyć o pozycje gwarantujące europej-
skie rozgrywki, to myślę, że może to
być dla niego interesujące. Zwłaszcza
teraz, kiedy będzie miał czas na pozna-
nie zespołu i przygotowanie się do ko-
lejnego sezonu – komentuje Chorwat.

Pozostaje nam jednak czekać do lip-
ca i obserwować dalsze ruchy Kolejo-
rza. Oby korzystne dla zespołu.

Kacper BAGROWSKI
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Nieobojętni antybohaterowie
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Travis Bickle to protagonista
„Taxi Drivera”, który pragnie
usunąć z nowojorskich ulic całe

„robactwo” grzesznego miasta. Ten
wietnamski weteran nie potrafi odnaleźć
się w nowej, zastanej rzeczywistości. Z
jednej strony współczujemy mu, gdy
walczy z bezsennością i demonami prze-
szłości. Kibicujemy – gdy ten, w dosyć
nieumiejętny sposób, próbuje podbić
serce pracowniczki komitetu wyborcze-
go. Rozumiemy też, dlaczego chce po-
móc nieletniej prostytutce zarabiające na
życie na ulicy. Jednak gdy postanawia
krwawo rozprawić się z jej stręczyciela-
mi oraz resztą zła kryjącego się w ryn-
sztokach miasta – dostrzegamy jego sza-
leńczą i niebezpieczną stronę. Czujemy,
że w głębi duszy, mimo rozbicia, jest
przecież dobry. Jego utopijne marzenia
przysłaniają jednak brutalną rzeczywis-
tość nawet nam – widzom, bowiem
samo zakończenie filmu Scorsese wyda-
je się zbyt idealne, by mogło być praw-
dziwe.

W „V jak vendetta” w reżyserii Jame-
sa McTeigue’a antagonista jest żądnym
zemsty rewolucjonistą, który pod tajem-
niczą maską XVII-wiecznego rebelianta
kryje w sobie ludzką tragedię. V (Hugo
Weaving) to postać żyjąca w dystopijnej
przyszłości Londynu. Niegdyś torturo-
wany i potwornie okaleczony, powraca
po latach niczym Monte Christo, by od-
prawić długo wyczekiwaną vendettę na
okrutnym systemie władzy. To postać
skrajnie niejednoznaczna: morderca
mszczący się za śmierć niewinnych

oraz manipulator, który wpierw ratuje
dziewczynę przed gwałtem, by później
okrutnie ją więzić i wykorzystać w swo-
im planie wysadzenia budynku brytyj-
skiego parlamentu. Evey (Natalie
Portman) przeżywa piekielne doświad-
czenia, jakie zgotował jej V, lecz dzięki
temu staje się nieskazitelna i wyzwolo-
na od wszelkich lęków. V to buntownik
walczący z totalitaryzmem o gloryfiko-
waną wolność. Idealista, który potrafi
kochać i niszczyć z równie niepohamo-
waną siłą.

Antybohater jako uparty i egoistyczny
konformista, może być jednocześnie
niesamowicie zabawny. Taki jest
Dwight Schrute (Rainn Wilson) z „The
Office”, nieprzyjemny kolega z pracy,
którego biurko zawsze stoi zbyt blisko
twojego, a każde jego spojrzenie prze-
pełnione jest pogardą i wyższością.
Przedsiębiorczy w zawodzie i konkretny
w damsko-męskich kontaktach, stanowi
karykaturę pnących się na szczyt „kor-
poszczurów”. Mimo iż nie posiada
umiejętności społecznych i ma trudności
z nawiązywaniem zdrowych relacji,
Dwight to jedna z najbardziej uwielbia-
nych postaci amerykańskiej telewizji. W
bystrym, cynicznym i nieprzewidywal-
nym pracowniku firmy papierniczej kry-
je się dla wielu prawdziwy przyjaciel.

Jedną z najlepszych współczesnych
sylwetek serialowych detektywów nie
jest wcale Sherlock Holmes, lecz Rust
Cohle (Matthew McConaughey) – mag-
netyczny antybohater serialu „True De-
tective”. Rust to z jednej strony cier-
piący na ból istnienia mizantrop, który
w każdym człowieku potrafi odnaleźć

pokłady zła. Z drugiej, to cierpiący
mężczyzna, którego życie naznaczone
jest widmem śmierci ukochanej córki
oraz rozpadem małżeństwa. Przeraźli-
wie samotny i nieszczęśliwy, szczery do
bólu i skłonny do autodestrukcji. Jedyne
co nadaje jego życiu resztki sensu, to
policyjne śledztwa, które pozwalają mu
zajrzeć do głowy groźnych zbrodniarzy.
Człowiek-paradoks, który dopiero po
spojrzeniu w oczy śmierci dostrzega, iż
w odwiecznym boju światła z ciemno-
ścią, to dobro ma szansę wygrać.

Antagonistą serialu „You” jest cza-
rujący właściciel nowojorskiej księgarni
– Joe Goldberg (Penn Badgley). Anoni-
mowy w internecie, jak i w życiu, wyda-
je się być nieszkodliwy. Jest skromnym,
doświadczonym przez życie chłopa-
kiem, który wolne chwile lubi spędzać
w… piwnicy. Skrywa tam dźwiękosz-
czelną szklaną klatkę, w której zamiast
drogocennych białych kruków trzyma
swoje ofiary. Tak, Joe to seryjny mor-
derca – wydaje się jednak, że nie jest on
mordercą z wyboru. Nie jest mistrzem

krwawych zbrodni, a wszelkie niecne
postępki robi z miłości – a przynajmniej
tak mu się wydaje. Joe postrzega uczu-
cia w spaczony sposób, jest obsesyjnym
stalkerem, którego żądzę stanowi pełnia
kontroli nad życiem swojej wybranki.
Bywa skrajnie irytujący, popełnia szere-
gi błędów i zdarza mu się zabić – lecz
mimo tego, wytwarza wokół siebie
pewną aurę niewymuszonej sympatii.
Od miłości do w pełni uzasadnionej nie-
nawiści – to widzowie czują do Joego.

Daria SIENKIEWICZ

Trochę inna królowa

Pierwsza od kilku lat zmiana
składu Unii Leszno stała się faktem.
W minionym roku z drużyny odeszli
Dominik Kubera i Bartosz Smek-
tała. Odkąd obaj żużlowcy ukończy-
li 21 lat, ich pozycja w zespole
uległa pogorszeniu. Skład seniorski
był na tyle dobrze poukładany, że
zabrakło miejsca dla tych zawodni-
ków. Młodszy z nich, Kubera, zasilił
obóz lubelskiego Motoru, natomiast
Smektała – częstochowskich Lwów.
Nowością w ekipie leszczynian jest
Jason Doyle. Choć Australijczyk za-

domowił się w Częstochowie, w
tym sezonie będzie reprezentował
biało-niebieskie barwy.

Gorzowski optymizm

W powtórzeniu, a może nawet po-
prawie, wyczynu z zeszłego sezonu
gorzowianom pomóc ma „Słowak
marnotrawny”, czyli wracający do
klubu po dwóch latach przerwy
Martin Vaculík. Dodając do niego
mistrza świata Bartosza Zmarzlika,
solidnego Szymona Woźniaka i de-
biutującego w serii Grand Prix An-
dersa Thomsena, jasno widać, że

Stal ma argumenty w walce o naj-
wyższe cele. Zagadką wydaje się
formacja juniorska, którą tworzyć
będą Wiktor Jasiński i Kamil No-
wacki, a także pozycja zawodnika
do 24. roku życia. W tym przypadku
najprawdopodobniej dojdzie do ry-
walizacji wychowanka klubu Rafała
Karczmarza z duńskim talentem
Marcusem Birkemose.

Wrocławskie nadzieje na złoto

Kevlar Betardu Sparty założy w
tym sezonie Artiom Łaguta. Trzeba
przyznać, że skład seniorski klubu

wygląda znakomicie. Mistrz Polski
Maciej Janowski, były mistrz świata
Tai Woffinden, jego rodak, Brytyj-
czyk, Daniel Bewley, a także Gleb
Czugunow – każdy z nich, kiedy to
konieczne, może pociągnąć cały ze-
spół. Do finalnego sukcesu potrzeb-
ne będą z pewnością punkty junio-
rów, a tutaj sytuacja w drużynie z
Wrocławia nie jest już tak kolorowa.
Co prawda bracia Curzytek czy
Przemysław Liszka pokazali w kil-
ku ubiegłorocznych biegach, że po-
trafią się ścigać. Należy jednak pa-
miętać, że mieli wtedy obok siebie
świetnego Czugunowa.

Zmiana na gorsze

Zielona Góra co roku doświadcza
niemałej metamorfozy, teraz jednak
przeszedł przez nią swoisty armage-

don. Drużynę opuściła niemal
połowa zawodników – Martin Vacu-
lík, Michael Jepsen Jensen, Norbert
Krakowiak i Antonio Lindbaeck. Na
ich miejsce pojawili się Max Fricke,
Matej Žagar, Václav Milík oraz Kac-
per Grzelak. Wydaje się, że będzie
to kolejny sezon Falubazu bez suk-
cesów. Choć już w ubiegłym roku
skład był niezwykle budżetowy, te-
goroczny wygląda jeszcze gorzej.
Mimo to znów największy problem
stanowić może sekcja juniorska,
gdyż poprzedni żużlowcy albo ode-
szli z zespołu, albo ukończyli 21 lat.

Uwolnić Lwy

W tym sezonie dużym atutem
częstochowian będzie z pewnością
formacja juniorska, która wielu jawi
się jako najmocniejsza w Polsce,

Transferowy armagedon
Okres transferowy w PGe ekstralidze jest zawsze gorący. Ten przed tegorocznym

sezonem rozpoczynającym się 4 kwietnia również obfitował w wiele intrygujących
momentów.„Zdrada”Vaculíka, odejście Kubery i Smektały czy rozstanie Kasprzaka

ze swoim wieloletnim klubem to tylko niektóre z nich.

Są antypatyczni, dwuznaczni moralnie i kontrowersyjni.
Bywają cynikami, egocentrykami, a nawet szaleńcami. Na

swoim koncie mają wiele grzeszków, a ich idee oraz wizje
często zakrawają o utopijną obsesję czy nierealne do zrea-

lizowania cele. a jednak my – widzowie, wbrew wszelkiej
logice, darzymy ich ogromną dozą sympatii. Mowa o seria-

lowych i filmowych antybohaterach, którym po cichu
życzymy happy endu. Dlaczego? Niepozbawieni skaz wy-

dają nam się naturalni i zwyczajnie bliżsi temu, co ludzkie.

Dwuznacznie intrygujący
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przede wszystkim za sprawą Jakuba
Miśkowiaka. Klub postawił na mie-
szankę młodości z doświadczeniem.
Pozostawiono Leona Madsena i
Fredrika Lindgrena, czyli dwie
główne armaty Włókniarza od kilku
lat. Dołączono zaś do nich Bartosza
Smektałę i Kacpra Worynę. Ta
dwójka efektownie jeżdżących Pola-
ków powinna cieszyć oko nie tylko
fanów Lwów. Formację seniorską
uzupełni duński talent – Jonas Jep-
pesen, przy którym ze względu na
niewielkie doświadczenie na wyso-
kim poziomie należy postawić znak
zapytania.

Lubelskie nadzieje

Motor Lublin jest kolejnym klu-
bem w Ekstralidze, który przeszedł
niemałą zmianę. Jego skład
dosłownie wywrócił się do góry no-
gami. Z drużyny odeszli Matej Ža-
gar, Jakub Jamróg, Paweł Miesiąc i
Oskar Bober. Najlepszym „łupem”
Koziołków wydaje się Dominik Ku-

bera, który postanowił opuścić
Leszno. Do zespołu dołączyli także
Krzysztof Buczkowski, Mateusz
Cierniak i Dawid Lampart. W tym
roku ekipa na papierze wygląda na
mocną – wielu doświadczonych za-
wodników zasiliło drużynę lub było
w niej już wcześniej.

Ten sam, ale inny Grudziądz

Pomimo niewielu transferów do
Grudziądza wydaje się, że trzon
tamtejszej drużyny uległ diametral-
nej zmianie. Odeszło z niej dwóch
kluczowych, kojarzonych przez
długi czas z tym miastem, zawodni-
ków – Krzysztof Buczkowski i Ar-
tiom Łaguta. Ich miejsce zajęli Nor-
bert Krakowiak oraz Krzysztof
Kasprzak, który po wielu sezonach
w Stali Gorzów postanowił zmienić
barwy. Pod znakiem zapytania
wciąż pozostaje jednak kwestia ju-
niorów, gdyż oficjalnie w zespole
jest jedynie dwóch – Kacper Łobo-
dziński i Denis Zieliński.

Trudne życie beniaminka
EWinner Apator Toruń poprzedni

sezon spędził w 1. Lidze Żużlowej.
Mając w składzie braci Holder oraz
Polaków – Adriana Miedzińskiego i
Tobiasza Musielaka, po rocznym roz-
bracie z elitą zapewnił sobie powrót
do Ekstraligi. Aniołów nie można od

razu skazywać na pożarcie. Repre-
zentuje ich jeden z lepszych zawod-
ników do lat 24. – Robert Lambert, a
także wykupiony z Wybrzeża
Gdańsk, świetnie rokujący junior Ka-
rol Żupiński. Promykiem nadziei jest
dla drużyny zeszłoroczna forma Jac-
ka Holdera. Problemem może być

jego starszy brat, Chris, a także pol-
ska część ekipy, którą tworzyć bę-
dzie, oprócz Miedzińskiego i Musie-
laka, powracający do Torunia Paweł
Przedpełski.

Marta KOTECKA
Emilia RATAJCZAK
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Byki znów chcą zdobyć złoto

Historia rozdarcia

Kontrowersyjna biografia przepisem na film
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uchwycono w obrazie Holland. Pro-
dukcja to także opowieść o doli wy-
bitnych lekarzy, którzy nigdy nie
mieli okazji otrzymać profesjonal-
nego wykształcenia medycznego.

Warto wspomnieć, że fenomen
postaci Jana Mikolášeka związany
jest także z egalitarnym charakte-
rem jego usług. Często działał pro
bono służąc zarówno diagnozą, jak i
pomocą materialną. Jego praktyka
wychodziła również ponad podziały
polityczne. Wzywali go do siebie

zarówno wysoko postawieni
działacze związani z partią NSDAP,
jak i ludzie sztuki pokroju czeskie-
go kompozytora Josefa Foerstera.

„Szarlatan” stanowi wielowymia-
rowy obraz relacji człowieka z na-
turą. Jest to szczególnie aktualne w
świetle ostatnich zdarzeń. Produk-
cja powróciła na ekrany polskich
kin studyjnych w czasie rozluźnie-
nia reżimu sanitarnego związanego
z panującą pandemią COVID-19.
Jak podsumowuje sama Agnieszka

Holland w spocie opublikowanym
przez GUTEK FILM: „Ten film,
może dlatego, że nie udziela żad-
nych łatwych odpowiedzi, że stawia
pytania jest w jakimś sensie – lecz-
niczy (…) przez to, że pokazuje
całą złożoność natury ludzkiej i
świata pomoże nam zmierzyć się
również z tym, gdzie jesteśmy dzi-
siaj.”. W nawiązaniu do słów
reżyserki „Szarlatan” to wizualne
remedium działające ku pokrzepie-
niu serc współczesnych widzów.

Dramat biograficzny „Szar-
latan” prezentuje szerszej
publice sylwetkę i losy le-

karza, Jana Mikoláška. Główna linia
narracyjna pochodzi z czasów, gdy
Mikolášek jest w kwiecie wieku i
prowadzi własną klinikę. Natomiast
w retrospektywnych wstawkach
widz zapoznaje się z początkami ka-
riery młodego lekarza oraz jego pro-
weniencją. W rolę tytułowego szar-
latana wcieliło się dwóch aktorów –
Ivan i Josepf Trojanowie. Poprosze-
nie aktorów, których łączy relacja
ojciec-syn o zagranie tej samej
postaci, umożliwiło zachowanie nie-
spotykanej ciągłości w kreacji
postaci czechosłowackiego zielarza.
Holland jednak rezygnuje z chrono-
logicznego ukazania wydarzeń.
Wątki pochodzące z różnych faz
życia bohatera przeplatają się nieu-
stannie podczas godziny i 58 minut
seansu. Pojawiają się sceny przed-
stawiające drogę edukacji i pierwszy
debiut, moment rozkwitu kariery
Mikoláška oraz jej zmierzch. Przy-
wołanie wątków z początków
działalności lekarza jest kluczowe
dla zrozumienia wielowymiarowoś-
ci i problematyki protagonisty. W
praktyce jednak podczas seansu
można odczuć lekki dysonans poz-
nawczy. Akcja filmu niekiedy w
połowie rozpoczętego wątku bez
wyraźniejszego punktu łączącego
wraca do zdarzeń z przeszłości.

Główny bohater to autentyczna
postać czeskiego uzdrowiciela, któ-
rego rozsławił w Europie dar stawia-
nia precyzyjnej diagnozy. Urodzony
w Rokycanach w latach 80. XIX

wieku podąża śladami ojca,
zagłębiając się w tajniki zawodu
ogrodnika. Pomaga przy pielęgnacji
włości austriackiego ministra z dy-
nastii Habsburgów – Rajnera Ferdy-
nanda. Właśnie na dworze arcyksię-
cia po raz pierwszy spotyka się z
medycyną alternatywną i wbrew
woli rodziny podejmuje staż u zie-
larki, niejakiej Pani Mühlbacher.
Kobieta przyjmuje młodego adepta i
uczy, w jaki sposób wystawiać diag-
nozę w oparciu o próbki moczu.
Wiedzę nabytą jako ogrodnik Miko-
lášek potrafi umiejętnie przetranspo-
nować na grunt medycyny, co osta-
tecznie przesądza o jego pierwszym
sukcesie. Za pomocą maści ziołowej
zdołał uchronić członka swojej ro-
dziny od amputacji całej nogi, która
za sprawą rozprzestrzeniającej się
gangreny była spisana przez chirur-
gów na straty.

Postać Jana Mikoláška sprawia
wrażenie rozdartej pomiędzy swoją
naturą a powołaniem. Holland wy-
kreowała nieszablonowy wizeru-
nek, w którym ścierają się dwa
światy: pobożnego filantropa i ego-
tycznego dyktatora. Skrajności defi-
niują to, kim jest główny bohater
„Szarlatana”. Część jego tożsamo-
ści widz poznaje przez pryzmat pra-
cy zawodowej, druga odsłaniana
jest w scenach obrazujących życie
prywatne zielarza. Historia podszy-
ta jest tragizmem, u którego pod-
nóża stoją realia wojenne. Akcja
dramatu, podobnie jak w innych
produkcjach Agnieszki Holland,
osadzona jest w rzeczywistości dru-
giej połowy XX wieku. Mikolášek
spotyka się z niesprawiedliwością
ze strony prawa, co doskonale

Nowy film agnieszki Holland„Szarlatan”zadebiuto-
wał w lutym 2020 roku na Międzynarodowym Festi-

walu Filmowym w Berlinie. Został nominowany jako
reprezentant czeskiego kina w kategorii najlepszego
filmu międzynarodowego do tegorocznych Oscarów.

czym produkcja zasłużyła sobie na honory?
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Żeby wymienić wszystkie
sukcesy, które udało jej

się osiągnąć, trzeba by kil-
ku dni, jeśli nie tygodni.

Mowa o claudii Pechstein,
jednej z najbardziej uty-

tułowanych panczenistek
na świecie. choć Niemka
nie prezentuje już takiej

formy jak jeszcze kilka lat
temu, nadal należy do

grona gwiazd łyżwiarstwa
szybkiego. Od niespełna
dwóch lat trenuje wspól-
nie z polską kadrą. Mimo
iż nie reprezentuje biało-
czerwonych braw, nie boi

się mówić o Polsce jak o
drugim domu.

Każdemu, nawet laikowi, na-
zwisko Pechstein bez-
sprzecznie kojarzy się z

łyżwiarstwem szybkim. Liczba suk-
cesów, które Niemka ma na swoim
koncie, wprawia w osłupienie. Nieje-
den sportowiec marzy o chociażby
części tytułów, które zdobyła. Podob-
nie jak w innych sportach, zwycię-
stwa, medale i puchary nie wzięły się
znikąd. Do ich osiągnięcia potrzebna
była wytrwałość, niezliczona liczba
wyrzeczeń i odrobina talentu. Bez
pracy już od najmłodszych lat nic nie
byłoby jednak możliwe.

Pasmo sukcesów

Claudia Pechstein przygodę z
łyżwiarstwem rozpoczęła w wieku 3
lat. Gdy miała 9 lat, wzięła udział w
pierwszym treningu łyżwiarstwa
szybkiego. Po raz pierwszy pojawiła
się na zawodach międzynarodowych
w 1988 roku. Wystartowała na Mist-
rzostwach Świata Juniorów w Seulu.
Tam, jako 16-latka, zdobyła srebrny
medal w wieloboju.

Cztery lata później zadebiutowała
na Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich w Albertville, podczas których
zajęła trzecie miejsce w biegu na
5000 metrów. Pierwsze olimpijskie
złoto zdobyła w Lillehammer dwa
lata później, triumfując w wyścigu
na tym samym dystansie. Podczas
zawodów w Nagano w 1998 roku
udało jej się obronić tytuł mistrzyni

olimpijskiej. Wówczas pokonała
swoją reprezentacyjną koleżankę o
zaledwie 0,04 sekundy.

Dotychczas Niemka na igrzyskach
startowała siedmiokrotnie. Marzy
jednak o tym, by wziąć udział w ko-
lejnej imprezie i wyrównać rekord
Noriakiego Kasaiego. W sumie
Pechstein z IO przywiozła dziewięć
medali – pięć złotych, dwa srebrne i
dwa brązowe.

Z kolei na mistrzostwach świata
panczenistka zdobyła 41 krążków, w
tym 6 złotych, 21 srebrnych i 14
brązowych, co daje jej szóste miejsce
w klasyfikacji wszechczasów. Pierw-
szy tytuł wywalczyła w Hamar w
1996 roku. W wyścigu na 5000 met-
rów udało jej się sięgnąć po medal z
najcenniejszego kruszcu. Z tej samej
imprezy przywiozła też dwa srebrne
krążki – jeden z biegu na 1500 met-
rów, drugi ze startu na 3000 metrów.

Od tamtej pory do 2008 roku z
każdych mistrzostw świata Niemka
wracała z chociaż jednym medalem
wywalczonym w rywalizacji indywi-
dualnej. Nie udało jej się tego nieste-
ty powtórzyć na MŚ w Nagano.
Wówczas zdobyła jedynie brąz w
biegu drużynowym.

Ponadto Pechstein 31 razy wygry-
wała zawody Pucharu Świata indy-
widualnie oraz drużynowo. W impre-
zie tej rangi zadebiutowała 23 listo-
pada 1991 roku, zajmując 21. miejs-
ce w biegu na 1500 metrów. Długo
nie czekała, aby stanąć na podium,
ponieważ już osiem dni później wy-
walczyła drugą lokatę w wyścigu na

3000 metrów. Pucharowego zwycię-
stwa trzeba było natomiast wypatry-
wać nieco dłużej. Po raz pierwszy
zatriumfowała 9 grudnia 1995 roku.

Niemce udało się trzykrotnie zwy-
ciężyć w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Świata na dystansie 3000 i
5000 metrów. Była bliska zdobycia
kolejnych Kryształowych Kul, gdyż
na podium cyklu stawała wielokrot-
nie.

Czarna karta

Po Mistrzostwach Świata w lutym
2009 roku Międzynarodowa Unia
Łyżwiarska oskarżyła Pechstein o
stosowanie dopingu i zawiesiła ją na
dwa lata. Co ciekawe podstawą dys-
kwalifikacji nie był bezpośrednio po-
zytywny wynik testu dopingowego,
lecz zbyt duża liczba retykulocytów
we krwi. Tak wysoki poziom mógł
być spowodowany stosowaniem za-
bronionych środków, takich jak EPO
lub nielegalną transfuzją krwi. Nie-
mka była pierwszym sportowcem,

który został wykluczony z zawodów
bez pozytywnego wyniku badania
antydopingowego.

Pechstein nigdy nie pogodziła się
z decyzją podjętą przez ISU i od po-
czątku próbowała udowodnić swoją
niewinność. Nieprawidłowości we
krwi tłumaczyła genetyką – jej oj-
ciec od lat miał podobne wyniki ba-
dań. Ani Międzynarodowy Trybunał
Arbitrażowy w Lozannie, ani Fede-
ralny Sąd Najwyższy Szwajcarii nie
zmieniły jednak pierwotnego wyro-
ku.

W związku z tym Niemka nie
mogła wystartować na Igrzyskach
Olimpijskich w Vancouver. Taka sy-
tuacja wpłynęła na jej życie sporto-
we i osobiste. W 2010 roku pancze-
nistka przeszła załamanie nerwowe.
Na lód powróciła jednak rok później,
zdobywając na MŚ brązowy medal
w biegu na 5000 metrów.

Pechstein do dziś walczy o swoje
prawa przed wymiarem sprawiedli-
wości. W 2016 roku domagała się
przed niemieckim sądem apelacyj-

nym odszkodowania w wysokości 5
milionów dolarów za niesłuszną i
niezgodną z zasadami decyzję ISU.
Pozew panczenistki został jednak od-
rzucony. Wówczas jej prawnik
ogłosił, że złoży skargę do Federal-
nego Trybunału Konstytucyjnego
Niemiec.

Dyskwalifikacja odbiła się nie tyl-
ko na życiu sportowym czy osobis-
tym łyżwiarki, ale także zawodo-
wym, ponieważ Pechstein na stałe
pracuje w niemieckiej policji. Po
ogłoszeniu dwuletniego wykluczenia
wszczęto przeciwko niej postępowa-
nie dyscyplinarne, które na szczęście
zostało umorzone w sierpniu 2010
roku.

Czas na Polskę!

Od prawie dwóch lat Claudia
Pechstein trenuje wspólnie z polską
kadrą. 49-latka dołączyła do naszych
łyżwiarzy po decyzji trenera repre-
zentacji Niemiec, który poinformo-
wał ją, że nie wyobraża sobie ich
współpracy i wręcz nie ma ochoty na
wspólne treningi. W związku z tym
światowa gwiazda panczenów za-
częła szukać innego ośrodka szkole-
niowego, gdzie będzie mogła spokoj-
nie przygotowywać się do ósmego
startu na IO.

I tak Pechstein rozpoczęła przygo-
dę w naszym kraju. Niemka już w
2018 roku spędziła dwa tygodnie na
wspólnych obozach z polskimi repre-
zentantami. Teraz współpraca jest
jednak dużo bliższa. Łyżwiarka sama
mówi, że czuje się u nas jak w domu
i, choć nie występuje w biało-czer-
wonych barwach, jej teamem jest
Polska.

Treningi z legendą łyżwiarstwa
szybkiego są jednak przede wszyst-
kim ogromną szansą dla polskiej
kadry. Młodzi zawodnicy mogą czer-
pać z ogromnej wiedzy i doświad-
czenia 49-latki podczas wspólnych
przygotowań.

Niemka od początku jest pod
ogromnym wrażeniem tego, jak
ciepło została przyjęta w naszym
kraju. Najbardziej w polskiej repre-
zentacji ceni sobie otwartość i
uczynność, ale także profesjonalizm
naszych zawodników oraz trenerów.
Cieszy się, że może przygotowywać
się z osobami, które na każdy trening
przychodzą zmotywowane i gotowe
do ogromu pracy. Pechstein bardzo
ceni sobie takie podejście, ponieważ
myśli tak samo.

Julia JUREK
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Od prawie dwóch lat Claudia Pechstein trenuje
wspólnie z polską kadrą. 49-latka dołączyła do
naszych łyżwiarzy po decyzji trenera reprezen-

tacji Niemiec, który poinformował ją, że nie wyobraża sobie
ich współpracy i wręcz nie ma ochoty na wspólne treningi.
W związku z tym światowa gwiazda panczenów zaczęła szu-
kać innego ośrodka szkoleniowego, gdzie będzie mogła
spokojnie przygotowywać się do ósmego startu na IO.

Niemiecka legenda na polskim lodzie

Wspólny polsko-niemiecki trening


