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Działania rządu wydają się
zmierzać do uzyskania

monopolu na różnych po-
lach. Począwszy od przeję-

cia Polska Press, poprzez
nadmierną konsolidację
spółek skarbu państwa,

objawiającą się przyzna-
waniem intratnych stano-

wisk kierowniczych lu-
dziom wiernym obozowi

władzy. Ostatnie rewelacje
dotyczące działań i prze-

szłości prezesa PKN Orlen
są doskonałym

przykładem tego, jak
działa państwo PiS. Czy na
naszych oczach tworzy się

oligarchia?

Prawo i Sprawiedliwość doszło
do władzy, zapowiadając
rychłe rozprawienie się z „ko-

lesiostwem” i przekrętami, których
miał masowo dopuszczać się poprzed-
ni rząd. Szumne zapowiedzi „prawdzi-
wego” uzdrowienia społeczeństwa i
aparatu państwa okazały się dalekie od
rzeczywistości. Co otrzymaliśmy w
zamian? Po niemal sześciu latach
rządów Zjednoczonej Prawicy żyjemy
w kraju, w którym bywa, że nie liczą
się kwalifikacje i dokonania, lecz
posłuszeństwo wobec jedynej słusznej
opcji. Lekką ręką wydaje się kultowe
już 70 milionów złotych na wybory,
które nigdy nie doszły do skutku. Na
potrzeby propagandy sukcesu realizuje
się kuriozalne inwestycje w postaci
przekopu Mierzei Wiślanej lub budo-
wy Centralnego Portu Komunikacyj-
nego. Prezeską Trybunału Konstytu-
cyjnego zostaje osoba z tytułem ma-
gistra, a miano „człowieka wolności”
wędruje do osób tej wolności poten-
cjalnie zagrażających.

Sagi o Obajtku ciąg dalszy

Po udostępnieniu przez „Gazetę Wy-
borczą” feralnych nagrań, wokół Da-
niela Obajtka rozgorzała prawdziwa,
medialna burza. Na podstawie taśm za-
rzucono mu między innymi złamanie
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Od filmu dokumentalnego o społeczności LGBT+ w Polsce
do prestiżowej listy„100 najbardziej wpływowych liderów

kształtujących przyszłość” amerykańskiego magazynu„Time”.
W rozmowie z naszym dziennikarzem Bart Staszewski

opowiada o życiu reżysera, działacza społecznego
i aktywisty na rzecz praw osób LGBT+.

Koniec lat 70. Na kampusie Uniwersytetu Stanowego Ohio do-
chodzi do serii gwałtów na studentkach. Wszystkie ślady pro-
wadzą do Williama Milligana. Wyrok jednak nie zapada od razu.
W końcu jak wytłumaczyć zwykłemu obywatelowi, że człowiek,
który został postawiony na ławie oskarżonych, rzeczywiście
zgwałcił trzy kobiety, ale jednocześnie jest niewinny?2-3 6

Daniel Obajtek – twarz„dobrej zmiany” w biznesie

Quo vadis, Polsko?

prawa (miał on prowadzić działalność
biznesową, sprawując funkcję pub-
liczną jako wójt Pcimia). Z nagrań wy-
brzmiało też wiele niecenzuralnych
słów. Obecny prezes Orlenu swój wul-
garny język tłumaczył syndromem
Tourette’a, na który podobno cierpi.
Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tou-
rette’a w oświadczeniu z 27 lutego za-
brało głos w tej sprawie. Organizacja

wyjaśniła na czym polega ten objaw
choroby i tym samym podważyła wia-
rygodność obrony Obajtka. Prezes Or-
lenu zażądał od redakcji „Wyborczej”
przeprosin oraz usunięcia kompromi-
tujących go materiałów. W międzycza-
sie kontrowersyjna stała się również
kwestia rozmiarów oraz źródeł pocho-
dzenia jego majątku. W odpowiedzi na
liczne wątpliwości, Obajtek zdecydo-

wał się na ujawnienie swoich rozliczeń
podatkowych i innych dokumentów fi-
nansowych. Okazało się, że dysponuje
on aż 38 nieruchomościami, których
jest wyłącznym lub częściowym właś-
cicielem. Rozlokowane są one w 14
miejscowościach na terenie całego kra-
ju. Obajtek szczególnie upodobał sobie
malowniczą, nadmorską Łebę oraz
okolice Krakowa. Niektóre z po-
siadłości to luksusowe penthouse’y
(np. warszawskie mieszkanie biznes-
mena), inne to domki letniskowe, małe
pałacyki i wille. Szczególne kontro-
wersje wzbudził dworek znajdujący się
w Borkowie Lęborskim na Pomorzu.
Ministerstwo Kultury miało dołożyć
do jego remontu dwa lata temu niemal
800 tysięcy złotych. Z jakiej racji?
Według właściciela ma w nim powstać
muzeum poświęcone działalności AK
oraz ośrodek z zajęciami dla osób nie-
pełnosprawnych.

Megalomania kosztuje
Począwszy od straty ponad 1,5 mi-

liarda złotych z powodu budowy i
rozbiórki niedoszłej elektrowni węg-
lowej w Ostrołęce, poprzez mającą
się zwrócić dopiero po 450 latach in-
westycję w przekop Mierzei Wiślanej,
rząd daje do zrozumienia, że bardziej
liczy się dla niego propagandowy
efekt, jaki niesie ze sobą zapowiedź
budowy, aniżeli jej faktyczna realiza-
cja. Prawdopodobnie największym
infrastrukturalnym bublem, który od
kilku lat konsekwentnie serwuje nam
Zjednoczona Prawica, jest Centralny
Port Komunikacyjny. Wielkie lotni-
sko, którego powstanie kłóci się z lo-
giką i ekonomią. Zmieniający się jak
w kalejdoskopie zarząd powstającego
giganta zarabia co roku bajońskie
sumy. Internauci z przekąsem okreś-
lają CPK mianem finansowej „tucz-
ni”, na której wygodnie zarabiają po-
litycy obozu władzy.

Co nasze, to nasze

Toczące się od kilku miesięcy afery
to część szerszego problemu. Stano-
wią one ucieleśnienie rabunkowej po-
lityki rządowych elit traktujących
państwo i jego zasoby jak swoją
własność. Skupienie spółek skarbu
państwa w rękach ludzi obozu wład-
zy, obsadzanie wysokich stanowisk
niewykwalifikowanymi członkami
rodzin polityków PiS, nieustające
marnowanie pieniędzy podatników i
zadłużanie gospodarki. Stały strumień
publicznych środków płynie też na
konto Tadeusza Rydzyka i prowadzo-
nych przez niego biznesów. Od po-
czątku rządów PiS Ojciec Dyrektor
otrzymał przecież od państwa około
325 milionów złotych. Jarosław Ka-
czyński stopniowo spełnia swoje ma-
rzenie. Pod jego okiem powstaje bo-
wiem nowy, wierny mu establis-
hment.

Oburzenie społeczne spowodowane
wszechogarniającą korupcją, nepotyz-
mem i nieudolnością rządzących suk-
cesywnie narasta. Obserwując son-
daże, wydaje się jednak, że niestety
PiS jest odporny na każdą następującą
po sobie aferę. Ludzie wierni obozo-
wi władzy mogą liczyć na ochronę ze
strony partii, która zdaje się za nic
mieć apele o praworządność, prze-
jrzystość i przyzwoitość.

Kacper ZIELENIAK

„To moja walka patriotyczna”

Toczące się od kilku miesięcy afery to część
szerszego problemu. Stanowią one ucieleś-
nienie rabunkowej polityki rządowych elit

traktujących państwo i jego zasoby jak swoją własność. Sku-
pienie spółek skarbu państwa w rękach ludzi obozu władzy,
obsadzanie wysokich stanowisk niewykwalifikowanymi
członkami rodzin polityków PiS, nieustające marnowanie
pieniędzy podatników i zadłużanie gospodarki.



2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Bart Staszewski
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Od filmu dokumentalne-
go o społeczności LGBT+

w Polsce, przez Marsz
Równości w Lublinie do

prestiżowej listy„100
najbardziej wpływowych

liderów kształtujących
przyszłość”amerykań-

skiego magazynu„Time”.
w rozmowie z naszym

dziennikarzem Bart Sta-
szewski opowiada o życiu

reżysera, działacza
społecznego i aktywisty

na rzecz praw osób
LGBT+.

Francuski sekretarz ds. euro-
pejskich Clement Beaune tak
jak ty w swojej działalności po-
piera i walczy o prawa mniej-
szości LGBT+. Z racji swojej
orientacji chciał odwiedzić
jedną ze „stref wolnych od
LGBT” w Kraśniku, w celu na-
wiązania dialogu z przedstawi-
cielami samorządu. Członek
francuskiego rządu poinformo-
wał, iż polskie władze zabroniły
mu wjazdu do gminy, co z dru-
giej strony zdementowało Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicz-
nych. Jak odniesiesz się do tej
sytuacji?

− Podczas spotkania z aktywista-
mi, minister potwierdził chęć od-
wiedzin w Kraśniku, które polska
strona uniemożliwiała. Jeżeli w tej
sprawie mam ufać polskim dyplo-
matom, to wolę zaufać francuskie-
mu ministrowi – w takich relacjach
polscy politycy nie mają dobrej
woli. Dodatkowo oskarżając
wszystkich dookoła o manipulacje i
kłamstwa, nie dostrzegają problemu
w „strefach wolnych od LGBT”.
Ufam, że Panu ministrowi nie
udzielono zgody na wjazd. Dyplo-
macja ma wiele sposobów na prze-
szkodzenie w takiej wizycie, nie
musieli więc robić tego w sposób
jednoznaczny. Wystarczyło zasłonić
się obostrzeniami covidowymi, któ-
re tym samym nie pozwalały na
wjazd francuskiej kolumny do mias-
ta. Możemy symbolicznie uznać, że
„strefa wolna od LGBT”, stała się
strefą wolną od francuskiego minist-
ra (osoby homoseksualnej).

w czwartek 10 marca 2021
roku w Parlamencie europej-
skim odbyła się debata nad re-
zolucją potępiającą działania
polskiego rządu wobec osób
LGBT+. wynikiem debaty ma
być skłonienie władz do za-
przestania szeroko rozumia-
nego potępiania osób LGBT+
m.in. tworząc „strefy wolne od
LGBT” czy wystosowania kon-
serwatywnej „Samorządowej

„To moja walka patriotyczna”
wybory prezydenckie pokazały, że
prawicowy elektorat mięknie, a
równowaga sił jest bardzo porówny-
walna. Tym samym z dużym opty-
mizmem czekam na kolejne wybory
parlamentarne i prezydenckie. Za
ich wynik będą w dużej mierze od-
powiedzialni młodzi ludzie, którzy
teraz strajkują i walczą o swoje pod-
stawowe prawa. Oni zmienią tę
władzę. Wierzę, że zmienimy nasz
bunt na głosy podczas wyborów.

Jako działacz społeczny jesteś
odpowiedzialny m.in. za
współtworzenie Marszu Rów-
ności w Lublinie, a także głośną
akcję ze znakami „strefy wolne
od LGBT”, które miały informo-
wać o istniejących uprzedze-
niach w danych gminach, które
przyjęły uchwałę „anty-LGBT”.
w ostatnich miesiącach otrzy-
maliśmy również dużą dawkę
informacji o sądowych po-
zwach przeciwko Twojej aktyw-
ności. Mógłbyś opowiedzieć o
motywacji, która Tobą kieruje?

− Kieruje mną przede wszystkim
duża chęć zmiany. Oczywiście nikt
z dnia na dzień nie staje się akty-
wistą. Ten proces trwa i trwa. Pierw-
szym dużym projektem był właśnie
„Artykuł osiemnasty”, później
Marsz Równości w Lublinie. Pod-
czas organizacji tego wydarzenia
pojawiły się zakazy i musieliśmy iść
do sądu. Pozwałem wtedy wojewo-
dę Czarnka i radnego Pituchę. Wte-
dy osobiście przyjechał Rzecznik
Praw Obywatelskich Adam Bodnar i
bronił nas przed tym niekonstytu-
cyjnym zakazem władz Lublina. Te
wydarzenia pokazały mi, że muszę
walczyć o swoje. Skoro wiele na-
szych działań było ograniczanych
przez instytucje państwowe to dzię-
ki własnej kreatywności starałem się
obchodzić wszelkie zakazy i nakazy.
Tak powstał między innymi mój
znak drogowy – „strefy wolne od
LGBT”, z którym jeździłem po Pol-
sce. Gminy i powiaty były tak dum-
ne z tego, że mogą się nazywać stre-
fami wolnymi od osób LGBT+.
Przykładowo w TVP i Radio Maryja
mówiono, że powiat Świdnicki
ogłasza się „strefą wolną od
LGBT”. Możemy się domyślać, że
ta konwencja ideologii była stwo-
rzona tylko na potrzeby kampanii –
przyłożyłem wtedy lustro do twarzy
tych homofobicznych polityków,
którym był mój znak. Powie-
działem: „Skoro jesteście tacy dum-
ni, to macie mój znak”.

w lutym tego roku zostałeś
umieszczony na prestiżowej liś-
cie amerykańskiego magazynu
Time –„100 wschodzących lide-
rów kształtujących przyszłość”.
Co oznacza dla Ciebie i Twojej
pracy takie wyróżnienie?

−„Time” i jego wyróżnienie było
dużym zaskoczeniem. Zdaję sobie

Karty Praw Rodzin”. Jak twoim
zdaniem rząd odniesie się do
wyniku rezolucji, którą podpi-
sało już pięć największych frak-
cji w Parlamencie europejskim?

− Jest to deklaracja, która z pew-
nością ma mocny wymiar symbo-
liczny. Możemy ją rozpatrywać w
dwóch aspektach. Pierwszym, jako
nacisk na Komisję Europejską, która
ma moc by wywrzeć presję na Pol-
sce. Dodatkowo, aby zwiększyła
swoją uwagę w kwestiach LGBT+
oraz nieposzanowania praw
człowieka w naszym kraju. Z dru-
giej strony jest to natomiast sygnał,
że Unia Europejska obiera kurs na
prawa człowieka. Zwraca uwagę na
to, co dzieje się w Polsce i na Węg-
rzech w kwestii praw osób LGBT+ i
że jest to kurs kolizyjny względem
postanowień Unii. Nasza dyploma-
cja nie może zostać obojętna na to,
jakie decyzje podejmuje Bruksela.
Polska oczywiście „pręży muskuły”
i twierdzi, że Unia Europejska nie
będzie nam mówić co mamy robić.
Fakty są zupełnie inne – nie po-
wstają już nowe „strefy wolne od
LGBT”, a część gmin, wycofuje się
z tych uchwał.

wyreżyserowany przez ciebie
film dokumentalny – „Artykuł
osiemnasty” z 2017 roku poru-
sza temat społeczności LGBT+
w kraju. Dokument przedsta-
wia szeroko rozumianą debatę,

która traktuje o podstawowych
prawach osób należących do
mniejszości, a także trafnie
punktuje brak kompetencji
polskich polityków i osób pub-
licznych w podejmowaniu dia-
logu społecznego. Czy Twoim
zdaniem rok 2021 może okazać
się przełomowym w walce o
prawa tej mniejszości społecz-
nej w Polsce?

− Już tak naprawdę rok 2018 był
bardzo ważny w kwestii walki o
prawa osób LGBT+. W tym właśnie
roku na dobre rozpoczęła się nagon-
ka na nas. W tamtym czasie zakaza-
no Marszu Równości w Lublinie,
później w 2019 roku – powstawały
pierwsze „strefy wolne od LGBT”.
Przełom 2019 i 2020 roku, czyli
kampania prezydenta Dudy, który
przedstawiał nas jako „ideologię”. Z
jednej strony PiS wytoczył nam
wojnę i czujemy atak z ich strony.

Polska stała się polem bitwy dla
rządzących, której ofiarami są
zwykli ludzie. Z drugiej strony wi-
dzimy, że wszystko zmierza ku
dobremu. Agresja Prawa i Spra-
wiedliwości obudziła wrażliwość
społeczną obywateli. Teraz widzimy
ciągłą walkę od praw kobiet po pra-
wa osób LGBT+. Politycy twierdzą,
że otworzyli puszkę Pandory, bo tak
nas postrzegali. Dla nas jest to po
prostu pewna rewolucja. Rewolucja
obywateli, którzy nie kupują proste-
go i propagandowego języka PiS-u,
TVP i Kościoła Katolickiego. Ci lu-
dzie nas demonizują, postrzegają
jako chodzące zło. Przecież więk-
szość z nas zna jakieś osoby
LGBT+, zwłaszcza młodzi ludzie.
Oni nie czerpią swojej wiedzy z Te-
lewizji Polskiej, ale na przykład z
rozmów, spotkań, przyjaźni, czy na-
wet Netflixa i nie dociera do nich
prymitywny język TVP. Ostatnie

Z czasem uodporniłem się na część hejtu, ale
oczywiście zwracam uwagę na groźby kiero-
wane w moją stronę. Zwłaszcza te, które do-

staję po materiałach transmitowanych wTVP, gdzie przed-
stawiany jestem jako„anty-Polak”, człowiek, który szkodzi
społeczeństwu. Obawiam się osób, które myślą, że skoro
wygrywam sprawy sądowe i sąd nie potrafi oskarżyć zbrod-
niarza Staszewskiego, to oni wezmą sprawy w swoje ręce.



narażenie zdrowia i bezprawne
zatrzymania polityków, ale też
dziennikarzy i samych straj-
kujących. Jak skomentujesz te
sytuacje?

− Mam wrażenie, że jest to po-
wolna eskalacja tego co robi Prawo
i Sprawiedliwość. Rozpasają się na
stołkach i myślą, że wszystko im
wolno. My jako dziennikarze, akty-
wiści, twórcy – nagłaśniamy
wszystko, jak tylko możemy. Mówi-
my co jest złe, jak policja traktuje
strajkujących, ale co z tego skoro
nikt nie jest w stanie zatrzymać tego
szalonego PiS-u? Oni pokazują, kto
tu jest panem, a kto podnóżkiem.
Jedyne na co możemy liczyć, to na
obywateli, którzy pójdą po rozum
do głowy i wymienią władzę. To co
robią politycy jest po prostu perfid-
ne. Nie kryją się z tym, że nawza-
jem robią sobie dobrze za pomocą
spółek skarbu państwa. Z drugiej
strony przemoc policyjna względem
obywateli jest najgorsza, a to, że
politycy opozycji muszą osobiście
zasłaniać strajkujących, żeby wy-
prowadzić ich bezpiecznie z tłumu
to porażka i dowód na to, że
zbliżamy się do państwa autorytar-
nego. Sądy w naszym kraju w dużej
mierze są upolitycznione, policja
też jest upartyjniona. Konstytucja
staje się już tylko świstkiem papie-
ru. Zostały nam tylko demokratycz-
ne wybory, które też w niedalekiej
przyszłości mogą być zagrożone.

Obok osób pozytywnie od-
noszących się do twojej działal-
ności filmowej, dziennikarskiej
czy społecznej są też takie,
które odbierają je negatywnie.
Niekiedy osoby te posuwają się
do mowy nienawiści m.in.
gróźb śmierci, o których wspo-
minasz w mediach społecznoś-

ciowych. Jaki wpływ na Ciebie
oraz Twoich bliskich ma hejt,
którego doświadczasz?

− Początkowo byłem pełen obaw.
Z czasem uodporniłem się na część
hejtu, ale oczywiście zwracam uwa-
gę na groźby kierowane w moją
stronę. Zwłaszcza te, które dostaję
po materiałach transmitowanych w
TVP, gdzie przedstawiany jestem
jako „anty-Polak”, człowiek, który
szkodzi społeczeństwu. Obawiam
się osób, które myślą, że skoro wy-
grywam sprawy sądowe i sąd nie
potrafi oskarżyć zbrodniarza Sta-
szewskiego, to oni wezmą sprawy
w swoje ręce. Nie mam nic do ukry-
cia, zawsze wszystkie moja
działania były jawne. Nawet kiedy
jeździłem ze znakiem, informo-
wałem o tym w mediach społecz-
nościowych. Pod jednym z moich
postów, ktoś skomentował moją
osobę wianuszkiem: „zdrajca, de-
nuncjator, dewiant, donosiciel, kon-
fident, szpicel, judasz, kolaborant,
wtyczka, kabel, gumowe ucho”.
Większość odbiorców prawicowych
mediów wierzy w taką narrację, bo
są ograniczeni do TVP, Radia Ma-
ryja, czy prawicowej prasy. Wśród
tych osób jest niewielki procent,
który będzie skłonny mnie pobić,
okaleczy i wymierzyć sprawiedli-

wość po swojemu. Na każdy hejt
można i trzeba reagować. Groźby
karalne trzeba zgłaszać, bo nigdy
nie wiemy kto siedzi po drugiej
stronie ekranu. Miałem obawy czy
wyjść na miasto po reportażu TVP i
były sytuacje, kiedy nawet stojąc ze
znajomymi ktoś mnie zaczepiał, ale
to jest walka, która ma swoją cenę.
Koniec końców mogę powiedzieć,
że obawiam się najbardziej homofo-
bicznych polityków, którzy są
znaczą mniejszością w tym kraju i
dają przyzwolenie na tego typu za-
chowania. Są bardzo głośni w dzie-
leniu się swoimi poglądami i szcze-
rze wierzą w walkę z „ideologią”,
którą należy zniszczyć.

Tego typu odzew kierowany w
Twoją stronę, musi mieć duży
wpływ na psychikę i szacunek
względem rodaków. Czy w
obecnej sytuacji czujesz się
patriotą? Kim według ciebie
jest patriota w 2021 roku?

− Definiuję patriotyzm jako walkę
o dobro, nawet części osób, która
mieszka w tym kraju. To, co robię te-
raz, to moja walka patriotyczna.
Mogę w każdej chwili opuścić kraj,
ale kocham Polskę. Zdecydowałem
się, że zostanę tutaj i będę działał ra-
zem z moim chłopakiem. Wydaje mi
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sprawę z tego, że to kolejny duży
obowiązek do spełnienia – działanie
na rzecz praw osób LGBT+. Dzięki
umieszczeniu mnie na tej liście
wiem, że moje działania dostrzega-
ne są również poza granicami kraju.
„Time” jest dla mnie również pew-
nego rodzaju zabezpieczeniem.
Wielu aktywistów płaci wysoką
cenę za swoje działania. Im większa
rozpoznawalność i posłuch w me-
diach, tym większe obawy mają po-
litycy PiS-u. Takie wyróżnienie
sprawia, że rządzący boją się podej-
mować fałszywe ruchy względem
działaczy społecznych. Taki fałszy-
wy ruch miał miejsce podczas wejś-
cia policji do domu Elżbiety Podleś-
nej, kiedy funkcjonariusze szukali
dysków z grafikami „tęczowej Ma-
ryjki”. To samo działo się w spra-
wach niektórych aktywistek
działających na rzecz praw kobiet.
Policja rekwirowała im dyski twar-
de pod pozorem zwykłych przeszu-
kań. Mnie też może to spotkać, ale
zanim jakiś polityk Prawa i Spra-
wiedliwości wyda taki rozkaz – to
poważnie to przemyśli, bo wie, że
odbije się to szerokim echem.

Obecnie obok Strajku Kobiet
jesteś jednym z najgłośniej-
szych orędowników walki z
rządem oraz prawicowymi po-
litykami, którzy nie ukrywają
swoich homofobicznych świa-
topoglądów. Skąd wynika siła
uprzedzeń kierowana w stronę
Strajku Kobiet oraz Marszów
Równości?

− Źródeł tej homofobii trzeba szu-
kać w wypowiedziach polityków,
którzy walczą z osobami LGBT+.
Takie wypowiedzi w mediach kon-
trolowanych przez władzę mogą do-
piero dać nam do zrozumienia o co
tak naprawdę im chodzi. Część rad-
nych nie jest ewidentnie zbyt szcze-
gółowo poinformowana czy wyedu-
kowana w tym temacie. Później
opowiadają, że dla nich ideologią
jest przykładowo tęczowa torba z
Tigera, którą nosi nastolatka w prze-
strzeni publicznej – promując
grzech. Tak jak radny Brzózka mó-
wiący, że dwóch mężczyzn trzy-
mających się za ręce, również pro-
muje grzech. Zagorzali wyborcy
PiS-u boją się po prostu tego co bu-
rzy ich światopogląd. Przedstawi-
ciele rządu obecnie zajmują się wy-
myślaniem kolejnych barier i dziele-
niem naszego społeczeństwa,
tworząc wyimaginowane demony
pod postacią osób LGBT+. Tutaj
ujawnia się brak podstawowej wie-
dzy z zakresu historii naszego kraju,
jeśli chodzi o poszanowanie praw
poszczególnych mniejszości –
rządzący powinni wykazywać sza-
cunek i tolerować wszelkie mniej-
szości wyznaniowe i społeczne oraz
być europejskim liderem w tych
działaniach.

w trakcie manifestacji organi-
zowanych przez działaczy
Strajku Kobiet, doszło do wielu
nadużyć ze strony policji. Kon-
sekwencjami tych działań było

Bart Staszewski ze stworzonym przez siebie znakiem
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Nie ma takiego prawa, które mogłoby nas po-
wstrzymać przed pokojowym protestowaniem
i dopóki istnieje jakaś niesprawiedliwość to po-

winniśmy przeciwko niej walczyć. Jeśli będziemy siedzieć ci-
cho i mówić, że to tylko jakaś uchwała przeciwko„ideologii”,
to kolejna będzie przeciwko ludziom. Nie możemy udawać,
że to co dzieje się w Polsce, zwłaszcza przeciwko prawom
kobiet, czy mniejszościom, nas nie dotyczy.

się, że jednym z najbardziej patrio-
tycznych dowodów na to, że warto to
robić są powolne zmiany. Staram się
w Polsce zrobić miejsce dla wszyst-
kich, a nie tylko wybranej kasty
„anty-LGBT”, która chce układać
nam życie. Czuję się patriotą, uwiel-
biam Polaków i szczerze wierzę, że
mamy większy problem z politykami
niż samymi obywatelami.

Jako jeden z„najbardziej wpły-
wowych liderów kształtujących
przyszłość” według magazynu
„Time”, jesteś z pewnością wzo-
rem do naśladowania dla wielu
ludzi. Czy chciałbyś coś prze-
kazać młodym Polakom, któ-
rzy w tych trudnych czasach,
również muszą mierzyć się z
odczuwalnym wykluczeniem
społecznym?

− Do osób, które czują się wyklu-
czone ze swoich społeczności oraz
do sojuszników. Proszę, abyście byli
sojusznikami, głównie w praktyce.
Powinniście wykorzystywać możli-
wość do działania na rzecz osób
LGBT+ i praw kobiet . Często
członkowie tej społeczności nie
mają siły, możliwości i odwagi, bo
mają zbyt wiele do stracenia. Mogą
zostać zwolnieni, wyrzuceni z domu,
czy wykluczeni ze społeczności, w
której się obracają. Kiedy słyszycie
homofobiczne żarty – reagujcie.
Kiedy wszyscy mówią, gdzie byli z
żoną lub dziewczyną na wakacjach,
wy zróbcie przestrzeń na to, by kole-
ga mógł powiedzieć, gdzie był ze
swoim chłopakiem. Natomiast do
tych, którzy czują potrzebę buntu
lub po prostu osób LGBT+ − macie
prawo do obywatelskiego nie-
posłuszeństwa. Nawet jeśli wam
wmawiają, że to, co robimy jest nie-
zgodne z prawem i władza grozi –
aresztem, więzieniem, grzywnami.
Nie ma takiego prawa, które
mogłoby nas powstrzymać przed po-
kojowym protestowaniem i dopóki
istnieje jakaś niesprawiedliwość to
powinniśmy przeciwko niej wal-
czyć. Jeśli będziemy siedzieć cicho i
mówić, że to tylko jakaś uchwała
przeciwko „ideologii”, to kolejna bę-
dzie przeciwko ludziom. Nie
możemy udawać, że to co dzieje się
w Polsce, zwłaszcza przeciwko pra-
wom kobiet, czy mniejszościom, nas
nie dotyczy. Jeśli ktoś czuje siłę, to
ma obowiązek działać. Nawet wsta-
wienie „pioruna” czy „tęczy” na
zdjęciu na Facebooku czy Instagra-
mie świadczy o sprzeciwie wobec
działaniom władzy. Nie każdy musi
czuć się komfortowo biorąc udział w
manifestacjach, dlatego nawet takie
drobne rzeczy mogą wpłynąć na
zmianę czyjegoś światopoglądu.
Bunt buntem, ale musimy również
myśleć o nadchodzących wyborach
parlamentarnych i prezydenckich.
TVP cały czas będzie narzędziem
propagandy. Będzie dzielić naród.
Dlatego siła mediów społecznościo-
wych wykorzystywanych przez
młodych ludzi ma ogromne znacze-
nie w tej nierównej walce.

Rozmawiał
Daniel MIROŃCZYK-LEŚNIAK
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Otwarte Fundusze Emery-
talne to pewna część
całego systemu, w ra-

mach którego osoba w Polsce od-
prowadza składki emerytalne. Zos-
tała ona określona mianem „kapi-
tałowej”, co oznacza mniej więcej
tyle, że przez określony czas pie-
niądze te nie znajdują się bezpoś-
rednio w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, lecz są inwestowane.
Do ZUS-u trafiają dopiero w okoli-
cach 10 lat przed osiągnięciem
przez daną osobę wieku emerytal-
nego. Co istotne, system OFE nie
dotyczy każdego – obowiązkowo
znalazły się w nim osoby urodzone
po 31 grudnia 1968 roku, rozpo-
czynające pracę między 1998 a
2014 rokiem. Ważna zmiana na-
stąpiła właśnie w 2014 roku, kiedy
to odprowadzanie składek prze-
stało być obowiązkowe.

Po co likwidacja?

Pierwszy plan zmian do-
tyczących OFE powstał jeszcze za
rządów Donalda Tuska. Obecnie
tym tematem zajmuje się rząd Ma-
teusza Morawieckiego. Reforma
zaplanowana na połowę 2020 roku
musiała poczekać i teraz przewi-
duje się, że zacznie obowiązywać
od 1 czerwca. Dotyczy ona likwi-
dacji OFE. Nagromadzone środki
zostaną przekazane do IKE (Indy-

widualne Konto Emerytalne) lub
bezpośrednio do ZUS-u. Jaka jest
zatem różnica? Dość znacząca,
gdy wgłębimy się w szczegóły.
Przejście pieniędzy bezpośrednio
do ZUS-u tak naprawdę nie różni
się niczym od tego, gdybyśmy od
samego początku właśnie tam
zbierali fundusze na poczet przy-
szłej emerytury. Abstrahując zu-
pełnie od naszej oceny systemu
emerytalnego, to właśnie tam zna-
lazłyby się zasoby i wpłynęłyby
one na wysokość przyszłego
świadczenia. Nieco inaczej jest w
przypadku IKE. To „konto” stano-
wi swego rodzaju substytut znane-
go OFE, z jedną jednak różnicą.
Inwestycje naszymi pieniędzmi
będą odbywać się wyłącznie w ob-
rębie spółek skarbu państwa.

Zmiany kosmetyczne

Co ciekawe, za inwestowanie
środków z konta IKE odpowie-
dzialne będą te same podmioty, co
w przypadku OFE. Istnieje jesz-
cze jedna różnica, dotycząca
prawnego umocowania naszych
pieniędzy – w przypadku OFE,
środki nagromadzone przez nas
miały status pieniędzy „publicz-
nych”. W przypadku IKE
oszczędności mają status środków
prywatnych. Nazywanie ich w ten
sposób jest jednak pewnego ro-
dzaju nadużyciem, ponieważ nie
możemy nimi dowolnie dyspono-

Temida ślepa na los Tuleyi?
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igor Tuleya stał się praw-
dopodobnie najbardziej
medialnym sędzią w na-
szym kraju. Małgorzata

Gersdorf przeszła w stan
spoczynku ponad rok

temu. Serial„Sędzia
Anna Maria wesołowska”

został przeniesiony do
mniejszej stacji, a sędzia
piłkarski Szymon Marci-
niak nadal nie otrzymał

delegacji na mecz finału
Ligi Mistrzów. w gąszczu

nazwisk kojarzonych w
Polsce z przestrzeganiem
przepisów i wyciąganiem
konsekwencji wobec win-

nych najgłośniej dziś
słychać„Tuleya”.

Kiedyś w jednej z wypowie-
dzi sędzia Tuleya oznajmił,
że podejmując się wykony-

wanego zawodu, obawiał się jedynie
zagrożenia ze strony świata prze-
stępczego, a dziś jego głównym
wrogiem stał się rząd. Wszystko za
sprawą kilku kontrowersyjnych wy-
roków i ich uzasadnień, które zos-
tały głośno skomentowane przez
Prokuratora Generalnego Zbigniewa
Ziobro. Minister Sprawiedliwości
wraz z innymi członkami Zjedno-

walka o sądownictwo

Nasze pieniądze czeka sporo zawirowań

Co się stanie z OFe?
System emerytalny, w którym partycypują Polacy odprowadzający składki, bu-
dzi wiele kontrowersji. Nierzadko staje się powodem nie tylko ludzkich drama-
tów, lecz także dyskusji – czy w takim kształcie jest nam on w ogóle potrzebny?
Jedna z form odprowadzania składek na poczet przyszłych emerytur, czyli
Otwarte Fundusze emerytalne, będzie przedmiotem kolejnych zmian. Czym w
ogóle jest OFe?
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czonej Prawicy zdążyli już zarzucić
sędziemu Tuleyi, że jego decyzje
mają charakter czysto polityczny.
I pewnie byłoby ciszej, gdyby ten
charakter był politycznie poprawny.
Niestety (a może na szczęście), dla
niektórych pozostaje on postacią
niewygodną.

W 2010 roku Igor Tuleya został
powołany przez ówczesnego prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego na sę-
dziego Sądu Okręgowego w War-
szawie, w którym to przez jakiś
czas pełnił również funkcję rzeczni-
ka prasowego. Jego kariera zawo-
dowa zaczęła się komplikować
m.in. za sprawą wyroku z 2013
roku, kiedy to sędzia Tuleya skazał
kardiochirurga Mirosława Garlic-
kiego za korupcję, uniewinniając go
przy tym od innych poważnych za-
rzutów. Orzekający potępił wów-
czas działania władzy i służb
działających za czasów pierwszego
rządu PiS, porównując je do metod
komunistycznych. Dwa lata później
w wyborach zwyciężyła Zjednoczo-
na Prawica i był to początek proble-
mów Igora Tuleyi, których końca
nie widać. Rząd Prawa i Sprawied-
liwości w pewnym momencie za-
czął być radykalny w kreowaniu
swojej wizji sądownictwa w Polsce,
co wiązało się z oskarżeniami ze
strony sędziów, mediów, polityków
i społeczeństwa o naruszanie nieza-
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wisłości tej instytucji. Tuleya zwró-
cił się do Trybunału Sprawiedliwoś-
ci Unii Europejskiej w związku z
obawami o łamanie standardów pra-
wa w Polsce.

W grudniu 2016 roku doszło do
absurdalnej sytuacji, biorąc pod
uwagę fakt, że żyjemy w państwie
demokratycznym. Politycy Zjedno-
czonej Prawicy postanowili prze-
nieść obrady Sejmu z Sali Plenarnej
do Kolumnowej, która to jest znacz-
nie mniejsza. Posłowie partii
rządzącej uchwalili tam między in-
nymi ustawę budżetową na przyszły
rok. Problem w tym, że działania
związane z przeniesieniem obrad
miały na celu utrudnienie udziału w
nich opozycji. Rok później sędzia
Tuleya nakazał prokuraturze wzno-
wić umorzone śledztwo związane z
zaistniałą sytuacją, a ujawnione
przez niego zeznania Ryszarda Ter-
leckiego wskazują na to, że
działania PiS były perfidne i zapla-
nowane od samego początku. Spe-
cjalne ustawienie krzeseł, które
miało utrudnić opozycji dotarcie na
obrady i składanie wniosków for-
malnych, opuszczanie sali przez po-
lityków tak, aby nie osiągnąć kwo-
rum – to tylko część wydarzeń z
tamtego dnia. Igor Tuleya naraził
się PiS po raz kolejny i stał się naj-
bardziej znienawidzonym sędzią
przez działaczy partii rządzącej.

Listopad poprzedniego roku był
przełomowy. Igor Tuleya stracił im-
munitet w wyniku ataku ze strony
Izby Dyscyplinarnej, która w ocenie
wielu nie działa legalnie. Większość

środowiska sędziowskiego uznała tę
decyzję za niezgodną z prawem, a
Sąd Apelacyjny w Warszawie
stwierdził, że Tuleya jest w dalszym
ciągu czynnym zawodowo sędzią
RP. Sprawa sędziego Tuleyi prowa-
dzona jest przez specjalny wydział
w Prokuraturze Krajowej utworzo-
ny przez PiS do działań związanych
m.in. z prokuratorami i sędziami.
Tuleya otrzymał już kilka wezwań,
które nakazują mu się stawić w sie-
dzibie Prokuratury Krajowej w
Warszawie celem przesłuchania i
wyjaśnienia orzeczenia związanego
z aferą głosowania w Sali Kolum-
nowej. Sędzia pojawił się przed bu-
dynkiem prokuratury, jednak jak
sam poinformował – nie zamierzał
brać udziału w tym wydarzeniu,
które nomen omen uważał za bez-
prawne. W takiej sytuacji prokura-
tor prowadzący może zażądać przy-
musowego doprowadzenia.

Od wielu lat w Polsce możemy
zaobserwować, że sądy stają się co-
raz mniej niezależne. Każda z władz
w coraz większym stopniu chce
wpływać na orzecznictwo, biorąc
pod uwagę swój polityczny cel. Wy-
raźnie widać wpływy zewnętrzne na
sądowniczą kadrę i jej działania.
Partia rządząca, chcąc podporządko-
wać sobie cały aparat władzy, doty-
ka instytucji, które z założenia po-
winny być bezstronne. Czy tak po-
winna wyglądać demokracja? Czy
taki stan rzeczy można nazwać
pełną niezawisłością? Oceńmy to
szybciej niż zrobi to historia.

Karol SZABANOWSKI

Śmieciodemia

Ogromna ilość śmieci
produkowanych przez
człowieka to problem

postępu cywilizacyjne-
go, który już od dawna

trawi naszą planetę. Jed-
nak w wyniku trwającej

od roku pandemii po-
wstał nowy rodzaj odpa-
dów produkowanych na

masową skalę. Świat stoi
więc przed wyzwaniem:

co zrobić z pandemiczny-
mi śmieciami?

Jak informuje WWF Polska,
według badań naukowców
z Aveiro w Portugalii, global-

na pandemia koronawirusa spowo-
dowała drastyczny wzrost degrada-
cji środowiska naturalnego tworzy-
wami sztucznymi. Zużycie środków
ochronnych może wynosić nawet
129 miliardów maseczek i 65 miliar-
dów rękawiczek miesięcznie.

Odzwierciedlenie trwającej epi-
demii znaleźć możemy na ulicach
miast, w parkach, na plaży czy też
w lasach w postaci zużytych jedno-
razowych maseczek i rękawiczek
oraz pojemników po środkach de-
zynfekcyjnych. „Śmieciodemia”
dotknęła naszą planetę. Po wyni-
kach badań portugalskich naukow-
ców możemy wywnioskować, że
rozprzestrzenia się ona w podob-
nym tempie, co sama pandemia
COVID-19. Największy popyt na
tworzywa sztuczne nastąpił w
branży spożywczej i medycznej.
Jest to oczywiście związane ze
zwiększonymi zabezpieczeniami
żywności oraz ochroną służby zdro-

wia, której pracownicy mają stały
kontakt z osobami zarażonymi. Za-
tem w związku z produkcją tak
dużej ilości plastiku Minister Kli-
matu i Środowiska oraz Główny In-
spektor Sanitarny wprowadzili spe-
cjalne wytyczne dotyczące sposobu
utylizacji odpadów wytwarzanych
i wykorzystywanych w celu walki
z wirusem w naszym kraju. Osoby
zdrowe zużyte środki ochronne w
postaci maseczek i rękawiczek po-
winny wyrzucać do odpadów zmie-
szanych. Natomiast osoby przeby-
wające na kwarantannie czy też w

izolacji zobowiązane są przed wy-
rzuceniem środków ochronnych do
odpadów zmieszanych umieścić je
dodatkowo w worku. Mimo tych
dość jasnych wytycznych od-
noszących się do tego, w jaki spo-
sób możemy bezpiecznie pozbyć się
produktów sztucznych, użytkowa-
nych w czasie pandemii, nadal duża
ich część trafia do środowiska natu-
ralnego. Zjawisko to jest szczegól-
nie niebezpieczne m.in. dla ptaków,
które mogą zaplątać się w „ucho”
od maseczki. Nie wspominając już
o tym, jak ogromna ilość odpadów
trafia do mniejszych i większych
zbiorników wodnych, stając się za-
grożeniem dla ekosystemu. Między-
narodowa Unia Ochrony Przyrody

(IUCN) informuje, że do mórz i
oceanów co roku trafia nawet 12
milionów plastikowych odpadów,
które stanowią 80% śmieci, które
trafiają do środowiska morskiego.
Wiąże się to nie tylko z degradacją
środowiska, ale i zagrożeniem dla
życia wielu morskich zwierząt, dla
których zetknięcie się z tą
pływającą „pułapką śmieci” często
kończy się śmiercią.

Restrykcje związane z przeciw-
działaniem rozprzestrzeniania się wi-
rusa dotyczące ograniczeń w prze-
mieszczaniu się i podróżowaniu

sprawiły, choć na krótką chwilę, że
znacząco poprawiła się jakość po-
wietrza i zmniejszyła emisja gazów
cieplarnianych. Świat stanął w miej-
scu i wstrzymał oddech, a przyroda
wreszcie mogła odetchnąć pełną
piersią. Jednak było to jedynie krót-
kotrwałe zjawisko, bowiem człowiek
swoim działaniem zawsze znajdzie
sposób na degradację środowiska.
Epidemia spowodowała, że światowa
gospodarka mocno ucierpiała. Zatem
dalsze losy środowiska naturalnego i
tego, czy ulegnie ono poprawie, za-
leżą od decyzji podjętych przez
światowych przywódców, związa-
nych z kwestią odbudowy gospodar-
ki po kryzysie pandemicznym.

Izabela SULOWSKA

Co zrobić z pandemicznymi śmieciami?
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wać, aż do czasu faktycznego
przejścia na emeryturę. Wówczas
można je wypłacić od razu lub w
ratach, jako dodatek do świadcze-
nia emerytalnego ZUS – na to
konto i tak będą pobierane składki
i wypłacane zeń emerytury.

Warto jednak zwrócić uwagę na
jeden, acz bardzo istotny szczegół
– budzący chyba najwięcej kontro-
wersji. Jako że każdy będzie mieć
wybór między przekazaniem środ-
ków do IKE bądź ZUS-u, z de-
cyzją tą będzie wiązać się, a jakże,
podatek. Pieniądze przekazane
bezpośrednio do ZUS-u zostaną
przeniesione w całości, czyli na-
stąpi przekaz w wysokości 100%
zasobów nagromadzonych w OFE.
Jeżeli jednak zadecydujemy o
przekazaniu ich do IKE, potrącona
zostanie opłata w wysokości 15%.
Oznacza to, że państwo zabierze
przeciętnemu obywatelowi 1,5 ty-
siąca złotych. Oczywiście w pełni
legalnie.

Powoli brakuje sił

W tym momencie wielu z nas
chciałoby załamać ręce i zapytać
się – dlaczego? Czasami można
odnieść wrażenie, że opodatkowu-
jemy w Polsce nie tylko wszystko,
ale i czasami więcej niż jeden raz.
Na pierwszy rzut oka może się to
wydawać przynajmniej trochę ak-
ceptowalne – ot, operacja finanso-
wa, to i państwo chce coś dla sie-

bie. Tak samo jak płacimy akcyzy,
VAT-y, cła i podatki dochodowe.
Jednakże w tym wypadku mowa o
pieniądzach, które zabrano nam z
naszej wypłaty. Obok tego zabra-
no składki zdrowotne i podatek
dochodowy, dlatego mowa o środ-
kach, które same w sobie stano-
wiły gros opłat i danin. Jakim pra-
wem mają być one opodatkowane
ponownie? Takim samym, jakim
opodatkowane są emerytury.

Okazuje się jednak, że większo-
ść obywateli nie ma z tym naj-
mniejszego problemu. Czy jest to
wina braku podstawowej edukacji
ekonomicznej? W pewnym sensie
tak. Jednak ten brak stanowi bar-
dzo poważny oręż w rękach wład-
zy, która w dziecinnie łatwy spo-
sób może osiągać zamierzone
cele. Wyobraźmy sobie sytuację,
w której najpierw każemy lu-
dziom płacić przez całe życie
składki emerytalne. Później, na
skutek różnych zmian dziejo-
wych, słabszej kondycji ekono-
micznej i tym podobnych, dajemy
tym ludziom emerytury – dość ni-
skie, nierzadko żałosne. Oczywiś-
cie, od świadczeń tych pobieramy
podatek. A później bohatersko
ofiarujemy im dodatkowe, trzy-
naste świadczenie w roku. Obie-
cujemy też czternaste. Tłumy sza-
leją! Brzmi fantastycznie? Wita-
my w Polsce.

Dawid SZAFRANIAK

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
(IUCN) informuje, że do mórz i oceanów co
roku trafia nawet 12 milionów plastikowych

odpadów, które stanowią 80% śmieci, które trafiają do śro-
dowiska morskiego.Wiąże się to nie tylko z degradacją śro-
dowiska, ale i zagrożeniem dla życia wielu morskich
zwierząt, dla których zetknięcie się z tą pływającą„pułapką
śmieci”często kończy się śmiercią.
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Film„Split” ukazuje DID w krzywdzący sposób
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Koniec lat 70. Na kampu-
sie Uniwersytetu Stano-
wego Ohio dochodzi do

serii gwałtów na student-
kach. wszystkie ślady

prowadzą do williama
(Billiego) Milligana. wy-

rok jednak nie zapada od
razu. w końcu jak

wytłumaczyć zwykłemu
obywatelowi, że

człowiek, który został
postawiony na ławie

oskarżonych, rzeczywiś-
cie zgwałcił trzy kobiety,

ale jednocześnie jest nie-
winny? Jak wyjaśnić, że

prawdziwym sprawcą
jest 19-letnia Adalana,

która tylko zamieszkuje
ciało Billiego?

Przypadek dysocjacyjnego
zaburzenia tożsamości
(DID) u Billiego Milligana

jest jednym z pierwszych tak dobrze
zbadanych. Chociaż DID opisano po
raz pierwszy przed 1900 rokiem, po-
trzebowano wielu lat, aby lepiej
poznać i zrozumieć psychopatologię
tego zaburzenia. Dr Nancy McWil-
liams uważa, że związany jest z nim
ogromny problem diagnostyczny.
Często myli się go z innymi zabu-
rzeniami o podobnych symptomach,
najczęściej z dwubiegunowością,
schizofrenią, a w skrajnych przypad-
kach nawet z opętaniem. Kolejnym
utrudnieniem jest to, że mimo wielu
udokumentowanych przypadków,
wciąż słyszalne są głosy (nawet wś-
ród „specjalistów”), które negują ist-
nienie DID albo przypisują mu defi-
nicje krzywdzące dla osób, u któ-
rych to zaburzenie występuje. Dr
Jeffery Smith, który pracował psy-
choterapeutycznie z prof. Robertem
B. Oxnamem, autorem książki „11 x
Ja. Moje życie z osobowością
mnogą”, przytacza za Fundacją Sid-
ran, że na DID cierpi 1% populacji.
Z jego obliczeń, dokonanych na
podstawie wieloletniej praktyki, wy-
nika, że zaburzenie to może się poja-
wić u jednej na 10 000 osób. Ozna-
cza to, że jest ono powszechniejsze,
niż nam się zdaje, a przeciętny psy-
cholog ma szanse na kilku, może na-
wet kilkunastu takich pacjentów w
ciągu swojej praktyki zawodowej.
Oczywiście pod warunkiem, że tera-
pia będzie dotyczyła pracy z ludźmi,
którzy doświadczyli traum w dzie-
ciństwie, ponieważ uważa się, że to
traumy odgrywają szczególną rolę w
powstawaniu tego zaburzenia.

Jak tłumaczy w swojej pracy ks.
dr Piotr Marchwicki, powołując się
na „Treatment of early onset (of
dissociative identity disorder)” G.
Petersona: „Na podstawie danych
klinicznych można stwierdzić, że
istnieje związek między powsta-
niem dysocjacyjnego zaburzenia

Dysocjacyjne
zaburzenie tożsamości

tożsamości, a sytuacjami ciężkiego
urazu psychicznego lub znęcania fi-
zycznego w okresie dzieciństwa,
często o charakterze wykorzystywa-
nia seksualnego”.

Ile można mieć twarzy?

Dysocjacja jest najsilniejszym
mechanizmem obronnym. Dziecko
chcąc uchronić się przed niechcia-
nymi wspomnieniami, dzieli swoją
świadomość na części. W wyniku
tego powstają osoby, które w przy-
szłości w powtarzający się sposób
będą przejmować kontrolę nad za-
chowaniem osobowości pierwotnej,
czyli tzw. gospodarza. Poszczegól-
ne osoby mogą być nieświadome
swojej obecności. Co więcej, każda
z nich różni się od gospodarza i od
siebie nawzajem. Różnice między
nimi dotyczą np. odczuwanego wie-
ku, tożsamości seksualnej, ilorazu
inteligencji, rasy, zainteresowań, a
nawet chorób (może być tak, że jed-
na z osób ma np. wadę wzroku, a
reszta nie). Odczyty EEG również
się różnią. Innymi słowy, po tzw.
przełączeniu, czyli przejęciu kon-
troli przez inną osobowość uaktyw-
niają się inne części mózgu. Ciało
Billiego Milligana zamieszkiwały
aż 24 osoby. W tym sam Billy, cho-
ciaż on przestał być osobowością
dominującą w wieku 15 lat, kiedy
to próbował popełnić samobójstwo.
Funkcję gospodarza przejął wtedy
22-letni Anglik Arthur. Warto za-
znaczyć, że jako jedyny nosił okula-
ry. Z kolei 8-letni David przejmo-
wał ból pozostałych osobowości.
Strażnik gniewu Jugosławianin Ra-
gen dbał o bezpieczeństwo, a 14-
letni Danny nosił w sobie jedną z
traum – wykopanie własnego grobu
i zakopanie żywcem. Wszyscy wy-

mienieni do tej pory należeli do
tzw. osobowości pożądanych.

Analogicznie do nich występo-
wały także te niepożądane, stłumio-
ne przez Arthura jak np. 19-letnia la-
dacznica April, którą reszta uważała
za psychicznie chorą z powodu nieu-
stannego knucia planów zemsty na
ojczymie Billiego. Niezmiernie cie-
kawą osobą, która powstała w wyni-
ku integracji 23 osób w jedną był
22-letni Nauczyciel, który miał pra-
wie wszystkie wspomnienia pozos-
tałych. Mówił: „To ja jestem Billym
w jednym kawałku”. To z nim
współpracował Daniel Keyes, aby
napisać książkę poświęconą Billie-
mu – „Człowiek o 24 twarzach”.

Osobiście uważam, że podział na
osobowości pożądane i niepożądane
jest nie na miejscu i może utrudnić
ewentualną terapię. Każda z osób,
zarówno gospodarz, jak i osobo-
wości alternatywne, jest tak samo
wyjątkowa, tak samo potrzebna i
ważne jest to, aby każda z nich zda-
wała sobie z tego sprawę. Funkcja
gospodarza nie jest pretekstem do
dominowania, ale do troski o pozos-
tałych, o wzięcie odpowiedzialności
za cały system.

Zwierzęcy instynkt

Wszystkie osobowości Billiego
były ludźmi, ale nie zawsze tak jest.
Osobowością alternatywną mogą
być np. zwierzęta lub istoty nad-
przyrodzone takie jak wróżka, anioł
czy duch. Dla wielu sama myśl o
DID wydaje się abstrakcją, a infor-
macja, że osoby, u których to zabu-
rzenie występuje, mają w swoim
„systemie” zwierzę, jest już całko-
wicie niedorzeczna.

– „Jestem tylko dzieckiem, ludz-
kim dzieckiem, a to co teraz mi się

przytrafia jest nie do zniesienia. Nie
do przetrwania. Muszę być kimś in-
nym. Silniejszym.” A co jest sym-
bolem siły dla dzieci? Smoki. Smo-
ki są silne. Mogą ziać ogniem.
Mogą walczyć. Mogą odlecieć tak
jak wróżki – tłumaczyła Sally na
kanale DissociaDID.

Sally podkreśla, że charakter oso-
bowości alternatywnej – zwierzęcy,
nadprzyrodzony czy fikcyjny
(postać z filmu, książki itd.) jest
czymś, czego się nie kwestionuje.
Osobowości te są tak samo praw-
dziwe i warte naszej akceptacji jak
pozostali członkowie systemu.

– Osobowość zwierzęca może po-
wstać, gdy dziecko jest maltretowa-
ne, głodzone, związane, trzymane w
klatce, zmuszane do jedzenia re-
sztek czy pokarmu dla zwierząt (…)
Niektóre dzieci są zmuszane do
„psiej lojalności” względem spraw-
cy przemocy czy chodzenia w
obroży, na kolanach, ponieważ to
upokarza. (…) Dziecko tworzy wte-
dy osobowość zwierzęcą, ponieważ
uważa, że to jest coś, czym powin-
no być – dodała Sally.

Patrz sercem

– Zazwyczaj poświęca się dużo
czasu na mapowanie osobowości al-
ternatywnych. Próbujemy w ten
sposób dowiedzieć się, kto za co
odpowiada. Później dochodzimy
czy poszczególne osoby zdają sobie
sprawę z traum, a jeśli tak to w ja-
kim stopniu. Część osób może być
odcięta od wspomnień – tłumaczył
dr George Blair West na kanale „60
Minutes Australia”.

Celem zabiegów terapeutycznych
jest integracja poszczególnych oso-
bowości alternatywnych. W przy-
padku Billiego próbowano połączyć

parami osoby najbardziej do siebie
podobne, czyli Tommy’ego i Alle-
na. Jednakże niektóre systemy de-
cydują się na terapię, która ma im
przede wszystkim pomóc w komu-
nikowaniu się ze sobą i tym samym
rozwijaniu ich predyspozycji.

Rzadko się zdarza, że „niezabu-
rzony” człowiek ma więcej niż je-
den czy dwa talenty. Zazwyczaj
jest tak, że każdy z nas ma pasje,
które zgłębia zaledwie do pewnego
stopnia, po czym porzuca je i zaj-
muje się czymś innym. Alternatyw-
ne osobowości Billiego potrafiły
posługiwać się kilkoma językami.
Ragen cechowała niezwykła siła,
spowodowana umiejętnością kon-
trolowania przepływu adrenaliny
we własnym ciele. Samuel potrafił
rzeźbić. Kevin był pianistą, Tom-
my specem od ucieczek i malarzem
pejzaży. Z kolei Allen najczęściej
miał do czynienia z ludźmi z ze-
wnątrz i świetnie grał na bębnach.
DID udowadnia nam, jak ogromny
potencjał tkwi w naszych mózgach
i jak bardzo go nie wykorzystuje-
my.

Słysząc o Billim albo oglądając
kontrowersyjny film „Split”, wyda-
je się nam, że osoby z DID są nie-
bezpieczne dla siebie i innych, że w
każdym z nich kryje się gwałciciel
czy filmowa Bestia. Tymczasem nie
każda osoba z tym schorzeniem
mieści się w przytoczonych wyżej,
krzywdzących ramach. Kim Noble
jest 50-letnią artystką, matką i oso-
bowością dominującą systemu
składającego się z 20 osób. Zdiag-
nozowano u niej DID, kiedy miała
14 lat. Kim jest też dowodem na to,
że osoby z tym zaburzeniem mają
szanse na normalne życie.

Katarzyna RACHWALSKA
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Kamila Sawicka w roli przewodniczki jednej z wycieczek animowanych
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Na śniadanie kanapka z
pasztetem. Na obiad naj-
gorszej jakości mrożona

pizza. A na kolację? Chiń-
ska zupka i podłe piwo.

Do tego dużo leniuchowa-
nia i słabe przygotowanie

praktyczne, które utrud-
nia wejście na rynek pra-

cy. Tak wielu wyobraża so-
bie życie typowego stu-

denta. Ten mityczny stwór
niedługo może być jednak

równie często spotykany
jak słynny Yeti. Nasi boha-

terowie dowodzą, że
bliżej im do rekinów biz-

nesu niż stereotypowych,
biednych studenciaków.

Na początek spójrzmy, jak
wyglądają portfele pol-
skich studentów. Do tych

od kilku lat zagląda Związek Banków
Polskich, który w 2019 roku po raz
czwarty opublikował raport zaty-
tułowany „Portfel Studenta”. Czyta-
my w nim, że studenci nie tylko z
roku na rok wydają coraz więcej, ale
również dysponują coraz większym
miesięcznym budżetem. Dodatkowo
aż trzech na czterech badanych
żaków stara się regularnie oszczę-
dzać. Chętnie korzystają także z ban-
kowości internetowej, która
niewątpliwie ułatwia zawiadywanie
swoimi środkami. Cofnijmy się jed-
nak kilka lat wstecz do Wrocławia, w
którym nasza bohaterka usłyszała
bardzo ważne słowa. Takie, które na-
dały kierunek jej przyszłej zawodo-
wej ścieżce.

W stroju Indiany Jonesa

– Pamiętam, że gdy byłam jeszcze
w gimnazjum, to podczas jednego ze
spotkań rodzinnych ciocia Kasia za-
pytała mnie, co zamierzam robić w
przyszłości. Takie pytania, jak każdy
młody człowiek, słyszałam dość
często. Wtedy byłam bardzo niezde-
cydowana i wspomniałam cioci, że
rozważam studia na kierunku admi-
nistracji czy zarządzania. Była bar-
dzo zdziwiona, ponieważ zawsze
byłam artystycznie ukierunkowanym
dzieckiem. Ja za biurko faktycznie
słabo pasowałam. Ciocia powie-
działa mi wtedy słowa, które pamię-
tam do dzisiaj – należy robić to, co
się lubi. Bo jeśli coś naprawdę ko-
chamy, to przy odpowiednim wy-
siłku, może stać się to dla nas wy-
marzoną pracą – wspomina obecnie
24-letnia kobieta.

Kamila Sawicka z Leszna to osoba
o niebagatelnej osobowości i zainte-
resowaniach. Od dziecka kocha sztu-
kę oraz naturę. W dzieciństwie o jej
artystyczny rozwój dbała babcia,
która jest plastykiem. Swoją ce-
giełkę do rozwoju dziewczyny
dołożyła także pani Bogumiła – lesz-
czyńska malarka, do której na kurs

Niebo zawodowych
marzeń studenta

rysunku Kamila trafiła jeszcze w
gimnazjum. Hobbystycznie trakto-
wana szkoła muzyczna, gra na gita-
rze, amatorskie malowanie czy
długie spacery po mieście i podzi-
wianie znajdujących się w nim bu-
dynków, pomników, a nawet naś-
ciennych malunków, to pasje, które
trudno wyobrazić sobie jako pomoc-
ne na rynku pracy. Kamila miała jed-
nak jeszcze jednego asa w rękawie.
Tym okazał się jej wielki talent oraz
zamiłowanie do języków obcych.
Długo przed rozpoczęciem studiów,
dzięki wzmożonej pracy i specjalis-
tycznej klasie w gimnazjum, naro-
dziła się jej miłość do języka nie-
mieckiego.

– Pod koniec liceum uzyskałam
certyfikat językowy Deutsches
Sprachdiplom na poziomie C1. Z
tego powodu oczywiście rozważałam
studia na filologii niemieckiej,
uznałam jednak, że chcę spróbować
czegoś bardziej nietypowego. Padło
na języki skandynawskie, a ostatecz-
nie na język duński. Wybrałam go,
bo po włączeniu filmików na YouTu-
be, na których mówiono po duńsku,
szwedzku i norwesku, to ten pierw-
szy brzmiał najdziwniej – śmieje się
kobieta, która rozważała również
studia z historii sztuki. Stwierdziła
jednak, że jest to kierunek, po któ-
rym może być dość trudno o pracę.

Wnioski, które wysnuła Kamila,
potwierdzają także dane zgromadzo-
ne przez twórców badania „Ekono-
miczne losy Absolwentów 2017”. Na
najwyższe wynagrodzenie mogą bo-
wiem liczyć studenci, którzy ukoń-
czyli kierunki techniczne, a na naj-
niższe ci, którzy specjalizują się w
obszarze sztuki. Dziewczyna wie-
działa jednak, że nie porzuci swojej
pasji, ale również i dla niej znajdzie
miejsce w życiu zawodowym. Nim
jednak odkryła swój wymarzony za-
wód, zaczęła realizować się jako ko-
repetytor języków obcych.

– Moim życiem wielokrotnie kie-
rował pewien przypadek. Na pierw-
szym roku studiów pod wpływem
chwili i za namową przyjaciółki za-
pisałam się na siłownię. Szybko
uznałam, że to jednak nie dla mnie,
ale kupiłam karnet aż na rok, a ponad
100 złotych miesięcznie wtedy
brzmiało jak wielka suma. Chciałam
znaleźć sobie dodatkowe zajęcie i
dzięki temu postawiłam na korepety-
cje. Zaczęłam uczyć niemieckiego –
opowiada dziewczyna, która dzięki
swojemu pomysłowi połączyła za-
miłowanie do języków obcych z za-
robkowym zajęciem.

Kamila przeszła drogę od po-
czątkującego korepetytora, który brał
20 złotych za lekcję, do doświadczo-
nego nauczyciela, którego uczniowie
osiągają sukcesy. Dziewczyna z po-

Nauczanie języka niemieckiego to
tylko jedna z pasji naszej bohaterki,
która przed dwoma laty znalazła swo-
je zawodowe miejsce na ziemi. Szu-
kając dodatkowego zajęcia, w którym
mogłaby połączyć elementy wiedzy o
sztuce, historii oraz artystyczną żyłkę,
trafiła na kurs przewodnika wycie-
czek. Ten organizowany przez firmę
City Event Poznań przyniósł jej nie
tylko rozwój zainteresowań, ale dał
także możliwość zarobku.

– Po kursie zaczęłam oprowadzać
pierwsze grupy. Na początku stres
był spory, ale z czasem zapropono-
wano mi również pracę przy wy-
cieczkach animowanych, podczas
których przebieramy się za detekty-
wów, mieszkańców dawnego Pozna-
nia czy Indianę Jonesa. Dzięki opro-
wadzaniu również w języku niemiec-
kim mogłam zacząć zarabiać coraz
więcej. Połączyłam więc swoją
miłość do historii sztuki z językami
obcymi – opowiada z pasją dziew-
czyna, która ma wiele zawodowych
planów oraz marzeń.

Dla Kamili najważniejszy w jej za-
wodzie jest kontakt z drugim
człowiekiem oraz możliwość
ciągłego zmieniania miejsca, w któ-
rym pracuje. Podczas oprowadzania
wycieczek ciągle uczy się czegoś no-
wego i doskonali także swoje kom-
petencje miękkie. Dziewczyna sta-
wia też na rozwój swojego warsztatu.
Dzięki temu, że kocha, to co robi,
chce być coraz lepsza. Ciągle kupuje
nowe książki o historii Poznania,
szuka interesujących zakątków na
mapie miasta, a także bierze udział w
lekcjach prawidłowej pracy głosem.

– W poprzednim roku rozpoczęłam
również kurs pilota wycieczek. Cho-
ciaż nie było łatwo, bo musiałam
połączyć go ze studiami i pracą, było
to interesujące doświadczenie. Na
rynku pracy brakuje pilotów wycie-
czek po Skandynawii. Myślę, że to
będzie moja przyszła ścieżka zawo-
dowa – nadal będę oprowadzać wy-
cieczki, ale będę także wyjeżdżać z
grupami do ukochanej Danii – mówi
z rozmarzeniem Kamila.

Historia 24-letniej leszczynianki,
która w poprzednim roku zaprezen-
towała również autorską wystawę
malarską, pokazuje, że dzięki zaan-
gażowaniu oraz ciężkiej pracy,
można dokonać niemal niemożliwe-
go. Połączyć da się bowiem pasję do
sztuki i zabytków z językami obcy-
mi, miłością do Skandynawii oraz
przyjemnością z wcielaniem się w
poznańską mieszczkę.

Kamila nie tylko obala mit biedne-
go studenciaka, ale też pokazuje, że
współczesny student często jest inny.
To człowiek z pomysłem na siebie,
świadomie kreujący swoją przyszłą
karierę, inwestujący w rozwój oso-
bisty i wierzący, że można połączyć
pasję z pracą i dobrymi zarobkami.
Zawodowy sky is not the limit.

Aleksandra KONIECZNA
Oliwia TROJANOWSKA

Pełna wersja tekstu dostępna na stro-
nie internetowej gazetafenestra.pl
*tekst brał udział w konkursie
Grantowym OFMA w kategorii
„Finanse Studenta”

wodzeniem przekazuje swoim pod-
opiecznym miłość do języka nie-
mieckiego. Pokazuje, że uczyć
można się na wiele sposób, a także,
że nauka może być przyjemnością.
To właśnie korepetycje w dobie pan-
demii stały się jej głównym zaję-
ciem.

– Pracując po około 20 godzin ty-
godniowo, jestem w stanie wypraco-
wać kwotę wyższą od najniższej kra-
jowej, a przecież nie wyrabiam stan-
dardowych 40 godzin. Dzięki temu
mam czas na realizowanie swoich
zainteresowań i ciągły rozwój – wy-
jaśnia Kamila.
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okoliczności przyjęcia Międlara do
SDP. Ustalono, że został on przyję-
ty przez Oddział Dolnośląski SDP,
który pominął zapisane w statucie
procedury. Brakować miało też opi-
nii Komisji Członkowskiej Od-
działu oraz uchwały Zarządu Od-
działu, co zdaniem prezesa unie-
ważnia cały proces. Jednak sam
Międlar upublicznił na Twitterze
skan opinii Komisji Członkowskiej
z uzasadnieniem. Głos w sprawie
zabrał też przewodniczący tej ko-
misji, Robert Błaszak, który przy-
znał, że został świadomie pominięty
w sprawie Jacka Międlara, co jest
ewidentnym naruszeniem statutu.
Zwrócił też uwagę na to, że dyskus-
ja na temat przyjęcia Międlara do
SDP była podejmowana już siedem
miesięcy temu. Jan Poniatowski,
prezes oddziału, miał wtedy nie wi-
dzieć przeciwwskazań co do przyję-
cia Międlara, ale Błaszak powie-
dział, że definitywnie tej kandyda-
tury nie poprze. Sam Poniatowski,
odpowiadając na pytanie, powie-
dział: „Tak. Przyjęliśmy go, bo jest
pandemia, bo jest dziennikarzem,
napisał książkę, prowadzi portal in-
ternetowy. A w ogóle to on niepo-
trzebnie upublicznił legitymację i
media lewicowe to rozdmuchały”.
Błaszak o sprawie poinformował
komisję rewizyjną, zarząd główny i
członków oddziału.

Zarząd główny SDP podjął
uchwałę stwierdzającą, że Jacek

Krzysztof Skowroński podpisał legitymację SDP dla Jacka Międlara przypadkiem?
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Jacek Międlar to były ksiądz,
który w atmosferze skandalu
odszedł ze Zgromadzenia

Księży Misjonarzy. Przełożeni koś-
cielni próbowali zdyscyplinować
młodego duchownego, zakazując
mu wystąpień publicznych i prze-
nosząc z parafii do parafii.
Oskarżano go o nacjonalistyczne
wystąpienia i uprawianie polityki z
ambony. Kiedy policja badała, czy
szerzył mowę nienawiści podczas
głośnego kazania z okazji rocznicy
założenia ONR, Międlar odszedł ze
stanu duchownego. Jest autorem au-
tobiografii „Moja walka o prawdę.
Wyznania byłego księdza”. Jej
sprzedaż została zablokowania w
sieci sklepów Empik ze względu na
szerzenie mowy nienawiści. Międlar
opowiada w niej, że dopiero zrzu-
cając sutannę, stał się wolny. Ma na
myśli nie tylko ograniczenia w wy-
powiadaniu się, które chcieli
nałożyć na niego zwierzchnicy, ale
też to, że założył rodzinę. Jego
książka pełna jest homofobicznych i
antysemickich treści.

Wielu dziennikarzy ze zdumie-
niem przyjęło informację, że Jacek
Międlar został przyjęty do SDP. Je-
den z nich nazwał przynależność
byłego księdza do organizacji wsty-
dem i hańbą. Prezes SDP wydał oś-
wiadczenie, w którym twierdził, że
podpisał legitymację przez po-
myłkę. Ponadto sprawdził tryb i

Międlar nie jest członkiem organi-
zacji. Prezes Krzysztof Skowroński
zauważył, że kontrowersje, które
wzbudziła ta sytuacja, ukazują, jak
bardzo potrzebujemy dyskusji na te-
mat zdefiniowania zawodu dzienni-
karza. Jednak pojawiły się w stowa-
rzyszeniu osoby, które przestały
ufać prezesowi. Ośmioro dziennika-
rzy będących członkami SDP pod-
pisało oświadczenie, w którym do-

magają się ustąpienia Skowrońskie-
go z funkcji prezesa. Według nich
wykazuje on zbyt mało troski o sto-
warzyszenie. Według Poniatowskie-
go Międlar mógłby zaskarżyć od-
mowną decyzję do sądu, gdyż
każdy ma prawo do swoich po-
glądów i przekonań. Wyjaśnia on,
że SDP kieruje się wolnością słowa,
która nie powinna jednak nikogo
urażać i że zarząd nie znalazł dowo-

dów na antysemityzm byłego księ-
dza, ponieważ ten nie ma wyroków
za takie wypowiedzi. Międlar mó-
wiący o „otumanionym żydowskim
motłochu” oraz „żydowskim nowo-
tworze” nigdy nie został ukarany za
swoje słowa, a ciągnące się przez
cztery lata śledztwo w sprawie ra-
sistowskich przemówień zostało
umorzone przez prokuraturę.

Monika LISIAK

Choć transfery polityczne nie
są nowym zjawiskiem,
ciągle budzą sporo emocji.

Kiedy jakiś parlamentarzysta posta-
nowi zmienić ugrupowanie, atmo-
sfera staje się gorąca nie tylko we-
wnątrz partii politycznych, ale rów-
nież wśród jego wyborców. W koń-
cu zagłosowali oni na tego
człowieka z określonych pobudek.
Czasami dlatego, że wierzyli, że coś
zmieni dla ich regionu. Czasami, bo
cenili jego dotychczasowe
działania, a czasem przez listę ko-
mitetu wyborczego partii, z której
startował, a z którą wyborcy w jaki-
mś stopniu się utożsamiali. Nie bez

echa przeszło więc „przejęcie”
przez ruch Polska 2050 Joanny Mu-
chy, byłej już posłanki Koalicji
Obywatelskiej. Głośno było rów-
nież o Hannie Gill-Piątek, która do-
tychczas zasilała szeregi Lewicy, a
od niedawna pełni rolę przewod-
niczącej koła parlamentarnego
ugrupowania Szymona Hołowni.

Podczas swojej lutowej konwen-
cji partyjnej przedstawiciele PO
wspominali z oburzeniem przypa-
dek radnego Wojciecha Kałuży. Sa-
morządowca z ramienia KO, który
niedługo po zdobyciu mandatu w
2018 roku dokonał wolty, zawie-
rając porozumienie z PiS-em. Tym
samym przyczynił się do przejęcia
władzy przez przedstawicieli tej

Lewy do prawegoDla niektórych to skakanie z kwiatka na kwiatek. Dla innych
krok naprzód i nowy początek. Polityków, którzy zmieniają

ugrupowanie w trakcie trwania kadencji łączy co najmniej jedno
– wszyscy twierdzą, że podejmują decyzję zgodną ze swoim su-
mieniem. Nie zawsze jednak ta zmiana jest zgodna z oczekiwa-

niami swoich wyborców.

„Miło mi, dziękuję za docenienie i zaufanie”– napisał
Jacek Międlar, publikując na swoim profilu na Twitte-
rze zdjęcie legitymacji Stowarzyszenia Dziennikarzy

Polskich. SDP to najstarsza organizacja zrzeszająca
polskich dziennikarzy, której podstawowymi celami

statutowymi są dbanie o rzetelne informowanie
społeczeństwa oraz o etykę zawodową dziennikarzy.

Jak to się stało, że ktoś, kto szerzy swoje antysemic-
kie, rasistowskie i neofaszystowskie idee, trafił do

tego stowarzyszenia?

(Nie)dziennikarz
przyjęty i usunięty

partii na Śląsku. Rafał Trzaskowski
mówiąc o tym przypadku, zgrabnie
nawiązał do nowego postulatu Plat-
formy. Ustanowienia referendum w
sprawie odwołania posła lub sena-
tora, ze względu na niewywiązywa-
nie się przez niego z obietnic czy
oczekiwań elektoratu. Choć na po-
zór przedstawiona propozycja może
wydawać się atrakcyjna, jej poten-
cjalne wejście w życie wiązałoby
się z wieloma problemami. Przede
wszystkim wprowadzenie takiego
rozwiązania oznaczałoby koniecz-
ność zmiany zapisów artykułów
104 i 108 Konstytucji RP, które
mówią, że posłowie i senatorowie
są przedstawicielami narodu, jed-
nak nie wiążą ich instrukcje wybor-
ców. Odwrócenie treści tych arty-
kułów mogłoby pociągnąć za sobą
bolesne konsekwencje. W końcu

związanie parlamentarzystów z in-
strukcjami wyborców nie oznacza
tylko potencjalnych problemów dla
polityków o chwiejnych poglądach.
Warto więc zastanowić się, czy
zmiana mandatu wolnego na impe-
ratywny to rzeczywiście recepta na
niski poziom kultury politycznej
niektórych parlamentarzystów?
Taka decyzja wiązałaby się co naj-
mniej z ogromnymi zmianami
prawnymi, których i tak w ostat-
nich latach często doświadczamy.
Co mniej optymistyczne, mogłaby
służyć również politycznym mani-
pulacjom czy próbom odwoływania
polityków ze stanowiska dla czyi-
chś partykularnych interesów. –
Mandat wiązany funkcjonował
choćby w czasie demokracji szla-
checkiej. Polegał on na tym, że po-
seł był związany instrukcjami swo-

ich wyborców. Jeśli więc wyrazili
oni sprzeciw wobec jakiejś ustawy,
to momentalnie paraliżowało to
prace Sejmu. Odejście od mandatu
wiązanego na rzecz mandatu wol-
nego było moim zdaniem istotą
rozwoju demokracji. To rozwiąza-
nie się sprawdza. Narzędziami do
rozliczania parlamentarzystów z ich
działań są kadencje oraz wybory
powszechne. To, że ktoś przeszedł
z partii do partii nie oznacza jesz-
cze, że trzeba go odwołać. W końcu
wyborcy wybierali na stanowisko
posła czy senatora konkretną osobę,
a nie partię polityczną – mówi nam
politolog, prof. UAM dr hab. Szy-
mon Ossowski.

Co natomiast z motywacjami po-
lityków, którzy zdecydowali się na
zmianę ugrupowania? Hanna Gill-
Piątek wypowiadając się na ten te-
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ter Sprawiedliwości Zbigniew Ziob-
ro stwierdził, iż jest ona szkodliwa
dla wartości rodzinnych i zwrócił
się do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, aby przygoto-
wano wniosek wypowiadający tego
rodzaju umowę międzynarodową.
Samo ministerstwo poczyniło już
pierwsze kroki w tej sprawie.
Wysłano bowiem list do państw,
które mają wątpliwości, czy ponow-
nie ratyfikować traktat (Chorwacja,
Czechy, Słowacja i Słowenia), z
propozycją wypowiedzenia kon-
wencji oraz utworzenia nowego
międzynarodowego dokumentu. Z
kolei do Sejmu trafił obywatelski
projekt „Tak dla rodziny, nie dla
gender”, którego celem ma być pro-

mowanie oraz ochrona praw rodzi-
ny na arenie międzynarodowej. Au-
torzy projektu – Chrześcijański
Kongres Społeczny Marka Jurka
oraz Instytut Ordo Iuris – przeko-
nują, iż konwencja stambulska zo-
bowiązuje polski rząd do promowa-
nia „niestereotypowych ról płcio-
wych oraz posługuje się pojęciem
płci «społeczno-kulturowej» (gen-

der), co może prowadzić do negacji
konstytucyjnej tożsamości małżeń-
stwa”. Możemy zatem wywniosko-
wać, że zdaniem pomysłodawców
projektu międzynarodowa konwen-
cja przeciwdziałająca przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej
w drastyczny sposób łamie Konsty-
tucję RP. Jak więc możliwe, że
dziesięć lat temu została ona przez

Turcja wypowiada mię-
dzynarodowy traktat an-

typrzemocowy. w uza-
sadnieniu tej decyzji pa-
dają argumenty o homo-
fobicznym zabarwieniu.
Nie zabrakło w nim rów-

nież bezpośredniego od-
niesienia do Polski. Czy

nasz kraj faktycznie
podąży śladami Turcji i

wypowie konwencję
stambulską?

Konwencja stambulska to
międzynarodowy traktat,
dający prawne podstawy

do zapobiegania przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej. Według
artykułu 2.2 konwencji, kobiety i
dziewczęta są narażone na przemoc
ze względu na płeć bardziej niż
mężczyźni i chłopcy. Przepis ten
mówi również, że mimo to, doku-
ment ma mieć zastosowanie dla
wszystkich ofiar przemocy domo-
wej, niezależnie od ich płci. Traktat
Rady Europy z 2011 roku został
podpisany przez 45 państw oraz
Unię Europejską.

Prezydent Turcji Recep Tayyip
Erdogan wypowiedzenie traktatu
uzasadnia swoim przekonaniem, że
postanowienia w nim zawarte są
wykorzystywane, aby „homose-
ksualizm stał się czymś normal-
nym”. Natomiast rzecznik prezy-
denta twierdzi, że konwencja kłóci
się z rodzimymi tradycjami turecki-
mi. Do puli swoich argumentów
prezydent dorzucił fakt, iż inne kra-
je, w tym Polska, również podjęły
kroki, aby konwencję wypowie-
dzieć.

W naszym państwie o wypowie-
dzeniu konwencji mówi się już od
połowy 2020 roku. Wtedy to Minis-

mat, mówiła o kroku naprzód, który
miałby zbliżyć ją do ludzi. Prze-
wodnicząca klubu parlamentarnego
Polska 2050 w rozmowie z
OKO.press stwierdziła również, że
w ruchu, do którego dołączyła,
czuć ogromną energię. Posłanka za-
deklarowała, że w kwestiach, w
których jej zdanie różni się od po-
glądów Hołowni czy konserwatyw-
nej części ugrupowania, będzie
głosować tak, jak obiecała swoim
wyborcom.

Joanna Mucha komentując swoje
odejście z KO w TVN24 stwier-
dziła, że „Platforma straciła moc
wygrywania wyborów”. Posłanka
mówiła również, że rozważała ode-
jście z polityki. Postanowiła jednak
spróbować swoich sił w projekcie,
który jak sądzi, pozwoli zbudować
Polskę przyszłości, w której nie za-
braknie dobrobytu.

Obie polityczki dokonały transfe-
ru w ramach opozycji. Ogromne
kontrowersje wzbudziło natomiast
przejście posłanki Lewicy Moniki

Pawłowskiej do Porozumienia Ja-
rosława Gowina, będącego częścią
Zjednoczonej Prawicy. Wartości
tego ugrupowania zdecydowanie
różnią się od tych dotychczas
głoszonych przez polityczkę, która
jeszcze niedawno krytykowała na
Twitterze koalicję rządzącą za fa-
talne podejście do kwestii praw ko-
biet. Jak stwierdził prof. Szymon
Ossowski, nie jest to jednak przy-
padek świadczący o potrzebie
zmiany zapisów konstytucyjnych.
Jest to natomiast działanie wska-
zujące na niską jakość niektórych
polityków, a to z kolei nie jest no-
wym zjawiskiem. Sprawiedliwość
parlamentarzystom pokroju Moniki
Pawłowskiej wyborcy będą mogli
wymierzyć przy okazji kolejnych
wyborów. Bez obaw, że referen-
dum, które w teorii miałoby być ba-
tem na nieposłusznych elektoratowi
posłów i senatorów, perfidnie wy-
korzystywano by do eliminowania
politycznej konkurencji.

Oliwia TROJANOWSKA
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Twarze politycznych transferów
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Polskę podpisana, a sześć lat temu
ponownie ratyfikowana i nikt wtedy
nie kwestionował jej zgodności z
Konstytucją? Konferencja Episko-
patu Polski również poparła projekt,
który w dniu 30 marca podczas
pierwszego czytania w Sejmie zos-
tał skierowany do dalszych prac w
komisjach. Oczywiście stanowisko
Episkopatu w tej sprawie nie po-
winno zaskakiwać, zwłaszcza, że
zapisy konwencji antyprzemocowej
jasno mówią, że przemoc nie może
być usprawiedliwiana tradycją ani
też religią.

Dziennikarz TVN24 Michał
Tracz poprosił o głos polskich par-
lamentarzystów. Poseł Koalicji
Obywatelskiej Adam Szłapka pod-
sumował sytuację słowami: „Jest
duża grupa w obozie władzy, która
jest naprawdę skrajnie konserwa-
tywna. (…) To, co robią z mniej-
szościami seksualnymi, to samo ro-
bią, jeśli chodzi o kobiety. To zna-
czy uważają, że po prostu ludzie nie
mają mieć żadnych praw, liczy się
tylko władza”. Natomiast Wanda
Nowicka z Lewicy wprost stwier-
dziła, że „wszyscy wiemy, iż pro-
jekt tak naprawdę nie jest inicja-
tywą obywatelską. (…) To przede
wszystkim inicjatywa fanatyków z
Ordo Iuris inspirowana przez poli-
tyków Zjednoczonej Prawicy”.

Zatem gdzie i czy w ogóle ist-
nieją granice bezczelności
rządzących? Czy wolność obywate-
li kończy się tam, gdzie zaczyna
wolność władzy? Warto pamiętać,
że w demokracji rządzący nie po-
winni dbać jedynie o swoje widzi
mi się. Powinni działać zgodnie i w
granicach prawa oraz z uwzględnie-
niem potrzeb swoich obywateli.

Izabela SULOWSKA

Tak przemoc, nie gender

Zatem gdzie i czy w ogóle istnieją granice
bezczelności rządzących? Czy wolność
obywateli kończy się tam, gdzie zaczyna

wolność władzy?Warto pamiętać, że w demokracji
rządzący nie powinni dbać jedynie o swoje widzi mi się.

Zbigniew Ziobro i Marek Jurek za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej?
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Tomine zadebiutował na okład-
ce ulubionego czasopisma no-
wojorczyków w 2004 roku.

Ilustracja zdobiąca listopadowe wyda-
nie magazynu podbiła serca czytelni-
ków. Przedstawia ona dwoje zajętych
lekturą pasażerów, którzy spoglądają
na siebie przez okna sunących w prze-
ciwnych kierunkach wagonów metra.
Geniusz okładki tkwi w szczególe –
nieznajomi umilają sobie podróż tą
samą książką. Rysunek ten jest dla
twórczości Amerykanina reprezenta-
tywny, wszak nikt inny jak Tomine nie
potrafi budować opowieści na niedo-
powiedzeniach.

Przy pomocy powyższego klucza
skonstruowane są nowelki składające
się na „Śmiech i śmierć”. Scenarzysta
preferuje oszczędną narrację, unika
oczywistości i ogranicza zbędną eks-
pozycję. Historie zawarte w zbiorze są
zazwyczaj wyłącznie drobnym wycin-
kiem z życia bohaterów, pozostawiając
ich przeszłość i przyszłość czytelni-
czym domysłom. Dzięki temu opowie-
ści stają się zaskakująco intymne, a
całości towarzyszy wrażenie pod-
glądania akcji przez dziurkę od klucza.

Tomine w „Śmiechu i śmierci” ob-
jawia się jako wirtuoz komiksowego
rzemiosła. Każda z nowelek prezentu-
je odmienny styl na poziomie narra-
cji, jak i formy. Otwierająca zbiór
opowieść przybiera postać czarno-
białych pasków komiksowych, kilka

stronnic dalej rysownik mierzy się już
z książką obrazkową. Na przestrzeni
całego tomu wielokrotnie zmienia się
zagęszczenie kadrów na stronie oraz
ich kształt. Wiele z nich jest niemych,
a bohaterowie częściej przekazują in-
formacje gestem, aniżeli słowem.
Zróżnicowanie zastosowanych środ-
ków sprawia, że zbiór czyta się wy-
śmienicie, a kolejne stronice efektyw-
nie przyciągają uwagę odbiorcy.

Mistrzostwo w ujęciu formalnym
znajduje swoje odzwierciedlenie w
warstwie literackiej. Tomine podej-
muje dobrze znane współczesnym li-
teratom tematy. Składające się na
omawiany zbiór historie o wywiera-
nej przez społeczeństwo presji, nie-
możliwych do zaspokojenia ambi-
cjach czy mniejszych i większych
dysfunkcjach rodziny nie mają mode-
lowego, szczęśliwego zakończenia.
Bohaterowie „Śmiechu i śmierci” by-
wają wyalienowani, zagubieni czy też
zwyczajnie zmęczeni otaczającą ich
rzeczywistością. W wykreowanym
przez Tominego świecie radość z suk-
cesów jest mityczna, a codzienności
najczęściej towarzyszą wymuszone
uśmiechy i akceptacja porażek.

Autor „Niedoskonałości” nie popa-
da jednak w skrajny pesymizm, mie-
szając uśmiech i łzy w proporcjach,
którym przyklasnąłby Jason Reitman
czy też Alexander Payne. W „Krótkiej
historii sztuki zwanej rzeźbiarstwem
ogrodowym” rozczarowany swoją za-
wodową pozycją ogrodnik postana-

Rodzina królewska od lat jest na celowniku tabloidów

Źr
ód

ło
:k

ol
aż

w
ła

sn
y/

Th
e

Su
n

Skandal spowodowany
wywiadem Oprah winfrey

z Meghan i Harrym w roli
głównej już ucichł. Spra-

wa odbiła się nieznacz-
nym echem w niektórych

brytyjskich tabloidach.
Jednakże w historii rodzi-
ny królewskiej, szczegól-

nie w XX i XXi wieku, nie
brak historii, które dziś
nazwalibyśmy koszma-

rem wizerunkowym.

Kim jest angielska królowa?
Odpowiedź na to z pozoru
proste pytanie nie jest taka

oczywista. Niektórzy mogą zarzucić,
że pełni rolę swego rodzaju „maskot-
ki” Brytyjczyków. Bez wątpienia
stała się ikoną kultury i symbolem
tradycji Wielkiej Brytanii, a to jest
już wystarczającym powodem, by
cała rodzina królewska była na ce-
lowniku angielskich brukowców, dla
których sensacja jest głównym
źródłem dochodu.

Król bigamista

Za przykład konfliktu między
prasą a rodziną Windsorów może

w cieniu brytyjskiej monarchii

Tomine pisze o zwykłych ludziach w niezwykły sposób. Fragment okładki„The New Yorker”

Doskonałości
Adrian Tomine od niemal dwóch dekad współpracuje z tygodnikiem„The New Yor-
ker”, a jego ilustracje wymienia się jednym tchem obok dokonań Arta Spiegel-
manna. w Polsce zadebiutował w 2010 roku z komiksem„Niedoskonałości”. Na
czytelniczy poklask musiał jednak poczekać kilka lat. Ten przyniosła mu„Śmiech i
śmierć”– antologia, w której zaczytywali się Chris ware i Zadie Smith, a której ko-
lejny dodruk pojawił się na księgarnianych półkach w ostatnim tygodniu marca.
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Następny skandal spotkał Edwarda
VIII. Młody książę zakochał się w
Wallis Simpson. Amerykanka była
rozwódką i mężatką, co z góry nie
pozwalało jej być zaakceptowaną
przez rodzinę monarszą. Związkowi
sprzeciwiał się sam król Jerzy V. Po
jego śmierci w 1936 roku korona
przypadła Edwardowi VIII, który już
wtedy wyrażał chęć poślubienia
Wallis. Spotkało się to ze stanow-
czym sprzeciwem nie tylko angiel-
skiego parlamentu, ale również
władz Kanady, Południowej Afryki i
Australii. Premier Baldwin przeko-
nywał króla, że jego związek jest
„moralnie nie do zaakceptowania”.
W końcu postawiono przed nim ulti-
matum: tron albo miłość. Edward
VIII nie zastanawiał się długo. Ab-
dykował. Na tronie zasiadł jego brat
Jerzy VI, a Wallis (już po rozwo-
dzie) i Edward VIII przeprowadzili
się do Francji, by w spokoju i miłoś-
ci się ze sobą zestarzeć. Wybór
byłego króla był krytykowany przez
jego rodzinę do tego stopnia, że
żaden z jej członków nie pojawił się
na ślubie.

PR-owa katastrofa

Sprawa finansisty i miliardera Jef-
freya Epsteina stała się kolejnym
ciosem wymierzonym w dobre imię
rodziny królewskiej. W 2008 roku
przyznał się do nakłaniania do pro-

posłużyć sprawa dziennikarza repub-
likańskiego tygodnika „The Libera-
tor”. Edward Mylius w swoim tekś-
cie opublikowanym w 1910 roku za-
rzucił królowi Jerzemu V bycie bi-
gamistą, co według obowiązującego
wtedy prawa było nielegalne. Zda-
niem autora jeszcze w 1890 roku na
Malcie młody książę poślubił córkę
admirała Sir Michaela Culme-Sey-

moura. Publikacja kwestionowała le-
galność statusu królowej Marii i jej
dzieci. Sprawa była tak poważna, że
Jerzy V za radą ówczesnego Minist-
ra Spraw Wewnętrznych Winstona
Churchilla wszczął proces przeciw-
ko Myliusowi o zniesławienie. Osta-
tecznie udowodniono, że do wyda-
rzenia nie mogło dojść, gdyż jedna z
córek admirała nigdy nie spotkała

króla, a druga miała tę przyjemność
zaledwie dwa razy: raz, gdy miała
osiem lat, a drugi, gdy oboje byli już
w związkach małżeńskich. Jerzy V
został oczyszczony z zarzutów, a sąd
skazał Myliusa na rok więzienia.

„Serce nie sługa”

Nie każda tego typu historia skoń-
czyła się zwycięstwem monarchy.
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stytucji z udziałem nieletnich i zos-
tał skazany na 18 miesięcy więzie-
nia, z czego odsiedział 13. Zareje-
strowano go również jako przestęp-
cę seksualnego. W lipcu 2019 roku
aresztowano go po raz kolejny pod
zarzutem nakłaniania do prostytucji
nieletnich dziewcząt. Według śledz-
twa zajmował się również handlem
ludźmi w celach seksualnych. Gro-
ziło mu nawet 45 lat więzienia, ale
do rozprawy ostatecznie nie doszło,

gdyż znaleziono go powieszonego
w celi więziennej na Manhattanie.
Oficjalna przyczyna śmierci – sa-
mobójstwo.

– Byłam niewolnicą tych ludzi,
handlowali mną, wypożyczali swo-
im przyjaciołom. To byli politycy,
biznesmeni, ludzie mający władzę –
mówiła jedna z najbardziej znanych
ofiar Epsteina, Virginia Giuffre. Ko-
bieta wyznała, że to ją zmuszano do
seksu z synem Elżbiety II, księciem
Andrzejem. Spotkała się z nim trzy-
krotnie, mając przy tym zaledwie 17

lat. Po jednym z takich spotkań, w
2001 roku, Epstein miał jej zapłacić
15 tysięcy dolarów. Tę wersję wyda-
rzeń wydaje się potwierdzać film z
2010 roku opublikowany przez ty-
godnik „The Sunday Mail”, który
przedstawia syna królowej w nowo-
jorskiej rezydencji Epsteina. Pałac
Buckingham wystosował oświadcze-
nie w imieniu księcia: „Książę Yor-
ku jest przerażony ostatnimi donie-
sieniami na temat zbrodni Jeffreya

Epsteina. Książę ubolewa nad wyko-
rzystywaniem ludzi, a sugerowanie,
że mógł uczestniczyć i wspierać ta-
kie zachowanie, jest czymś prze-
rażającym”.

W 2019 roku Książę Andrzej wy-
cofał się z życia publicznego po tym,
jak udzielił kontrowersyjnego wy-
wiadu BBC na temat swojej przyjaź-
ni z Epsteinem. Ta sprawa to tylko
kolejny dowód na to, że Pałac Buc-
kingham kryje w sobie wiele niewy-
godnych sekretów.

Aleksander RAJEWSKI

Pan Peryskop patrzy

Poznański artysta ulicz-
ny dowodzi, że sztuka

może istnieć poza mura-
mi w przestrzeni miej-
skiej. Ostatni projekt

Noriakiego wykorzystu-
je stały element miej-

skiego krajobrazu,
łamiąc stereotyp, że

street art to wyłącznie
sprejowanie na pusto-

stanach. Od końca marca
na ulicy Półwiejskiej

można dostrzec znaną
postać Pana Peryskopa

na sygnalizacji świetlnej
dla pieszych.

Projekt został zrealizowany
we współpracy z Za-
rządem Dróg Miejskich w

Poznaniu i stał się symbolicznym
zwieńczeniem przebudowy styku
ulic przed Starym Browarem. Cały
pomysł polegał na „dekapitacji”
tradycyjnych patyczaków ze świa-
teł i wstawieniu głowy jednookiej
postaci wymyślonej przez Noria-
kiego – „Pana Peryskopa” zwanej
też „Watcherem”.

Miejsce usytuowania unikato-
wych poznańskich świateł jest
szczególne. Postawienie ich zaraz
obok wejścia do Starego Browaru
od ulicy Półwiejskiej koresponduje
z pierwotną wizją centrum handlo-
wego. Idea przyświecająca projek-
tantom i fundatorce – Grażynie
Kulczyk od początku istnienia Sta-
rego Browaru zakładała łączenie
sztuki i handlu. Nazwana przez
Kulczyk „strategia 50/50”

znacząco ożywiła obecne centrum
Poznania. Od tego momentu obok
prac topowych rzeźbiarzy takich
jak Alessandro Mendini czy Igor
Mitoraj przed budynkiem można
spotkać także młode pokolenie pol-
skich artystów reprezentowane
właśnie przez niejakiego Noriakie-
go. Pomimo, że polska mecenaska
sztuki już w 2015 roku sprzedała
Stary Browar i wchodzącą w jego
skład Galerię Art Station na dzie-
dzińcu, idea 50/50 cały czas jest
żywa w świadomości poznania-
ków.

Pomysłów na identyfikację wi-
zualną Poznania było wiele. Po-
cząwszy od motywu koziołków
znanych z ludowej legendy, po bar-
dziej współczesne pomysły czer-
piące inspiracje z regionalnej oby-
czajowości. W ten drugi nurt wpi-
suje się projekt solniczki i piep-
rzniczki w kształcie ziemniaka,
stworzony przez Marka Cecułę z
ćmielowskich fabryk, nazywany
zestawem poznańskich pyr. Można
śmiało powiedzieć, że pomysł
świateł Noriakiego jest kolejną
ciepło odebraną identyfikacją wi-
zualną miasta. Już w niecały ty-
dzień po ogłoszeniu na Facebooko-
wym profilu artysty wiadomości o
powrocie Peryskopa na Półwiejską,
na wiadomość ochoczo zareago-
wało ponad 2,4 tysiąca użytkowni-
ków platformy, a ponad 100 z nich
udostępniło wieści dalej.

Pan Peryskop nie jest pierwszą
niecodzienną postacią, która poja-
wiła się na miejskich światłach w
Europie. Spośród znanych i lubia-
nych przykładów warto wspomnieć
o berlińskim Amplemannanie. Mały,
przypominający aparycją Mikołajka
z ilustracji Sempé, przechodzień w
kapeluszu z rondem od 1961 roku
wywołuje uśmiech pieszych nie-
mieckiej stolicy. Zaprojektowany
został przez psychologa Karla Peg-
laui i jak powiedział o nim sam oj-
ciec – twórca, w drugiej połowie lat
90. XX wieku, jest „prawdziwym

dzieckiem Berlina”. Figura w krea-
tywny sposób przypomina o
pokłosiu drugiej wojny światowej,
którą był podział państwa na dwa
osobne bloki – NRD i RFN. W rze-
czywistości, sympatyczny ludzik ze
świateł pamięta jeszcze czasy
wschodnich Niemiec. Amplemann to
relikt czasu, który niegdyś ochrzczo-
no ikoną metropolii. Przekształcony
w lokalną markę stał się popularnym
motywem gadżetów z Berlina. Czy
Noriaki doczeka się swojego wejścia
do sklepiku z poznańskimi pa-
miątkami, tylko czas pokaże.

Światła dla pieszych to lapidarny
element projektowania urbanis-
tycznego, a jednak bardzo inspi-
rujący, o czym świadczą projekty
poznańskich świateł Noriakiego i
berlińskich Amplemannów. Co
więcej, trudno ich nie zauważyć.

Kornelia STARCZEWSKA

Poznańskie światła z ulicy Półwiejskiej
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wia zainicjować nowy prąd w sztuce
łączący tradycyjną rzeźbę z ogrodnic-
twem. Jego pomysł jest niestety kiep-
ski, a prace okazują się paskudne. W
„Amber Sweet” studentka college’u
w Van Nuys cierpi z powodu ude-
rzającego podobieństwa do tytułowej
gwiazdy porno. Gdy dochodzi do
przypadkowego spotkania ze swoim
sławnym sobowtórem, przebiega ono
zgoła inaczej niż w wyobrażeniach

bohaterki. Tytułowe „Śmiech i śmie-
rć” opowiada o nastoletniej Jesse i jej
próbach zaistnienia w świecie stand-
up-u. Od początku skazane są one na
porażkę z powodu braku poczucia hu-
moru u dziewczyny. Komplikuje to –
już i tak dość napięte – relacje z nie-
przekonanym do jej pomysłów ojcem.

W pozostałych nowelkach Tomine
oddaje głos próbującemu powrócić do
normalności uczestnikowi działań
zbrojnych na Bliskim Wschodzie,
małżeństwu wspominającemu pierw-
sze chwile separacji i kobiecie, która
angażuje się w pozornie szczęśliwy,
jednak u podstaw toksyczny związek.
„Śmiech i śmierć” jest zbiorem nie-
przewidywalnym. Zakończenia by-

wają przewrotne, a łączy je krucha
nadzieja na lepsze jutro dla bohate-
rów komiksu.

Wspomniana na początku Zadie
Smith, autorka bestsellerowych
„Białych zębów”, wyrażając zachwyt
nad pracami Tominego stwierdziła, że
„w jego dwudziestu kadrach jest wię-
cej pomysłów, niż większość pisarzy
ma przez całe życie”. Przyrównywa-
ny do Charlesa Bukowskiego, Ray-

monda Carvera czy Woody’ego Alle-
na scenarzysta opowiada o
współczesnych lękach i nadziejach
pełen empatii i poczucia humoru.
Gdy dołączył do będącego kolebką
niezależnego komiksu wydawnictwa
Drawn & Quarterly, swoich kolegów
po fachu traktował jak celebrytów.
Dziś jego nazwisko wymienia się
obok tuzów pokroju Daniela Clowesa
czy Gregory’ego Gallanta. Adaptacje
dwóch najpopularniejszych tytułów
Tominego niemal równocześnie zmie-
rzają na srebrny ekran. Sukces ten nie
jest zaskoczeniem, czytelnicy kochają
przecież doskonałe opowieści o ludz-
kich niedoskonałościach.

Remigiusz RÓŻAŃSKI

Pan Peryskop nie jest pierwszą niecodzienną
postacią, która pojawiła się na miejskich
światłach w Europie. Spośród znanych i lubia-

nych przykładów warto wspomnieć o berlińskim Ample-
mannanie.

– Byłam niewolnicą tych ludzi, handlowali mną,
wypożyczali swoim przyjaciołom.To byli polity-
cy, biznesmeni, ludzie mający władzę – mówiła

jedna z najbardziej znanych ofiar Epsteina,Virginia Giuffre.
Kobieta wyznała, że to ją zmuszano do seksu z synem
Elżbiety II, księciem Andrzejem. Spotkała się z nim trzykrotnie,
mając przy tym zaledwie 17 lat. Po jednym z takich spotkań,
w 2001 roku, Epstein miał jej zapłacić 15 tysięcy dolarów.

Mistrzostwo w ujęciu formalnym znajduje swo-
je odzwierciedlenie w warstwie literackiej.To-
mine podejmuje dobrze znane współczesnym

literatom tematy.
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podłożenie ładunków wybucho-
wych informował w nim bowiem, że
dopóki trwa wojna (list przyszedł
już po ataku na Pearl Harbor), on nie
będzie kontynuował swojej działal-
ności. Pisał: „Dopóki trwa wojna,
nie będę więcej robił bomb – taką
decyzję dyktują mi moje uczucia
patriotyczne – później wymierzę
sprawiedliwość tym z Con Edison –
zapłacą za swoją nikczemność.
F.P.”.

To tylko listy

Wiadomości o takiej treści niedo-
szły zamachowiec rozesłał również
do innych instytucji, w tym hoteli
lub domów towarowych. Wojna się
skończyła, kolejny ładunek się nie
pojawił i wydawało się, że „Szalony
Bombiarz” będzie tylko incydentem
w policyjnej kartotece. Wydawało
się… aż do roku 1950. Wtedy
sprawca po raz pierwszy zdetono-
wał ładunek. Wybuch nastąpił w
Nowojorskiej Bibliotece Publicznej.
Do 1956 roku sprawca uderzył jesz-
cze kilkunastokrotnie. Bezradność
prowadzących sprawę doprowadziła
do poproszenia o pomoc psychiatry
Jamesa Brussela, który wykonał
opis zbrodniarza. Gdy wreszcie
udało się go ująć, okazało się, że
George Metesky dobrze, chociaż
nieidealnie do niego pasuje. Był cu-
dzoziemcem mieszkającym z dwie-
ma siostrami. Nie był jednak Irland-
czykiem, ale kiedy kazano mu się
ubrać (zatrzymano go w nocy), to
założył dwurzędową marynarkę.

Skąd Brussel wiedział? Był jas-
nowidzem? Oczywiście, że nie.
Był psychiatrą, dzisiaj nazywany
jest często „ojcem profilowania”,
czyli sztuki, która w wielu przy-
padkach pozwala rozwikłać sprawy
nierozwiązane. Profilowanie to naj-
prościej mówiąc próba ustalenia

tego, kim jest osoba, która dopuś-
ciła się konkretnej zbrodni. Ustale-
nia cech, które pozwolą zawęzić
grono osób podejrzanych, a w
efekcie ująć sprawcę. Skąd więc
Brussel wiedział, kogo ma szukać?
Pomogło mu wiele czynników – od
doświadczenia, wykształcenia, in-
tuicji po statystykę oraz niezwykle
ważną znajomość lokalnej kultury i
rzeczywistości. Jednymi z dowo-
dów w sprawie, które analizował
psychiatra, były listy wysyłane
przez Metesky’ego. To dzięki spo-
sobowi, w który mężczyzna for-
mułował komunikaty, Brussel
uznał, że będzie on cudzoziemcem,
ustalił także, że najprawdopodob-
niej mieszka z bratem lub siostrą.
Skąd wiedział, że powinien on być
Irlandczykiem? Uznał, że to naj-
bardziej prawdopodobna wersja –
w latach 50. do USA wyemigro-
wały rzesze przedstawicieli tego
narodu, którzy przecież świetnie
posługiwali się językiem angiel-
skim, ale mieli swoje lokalne nale-
ciałości. Ta hipoteza jednak się nie
potwierdziła. To tylko pokazuje, że
profiler dysponuje umysłem, a nie
szklaną kulą. Skąd wzięła się dwu-
rzędowa marynarka? Znów z anali-
zy – jak wejść do budynku pełnego
urzędników i nie dać się za-
uważyć? Ubrać się tak samo jak
oni.

Nóż do chleba

„Zabójca żyje obok nas” – tak
swój tekst opublikowany 22 lipca
2003 roku zatytułował Stanisław
Kośmider. Tekst, który znalazł się w
lokalnej prasie, opisywał mord, któ-
rego dokonano w Rawiczu. 23 lipca
2002 roku zamordowano Marzenę
W. – sprzedawczynię lokalnego
sklepu. Nieznany sprawca zamordo-
wał ją, wykorzystując nóż do kroje-

Czy kinowe uniwersum DC można uznać za udany eksperyment?
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świat udało się stwo-
rzyć, a w planach są

kolejne produkcje. Studiując jednak
obrazy spod znaku DC Universe,
trzeba się zastanowić, czy tego zwy-
cięstwa nie należy nazwać pyrruso-
wym. Średnie ocen krytyków tych
filmów na Filmweb.pl oscylują wo-
kół cyfr 5-6 na 10. Uczucie niepełnej

satysfakcji towarzyszyło marce od
początku. Istotny jest tu wpływ Za-
cka Snydera, autora pierwszej pro-
dukcji uniwersum, a także (póki co)
najnowszej.

Człowiek ze stali, ale serce z drewna

Karierę DC Extended Universe
miał widowiskowym skokiem roz-
począć „Człowiek ze stali”. Udało
mu się wylądować, ale chwiejnie.
Obraz reżyserował Zack Snyder. To

Przewracając się o pelerynę

George Metesky –„Szalony Bombiarz”

Profil zbrodniarza
„Szukajcie mocno zbudowanego mężczyzny, w średnim wieku, katolika, cudzo-
ziemca, mieszkającego na terenie Connecticut, New Hampshire lub Maine. Naj-
prawdopodobniej irlandczyka, mieszkającego z bratem lub przyrodnią siostrą.
A gdy go znajdziecie, będzie ubrany w dwurzędowy garnitur”. Takie słowa od
amerykańskiego psychiatry Jamesa Brussela usłyszeli policjanci prowadzący
sprawę„Szalonego Bombiarza”.
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ważna postać dla kinowego uniwer-
sum DC, stojąca za reżyserią trzech
(a nawet czterech, jeśli liczyć roz-
szerzoną „Ligę Sprawiedliwości”)
tytułów dla projektu i produkcją
„Wonder Woman”.

Snyder opornie próbuje ożenić
gatunek superhero z mrokiem i
wielkimi pytaniami, co udziela się
nakręconym pod jego szyldem fil-
mom DC, mając istotny wpływ na
uniwersum. To, co sprawdzało się w
przypadku „Watchmen”, tutaj wy-
chodzi bokiem i wywołuje
znużenie. „Człowiek ze stali”, opo-
wieść o początkach Supermana, jest
bardzo poważny. Trudno w nim o
scenę, która nie byłaby przepełnio-
na refleksją na temat roli Superma-
na czy wielkiej siły, z którą przy-
chodzi wielka odpowiedzialność.
Filmowi zarzucano – mimo często
występującej akcji – brak umiejęt-
ności emocjonalnego zaangażowa-
nia widza w to, co dzieje się na
ekranie.

Filmy takie jak„Avengers: wojna Bez Granic”
czy następujący po nim„Avengers: Koniec gry”

stały się kasowym sukcesem i błyszczącym
przykładem w historii kina superbohaterskiego.

w czasie, gdy za pomocą powyższych obrazów
Marvel Cinematic Universe święci swoje triumfy,

konkurencyjny panteon bohaterów w pelerynach
– DC – również próbuje wywalczyć sobie kawałek
własnego, kinowego uniwersum. i póki co jest to

bój bardzo nierówny.

Choć określenie „Szalony
Bombiarz” pasowałoby
idealnie również do bohate-

ra dziecięcej kreskówki, to
człowiek, któremu je nadano, był
niezwykle niebezpiecznym i nie-
uchwytnym przestępcą. Pierwszy

ładunek wybuchowy podłożył już w
listopadzie 1940 roku na parapecie
firmy Consolidated Edison. Materiał
nie wybuchł, chociaż był w pełni
sprawnym ładunkiem. Wydawało
się, że osoba, która go przygoto-
wała, chciała po prostu policzyć się
ze spółką zajmującą się dostarcze-
niem energii elektrycznej. Niestety,

kilka miesięcy później pojawił się
kolejny ładunek – ten również nie
wybuchł. Sprawca pozostawał nie-
uchwytny, brakowało śladów, a list,
który w grudniu 1941 roku skiero-
wał do policji na Manhattanie,
można było traktować jako swoisty
świąteczno-noworoczny prezent.
Człowiek odpowiedzialny za
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Na pewno krwawi
Złą passę kontynuował „Batman

v. Superman: Świt Sprawiedliwoś-
ci”. Film był niespójny, a wątki po-
prowadzone nieudolnie. Nie brako-
wało w nim patosu, zabrakło nato-
miast klarownego budowania cha-
rakterów postaci i ich motywacji.
Otrzymał cztery statuetki Złotych
Malin, m.in. za najgorszy scena-
riusz.

„Świt sprawiedliwości” jest ko-
lejną cegiełką budującą uniwersum.
W związku z tym, istotna wydaje
się ocena recenzenta Łukasza Mu-
szyńskiego z redakcji Filmweb.pl,
który określił film jako „chaotyczny
i zaskakująco nudny prolog Justice
League”.

Pierwsza liga, druga liga?

Wspólny występ bohaterów w
„Lidze sprawiedliwości” z 2017
roku również okazał się porażką.
Uratować ją miała wydana w tym
roku „Liga sprawiedliwości Zacka
Snydera” – rozszerzona wersja
reżysera. W filmie rozbudowano
kontekst i motywacje części
postaci, jednak – jak zauważa jeden
z recenzentów – nie eliminuje

błędów pierwotnej Ligi Sprawiedli-
wości. Jest mitologicznie, poważnie
i sztywno do bólu.

Po drodze pojawiły się także inne
filmy, jak chociażby niewydarzony
„Legion Samobójców” znośny
„Aquaman”, czy nawet ciepło przy-
jęte „Wonder Woman” i „Shazam!”.
Co ciekawe, ostatni z wymienio-
nych obrazów, będący niejako luź-
niejszym, mniej poważnym sko-
kiem w bok, ma najwyższe noty
krytyków.

Oczywiście nie jest tak, że w fil-
mach DC w reżyserii Snydera po-
ważny ton jest jedynym proble-
mem, a mainstreamowa publiczno-
ść jest w stanie tylko wtedy coś
przełknąć, gdy będzie to okraszone
nieinwazyjnym klimatem i
ciągłymi gagami. Z pewnością jed-
nak na plus dla kolejnych filmów
byłoby przesunięcie środka
ciężkości z mesjanistycznych to-
nów na rozbudowywanie rysów
postaci (nawet kosztem tego
pierwszego). Może remedium dla
bohaterów jest – parafrazując
słowa bohatera z „Chłopaki nie
płaczą” – odrobina luzu?

Jakub SZUSTAKOWSKI

Literacki… odpad?

„Historie, które poko-
chasz” – takim hasłem re-
klamuje się wattpad, jed-

na z największych plat-
form dla aspirujących pi-

sarzy, gdzie mogą
rozwijać swoje umiejęt-

ności i otrzymać kon-
struktywną krytykę od

miłośników literatury…
A przynajmniej tak

mogłoby się wydawać. w
dzisiejszych czasach wat-
tpad kojarzy się bardziej
z kiczowatymi romansa-

mi dla nastolatek i humo-
rystycznymi fan-fiction o

polskich raperach. Ale
nie wszędzie tak jest.

W2006 roku Allen Lau i
Ivan Yuen tworzą apli-
kację, która ma zmie-

nić postrzeganie literatury. W ciągu
następnych trzech lat platforma zdo-
bywa pięć milionów użytkowników
i prężnie się rozwija. Obecnie z Wat-
tpada korzysta ponad 90 milionów
pisarzy i czytelników.

Pierwsze wrażenie

Żeby zobaczyć jak wygląda on
obecnie, zakładam nowe konto. Do-
staję pytanie o trzy ulubione gatun-
ki – wybieram literaturę faktu,
współczesną i młodzieżową. Tra-
fiam na stronę główną. Pierwsze
proponowane mi dzieła to recenzje
anime. Szukam dalej. Ze względu
na moje zainteresowanie non-fic-
tion Wattpad podsuwa mi prace z
takim właśnie tagiem. To opowiada-
nie o trzeciej wojnie światowej,

zbiór cytatów o koniach i kolekcja
memów.

Nie zniechęcam się, wchodzę w
rankingi. Z dziesięciu najwyżej oce-
nianych opowiadań z gatunku „dla
młodzieży” dziesięć traktuje o
grzecznej dziewczynie zakochanej
w niegrzecznym chłopaku. W ran-
kingu opowiadań „akcji” jest po-
dobnie. To też romanse, ale amant
to szef gangu. Każdy gatunek wy-
gląda tak samo. Zmiany są kosme-
tyczne – w horrorach obiekt wes-
tchnień narratorki to seryjny mor-
derca, w fan-fiction – gwiazda pop,
a w kategorii „O wampirach” klon
Edwarda Cullena.

Za oceanami

Wszystko wygląda inaczej po
zmianie języka. Okładki stają się
ładniejsze, w opisach rzadziej poja-
wiają się błędy, a pomysły na fabułę
są oryginalniejsze. Wattpad okazuje
się mieć również swoje własne na-
grody – The Wattys. Docenione w
nich prace nie są na noblowskim
poziomie, ale stanowią niebo dla
piekła polskiej wersji strony. Na-
grody przyznawane są w jedenastu
językach, w tym filipińskim, bo to
na Filipinach strona obrosła naj-
większym kultem. Tamtejszy rynek
książkowy skupia w dużej mierze
powieści oryginalnie opublikowane
na Wattpadzie, których adaptacje
przepełniają kinowy repertuar. Hol-
lywood też zauważyło ten potencjał
tworząc „After” i „The Kissing Bo-
oth”, które odniosły finansowy suk-
ces.

W Polsce jednak znikoma liczba
autorów debiutujących na Wattpa-

dzie doczekuje się wydania swoich
książek na papierze. Skąd wynika
niska popularność aplikacji w na-
szym kraju? Odpowiedzi możemy
nie poznać nigdy, ale czy jest po
czym płakać?

Nie wszystko złoto

Poza toksycznością, która poja-
wia się w środowisku nastolatków
(od autorów o dużym ego, po
plujących hejtem czytelników),
Wattpad ma też inne problemy. Na
platformie roi się od plagiatów, a
tradycyjne wydawnictwa pod-
chodzą do tutejszych autorów z
dużą dozą ostrożności. Historie do-

stępne za darmo w internecie muszą
zdobyć wielką popularność, by ze-
chciano je wydać jako książkę. To
duże ryzyko – może nam się po-
szczęścić i zyskamy sławę, ale
możemy oddać nasze magnum opus
światu, który się na nim nie pozna,
pokazując wydawcom, że nie warto
w nas zainwestować. Dlatego coraz
więcej pisarzy rezygnuje z używa-
nia platformy. Argumentują to chę-
cią odcięcia się od toksycznego śro-
dowiska i rozpoczęcia zarabiania na
swojej pracy. Wyciek 270 milionów
haseł w czerwcu 2020 roku również
odstraszył część użytkowników.

W styczniu Wattpad zmienił
właściciela. Należy teraz do koreań-
skiej firmy Naver. Możliwe więc,
że nadchodzi dla niego nowy okres
– pozostaje jedynie obserwować.
Trudno ocenić czy obecnie to dobre
miejsce dla początkujących pisarzy
– zależy czego oczekują.

Michał FILIPIAK

Los pisarza w internecie nie jest łatwy
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nia chleba. Mijały tygodnie, mie-
siące, a winnego nie udało się ująć.
Wyznaczono nawet nagrodę pie-
niężną. Burmistrz miasta miał od-
dać do dyspozycji służb swój samo-
chód. O sprawie mówiły lokalne i
krajowe media, zaangażowano na-
wet słynny program „997”. Sprawa
utknęła jednak w miejscu, a rok po
zbrodni jeden z radnych na sesji
miejskiego organu pytał, czy „mor-
derca jest wśród nas?”.

Po dwóch latach komendantowi
lokalnej jednostki zaproponowano,
by o pomoc poprosił Bogdana La-
cha – dziś najsłynniejszego pol-
skiego profilera. Przyjechał. Obej-
rzał sklep, okolicę, zabrał akta, roz-
mawiał z rodziną zamordowanej.
Po wszystkim wydał opinię:
„Mamy do czynienia ze sprawcą,

który zrobił to kolejny raz, nie
mieszka on w okolicy, w której
pracowała ofiara, nie znał jej, na
miejscu znalazł się przypadkowo,
nigdzie nie pracuje, miał problemy
z agresją w dzieciństwie”. Po
dwóch tygodniach do aresztu trafił
Daniel Sz. W taki sposób wspomi-
naną sprawę opisuje Katarzyna
Bonda. Wtedy jeszcze dziennikar-
ka, obecnie jedna z najsłynniej-
szych polskich pisarek*.

Oddać mu głos

To właśnie Katarzyna Bonda do
polskiej literatury kryminalnej
wprowadziła postać pierwszego
profilera. Hubert Meyer, który jako

bohater pojawił się w „Sprawie
Niny Frank”, był dla czytelnika
postacią niebagatelną. Równie nie-
bagatelny jest wspomniany Bogdan
Lach. Mężczyzna, który niejako jest
samoukiem, zaskoczył kiedyś jed-
nego ze swoich francuskich kole-
gów. Laurent Monte przyjechał do
Katowic, by uczyć. Sądził, że trafił
do „ciemnogrodu”, w którym nikt o
profilowaniu nie słyszał. Gdy do-
wiedział się, co potrafi zrobić Bog-
dan Lach, poprosił, by to ten przyje-
chał do Paryża i tam nauczał.

Wraz z Bogdanem Lachem Kata-
rzyna Bonda stworzyła książkę
„Zbrodnia niedoskonała”. Dlaczego
właśnie niedoskonała? Bowiem
zbrodni doskonałej nie ma.

– Myślę, że taka zbrodnia nie ist-
nieje. Wszystko, to, że ona staje się

doskonałą, wynika z działania
człowieka, który zajmuje się wy-
krywaniem przestępstw, czyli źle
zabezpieczone dowody, źle przepro-
wadzone oględziny, do czego nie
można już później wrócić, źle za-
projektowane przesłuchania… –
mówił Bogdan Lach w 2016 roku w
programie „Kultowe rozmowy”.

Zresztą to właśnie z tego korzys-
tają mistrzowie kryminalnego pióra,
którzy wobec setek nowoczesnych
technologii i możliwości punktem
najsłabszym czynią właśnie
człowieka.

Aleksandra KONIECZNA
*Szczegóły zarówno tej, jak i innych
spraw opisanych przez Katarzynę

Na platformie roi się od plagiatów, a tradycyj-
ne wydawnictwa podchodzą do tutejszych
autorów z dużą dozą ostrożności.

To właśnie Katarzyna Bonda do polskiej literatury
kryminalnej wprowadziła postać pierwszego pro-
filera. Hubert Meyer, który jako bohater pojawił się

w„Sprawie Niny Frank”, był dla czytelnika postacią niebagatelną.
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Architektura zagłady w wystawie T. Lewandowskiego pt.:„Upadek”
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Pomysłodawczynią CEN-
TRALI jest Anka Gregor-
czyk, która od lat aktywnie

działa w poznańskiej sferze fotogra-
ficzno-artystycznej. Na przestrzeni
lat, wraz ze wsparciem społeczności
złożonej z fotografów i entuzjastów
narodziła się idea stworzenia miejs-
ca przyjaznego dla rozwoju sztuki i
kultury. W 2016 roku powstało Sto-
warzyszenie FOTSPOT, któremu
przyświeca idea kolektywnej myśli i
pracy, a wraz z nim pierwsze plenery
i wystawy fotograficzne. Trzy lata
później na Starym Mieście przy pl.
Cyryla Ratajskiego 6a swoje pre-
mierowe otwarcie miała Galeria
CENTRALA. Założyciele – Anka
Gregorczyk oraz Łukasz Szamałek,
ze wsparciem Kamila Figasa stwo-
rzyli nie tylko galerię sztuki, lecz
także przestrzeń twórczej pracy,
otwartą dla tych, którzy chcą w niej
aktywnie działać. FOTSPOT reali-
zuje tu swój program zarówno arty-
styczny, jak i edukacyjny wspierany
m.in. przez miasto Poznań i władze
województwa wielkopolskiego.

Anka Gregorczyk zapytana przeze
mnie o trzy słowa określające jej wiz-
ję atmosfery galerii, odpowiada: auto-
rska, otwarta i odważna. „Autorska
dlatego, że prezentujemy tematy
głównie te, które nas najbardziej in-
spirują. A są to tematy związane z
hasłem Man-Altered Landscape czy
Manufactured Landscape – krajob-
razem zmienionym przez człowieka.
To zarówno krajobraz przestrzenny
związany z architekturą czy przestrze-

nią zurbanizowaną, jak i ten naturalny,
zmieniany przez człowieka – poprzez
budowę dróg, wydobywanie surow-
ców mineralnych czy po prostu obec-
ność ludzką w krajobrazie zbudowa-
nym. To też przestrzeń zmieniania
przez pewne zjawiska społeczne i so-
cjologiczne oraz wydarzenia z historii
naszej cywilizacji, które na stałe od-
cisnęły swoje piętno w krajobrazie”.

Otwarta dlatego, że CENTRALA
prezentuje autorów znanych i cenio-
nych, zdobywców najważniejszych
nagród m.in. World Press Photo, jak i
debiutantów oraz pasjonatów fotogra-
fii, którzy mają na swoim koncie do-
piero pierwsze profesjonalne wysta-
wy. Odważna – gdyż w obecnych cza-
sach pandemii galeria cały jest aktyw-
na i realizuje się w sferze online.
Mimo iż fotografia sprawniej od-
działuje na nas bezpośrednio – w kon-
tekście słów i przestrzeni, lockdown
nie ograniczył ludzkiego kontaktu ze
sztuką w zupełności. W witrynie
CENTRALI nie brakuje prac, na któ-
rych można zawiesić oko, a wraz z
nimi kodów QR, które przekierowują
użytkowników do ekspozycji w wir-
tualnej rzeczywistości. Stałą interak-
cję odbiorców z galerii zapewniają so-
cial media, które obecnie okazują się
być jeszcze silniejszym obszarem do
prezentowania wartości fotografii.

Do drzwi CENTRALI może za-
pukać każdy, kto ma w sobie choć
odrobinę wrażliwości i refleksji nad
otaczającą nas rzeczywistością.
Spotykają się tu ludzie szukający
odpowiedzi na nurtujące ich pytania
w nadziei, że odnajdą je w kontak-
cie ze sztuką. Pomysłodawczyni

przedsięwzięcia przyznaje: „Foto-
grafię traktujemy jako język komu-
nikacji i sposób opowiadania o
świecie, a tym samym poznawania
go. Tak też traktujemy odbiorców
tego miejsca, jako ludzi zaintereso-
wanych eksploracją świata i jego
analizą”. Dlatego zakres problema-
tyki wystaw jest tak szeroki – od re-
fleksji nad zracjonalizowaną archi-
tekturą obozów koncentracyjnych w
Auschwitz-Birkenau („Upadek” –
Tomasz Lewandowski), przez nadal
mające się dobrze tabu kobiecej
złości („Złość piękności szkodzi” –

Weronika Perłowska), po sielanko-
we obrazy wielkopolskich miaste-
czek i odległe wspomnienia wypo-
czynku nad polskimi jeziorami
(„Wczasy” – Figas/Gregorczyk/Su-
lejewska/Szamałek/Szymkowiak).

Już 26 kwietnia w 35. rocznicę ka-
tastrofy czarnobylskiej w CENTRA-
LI będzie można obejrzeć prace ce-
nionego polskiego fotoreportera
Maćka Nabrdalika. Wystawa na-
wiązuje do jego autorskiej książki
„HOMESICK”, opowiadającej o lo-
sach ludzi, których życie nieodwra-
calnie zmieniło się w wyniku wybu-

chu reaktora jądrowego w Czarnoby-
lu. Fotografie skupiają doświadcze-
nia i obrazy, jakie Nabrdalik zebrał
podczas swoich licznych wypraw w
głąb czarnobylskiej strefy. Ta i po-
zostałe ekspozycje CENTRALI do-
tykają tematów odważnych i poru-
szających – to fotografie, które zos-
tają w pamięci odbiorców na dłużej.
Uchwycone na nich ludzkie doś-
wiadczenia budzą w gościach galerii
najróżniejsze, często skrajne uczucia.
Jedno jest pewne – wśród nich nigdy
nie ma miejsca na obojętność.

Daria SIENKIEWICZ

Szukasz w nim radości, cza-
sem ucieczki – nic w tym
dziwnego, to w końcu niepo-

wtarzalny w swym fenomenie sport
świata, lecz bywa także bolesny.
Słowa te prawdopodobnie potwier-
dziłoby wielu kibiców Lecha Poz-
nań. Są oni bowiem bardzo oddani
niebiesko-białym barwom. I co rusz,
gdy ich wiara na nowo zostanie roz-
budzona, muszą być przygotowani
na cios. Jest to nad wyraz dokuczli-
we, gdyż klub posiada ogromne zaso-

by ludzkie. – Coś niebywałego po
prostu, wszędzie (w Poznaniu –
przyp. red.) widać Lecha. Co chwilę
mija się człowieka w barwach czy
maseczce, to bardzo wyraźne i wi-
doczne – zauważa Michał Kopczyń-
ski, zawodnik Warty Poznań, w roz-
mowie z Radosławem Nawrotem dla
Interii Sport.

Quo Vadis Lechu

Ostatnie sezony to szereg niepo-
wodzeń poznaniaków. Gdy przed
trzema laty na koniec rundy witano
się z ósmym tytułem niczym

przysłowiową gąską, powiedzieć, że
na kluczowym zakręcie wypadnięto
z trasy, to nie powiedzieć nic, bo
była to klęska. Kiedy po zakończeniu
poprzednich rozgrywek oraz wywal-
czeniu przepustki do zmagań grupo-
wych Europa League liczono na suk-
ces w lidze, ekipa Dariusza Żurawia
(któremu w klubie zdążono już po-
dziękować) długo dryfowała w męt-
nych wodach ekstraklasy. To przy-
czyniło się do tego, że kampania
2020/21 również sklasyfikowana zo-
stanie w kategoriach sporego rozcza-
rowania. – Problem z Lechem nie

sprowadza się do meczu czy wpadki.
To całe zestawy podawane kibicom
do przetrawienia: mecz po meczu,
sezon po sezonie, rok po roku z ni-
czym, poza stratą czasu i nerwów –
oto wypowiedzieć Arkadiusza Kasp-
rzaka, wiceprezesa klubu w latach
2006-2012, którą znaleźć można w
materiale redaktora Nawrota. I trud-
no się z tymi słowami nie zgodzić,
gdyż poza tym, co bezpośrednio na
boisku, mamy do czynienia także z
szeregiem nietrafionych posunięć
poza nim. Pytanie zatem brzmi nie
tylko, dokąd Lech zmierza, ale także,
ile zaufania pozostało w sercach jego
kibiców.

Cierpienia wiernego kibica

Lech to symbol, być może feno-
men – oczywiście nierówny
małyszomanii, lecz nadal można tak

to nazwać. Jest integralną częścią
nie tyle Poznania, co całego regionu.
Lgną do niego tłumy. I choć patrząc
na historię wielokrotnie łatwo mu
nie było, wiary nigdy nie brakowało.
– Życie kibica niemal każdego klubu
składa się z braku równowagi mię-
dzy radością a rozgoryczeniem, ale
są granice, których nie sposób wy-
trzymać. Jeśli mowa o Lechu, w
przeddzień setnych urodzin, przy-
chodzi mu życzyć nie tylko sukce-
sów, ale także tego, by drużyna nie
obojętniała ludziom – uważa Na-
wrot. Brak trofeów odciska bowiem
swe piętno na sposobie postrzegania
klubu. „Pusta gablota” to zresztą ter-
min będący częścią kanonu, używa-
ny nie tylko na zawsze impulsyw-
nym Twitterze. Zdaniem Kasprzaka
przy obecnym nastawieniu włodarzy
Lecha, nie ma on szans na sukcesy.

Granice wytrzymałości
Miłość wymaga poświęceń, lecz są pewne granice. Lech Poznań nie od dziś spraw-

dza cierpliwość swych kibiców, ale tę powoli można opisać mianem materiału defi-
cytowego. Będący integralną częścią regionu klub musi zatrzymać postępujący od

kilku lat regres oraz skupić się na poprawie własnego wizerunku wśród zaintereso-
wanych.

Galeria CeNTRALA to miejsce w sam raz dla miłośników fo-
tografii – cenionych znawców, jak i laików. Na poznańskiej
mapie miasta Galeria istnieje już dwa lata, oferując swoim
odbiorcom przestrzeń do twórczej pracy oraz kontempla-
cji nad sztuką. Analiza zachodzących w krajobrazie prze-
mian i zjawisk wywołanych ludzką działalnością stanowi

główną tematykę, jaka przewija się w jej ekspozycjach.

W przestrzeni fotografii
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Te mogą być wyłącznie przypadko-
we. I choć oczywiście mawia się, że
miłości fana nie definiują zwycię-
stwa, są chwile, w których wielu po-
wie sobie dość. Szczególnie, gdy
mowa o Lechu Poznań – klubie co
rok wymienianym wśród kandyda-
tów do mistrzostwa Polski. Klubie o
wielkich możliwościach, z których
nie potrafi skorzystać.

Jedno uniwersum, dwa światy

Za tzw. miedzą tymczasem świet-
nie radzą sobie Zieloni, w których
przed rozpoczęciem sezonu wielu
upatrywało kandydatów do spadku.
Jakże zatem wielkie musi być ich
zdziwienie, patrząc na lokatę w zesta-
wieniu oraz postawę drużyny trenera
Piotra Tworka. Czy pomimo sympatii

pomiędzy oboma ekipami, może ona
zyskać na niepowodzeniach Lecha?
To skomplikowane, lecz zarazem
oczywiste. – To zespoły funkcjo-
nujące w światach równoległych,
które się nie przecinają. Nie mówię,
że w przyszłości nie nastąpi taki
przepływ, ponieważ w piłce nie ma
rzeczy stałych, tak samo w układach
społecznych, lecz to procesy długotr-
wałe i niełatwe. Kiedyś to Warta
wiodła prym w mieście, z czasem
ustąpiła pola. Lech do dziś ma zu-
pełnie inną ofertę: masową, skiero-
waną na kibica innego typu niż ten
Zielonych. Siedmiokrotni mistrzowie
tracą, ale na rzecz futbolu „interna-
cional”, często w ogóle odchodzi się
od kibicowania drużynom lokalnym
– zauważa Nawrot, po czym dodaje –

Jeśli chodzi natomiast o dalszą per-
spektywę, nie wiemy, co przyniesie
przyszłość. Tym bardziej, że Warcin-
ka ma ofertę bardzo wrażliwą
społecznie, wychodzącą naprzeciw
wydarzeniom na świecie, a uważam,
że młodzi ludzie to sobie cenią.

Gdyby opisać stan fanów Lecha
Poznań, zapewne w wielu przy-

padkach adekwatnym byłoby
określenie znane nam z interneto-
wych memów: „disappointed but
not surprised”. Zasoby ludzkie się
kurczą, niczym wiara w klub,
którą odbudować będzie niezwyk-
le trudno. Zadaniem włodarzy po-
winno być zatem nie tyle skupie-
nie się na poprawie obecnego sta-

nu, lecz długotrwałym postrzega-
niu zespołu. Tak, aby – cytując
Taco Hemingwaya – w upalną noc
kibicom nie przyszło do głowy na-
pisanie maila o tytule „Mam już
dość”, choć w przeszłości dało się
zobaczyć taki transparent na sta-
dionie.

Wiktoria ŁABĘDZKA
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Lech nie spełnia oczekiwań kibiców

Rok w nowej rzeczywistości

Puste stadiony to symbol pandemii
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która chce zaszczepić przed Euro
wszystkich grających w nim piłka-
rzy.

Kibice kluczem do normalności

Wielu z nas przyzwyczaiło się
już do oglądania sportowych zma-
gań na odległość nie tyle z wyboru,
ile z przymusu. Właściciel Craco-
vii, Janusz Filipiak, stwierdził kie-
dyś, że kibice nie przychodzą na
stadiony, ponieważ wolą obejrzeć
mecz w telewizji. Idąc tym tokiem
rozumowania, można wysunąć
tezę, że gdy w dobie pandemii kibi-
ce przyzwyczają się do oglądania
rywalizacji w domu, to tym bar-
dziej zniechęcą się do marznięcia
na trybunach. Doniesienia z Nowej
Zelandii całkowicie jednak temu

przeczą – tam na obiektach sporto-
wych po zdjęciu obostrzeń zaczęło
się pojawiać jeszcze więcej osób
niż przed pandemią.

Jednocześnie tylko powrót fanów
na obiekty jest w stanie przywrócić
płynność finansową wielu organiza-
cjom czy klubom na tym samym
poziomie co w latach wcześniej-
szych. Wszyscy pamiętamy obcina-
nie pensji zawodnikom w czasie
lockdownu. Formuła 1, która w
dużej mierze i tak bazuje na kibi-
cach oglądających rywalizację dzię-
ki przekazom, w zeszłym roku stra-
ciła 320 milionów euro. ATP nato-
miast zanotowało stratę w przedzia-
le 60-80 milionów dolarów. To
owocuje o 23% mniejszymi nagro-
dami dla zawodników niż w roku

2019. Władze zawodowego tenisa
mówią także, że brak kibiców
dłużej niż przez rok będzie wyma-
gał zmian strukturalnych.

Bez wątpienia powrót zawodowe-
go sportu do formy sprzed pandemii
potrwa co najmniej kilka lat, a bę-
dzie to ciekawiło nie tylko fanów,
lecz także naukowców. Już dzisiaj
pandemiczna rywalizacja pozwala
przeprowadzać badania naukowe,
niemożliwe w zwykłych warun-
kach, jak chociażby wpływ kibiców
na decyzje podejmowane przez sę-
dziów. Oby jednak oczy badaczy
szybciej zwróciły się ku analizom
pomysłów na odbudowę siły orga-
nizacji sportowych.

Rafał WANDZIOCH

Ostatecznie zarówno piłka-
rze, jak i reprezentanci in-
nych dyscyplin byli w sta-

nie dokończyć sezon, rywalizując i
trenując na swoich obiektach, przez
pewien czas nawet z kibicami na try-
bunach. Obecnie największe proble-
my w naszym kraju mają sportowcy-
amatorzy, jednak i oni znaleźli spo-
sób na kontynuowanie ćwiczeń
mimo zakazów. Jak podaje Paweł
Mogielnicki, część klubów piłkar-
skich z niższych lig szybko się „pro-
fesjonalizuje”, dzięki czemu zgod-
nie z nowymi wytycznymi może
kontynuować rozgrywki.

Zwycięzcy i przegrani

Jednym z największych wygra-
nych, jeżeli można o takich mówić
w obecnej sytuacji, jest niewątpli-
wie Dana White. Szef UFC, naj-
większej federacji MMA na świe-
cie, był w stanie przywrócić swój
interes do działania w momencie, w
którym inne dyscypliny dopiero
przygotowywały plany powrotu.
Dzięki temu UFC miało praktycznie
cały rynek dla siebie. I tak od 9
maja do końca ubiegłego roku ame-
rykańska organizacja przeprowa-
dziła 33 gale. Liczbę ogromną, jak
na ówczesne warunki. Dodatkowo
część z nich odbyła się w centrum
treningowym UFC Apex, co
zmniejszało koszty. 24 kwietnia w
Jacksonville ma mieć miejsce
pierwsza impreza z kompletem pub-

liczności – na trybunach ma zasiąść
około 15 tysięcy fanów.

Nie wszyscy jednak radzą sobie
tak dobrze. Polscy kibice świetnie
pamiętają bałagan towarzyszący za-
wodom organizowanym przez FIS.
O ile zamieszanie z testem Klemen-
sa Murańki przed zawodami w
Oberstdorfie można jeszcze jakoś
wytłumaczyć, to desperackie szuka-
nie zastępstwa dla turnieju Raw Air
jest już dowodem na brak zapobieg-
liwości. Można było przewidzieć,
że mająca rygorystyczne restrykcje
Norwegia nie wpuści zawodników i
wcześniej zacząć poszukiwania
opcji rezerwowej. Warto przypo-
mnieć, że FIS miał na przygotowa-
nie do pandemicznego sezonu cały
okres wiosenno-letni.

Szerokim echem odbijają się za-
każenia, do których doszło w trak-
cie Halowych Mistrzostw Europy w
lekkiej atletyce, które odbyły się w
Toruniu. Jak podaje athleticsweek-
ly.com, z imprezy wróciło co naj-
mniej kilkudziesięciu zarażonych
sportowców. Europejska federacja
stwierdziła, że to zawodnicy nie
trzymali się jasno określonych pro-
cedur, takich jak noszenie masek w
hotelach. Pojawiły się także fałszy-
wie pozytywne testy, m.in. ten Eline
Berings, eliminujące lekkoatletów z
rywalizacji. Niezależnie od tego po
czyjej stronie leżała wina, HME
muszą być ostrzeżeniem dla MKOl-
u, by Igrzyska w Tokio były uczci-
we i bezpieczne. Być może będzie
trzeba rozważyć pomysł UEFA,

w marcu zeszłego roku Michał Świerczewski, właści-
ciel Rakowa Częstochowa, przedstawiał pomysł za-

kończenia sezonu piłkarskiej ekstraklasy w całkowi-
tej izolacji i odcięciu drużyn od świata. wydawało się
wtedy, że plan, choć ambitny i wyjątkowy, może być

jedynym sposobem na wznowienie sportowej rywali-
zacji. Dziś wiemy, że pierwsze pesymistyczne pro-

gnozy były błędne, a rozgrywki dosyć szybko udało
się wznowić.

Lech to symbol, być może fenomen – oczywiś-
cie nierówny małyszomanii, lecz nadal można
tak to nazwać. Jest integralną częścią nie tyle

Poznania, co całego regionu. Lgną do niego tłumy.
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wraz ze swoim mężem,
piłkarzem, tworzą jedną
z najbardziej rozpozna-

walnych par w Szwajcarii.
Nie jest jednak zwykłą

wAG, dla której kreowa-
nie swojego wizerunku w

internecie uchodzi za
rzecz najważniejszą. Lara

Gut-Behrami to przede
wszystkim utalentowana

oraz utytułowana nar-
ciarka alpejska. 29-latka

zawsze była sobą i nie
próbowała nikogo uda-

wać. Choć życie wielo-
krotnie krzyżowało jej
plany, ona się nie pod-
dała i w zakończonym

niedawno sezonie udo-
wodniła, ile jest warta.

Lara Gut-Behrami pierwszy
raz stanęła na nartach, gdy
miała niecałe dwa lata. Do-

stała je od cioci. Nie mogła docze-
kać się aż spadnie śnieg, dlatego całe
lato chodziła w nich po ogrodzie,
szykując się do sezonu. Od tamtej
pory się z nimi nie rozstaje. Narciar-
stwo jest nie tylko jej wielką pasją,
ale też rzeczą bez której nie potrafi
żyć.

Debiuty i sukcesy

Po raz pierwszy w imprezie mię-
dzynarodowej wystartowała 22
sierpnia 2006 roku w zawodach FIS
Race, gdzie zajęła drugie miejsce w
slalomie. W 2007 roku pojechała na
Mistrzostwa Świata Juniorów do
Altenmarkt, na których wywalczyła
srebrny medal w supergigancie.

Jeszcze w grudniu tego samego
roku zadebiutowała w zawodach
Pucharu Świata, jednak w swoim
pierwszym starcie nie udało jej się
dojechać do mety. Natomiast już 2
lutego 2008 roku nie tylko wywal-
czyła pierwsze pucharowe punkty,
ale także miejsce na podium. W
zjeździe w Sankt Moritz zajęła trze-
cią lokatę. Dziesięć miesięcy pó-
źniej doczekała się wygranej. W tej
samej szwajcarskiej miejscowości
triumfowała na trasie supergiganta.
To pozwoliło jej zostać najmłodszą
narciarką, która zwyciężyła w tej

konkurencji w zawodach Pucharu
Świata. Stając na najwyższym stop-
niu podium, Gut-Behrami miała 17
lat i 237 dni. Na swoim koncie ma
jeden triumf w klasyfikacji general-
nej. Wywalczyła dużą Kryształową
Kulę w sezonie 2015/2016 oraz
trzy małe w rywalizacji supergigan-
towej.

Szwajcarka dwukrotnie starto-
wała w igrzyskach olimpijskich, z
których przywiozła jeden brązowy
medal. Po raz pierwszy wystąpiła
na imprezie w Soczi w 2014 roku.
Choć w debiucie nie udało jej się
stanąć na podium, kilka dni później
zajęła trzecie miejsce w zjeździe.
Przegrała o zaledwie 0,10 sekundy
z dwiema zdobywczyniami złotego
medalu – Tiną Maze i Dominique
Gisin. Cztery lata później wystarto-
wała w Igrzyskach Olimpijskich w
Pjongczangu. Z Korei wróciła jed-
nak bez medalu.

Na Mistrzostwach Świata w Val
d’Isère w 2009 roku zdobyła dwa
srebrne medale w zjeździe i super-
kombinacji. Trzecie srebro wywal-
czyła cztery lata później w Schlad-
ming, a z dwóch kolejnych mist-
rzostw przywiozła dwa brązowe
krążki.

Kuriozalny wypadek

W 2017 roku odbyły się Mist-
rzostwa Świata w Sankt Moritz.
Od startu Pucharu Świata alpejka
dziewięciokrotnie stawała na po-
dium. Przez wielu uważana była za
jedną z faworytek. W pierwszym

starcie wywalczyła brązowy medal
w supergigancie. W rozgrywanej
kilka dni później superkombinacji
po pierwszej konkurencji – zjeź-
dzie – zajmowała trzecią pozycję.
Niestety, w trakcie rozgrzewki
przed slalomem Szwajcarka ze-
rwała więzadła krzyżowe w lewym
kolanie. Wypadek był o tyle kurio-
zalny, że przydarzył się przed star-
tem, a nie chociażby podczas kon-
kurencji szybkościowych, w któ-
rych łatwo o poważny uraz. Ta
kontuzja wykluczyła ją nie tylko z
całych mistrzostw, ale przekreśliła
też szansę na walkę o Kryształową
Kulę.

Alpejka do startów powróciła już
w pierwszych zawodach sezonu
2017/2018 w Sölden. Nie udało jej
się jednak odbudować formy, w
której była przed urazem kolana.
Sezon zakończyła na 12. pozycji i
drugiej lokacie w klasyfikacji Su-
per-G. Później nie było lepiej. Choć
Gut-Behrami często plasowała się
w okolicach pierwszej dziesiątki,
nie miała w sobie tego błysku co
wcześniej. W czasie jej przejazdów
widać było swego rodzaju niepew-

ność, tak jakby bała się w stu pro-
centach zaryzykować.

Lara nie zamierzała się jednak
poddać. Ciężko pracowała, aby w
kolejnych latach być w coraz lep-
szej formie – i to się jej udało. Pod
koniec rywalizacji w sezonie
2019/2020 odniosła dwa zwycię-
stwa w zjeździe. To niewątpliwie ją
podbudowało i pozwoliło uwierzyć,
że jeszcze nie wszystko stracone.

Po dobrej końcówce, przed star-
tem w nowym roku dziennikarze
pytali 29-latkę, czy nie zamierza po
tym sezonie zakończyć kariery.
Gut-Behrami była zdziwiona tymi
pytaniami, jednak odpowiadała, że
zobaczy, co przyniesie zima, i do-
piero potem będzie się zastana-
wiała, co robić dalej.

Swoimi startami w niedawno za-
kończonym sezonie zamknęła usta
wszystkim, którzy przewidywali
jej odejście na sportową emeryturę
i nie wierzyli w powrót do formy.
Alpejka stanęła na podium dzie-
sięć razy, aż sześciokrotnie na naj-
wyższym stopniu. Do końca wal-
czyła z Petrą Vlhovą o wygraną w
klasyfikacji generalnej. Niestety,

szansę na końcowy triumf ode-
brały jej fatalne warunki pogodo-
we w Lenzerheide – ostatnim przy-
stanku Pucharu Świata. Z powodu
potężnych opadów śniegu i mgły
jury było zmuszone odwołać zjazd
i supergigant, pozbawiając Szwaj-
carkę okazji do zdobycia jakich-
kolwiek punktów w tych konku-
rencjach.

Prawdziwy popis umiejętności
Gut-Behrami zaprezentowała jed-
nak podczas Mistrzostw Świata w
Cortinie d'Ampezzo. Rywalizację
rozpoczęła, zdobywając swój
pierwszy złoty medal tej imprezy w
Super-G. Później wywalczyła rów-
nież brązowy krążek w zjeździe. Na
końcu zaś została mistrzynią świata
w gigancie. Wygrała z drugą Mika-
elą Shiffrin o zaledwie 0,02 sekun-
dy. Dzięki temu stała się drugą w
historii szwajcarską narciarką, któ-
rej podczas jednych zawodów udało
się sięgnąć po dwa złote medale.
Obok Vincenta Kriechmayra i Mat-
hieu Faivre’a była też jedną z
gwiazd tych mistrzostw.

Życie pozasportowe

Życie Lary to nie tylko sport. Al-
pejka włada pięcioma językami. Jej
mama jest Włoszką, ale wychowy-
wała się we francuskojęzycznej
części Szwajcarii. Dzięki niej 29-
latka od małego płynnie mówi po
włosku i francusku. Później nau-
czyła się niemieckiego i angielskie-
go, a obecnie skupia się na hiszpań-
skim.

Od 2018 roku jest żoną piłkarza –
Valona Behramiego, byłego wiceka-
pitana szwajcarskiej reprezentacji, a
obecnie gracza Genoi. Para pota-
jemnie pobrała się w lipcu w Luga-
no w obecności najbliższych. Z uro-
czystości nie było zbyt wielu zdjęć,
ponieważ małżonkowie od po-
czątku bardzo strzegą swojej pry-
watności i nie chcą się nią chwalić
w social mediach.

Gut-Behrami to przede wszyst-
kim jednak niesamowity sporto-
wiec. Narciarka, która walczy i nig-
dy się nie poddaje, nawet jeżeli nie
wszystko idzie zgodnie z planem.
To również charakterna kobieta,
przez co wielu w jej kraju postrzega
ją jako kapryśną, blondwłosą pięk-
ność. Jak sama jednak twierdzi, jest
po prostu sobą – nie wiecznie nieza-
dowoloną divą, a zwykłą dziew-
czyną, która mówi, co myśli i której
udało się odnieść wielki sukces.

Julia JUREK
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Życie Lary to nie tylko sport. Alpejka włada pię-
cioma językami. Jej mama jestWłoszką, ale wy-
chowywała się we francuskojęzycznej części

Szwajcarii. Dzięki niej 29-latka od małego płynnie mówi po
włosku i francusku. Później nauczyła się niemieckiego i an-
gielskiego, a obecnie skupia się na hiszpańskim.

Szybka, piękna i waleczna

Lara Gut-Behrami podczas sesji zdjęciowej


