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„Chcemy pamiętać, że
Konstytucja 3 Maja i jej

historyczna spuścizna to
wspaniała, inspirująca

opowieść. Przede wszyst-
kim o energii witalnej, ak-

tywizmie, zdolności do
samonaprawy, poczuciu

odpowiedzialności za
dobro wspólne”. Tak 3

maja mówił człowiek, o
którym w grudniu 2019

roku profesor Adam
Strzembosz powiedział,

że siedmiokrotnie złamał
Konstytucję. Smutek,
złość, irytacja, a może

śmiech? Ten ostatni
i w PRL-u nie jeden mrok

rozjaśnił.

W 2017 roku w progra-
mie „Kublikacja” Olga
Lipińska – twórczyni

kabaretów, która rzeczywistość
społeczną i polityczną wyśmiewała
latami, o swojej roli i ówczesnej sy-
tuacji politycznej mówiła: „Zawsze
byłam naprawiaczką świata. Zawsze
uważałam, że jeśli pokażę coś, co
jest głupie czy szkodliwe, to to się
naprawi. Przeszło mi to. Denerwuję
się i martwię tym, co się dzieje w
Polsce i nie bardzo wierzę, że coś się
da zrobić.” Dzisiaj, gdy sytuacja
wcale lepsza nie jest chyba pora na
to, by odpowiedzieć twórczyni
słowami jednej z jej piosenek, czyli
„Daj se luz”.

„Puszczaj sobie mimo ucha”

13 kwietnia – druga rozprawa do-
tycząca urzędu Rzecznika Praw
Obywatelskich przed Trybunałem
Magister Julii Przyłębskiej. Kobiety,
która kiedyś orzekała w poznańskim
sądzie, a gdy chciała wrócić do swo-
jej roli, to niczym gromy spadły na
nią opinie przełożonych. Bezlitosna
była wobec Przyłębskiej także oce-
niająca jej pracę sędzia-wizytator.
Kwintesencją wydanych opinii niech
będzie jedno druzgocące dla pracy
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Gdy nie pracował jako reporter, bywał ratownikiem, kioskarzem
oraz aktorem. Słynny porucznik Borewicz odszedł 2 maja w wieku

77 lat. W rozmowie z naszą dziennikarką Ryszard Ćwirlej –
dziennikarz i pisarz powieści kryminalnych

– opowiada o czasach PRL-u, kryminałach i o tym,
jaki naprawdę był Bronisław Cieślak.

„Witamy w Kurierze Akademickim. Jest to program przygotowywany
niemal wyłącznie przez studentów, dla studentów”. Te słowa wypo-
wiedziane przez Małgorzatę Mielcarek dziesięć lat temu, wpłynęły na
to, jak potoczył się los wielu studentów. Ten symboliczny
początek istnienia redakcji Kuriera Akademickiego, dla
niektórych okazał się początkiem dziennikarskiej kariery.10-11 8-9

Dajmy sobie luz

Daj se luz

sędzi zdanie – stwierdzono bowiem,
że jej powrót „nie będzie korzystny
dla wymiaru sprawiedliwości”. Ma-
gister Przyłębską pogrążają też sta-
tystyki dotyczące spraw, które pro-
wadziła. Na łamach „Gazety Wybor-
czej” wyliczano: „W 1995 r. aż 38,5
proc. wyroków (35 spraw) wyda-
nych przez Przyłębską zostało uchy-
lonych w apelacji. Rok później 32,5
proc. wyroków (13 spraw) było skie-
rowanych do ponownego rozpozna-
nia”. Jarosławowi Kaczyńskiemu
można więc pogratulować jednego –
tak kiepskiego sędziego, według
opinii przełożonych i wizytatorów,
a także statystyk, na pewno łatwo
znaleźć nie było. A, że przy okazji

okazał się on „odkryciem towarzy-
skim”. Nic, tylko pogratulować.

Magister Przyłębska na czele Try-
bunału Konstytucyjnego stanęła 21
grudnia 2016 roku. Już kilka dni pó-
źniej media informowały, że ze stro-
ny wspominanego organu zniknęły
tytuły naukowe orzekających w nim
sędziów. Prawdopodobnie kiepsko
wyglądał jeden magister na tle kilku
profesorskich nazwisk. Ale przecież
nic straconego. Zeznającego dr hab.
Adama Bodnara zawsze można krót-
ko pouczyć: „Ja bym prosiła, żeby
pan się zwracał do nas Wysoki Try-
bunale, tak jak zwracał się pan do
Trybunału Konstytucyjnego, kiedy
jeszcze przewodniczącym, prezesem

Trybunału był pan prezes Rzepliń-
ski”.

„I nie szukaj dziury w całym!”

Ostatnie tygodnie pokazały, że
niektórzy dziennikarze i politycy
oraz część elektoratu są wyjątkowo
marudni. Zamiast „dać se luz” ciągle
dziury w całym szukają. Nie będzie
Adama Bodnara, ale przecież będzie
Bartłomiej Wróblewski. Jest rzecz-
nik? Jest, a że bliżej mu do urzędu
„rzecznika praw nieobywatelskich”
– szukanie dziury w całym. Będą
pieniądze z Unii w ramach Krajowe-
go Programu Odbudowy? Mają być,
a że z samorządem nikt nie gadał, a
że niejasno mogą być dzielone środ-
ki? Znów jedni, drudzy, trzeci, a
może i czwarci „dziur w całym szu-
kają”.

A przecież mogli zadziałać jak Le-
wica – pojąć szybko, że „życia szko-
da na docinki”, pójść na spotkanie, a
później usłyszeć, że jeszcze przed
sejmowym głosowaniem, KPO zos-
tał do Komisji Europejskiej
przesłany. Tłumaczył to kolegom z

nowej, już nie „totalnej”, ale „mery-
torycznej” opozycji rzecznik rządu,
który na konferencji mówił: „dzisiaj
zakończyliśmy już proces składania
Krajowego Planu Odbudowy w Ko-
misji Europejskiej” oraz dodawał,
że: „na ten moment dokument jest po
prostu zamknięty, to znaczy nie pod-
lega już żadnej weryfikacji”. Można?
Można. Przecież, jak podpowiada Li-
pińska „Cała draka jest na niby!”.

„Zima wasza, wiosna nasza”

W ostatnich wyborach prezyden-
ckich Rafał Trzaskowski zdobył w
drugiej turze ponad 10 milionów
głosów. To mniej niż Duda (pomiń-
my już dyskusje o czystości kampa-
nii), ale nadal dużo. Czy ten poten-
cjał, który się zrodził wykorzystano?
No nie bardzo. Niby miało być nowe
otwarcie, niby miało być inaczej. A
jest jak zwykle. Budka nadal na cze-
le KO, Trzaskowski w Warszawie.
Ale jest jeden sukces – zapowiadana
Koalicja 276! Powstała? Oczywiś-
cie! Co prawda to suma głosów PiS-
u i Lewicy nad KPO, ale nie szukaj-
my dziury w całym.

Rzeszów – to miasto, o które teraz
toczy się zarówno historyczny, jak i
momentami histeryczny bój. Jeden
Rzeszów wiosny nie uczyni, ale miał
być symbolem. Symbolem zwycię-
stwa „Zjednoczonej Opozycji” nad
Prawem i Sprawiedliwością. Po zi-
mie miało wzejść słońce, miała być
„ich zima” i „nasza wiosna”, która z
Rzeszowa popłynie w Polskę. Kon-
szachty z PiS-em to jedno, drugie to
ostatnie słowa przedstawicieli Lewi-
cy. Wizyty w TVP, stwierdzanie, że
Strajk Kobiet traktuje ich „gorzej niż
PiS” czy cudowne socjalne propozy-
cje – jak emerytura dla każdego (tak,
dla tych co nic nie odłożyli też).

„Daj se luz”

Puenta? Recepta? A może
przesłanie? Cóż tutaj pisać. Rzec
można dość krótko – nie ma recepty
innej niż śmiech. Śmiech to zdrowie,
śmiech to też zabawa. A wszak pol-
skiej polityce, a zwłaszcza części
opozycji już do niej bliżej niż dalej.
Co tu robić? Robić jak w piosence:
„Niech się inny w klocki bawi! No
bo tych, co są na luzie Nikt na bacz-
ność nie postawi!”.

Aleksandra KONIECZNA

07, bez odbioru

Rzec można dość krótko – nie ma recepty innej
niż śmiech. Śmiech to zdrowie, śmiech to też
zabawa. A wszak polskiej polityce, a zwłaszcza

części opozycji już do niej bliżej niż dalej. Co tu robić? Robić
jak w piosence:„Niech się inny w klocki bawi! No bo tych, co
są na luzie Nikt na baczność nie postawi!”.
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Konkordat podpisany mię-
dzy Polską a Stolicą Apos-
tolską jeszcze nigdy nie był

tak zagrożony, dosłownie wisi na
włosku. Nie mieści mi się to w
głowie, jak można było do tego do-
puścić, ale proszę państwa o zacho-
wanie spokoju, bo do akcji wkracza
on – minister Czarnek i nowo po-
wołana przez niego dziedzina dys-
cyplin naukowych w Polsce – biblis-
tyka. Minister edukacji i nauki po-
wołanie biblistyki ogłosił oficjalnie
18 kwietnia. Było to swoistym
zwieńczeniem obchodów piątego
Narodowego Dnia Czytania Pisma
Świętego, który miał miejsce na Jas-
nej Górze.

Nowa dyscyplina nauk z pewnoś-
cią pomoże w badaniach nad
zgłębianiem tajemnic Biblii. Oczy-
wiście nikt nie kwestionuje tego, że
Kościół w naukowych badaniach
historii Kościoła będzie absolutnie
bezstronny i w pełni obiektywny.
Zależy im przecież na odkryciu
prawdy i tylko prawdy, bo jak po-
wiedział sam Jezus Chrystus:
„prawda was wyzwoli”. Nikt rów-
nież nawet nie pomyślał, a co do-
piero nie ośmielił się powiedzieć na
głos, że może to być jedynie sku-
teczna próba zapełnienia kościelnej
tacy dotacjami dla nowej religijnej
dziedziny nauki. Bo oczywiście im
więcej nauk wyodrębnionych w

dziedzinie nauk teologicznych tym
więcej pieniędzy na rozwój nauko-
wych badań, dzięki którym może i
nasza gospodarka nie będzie się
rozwijać, ale duchowość Polaków i
prywatny majątek duchownych z
całą pewnością tak. Konkordat jako
swoista umowa ze Stolicą Apos-
tolską obliguje nas jako państwo do
wsparcia finansowego między inny-
mi katolickich uczelni. Oczywiście,
co nie budzi żadnego zaskoczenia,
polski rząd w duchu religijnego pat-
riotyzmu wziął sobie to szczególnie
mocno do serca. Wydziały teolo-
giczne w całej Polsce mogą spo-
dziewać się różnego rodzaju dotacji
i grantów na swoje badania. I może
nie uratują one nikomu życia, nie
przyczynią się do rozwoju technolo-
gicznego czy gospodarczego nasze-
go kraju, ale na pewno pomogą nam
znaleźć jak najlepszą drogę do zba-
wienia naszej duszy. Czym są dobra
doczesne i postęp cywilizacyjny w
obliczu wiecznego zbawienia?

Dobra, dobra biblistyka biblis-
tyką, ale kim tak właściwie jest ten
cały biblista, a co najważniejsze
czym się konkretnie zajmuje? Bib-
lista to swego rodzaju archeolog,
który odkrywa i zgłębia Biblię na
płaszczyźnie uwarunkowań nie tyl-
ko religijnych, ale także historycz-
nych, społecznych i geograficz-
nych. Dobry biblista biegle
posługuje się hebrajskim, greckim i
aramejskim, czyli językami, w ja-

Twarz„układu wrocławskiego”?
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Tajemnicze, rozległe
struktury działające zza

pleców czołowych polity-
ków obozu władzy mogły

pomóc Andrzejowi Dudzie
w osiągnięciu reelekcji, za-

dbać o wizerunek obozu
rządowego za granicą, a

także pośredniczyć w
uzyskaniu wielomiliono-

wych dotacji. Nasi krajowi
politycy często bezpod-

stawnie oskarżają się wza-
jemnie o bycie członkami

różnorakich„układów”.
Wszystko wskazuje na to,

że jeden z nich istnieje na-
prawdę…

Układ wrocławski, bo taką
zyskał nazwę w mediach,
składa się z osób bezpośred-

nio powiązanych z obozem władzy.
Według „Gazety Wyborczej” do sku-
pionej wokół Adama Hofmana grupy
mają należeć wpływowi byli pracow-
nicy zarządów spółek skarbu państwa,
a także obecni politycy PiS, tacy jak
poseł Zbigniew Girzyński. Początki
ścisłej współpracy w tym gronie miały
nastąpić już w 2016 roku. Rozmiary
działalności układu urosły tak bardzo,
że wzbudziły wątpliwości ze strony
CBA. W dość niejasnych okolicznoś-
ciach, po przeciekach ważnych infor-

Zwycięstwo z układu?

Przemysław Czarnek powołał nową dyscyplinę naukową – biblistykę

Grosza daj kościołowi
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił powołanie nowej dyscypli-
ny naukowej – biblistyki. W sercach Polaków rodzi się jednak coraz większa nie-
pewność co do tego, czy Kościół Katolicki zasłużył na tak duże wyróżnienie,
zwłaszcza iż papież Franciszek w bezwstydny sposób obraził ich uczucia religij-
ne. Powstaje zatem pytanie, czy pojawienie się tak ważnej dziedziny nauki
załagodzi świeżo powstałe napięcie Polski z Watykanem?
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macji dotyczących sprawy, śledztwo
wstrzymano.

Niewygodny, ale potrzebny

Jak zapatruje się na potęgę układu
prezes PiS, Jarosław Kaczyński? Po-
dobno jest mu raczej nieprzychylny.
Trudno się temu dziwić. Przecież
wielokrotnie podkreślał palącą po-
trzebę rozprawienia się z istniejącymi
jego zdaniem „układami”, które miały
pozostać po poprzedniej ekipie
rządzącej. Nagłośnienie przez media
sprawy „układu wrocławskiego”
wpływa niekorzystnie na wizerunek
partii rządzącej, ośmieszając prezen-
towane przez nią od lat ideały „uzdro-
wienia Polski”. Z drugiej strony elek-
torat PiS wydaje się impregnowany
na następujące po sobie afery i nie-
ścisłości. Można zatem zaryzykować
stwierdzenie, że prezes traktuje
działalność układu jako pewnego ro-
dzaju „zło konieczne”, zaś jego człon-
ków postrzega w kategoriach specja-
listów od brudnej roboty.

Poprawimy wizerunek każdego

Znany z głośnej „afery madryckiej”
Adam Hofman pełnił funkcję rzeczni-
ka Prawa i Sprawiedliwości od 2010
do 2013 roku. Chociaż wspomniana
afera zakończyła z hukiem jego krót-
kotrwałą karierę polityczną, pozostał
on zaangażowany w życie publiczne.
Krótko po rezygnacji z mandatu
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założył agencję „R4S”, zajmującą się
Public Relations. Jak donoszą „Gaze-
ta Wyborcza” i „OKO.Press”, w 2016
roku podjęła ona współpracę z ist-
niejącą jeszcze przez kolejny rok
„Bell Pottinger”. Była ona kontrower-
syjną agencją PR z Wielkiej Brytanii,
która na swoim koncie ma pracę na
rzecz ocieplenia wizerunku dyktato-
rów. W gronie jej „klientów” byli
chociażby chilijski dyktator Augusto
Pinochet, Aleksandr Łukaszenka i
prezydent Syrii, Baszszar al-Asad.
„Bell Pottinger” jest również odpo-
wiedzialna za celowe eskalowanie na-
pięć rasowych w RPA na korzyść
ówczesnego prezydenta tego kraju –
Jacoba Zumy. Tym razem miała ona
pomóc w promowaniu za granicą Pol-
ski oraz działalności i dokonań rządu
PiS. Celem pośrednim miała być chęć
przyciągnięcia inwestorów i turystów
do naszego kraju. Pomimo spodzie-
wanych korzyści finansowych, warto
zadać sobie pytanie, czy korzystanie z
usług podmiotu o takim „dorobku”
jest właściwe? Czy stawia w dobrym
świetle rządzących? Jak dotąd agen-
cja Hofmana nie udziela odpowiedzi
na te i inne pytania. Komunikacja z
„R4S” jest utrudniona, a biuro nie za-
mierza zdradzać szczegółów do-
tyczących działań agencji oraz jej
klientów w przeszłości.

Reelekcja w kieszenia

Zapytany kilka dni przed drugą turą
ubiegłorocznych wyborów prezyden-
ckich Hofman powiedział na antenie
radia RMF FM, że zwycięstwo Dudy
jest pewne oraz że wskazują na nie

„mechanizmy psychologiczne silniej-
sze niż matematyka”. Okazuje się, że
za tym przekonaniem Hofmana mogło
stać coś więcej niż jego prywatne opi-
nie. W końcu jest on specem od mar-
ketingu i PR-u, a jak się potem oka-
zało, związani z nim ludzie uczestni-
czyli w tworzeniu i koordynowaniu
kampanii Andrzeja Dudy w internecie.
Wykorzystywano przy niej najnowsze
mechanizmy sztucznej inteligencji i
zbierania danych. Wśród osób zaan-
gażowanych w pracę na rzecz reelek-
cji Dudy wymienia się Radka Tada-
jewskiego, biznesmena i eksperta od
działań w sieci. Akcja „1% głosów dla
Dudy” przyniosła oczekiwany rezul-
tat. Urzędujący prezydent wygrał wy-
bory różnicą 2% głosów.

Jak można zatem podsumować do-
tychczasową działalność i pozycję
„układu wrocławskiego”? Stanowi on
niewątpliwie wpływową grupę, z
którą muszą się liczyć zarówno kie-
rownictwo PiS-u, jak i służby aparatu
państwa. Pomimo tego jego rozległe i
do niedawna zakulisowe działania
służyły przede wszystkim budowie
kapitału politycznego partii rządzącej,
nierzadko przy aktywnym
współudziale jej byłych lub obecnych
członków. Wskazuje się również na
możliwe zasługi Hofmana w związku
z „wypromowaniem” osoby Daniela
Obajtka, który obecnie jest przecież
jedną z najbardziej prominentnych
osób w państwie. Jaka będzie przy-
szłość „układu”? Czy PiS dalej będzie
korzystać z jego usług, czy urządzi
popisowe polowanie na czarownice?

Kacper ZIELENIAK

Pieniądze z datą ważności

Z każdym kolejnym ro-
kiem następuje postęp

technologiczny dla ludz-
kości. Cyfryzacja jest wy-
korzystywana we wszyst-

kich na ten moment
możliwych obszarach na-
szego życia. Bez względu

na to, czy nam się to po-
doba, czy nie, musimy

odnajdywać się w co rusz
to nowej rzeczywistości.
Pytanie tylko, czy każda

zmiana jest dobra?

Dziś bez problemu możemy
załatwić wiele spraw za po-
mocą kilku kliknięć w na-

szym smartfonie. Musisz opłacić ra-
chunki? Otwierasz aplikację twojego
banku i w kilkadziesiąt sekund prze-
lewasz odpowiednią kwotę. Potrze-
bujesz szybko sprawdzić trasę dojaz-
du do znajomych? Nie ma problemu,
bo w końcu, od czego jest GPS w te-
lefonie? Wszystko w miarę możli-
wości przenosi się do wirtualnego
świata. Reprezentanci młodego po-
kolenia są przykładem osób, którym
o wiele bliżej jest do transakcji bez-
gotówkowych, a bilon czy banknot
wykorzystują w pojedynczych sytua-
cjach życia codziennego. Podobny
los spotkał już nośniki fizyczne, takie
jak płyty CD, winyle czy kasety.
Obecnie głównym źródłem odtwa-
rzania muzyki stały się platformy
streamingowe, gdzie za stosunkowo
niewielką opłatą możemy obcować z
utworami tysięcy artystów. Wszystko
wskazuje na to, że zbliżamy się do
czasów, gdzie gotówka także może
mieć wymiar jedynie symboliczny.

W ostatnich kilku tygodniach me-
dia nie obniżają tonu w sprawie
chińskiego planu wprowadzenia
swojej waluty w formie cyfrowej.
Skąd taki pomysł? Odpowiedzi są
dwie: kontrola i niezależność. Pie-
niądze mają funkcjonować z datą
ważności, co oznacza, że poszcze-
gólny obywatel będzie zmuszony
do ich wykorzystania w określo-
nych ramach czasowych. Tym sa-
mym rząd jest w stanie bezpośred-
nio wpływać na podaż i popyt. Taka
forma płatności pozwala również na
skuteczniejsze egzekwowanie kar

finansowych, co z pewnością jest
kolejną zaletą z perspektywy chiń-
skich polityków. Dużym plusem
cyfrowego juana w porównaniu do
znanych nam aplikacji bankowych
jest to, że dokonywanie płatności za
jego pomocą byłoby możliwe bez
połączenia z internetem. Wszystko
pozostaje nadal w fazie prób i tes-
tów. Portal wyborcza.biz w jednym
ze swoich artykułów poinformował,
że w ubiegłym roku w poszczegól-
nych metropoliach drogą losowania
wybrano obywateli, którzy otrzy-
mali cyfrową walutę swojego kraju
celem zbadania funkcjonalności
opracowywanego projektu. Jak wia-
domo, istnieje już na świecie waluta
wprowadzona w formie elektronicz-

nej i jest ona wykorzystywana na
Bahamach. Czy teraz kolej na po-
zostałe części świata?

Cyfrowy juan z pewnością może
być postrzegany jako forma wy-
godniejszego dokonywania płatnoś-
ci, ale nie tylko. Jest to również
jawne zaglądanie do portfela
każdego z obywateli przez rząd i
wpływanie na konsumpcjonizm.
Czy data przydatności jest w po-
rządku? Niezbyt, biorąc pod uwa-
gę, że zabiera się społeczeństwu
atut wykorzystywania wynagrodze-
nia za swoją pracę w wybranym

przez jednostkę momencie. Czy
chodzi jedynie o własne podwórko?
Oczywiście, że nie. Każdy projekt
o tak dużej skali jest bardzo drogim
przedsięwzięciem i ma z góry za-
mierzone skutki i działania. Ten po-
noć ma być zmartwieniem dla Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki, któ-
re już wyrażają swoje niezadowole-
nie względem elektronicznej walu-
ty. E-juan byłby w stanie wymknąć
się spod możliwości ekonomicznej
„opresji” ze strony USA, a może
nawet źle wpłynąć na notowania
dolara. Jedno jest pewne. Chiny
działają w pełni świadomie, a ich
potęga gospodarcza pozostaje nie-
zagrożona.

Karol SZABANOWSKI

Cyfrowa waluta kolejnym krokiem w rozwoju ludzkości?
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kich została pierwotnie spisana Bib-
lia. Najtrudniejszym jednak zada-
niem „tłumacza Pisma Świętego”
jest przełożenie świętych mądrości
na sposób myślenia współczesnego
człowieka wierzącego, który w Bib-
lii szuka drogowskazów, jakimi ma
kierować się w swoim życiu.
Głównym problemem jest fakt, iż
polskimi biblistami będą w dużej
mierze księża katoliccy, co całkowi-
cie kłóci się z ideą studiowania
Świętej Księgi. Księża są bowiem
niesamodzielni, podporządkowani
doktrynom kościelnym, przez co

ich badania i interpretacja Biblii
będą korzystne dla stanowiska koś-
cioła katolickiego, a niekoniecznie
zgodne ze stanem faktycznym.
Oczywiście nie trzeba też nikomu
wyjaśniać, iż aby zgłębiać tajemni-
ce starożytnych tekstów potrzeba
wielu lat nauki i doświadczenia w
tej dziedzinie. Wszystko wskazuje
więc na to, że polscy bibliści bez
odpowiednich kompetencji będą ni-

czym mityczny Syzyf karkołomnie
toczyć na górę swój głaz – bezcelo-
wo i bez rezultatów. Jednak tak jak
już wcześniej wspomniałam, nie
mamy powodów do niepokoju. Mi-
nister Czarnek wszystko dogłębnie
zaplanował. Przecież chodzi o pie-
niądze jego rodaków.

Pomysły polityków mogą szoko-
wać, wzbudzać kontrowersje.
Możemy się z nimi zgadzać lub nie,
ale nie można odmówić im krea-
tywności. Sam Brzechwa czy Ko-
nopnicka mogliby pozazdrościć im
fantazji. Swoją drogą jestem cieka-

wa, czy partia rządząca posunie się
jeszcze dalej i zamiast Ministerstwa
Edukacji i Nauki powołane zosta-
nie, dajmy na to Ministerstwo De-
monologii, bo co do tego, że mamy
już Ministerstwo Czarnej Magii nie
ma najmniejszych wątpliwości. Na-
rodowa Egzorcystyka też brzmi jak
coś, z czego prawdziwy Polak
mógłby być dumny…

Izabela SULOWSKA

Cyfrowy juan z pewnością może być postrze-
gany jako forma wygodniejszego dokonywa-
nia płatności, ale nie tylko. Jest to również jaw-

ne zaglądanie do portfela każdego z obywateli przez rząd
i wpływanie na konsumpcjonizm. Czy data przydatności
jest w porządku? Niezbyt, biorąc pod uwagę, że zabiera się
społeczeństwu atut wykorzystywania wynagrodzenia za
swoją pracę w wybranym przez jednostkę momencie.Wszystko wskazuje więc na to, że polscy bibliś-

ci bez odpowiednich kompetencji będą ni-
czym mityczny Syzyf karkołomnie toczyć na

górę swój głaz – bezcelowo i bez rezultatów. Jednak tak jak
już wcześniej wspomniałam, nie mamy powodów do nie-
pokoju. Minister Czarnek wszystko dogłębnie zaplanował.
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Wizje rozwoju Stanów
Zjednoczonych Ame-
ryki Joego Bidena i

Donalda Trumpa bardzo różniły się
od siebie, co mogliśmy zaobserwo-
wać zwłaszcza podczas jesiennych
debat prezydenckich. Kwestia ochro-
ny środowiska była jedną z tych, któ-
re najbardziej podzieliły wyborców
ówczesnych kandydatów na stanowi-
sko głowy państwa USA i niewątpli-
wie wpłynęła na zwycięstwo Bidena
w starciu o prezydencki fotel. Donald
Trump optował za tradycyjnymi
źródłami energii, odrzucając w więk-
szości odnawialne rozwiązania.
Tłumaczył to nadmiernymi wydatka-
mi oraz troską o amerykańskie przed-
siębiorstwa. Były prezydent USA
wycofał się z osiągniętego w 2015
roku porozumienia paryskiego, co
nie było dużym zaskoczeniem – za-
powiadał to od początku swojej ka-
dencji. Biden z kolei, jak w wielu in-
nych kwestiach i tu stanął po prze-
ciwnej stronie barykady do republi-
kanina. Choć nie tak radykalnie jak
postępowe skrzydło partii Demokra-
tycznej, również opowiadał się i na-
dal opowiada za rozwiązaniami, któ-
re pomogą obniżyć emisję gazów
cieplarnianych w USA, a tym samym
spowolnią zmiany klimatu.

Przystąpienie Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki do porozumienia pa-
ryskiego podpisała administracja
prezydenta Baracka Obamy, który
wówczas zobowiązał państwo do re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych
o 26-28% do 2025 roku w porówna-

niu z rokiem 2005. W 2015 roku
w stolicy Francji państwa-sygnata-
riusze zobligowały się do podjęcia
działań na rzecz ograniczenia wzros-
tu średniej temperatury na świecie
poniżej dwóch stopni Celsjusza w
porównaniu z epoką przedindust-
rialną. Porozumienie paryskie
zakłada także osiągnięcie neutral-
ności węglowej do 2050 roku.
Osiągnięcie tych celów wiąże się
m.in. z tym, że świat musi zmniej-
szyć globalną emisję gazów cieplar-
nianych. Udział USA w tej emisji
pod koniec ubiegłego roku według
raportu BP „Statistical Review of
World Energy 2020” wynosił 14%.
Choć w ciągu kilku lat udział Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki zmalał
(z 17,89% według zapisów porozu-
mienia paryskiego z 2015 roku), kraj
ten nadal pozostaje na drugim miej-
scu niechlubnego rankingu.

Joe Biden jeszcze podczas wyści-
gu o stanowisko prezydenta zadekla-
rował, że jeśli zwycięży w wybo-
rach, to jego kraj powróci do mię-
dzynarodowej współpracy na rzecz
ochrony środowiska. Tak też się
stało – jedną z jego pierwszych de-
cyzji podjętych w ramach akcji
„sprzątania po Trumpie” była ta o
powrocie USA do porozumienia pa-
ryskiego. 46. prezydent tego pań-
stwa pod koniec kwietnia zorganizo-
wał szczyt klimatyczny, na którym
zadeklarował, że USA zmniejszą
emisje gazów cieplarnianych o 50-
52% do 2030 roku, w porównaniu z
rokiem 2005.

Stany Zjednoczone Ameryki wró-
ciły do gry, a coraz śmielsze deklara-

cje światowych przywódców w spra-
wie poprawy ochrony środowiska
dają nadzieję na realne efekty. Wciąż
jednak nie brakuje głosów ne-
gujących sens działań na rzecz natu-
ry. Z jednej strony coraz częściej wi-
dać w ludziach chęć do zmian, z
drugiej nadal nie brakuje sceptyków

klimatycznych, według których po-
garszający się stan środowiska to
mrzonka. Taki stan rzeczy poniekąd
pokazały elektryzujące Amerykanów
kwestie polityki klimatycznej pod-
czas wyborów prezydenckich. Z
tego też względu bardzo ważne jest,
aby rządzący zapewniali dostęp do

rzetelnych informacji w tym zakre-
sie i dementowali fałszywe teorie.
Pamiętajmy jednak, że na spowol-
nienie zmian klimatu wpływ mają
nie tylko działania w skali makro. Z
pozoru małe czynności wykonywane
przez wielu ludzi dają imponujące
rezultaty. Mimo trawiącej świat pan-
demii wciąż jednym z największych
wyzwań stojących przed nami po-
zostaje problem zmian klimatu. To
czy mu sprostamy, w dużej mierze
zależy od naszych codziennych wy-
borów.

Oliwia TROJANOWSKA

Dobre złego początki
Sytuacja Kościoła na początku

pandemii była trudna. W niecały mie-
siąc po wprowadzeniu pierwszych
ograniczeń w kraju odbywała się
Wielkanoc. Dla Kościoła święto naj-
ważniejsze, bo przecież świadczące o
boskości Chrystusa. Ale ważność
jego wybrzmiewa w dwójnasób – dla
kapłanów to także prawdziwe żniwa,
jeśli chodzi o finanse.

Na surowe ograniczenia w życiu
kościelnym zdecydowano się jednak

tylko w święta w 2020 roku, kiedy to
kilkadziesiąt, a później kilkaset za-
każeń dziennie wywoływało szok. Ale
już w rok później Wielkanoc tak ogra-
niczana nie była, choć dzienne za-
każenia przebijały te sprzed roku aż
100-krotnie. Msze mogły odbywać się
z limitem 1 osoba na 20 metrów kwad-
ratowych, odstęp od wiernych wynosił
1,5 metra, no i oczywiście wymagano
maseczki. I tak skomponowane ogra-
niczenia sprawiały, że w kościołach
nagle stawało się bezpiecznie.

Jednak ograniczenia wprowadzane
były przez rząd, a nie hierarchów
kościoła w Polsce. Sami przywódcy
instytucji zgromadzeni na Konferen-
cji Episkopatu Polski w 2020 roku
przed świętami zdecydowali się na
słuszny krok – wydali dyspensę na
niedzielną mszę, liturgię Triduum
Paschalnego ograniczyli do pięciu
osób (choć w samą Wielkanoc liczba
ta wzrosła do 50), nie było też świę-
cenia pokarmów i zrezygnowano z
używania kropideł. Ale w 2021 roku

hierarchowie udowodnili, że odpo-
wiedzialni są tylko od święta.

KEP, czyli Ku Ewidentnej Pandemii

Zgoła inna była jednak odezwa
tych samych kapłanów rok później.
Opublikowane 20 marca w sobotę
przed świętami oświadczenie Konfe-
rencji Episkopatu Polski wywołało
ogromne wzburzenie. Tym razem
KEP nie zdecydował się na rozsądne
kroki, a wprost przeciwnie – zachęcał
wiernych do wzięcia udziału w mszy
„z zachowaniem koniecznej troski”.

„Biskupi zachęcają wiernych, by z
zachowaniem koniecznej troski o
zdrowie i bezpieczeństwo w czasie
pandemii uczestniczyć w niedzielnej
Eucharystii i korzystać z sakramentu
pokuty”. Taki komunikat opubliko-
wano na oficjalnym profilu KEP na
Twitterze.

Możliwe, że w tym wypadku
przykład nie szedł z góry, a z dołu.
Jeszcze w zeszłym roku KEP, zanim
sam stanął po wątpliwej moralnie
stronie, wielokrotnie interweniował
w sprawie kontrowersyjnych wypo-
wiedzi kapłanów. Komisja Nauki
Wiary KEP wydała nawet specjalny
dokument piętnujący przedstawianie
Kościoła jako „bezpiecznej arki,
przeznaczonej wyłącznie dla świę-
tych i sprawiedliwych”. Wśród kleru
nie brak było takich, którzy jawnie
głosili antynaukowe hasła narażające
wiernych nawet na utratę życia.

Już na początku pandemii abp An-
drzej Dzięga nawoływał, by korzys-
tać bez żadnych wątpliwości z wody
święconej i nie bać się komunii świę-
tej przyjmowanej z rąk kapłana, bo
przez te czynności nie można się za-
kazić. Dzięga przekonywał bowiem,

W pandemii i oparach absurdu
Pandemia to cios, który uderzył we wszystkie elementy życia społecznego w Polsce, także

w organizacje i instytucje. W przypadku gastronomii towarzyszące pandemii
lockdowny przyniosły ogromne straty i sprawiły, że nawet co czwarty lokal upadł.

Z kolei sieciówki spożywcze, jak chociażby Biedronka czy Lidl okazały się niezbędne nawet
w tak trudnych czasach, co zaowocowało ich sporymi zyskami. No i jest jeszcze Kościół.

W jego wypadku odpowiedź na pytanie o skutki pandemii nie jest jednoznaczna.

Z jednej strony zachwyt Gretą Thunberg i rzucanymi przez
nią hasłami, z drugiej hołd nieodnawialnym źródłom ener-
gii i„tradycyjnej”gospodarce. Świat od kilku lat coraz bar-

dziej elektryzują dane ukazujące pogarszający się stan
środowiska, co mocno widać na przykładzie USA. Dla jed-
nych zmiany klimatu to kłamstwo, dla innych największe
współczesne wyzwanie, któremu przyszło nam sprostać.

Taki mamy klimat

Z jednej strony coraz częściej widać w ludziach
chęć do zmian, z drugiej nadal nie brakuje
sceptyków klimatycznych, według których po-

garszający się stan środowiska to mrzonka.

USA wracają do gry – Joe Biden chce walczyć o spowolnienie zmian klimatu.
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że „Chrystus nie roznosi zarazków
ani wirusów”. Wtórował temu na an-
tenie TV Trwam ksiądz prof. Tadeusz
Guz z KUL. Zgodnie z jego słowami
„z rąk kapłana zakazić się nie można,
bo te ręce są konsekrowane”.

Szczególny problem hierarchowie
mieli jednak z księdzem Romanem
Kneblewskim, który od początku pan-
demii głosił antynaukowe hasła i
wprost rozpowszechniał fake newsy.
Mówił o szkodliwości noszenia mase-
czek, wyśmiewał obostrzenia i kryty-
kował reżim sanitarny. W końcu także
zaczął krytykować szczepionki, a nie-
dawno, bo na początku maja, wyko-
rzystał śmierć posłanki Platformy
Obywatelskiej do stworzenia kolejne-

go fake newsa. Zgodnie z nim Anna
Wasilewska miała umrzeć przez za-
szczepienie, choć tak naprawdę
zmarła przez komplikacje po operacji,
jaką przeszła. Choć Kneblewskiego
pozbawiono probostwa, za swoje
kłamstwa nie poniósł większych kon-
sekwencji i dalej je rozsiewa.

Tym się nie szczepimy

Dobre wrażenie po początku pandemii
KEP pogrzebał nie tylko decyzją do-
tyczącą Wielkanocy 2021, ale także swo-
im zdaniem odnośnie szczepionek Astra
Zeneca i Johnson&Johnson. Po tym, jak
szczepionki przeciw COVID-19 weszły
do gry, zaczęło się straszenie ich pocho-
dzeniem. Te miały być jakoby produko-

wane z abortowanych płodów, co stoi w
jawnej sprzeczności z nauką Kościoła.

W tym jednak wypadku Episkopat
sam stworzył problem. Pod koniec
grudnia 2020 roku Zespół Ekspertów
ds. Bioetycznych Konferencji Episko-
patu Polski oświadczył, że „źródłem
słusznego sprzeciwu moralnego jest
wykorzystywanie w produkcji szcze-
pionek linii komórkowych wytworzo-
nych z abortowanych płodów”.

Działo się to jeszcze na początku
szczepienia Polaków, kiedy dawki
zjeżdżały powoli, a wybór nie był
szeroki. Choć ten głos KEP nie spo-
wodował katastrofy w punktach
szczepień, powtarzany był kilkukrot-
nie. W końcu skrytykował go prof.
Krzysztof Simon z Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu, który po-
wiedział, że niemoralny w tym wy-
padku jest komunikat Episkopatu.

Poznajesz, jak kończy
Zaplecze Kościoła budują kapłani

– mężczyźni. W tym więc wypadku
można zastosować słynne słowa
Leszka Millera, że „prawdziwego
mężczyznę poznaje się po tym, jak
kończy, a nie jak zaczyna”. Dajmy
więc Kościołowi szansę. A nuż spra-
wę pandemii zepnie klamrą i skończy
tak, jak ją zaczął. Z głową.

Przemysław TERLECKI
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KEP w trakcie pandemii nie raz zabierał głos. W części przypadków lepiej by było, gdyby nie zabierał go wcale.

Na usługach opozycji?

Babcia Kasia stała się symbolem protestów

Źr
ód

ło
:W

ik
im

ed
ia

Co
m

m
on

s

wobec niej procedurę przyspie-
szoną, więc przed sąd trafiła już po
paru godzinach.

Chociaż Babcia Kasia została
uniewinniona, głosy w jej sprawie
są podzielone. Jedni uważają ją za
symbol walki o wolność, inni nazy-
wają prowokatorką. Jednak czy za
każdym razem policja miała podsta-

wy, by Babcię Kasię aresztować?
Jeśli chodzi o legitymowanie oby-
wateli przez policję, polskie prawo
jest w tej kwestii bardzo niejasne.
Zakres sytuacji, w których funkcjo-
nariusze mogą sprawdzić tożsamo-
ść, jest niezwykle szeroki. W przy-
padku strajku jest to najczęściej po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa

lub możliwość bycia świadkiem
czynu zabronionego. Odmowa po-
dania danych jest wykroczeniem za-
grożonym grzywną. Policjanci są
zobowiązani prawem do reagowa-
nia na popełniane wykroczenia i
przestępstwa. Słowa, jakich używa
Babcia do policjantów, mogą być
uznane za obrazę funkcjonariusza,
więc mundurowi mają obowiązek
zareagować na takie zachowanie.
Wystarczy obejrzeć kilka nagrań z
zatrzymań, by zobaczyć, że to eme-
rytka jest agresywna w stosunku do
funkcjonariuszy, a brutalne, czasem
rzeczywiście niewspółmierne do sy-
tuacji zatrzymania są spowodowane
oporami Babci Kasi przed
współpracą z policją.

Monika LISIAK

Babcia Kasia, czyli tak na-
prawdę Katarzyna Augu-
stynek, to 64-letnia eme-

rytka. Jak sama przyznała, od jede-
nastu lat nie ma nikogo bliskiego, a
ostatnia osoba z jej rodziny odeszła
w 2009 roku. Nie musi się przez to
obawiać, że jej akcje komuś za-
szkodzą, może swobodnie protesto-
wać i nie musi nikogo chronić. Kie-
dy wybuchła pandemia, Babcia Ka-
sia straciła swoje źródło dorabiania
do emerytury. Postanowiła wtedy, że
poświęci się w całości protestowa-
niu przeciwko obecnie rządzącej
władzy. Zainspirowało ją do tego
kwietniowe pożegnanie prof.
Małgorzaty Gersdorf pod Sądem
Najwyższym. Postanowiła wów-
czas, że będzie stać pod Pałacem
Prezydenckim z kartonikiem, na
którym napisze krótkie hasło i bę-
dzie protestować. Początkowo Bab-
cia Kasia latem stała tam codzien-
nie, teraz z powodu pandemii i po-
gody pojawia się tam rzadziej. 10
października Babci Kasi udało się,
pomimo wszystkich zabezpieczeń,
krzyknąć w twarz Jarosławowi Ka-
czyńskiemu: „Pod Trybunał Stanu
pójdziesz! Gdzie jest wrak, prezesie
Polski?!”.

Pierwszy raz Babcię Kasię za-
trzymano 10 listopada poprzednie-
go roku, kiedy zmierzała na obcho-
dy miesięcznicy smoleńskiej. Gdy
próbowała przejść przy policyjnej
furgonetce, policjanci zaczęli ją po-

pychać, po czym, gdy upadła,
złapali ją za ręce i nogi i wrzucili
do samochodu. Według świadków
nie miała przy sobie nawet transpa-
rentu, tylko płócienną, tęczową tor-
bę. Została wypuszczona kilka go-
dzin później z zarzutem naruszenia
nietykalności cielesnej funkcjona-
riusza na służbie, którego miała
uderzyć torebką. Drugi raz została
zatrzymana podczas niewielkiego,
spontanicznego zgromadzenia pod
kościołem Świętego Krzyża. Miała
tam wtedy mówić do policjantów:
„Brudna robota to, co robisz”,
„Gratuluję kariery zawodowej”,
„Satysfakcja w takiej robocie zasu-
wać? Taka plama w życiorysie, zu-
pełny brak kręgosłupa moralnego”,
a potem zsunąć maseczkę i opluć
funkcjonariusza. Podczas Strajku
Kobiet, po próbie wylegitymowa-
nia, została zatrzymana i wywiezio-
na na komendę policji w Piasecz-
nie. Postawiono jej zarzut zaatako-
wania policjantów tęczową torbą.
Zatrzymano ją również podczas
protestu pod bramą Trybunału Kon-
stytucyjnego. Podczas samego po-
bytu w areszcie Babcia Kasia miała
być poniżana, trzymana w zimnej
celi, nie pozwolono jej też zjeść
śniadania, napić się wody czy
wziąć leków. Zatrzymano ją też
podczas protestu pod Sądem Naj-
wyższym, gdzie protestowała prze-
ciw represjom wobec sędziego Igo-
ra Tulei. Oskarżono ją o naruszenie
nietykalności osobistej i znie-
ważanie policjantów. Zastosowano

Chociaż Babcia Kasia znana jest przede wszystkim z
aktywnego udziału w Strajkach Kobiet po wydaniu

wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, już wcześniej
w taki sposób sprzeciwiała się władzy. Dla opozycji

stała się symbolem opresji, której władza nie omiesz-
ka stosować nawet wobec bezbronnej staruszki. jed-
nak czy rzeczywiście każde jej zatrzymanie przez po-

licję było bezpodstawne?

Już na początku pandemii abp Andrzej Dzięga
nawoływał, by korzystać bez żadnych wątpli-
wości z wody święconej i nie bać się komunii

świętej przyjmowanej z rąk kapłana, bo przez te czynności
nie można się zakazić.

Chociaż Babcia Kasia została uniewinniona,
głosy w jej sprawie są podzielone. Jedni
uważają ją za symbol walki o wolność, inni na-

zywają prowokatorką. Jednak czy za każdym razem policja
miała podstawy, by Babcię Kasię aresztować? Jeśli chodzi o
legitymowanie obywateli przez policję, polskie prawo jest
w tej kwestii bardzo niejasne.
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Przemoc dosięga polityczek także w Sejmie ze strony innych polityków
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Upokarzanie polityczek
ze względu na płeć. Se-

ksualizacja. Groźby pobi-
cia oraz gwałtu, a także
uczynienia krzywdy ro-

dzinie i bliskim. Karanie
za posiadanie własnych

poglądów. Mizoginia.
Obrzydliwe, seksistow-
skie żarty. Przemoc wo-

bec kobiet w polityce nie
jest regulowana przez

żaden akt prawny, choć
nie jest to nowe zjawisko.

Kobiety w Polsce stanowią
ponad 50% populacji, a
mimo to aż do XX wieku

nie były uznawane za pełnoprawne
obywatelki. Oznaczało to, że wszel-
ka aktywność poza sferą gospodar-
stwa domowego była ograniczona.
Indeks równości i płci opracowany
przez Europejski Instytut ds. Rów-
ności Kobiet i Mężczyzn (EIGE) po-
kazuje, że chociaż „władza” jest ob-
szarem, w którym nastąpił najwięk-
szy wzrost udziału kobiet w ciągu
ostatnich 10 lat, jest to także obszar,
w którym dysproporcja pomiędzy
płciami pozostaje największa. Co
stoi na przeszkodzie w uzyskaniu i
utrzymaniu stanowisk politycznych
przez kobiety?

Z badań przeprowadzonych przez
Kantar Polska wynika, że w porów-
naniu z 2009 rokiem w 2018 roku
prawie dwukrotnie wzrosła liczba
osób zgadzających się z twierdze-
niem, że „kobiety nie powinny an-
gażować się w politykę, to nie ich
rola” (z 15 do 33% wskazań) oraz
że „kobiety obawiają się, że po-
przez udział w polityce staną się
mniej kobiece” (z 14 do 36%).
Znacząco wzrosła również grupa
twierdząca, że „kobiety mniej znają
się na polityce, która jest dla nich
zbyt skomplikowana” (z 24 do
37%). Co niepokojące, wśród an-
kietowanych, którzy wypowiadali
się negatywnie na temat obecności
kobiet w sferze polityki, znalazły
się także kobiety. Biorąc to pod
uwagę, nasuwają się pytania – kto
ma w nie wierzyć, jeśli one same w
siebie nie wierzą? Kto ma ich bro-
nić przed falą krytyki, jeśli one
same siebie krytykują? Taki stosu-
nek nie tylko nie zapobiega prze-
mocy w polityce wobec kobiet, lecz
także ją pogłębia.

Chamstwo czy wolność słowa?

Chociaż za obraźliwe wpisy na
forach internetowych grozi nawet
kara pozbawienia wolności, nie
zniechęca to internautów do wy-
rażania swoich opinii na temat „nie-
udolnych” poczynań, wyglądu czy
nawet życia seksualnego polityczek.

Wszystkich nas nie„upupicie”

Niektórych komentarzy wolę nie
przytaczać ze względu na szacunek
do języka polskiego. Do tych
„łagodniejszych” można zaliczyć,
chociażby: „Klaudia to że nie razisz
inteligencją to wie każdy, ale chwa-
lić się tym potwierdzeniem szcze-
pienia w sieci odradza policja w
każdym cywilizowanym kraju” pod
tweetem posłanki Klaudii Jachiry z
6 maja 2021 roku. Zwracanie się po
imieniu, „beatkowanie” (w odnie-
sieniu do Beaty Szydło) czy „kamil-
kowanie” (do Kamili Gasiuk-Piho-
wicz) jest niczym innym, jak okazy-
waniem pogardy. Internauci nie
szczędzą sobie szerzenia nienawiści
nawet pod wpisami, które nie do-
tyczą stricte życia politycznego:
„Na pewno mniejszy mongoł niż
ty” widnieje pod tweetem Małgo-
rzaty Kidawy-Błońskiej, w którym
wicemarszałkini komentuje śmierć
Michaela Collinsa. Na Twitterze
czy Facebooku seksistowskie wy-
zwiska są na porządku dziennym.
Wystarczy zajrzeć na konto wspom-
nianej wcześniej Gasiuk-Pihowicz
czy Klaudii Jachiry. Jan Pietrzak w
TVP Info nazwał Jachirę „wynajętą
zdzirą” ze „szlamem w głowie”.
Pietrzak przeprosił, czego nie
można powiedzieć o internautach.
Piotr Kulesza postanowił uraczyć
Twitter swoim „utworem poetyc-
kim” „Zużyta dzi**a to w slangu
zdzira, i mi rymuje się z nazwi-
skiem Jachira rymuje się dobrze ze
zdzira, taka mnie dzisiaj naszła sa-
tyra”. Użytkownik nie zapomniał
oznaczyć swojej muzy.

Poza przemocą werbalną poli-
tyczki spotykają się często z nęka-
niem, groźbami i mobbingiem.
Związek Joanny Mihułki (do 2019

roku Schmidt), byłej posłanki i
wiceprzewodniczącej Nowoczesnej
z ówczesnym liderem partii poskut-
kował gnębieniem ze strony inter-
nautów, polityków opozycji, a na-
wet tych z własnego ugrupowania.
Mihułka ostatecznie zrezygnowała
z polityki.

Przerażający jest fakt, że przemoc
dosięga polityczki również w Sej-
mie, ze strony innych polityków.
„Podczas prac sejmu często słyszy-
my perwersyjne uwagi ze strony
posłów, komentarze na temat na-
szych nóg, tyłków, bądź teksty w
stylu: <<co ty możesz wiedzieć,
przecież taka ładniutka jesteś>>”
przytaczają Małgorzata Druciarek i
Aleksandra Niżyńska na łamach
swojej pracy z 2020 roku, do-
tyczącej przemocy wobec kobiet na
polskiej scenie politycznej „…To
się stało już tak przezroczyste, że o
tym zapominam”.

Szklany sufit spada na głowę

Polityka powinna prowadzić do
małżeństwa poglądów, które z
założenia będą kształtować naszą
rzeczywistość, dążąc do sprawiedli-
wości. A czymże jest małżeństwo,
jeśli nie rośliną, żywym organiz-
mem, którym trzeba się opiekować?
Pomimo upływu wieków mężczyź-
ni nadal uważają siebie za roślinę, a
kobiety za ładną doniczkę, którą tak
łatwo jest potłuc, którą można prze-
stawiać z miejsca na miejsce wedle
upodobań. Wszystko idzie w tym
samym kierunku, więc nie sposób
nawet zadać pytania „co poszło nie
tak?”. Możemy jedynie zastanowić
się nad tym, co zrobić, żeby prze-
rwać te błędne koło, uniemożli-
wiające kobietom w pełni równą

mężczyznom aktywność na scenie
politycznej (i nie tylko).

Przede wszystkim trzeba się sku-
pić na języku. Język z definicji jest
środkiem komunikacji, który kreuje
naszą codzienność. Słowa, których
używamy, są odzwierciedleniem na-
szych myśli, przedsmakiem naszych
zachowań. Świadczą o nas i o tym,
jak postrzegamy innych. W dzisiej-
szych czasach feminatywy wciąż
budzą mieszane uczucia, a to prze-
cież nic innego jak żeńskie końców-
ki rzeczowników. Dlaczego tak
ważne jest, żeby na dobre zadomo-
wiły się w naszych słownikach?

– Feminatywy są nam potrzebne
z jednego prostego powodu, tak jak
inne słowa, określają one rzeczy-
wistość, która nas otacza. Dlaczego
mamy się z niej eliminować? Cała
historia tego, jak zmieniało się
używanie żeńskich końcówek w ję-
zyku polskim, wyjaśnia, dlaczego
brzmią niekiedy śmiesznie i niena-
turalnie. Przedwojenne książki
przyprawiłyby o zawał
niejedną/ego przeciwniczkę/ka
żeńskich końcówek. Feminatywy
nie zostały jednak wyprowadzone z
języka w całości. Mamy kosme-
tyczki (a to przecież też opakowa-
nie na kosmetyki), fryzjerki, przed-
szkolanki, a nawet prostytutki. Bra-
kuje nam gościń, działaczek, dzie-
kanek i rektorek. Po prostu: kobiet
na stanowiskach. Zauważmy, że
jeżeli dany, stereotypowo damski,
zawód wykonuje mężczyzna, to nie
mamy problemu ze zmianą formy,
nie nazywamy mężczyzny-fryzjera,
fryzjerką, a odwrotna sytuacja to
już dla nas chleb powszedni. Ta
nienaturalność to tylko kwestia
przyzwyczajenia – mówiła nam

doktorantka WNPiD Weronika Do-
pierała.

Co więcej, brak feminatywów
pogłębia zjawisko niewidzialności
kobiet, stając się narzędziem dys-
kryminacji. Nieobecność kobiet w
języku wpływa na ich niewidoczno-
ść w wielu sferach życia. Ma to
związek z tzw. szklanym sufitem.
Szklany sufit, to nic innego jak
pewne ograniczenia, „niewidzialne”
bariery, które uniemożliwiają (w
tym przypadku kobietom) obejmo-
wanie kierowniczych stanowisk czy
wspinanie się po szczeblach kariery.

Nie wszyscy są w tej kwestii
zgodni. Posłanka PiS-u Małgorzata
Gosiewska uważa, że feminatywy
„psują język polski” i „ośmieszają
funkcję”, którą wypełniają kobiety.

– Posłanka – z czym nam się ko-
jarzy, patrząc na język polski? Nie
kojarzy się dobrze, nie jest to po-
ważne określenie funkcji, którą wy-
pełniamy. Posłanka to chyba jakaś
kanapa – mówiła.

Warto wspomnieć też, że dyskus-
je na temat żeńskich końcówek
określiła mianem „kolejnego kroku
dla rozpychania się ze swoim świa-
topoglądem w środowisku, które w
Polsce tego typu <<nowoczesnoś-
ci>> nie akceptuje i akceptować nie
będzie’’.

Na szczęście język jest zjawi-
skiem społecznym, który odbija
społeczne potrzeby nazewnicze.
Zwolenników i zwolenniczek femi-
natywów nie brakuje. Może to właś-
nie dzięki nim w końcu doczekamy
się czasów, w których kobiety będą
równie widoczne i szanowane jak
mężczyźni, nie tylko na scenie poli-
tycznej, ale w każdej sferze życia.

Katarzyna RACHWALSKA
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Weekendowy wieczór –
spędzam go ze znajomy-

mi, a obok nas siedzi gru-
pa nastolatków. Bawią

się dobrze, rzucają dow-
cipami, wspólnie się

śmieją. Naszą uwagę
przykuwa jeden żart.

Myślimy, że się
przesłyszeliśmy. Nie – oni

naprawdę żartują z na-
paści seksualnej. Zamie-

ramy.

Sytuacje tego typu mają cha-
rakter codzienny. Wielo-
krotnie jako uczeń szkoły

podstawowej czy też gimnazjalnej,
słyszałem żarty dotyczące wyko-
rzystania seksualnego. W sumie nie
ma się co dziwić, dowcipy przeka-
zywane były przez roczniki starsze,
które wyniosły je od ludzi do-
rosłych. Ten system działa od poko-
leń – tzw. zamknięte koło. Jeszcze
kilka lat temu brak było głośnych
rozmów na temat napaści seksual-
nych. Ta sfera doświadczeń funkcjo-
nowała jako tabu, powodując przy
tym mityzację tego zjawiska. Brak
było odpowiedniej edukacji, która
jasno określiłaby, że żartowanie z
gwałtów i innych podobnych sytua-
cji jest wysoce szkodliwe. Większo-
ść z nas doszła do tego wniosku do-
piero wiele lat później. Wzbogaceni
przez pewne doświadczenia za-
uważyliśmy niepokojącą stygmaty-
zację ofiar seksualnych. Zaczęto
zrywać z tabu i głośno mówić o ne-
gatywnych skutkach, które niosła ze
sobą mocno już ukształtowana przez
naszych przodków kultura gwałtu.

W końcu przykład idzie z góry

Nie tak dawno, bo 24 kwietnia
2021 roku, India Kot na swoim
Twitterze @skrecamywprawo
opublikowała post: „Pamiętajcie,
aby w dzień gwałtu gwałcić”.
Można odnieść początkowo
wrażenie, że jest to ironia. Niestety,
pod publikacją internauci ochoczo
dzielili się żartami dotyczącymi zja-
wiska przemocy seksualnej. Sama
autorka postu nie wchodziła w pole-
mikę, a wręcz kontynuowała już
rozpoczęte dowcipy. Indię na Twit-
terze obserwuje ok. 8600 osób.
Taka liczba obserwatorów może nie
wydawać się duża, aczkolwiek za
pomocą tych słów Kot dorzuciła
trzy grosze do rozwijającej się cały
czas kultury gwałtu. Po kilku tygo-
dniach tweet został usunięty z po-
wodu naruszenia zasad serwisu.
Komentarzy podobnego typu nie
żałuje uwielbiany przez młodszą
część społeczeństwa Janusz Kor-
win-Mikke. Polityk co jakiś czas
umieszcza na swoich mediach
społecznościowych posty
uwłaczające ofiarom przemocy.
Jednym z głośniejszych jest ten z
września 2020 roku, w którym żar-
tuje z wagi zjawiska i odnosi się do,

wymyślonego na potrzeby żartu, ru-
chu White Pussy Matters. O komen-
tarz na temat powyższego zjawiska
poprosiłem ekspertkę:

– Tego typu wypowiedzi stwa-
rzają społeczne przyzwolenie dla ta-
kich zachowań. Niestety, sytuacje
usprawiedliwiania działań agreso-
rów są dosyć częste. Poszukując
sprawiedliwości i przewidywalności
w świecie, posługujemy się tzw.
wiarą w sprawiedliwy świat. Prowa-
dzi to z kolei do obwiniania ofiary
za swój los poprzez wskazywanie,
że swoim zachowaniem, nieodpo-
wiednim ubraniem sprowokowała
niejako agresora. To z kolei skutkuje
obawą przed ujawnianiem sytuacji
przemocowych. Warto również po-
wiedzieć o tym, że takie wypowie-
dzi negatywnie wpływają na same
ofiary. Mogą czuć się winne, może
pojawić się w nich wstyd, a w nie-
których przypadkach może dojść
nawet do samookaleczania czy sa-
mobójstwa – komentuje pani psy-
cholog, profesor Beata Pająk-Pat-
kowska.

Problem kulturalny

Ile razy już byliśmy świadkami
tego, jak główny bohater komedii
trafia do więzienia i prezentowany
jest popularny dowcip dotyczący się
schylania się po mydło pod pryszni-
cem? Żarty z gwałtów na mężczy-
znach stały się popularnym moty-
wem w popkulturze. Jest on na tyle
ugruntowany, że nie wzbudza żad-
nego oburzenia. Tego typu humor
możemy znaleźć m.in. w filmie
Quentina Tarantino „Wściekłe psy”
– dialog prowadzony pomiędzy Pa-
nem Blondem a Grzecznym Eddiem
jest tego idealnym przykładem.
Niestety, gagi tego typu umacniają
jeszcze inne szkodliwe stereotypy.
Gwałciciel przedstawiony jest za-

zwyczaj albo jak czarnoskóry rosły
mężczyzna, albo osoba homose-
ksualna, która w sposób nachalny
napastuje głównego bohatera, od-
bierając mu przy tym godność i
„męskość”. Zaznaczmy fakt, że
skłonności do zachowań przemoco-
wych nie są zależne od rasy, orien-
tacji seksualnej czy płci.

Problem istnieje również w litera-
turze popularnej, do której należą
m.in. powieści erotyczne i fantasty-
ka. Autorzy zawierają w swoich
dziełach elementy przemocy se-
ksualnej, które często przedstawiają
jako formę pożądanego zbliżenia
między dwójką bohaterów (np.
„365 dni” Blanki Lipińskiej) albo
jako karę za ujmę na męskiej god-
ności – „Cykl Inkwizytorski” Jacka
Piekary. Twórcy tłumaczą występo-
wanie tych zdarzeń fikcją literacką.
Niestety w wielu przypadkach jest
to tylko zabieg PR-owy, który ma
oczyścić wizerunek pisarza. Kilka-
krotnie byliśmy świadkami wypo-
wiedzi autorów, którzy powielali
szkodliwe komentarze swoich bo-
haterów, dając przy tym kulturalne
przyzwolenie na tego typu praktyki.
Krzywdzące przedstawienie ofiary
gwałtu ma miejsce między innymi
w „Achai” Andrzeja Ziemiańskiego.
Główna bohaterka, mimo licznych
gwałtów ze strony swoich towarzy-
szy niedoli niewolniczej, po otrzy-
maniu informacji o śmierci swoich
oprawców była załamana – nazwała
to „utratą swoich przyjaciół”.

Społeczne przyzwolenie

Nie tak dawno jeszcze nie poru-
szano tematów gwałtów, które
miały miejsce w środowisku domo-
wym, np. pomiędzy małżonkami.
Uznawano, że w małżeństwie to nie
zbrodnia. Kontrowersje wzbudziła
wypowiedź z fragmentu nagranego

wykładu prowadzonego przez Jacka
Pulikowskiego.

– Ale posłuchajcie, panie, bardzo
uważnie, co teraz powiem – żona
nigdy nie powinna odmówić
mężowi współżycia, gdy on propo-
nuje. Jeszcze precyzyjniej – mąż
nigdy nie powinien czuć się odrzu-
cony! (…) Bardzo łatwo go zranić.
Wobec tego odpowiedź: „– Nie. –
Dlaczego? – Bo nie” jest absolutnie
nieuprawniona. Odpowiedź: „Nie,
bo nie mam ochoty” też jest absolut-
nie nieuprawniona. To nie od ochoty
ma zależeć – mówił Pulikowski.

Takowe stanowisko nie było po-
dejmowane wyłącznie przez osoby
świeckie, ale również przez duchow-
nych. Ta druga grupa często winę z
oprawcy przerzucała na ofiarę, jako
iż obowiązkiem kobiety jest podda-
nie się swojemu mężowi. W teraź-
niejszej rzeczywistości tego typu
frazesy spotkałyby się z szeroką kry-
tyką medialną. Wtedy natomiast nie
wzbudzały one kontrowersji, po pro-
stu o takich rzeczach się nie mówiło.

Według raportu o przemocy se-
ksualnej Fundacji STER 87,6% an-
kietowanych doświadczyło moles-
towania seksualnego. Natomiast
94,6% zdarzeń, które przytrafiły się
ankietowanym, nie zostały zgłoszo-
ne na policję. Raport fundacji został
opublikowany w 2016 roku.

W mediach społecznościowych
powszechnym widokiem jest wysyp
publikowanych memów przez oso-
by starsze. Część z nich obśmiewa

przemoc seksualną. Sytuację przed-
stawiają często jako coś zabawne-
go, jako zwykłe potknięcie się o
własne nogi i komiczny upadek na
ziemię. W odpowiedzi na te „kome-
diowe” grafiki dostajemy wysyp
kolejnych „żarcików”. Internauci
sobie przyklaskują.

To wszystko skutkuje później-
szym brakiem poszanowania ofiar
przemocy. Komentujący często
usprawiedliwiają oprawcę, bo prze-
cież „kusiła” wyglądem, bo „prowo-
kowała”, bo „uraziła” męską dumę.
Jednym słowem – internetowy lincz
na pokrzywdzonej. Wzmacnianie
już i tak solidnie zakorzenionych
stereotypów powoduje jeszcze
większą mityzację zjawiska. Trau-
my osób, które doświadczyły prze-
mocy seksualnej, zostają pogłębia-
ne. Napastnikowi natomiast dajemy
ciche przyzwolenie do kontynuowa-
nia czynności przemocowych.

Kultura gwałtu to zjawisko mocno
ugruntowane w życiu społecznym.
Walka z nią powinna być głównym
czynnikiem kreowania społecznego
bezpieczeństwa. W końcu to my, jako
społeczeństwo, kształtujemy naszą
rzeczywistość i przyszłość. Edukacja
młodszego pokolenia o konsekwen-
cjach wynikających z aktów molesto-
wania oraz o krzywdzącym działaniu
żartów na temat nadużyć seksualnych
powinna stać się priorytetem. Sami
zaś nie bądźmy obojętni na zjawisko
kultury gwałtu i reagujmy.

Kacper PIETRZAK

Dowcipy niedowcipne

Komentujący często usprawiedliwiają oprawcę, bo
przecież„kusiła”wyglądem, bo„prowokowała”, bo
„uraziła”męską dumę. Jednym słowem – internetowy

lincz na pokrzywdzonej.Wzmacnianie już i tak solidnie zakorzenio-
nych stereotypów powoduje jeszcze większą mityzację zjawiska.

Czarny humor nie zawsze jest wytłumaczeniem
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wtedy była zasada, że dążymy do
doskonałości”.

Szansa na sukces

To dążenie do doskonałości przy-
niosło efekty. Wielu byłych „kurie-
rowiczów” pracuje teraz w me-
diach. Małgorzatę Mielcarek,
Adriannę Otrębę czy Agatę Za-
męcką można teraz oglądać na ante-
nie TVN24. Przez wiele lat reporte-
rem tej stacji był także Łukasz Gon-
ciarski, który teraz „porzucił”
dziennikarstwo na rzecz fotografii.
Rynek mediów starają się podbić
także młodsze generacje tworzące
Kuriera. Wieloletnia prowadząca
Monika Kubiaczyk od niedawna
jest reporterką Polsat News, a part-
nerujący jej Mateusz Menkina pra-
cuje w lokalnej telewizji WTK.
Członkowie Kuriera od lat zasilają
też redakcje TVN-u, Superstacji czy
„Głosu Wielkopolskiego”.

Jedni w trakcie przygody z Kurie-
rem Akademickim zrozumieli, że
nie mogą żyć bez telewizji, drudzy
odkryli, że wolą się realizować w
zupełnie inny sposób. Wielu z Was
mogło słyszeć o kanale „Niediege-
tyczne” na YouTube albo o podcaś-
cie „Kryminatorium” (swoją drogą
najpopularniejszym podcaście na
platformie Spotify w 2020 roku).
Jednak mało kto wie, że jego autor,
jeszcze niespełna cztery lata temu
był dziennikarzem i wydawcą Ku-
riera Akademickiego. Wielu byłych
członków redakcji ponad pracę w
mediach, postawiło karierę nau-
kową. W gronie doktorantów Wy-
działu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa jest w tej chwili aż oś-
mioro „kurierowiczów”.

Lata praktyki

Przez dekadę w Kurierze wyda-
rzyło się naprawdę wiele. W tym
czasie przez redakcję przewinęło się
kilkuset członków, powstało 175
pełnych odcinków i kilkadziesiąt
wydań Kuriera Akademickiego+,
narodziły się działy tematyczne:
Kurier Sportowy i Głośnik Akade-
micki. Od samego początku człon-
kowie redakcji relacjonowali naj-
ważniejsze wydarzenia ze studen-
ckiego świata takie jak Juwenalia
czy Wielkie Grillowanie. An-
gażowali się również w tworzenie

1�0. odcinek„kurierowicze” świętowali hucznie – oczywiście w studiu tv!
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Był rok 2011, Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza na Morasku
działał od nieco ponad trzech lat.
Miał wszystko, o czym studenci
dziennikarstwa mogli marzyć – doś-
wiadczonych wykładowców (którzy
niejednokrotnie łączyli pracę na
Uczelni z działalnością w mediach),
świetnie wyposażone studia telewi-
zyjne i radiowe, rozwijające się me-
dia studenckie. Brakowało tylko jed-
nego – programu, który dotyczyłby
ich samych. Jednak życie nie znosi
próżni i szybko pojawiły się osoby,
które miały pomysł jak tę niszę wy-
korzystać. W głowach wykładow-
ców i żaków wykiełkował pomysł
na Kuriera Akademickiego (oczy-
wiście jeszcze wtedy nie pod tą na-
zwą – ta powstała chwilę później).
Idea była prosta – dwanaście minut
na antenie TVP3 Poznań do zagos-
podarowania na studenckie tematy.
Wszystko, począwszy od pomysłów
na materiały, przez ich nagranie, aż
po montaż, tworzone niemal
wyłącznie przez studentów. Do rea-
lizacji tego pomysłu zabrała się
grupka zapaleńców. Przy tworzeniu
pierwszego odcinka było ich
dokładnie czworo: Małgorzata Miel-
carek, Adrianna Otręba, Damian
Wilk i Wojciech Paczyński. Z wyda-
nia na wydanie ekipa tworząca Ku-
riera się rozrastała. Studenci spędza-
li w studiu telewizyjnym na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa długie godziny. Jak
wspominała po latach Małgorzata
Mielcarek: „To pomieszczenie jest
bardzo zdradliwe. Nie ma tu zegara,
nie ma tu okien, więc nawet nie czu-
liśmy, ile czasu potrafiło tu minąć
(…) zdarzało się, że wychodziliśmy
nawet o trzeciej, czwartej nad ra-
nem”.

Dla członków Kuriera miejsce to
stało się drugim domem, w którym
często spędzali nawet więcej czasu,
niż w tym rodzinnym. Od samego
początku tworzenie odcinków pole-
gało na niekończących się dublach.
Jak mówi redaktor Lesław Cie-
siółka, opiekun redakcji, który po-
maga „kurierowiczom”: „Czasami
siedzieli do nocy (…) po prostu już

Wielkiej Gali czy Pierwszego Dnia
Wiosny na WNPiD. W tym roku już
po raz piąty z Visual Media Space
(dawniej członkami Spacji TV – te-
lewizji studenckiej Politechniki
Poznańskiej) przeprowadzili kilku-
godzinny stream z Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta
dekada to także dla członków Ku-
riera setki spotkań z niezwykłymi
ludźmi. Jego dziennikarze przepro-
wadzali już rozmowy między inny-
mi z Robertem Makłowiczem, Bar-
toszem Zmarzlikiem, Aleksandrem
Kwaśniewskim czy Franciszkiem
Sterczewskiem. Dzięki dobrej
współpracy z Ogólnopolskim Fo-
rum Mediów Akademickich „kurie-
rowicze” mieli okazję moderować

rozmowy z Anitą Werner i Mi-
chałem Kołodziejczykiem oraz lau-
reatem nagrody Dziennikarz Roku
2020 Dariuszem Rosiakiem. W
trakcie spotkań obecni byli przed-
stawiciele mediów i organizacji stu-
denckich z całej Polski. Także dzię-
ki tej współpracy jeden z członków
Kuriera Akademickiego – Błażej Fi-
lipiak – mógł opublikować swój
tekst w Dzienniku Gazecie Prawnej.
To wyróżnienie spotkało zaledwie
cztery redakcje studenckie w na-
szym kraju.

To nie czas na przerwę

Pandemia jest trudnym doświad-
czeniem dla wszystkich mediów
studenckich. Mimo to Kurier działa

nieprzerwanie, a od lutego jego od-
cinki są emitowane w telewizji
WTK. Idąc wzorem profesjonal-
nych stacji telewizyjnych, członko-
wie Kuriera nauczyli się, że dla
chcącego nie ma nic trudnego –
zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
gdy technologia tak bardzo sprzyja
działalności online. Przecież skoro
studiować można zdalnie, to two-
rzyć studencką telewizję też można.
A nawet trzeba, bo przez dziesięć
lat zmienić zdążyło się praktycznie
wszystko – z wyjątkiem jednej rze-
czy – Kurier to wciąż program
przygotowywany przez studentów,
dla studentów. I oby tak było przez
kolejne dekady.

Ewelina DERNOGA

„Witamy w Kurierze Akademickim. jest to program
przygotowywany niemal wyłącznie przez studentów,

dla studentów”. Te słowa wypowiedziane przez
Małgorzatę Mielcarek dziesięć lat temu, wpłynęły na

to, jak potoczył się los wielu studentów. Ten symbo-
liczny początek istnienia redakcji Kuriera Akademic-
kiego, dla niektórych okazał się początkiem dzienni-

karskiej kariery.

Źr
ód

ło
:a

rc
hi

w
um

Ku
rie

ra
Ak

ad
em

ic
ki

eg
o

Kurier cały czas jest w kontakcie ze swoimi "emerytami" (na zdjęciu obecni członkowie redakcji z Gosią Mielcarek)

Strzał w dziesiątkę,
czyli dekada Kuriera Akademickiego
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W trakcie rekrutacji Kurier dał się oczarować kandydatom

Ostatnio, dla dobra materiału„kurierowicze” postanowili posprzątać kampus

Dobry operator to już połowa sukcesu

Po kolejnej udanej transmisji Wielkiego Finału WOŚP, czas na pamiątkowe zdjęcie!

Członkowie Kuriera są jak rodzina, więc siódme urodziny uczcili wspólnym wyjazdem
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Zaangażowany dzienni-
karz i najskromniejsza

serialowa gwiazda PRL-u.
Bronisław Cieślak pierw-

sze aktorskie kroki sta-
wiał jako ministrant w
jednoaktówce na kra-
kowskim Kazimierzu.

Gdy nie pracował jako re-
porter, bywał ratowni-
kiem, kioskarzem oraz

aktorem. Słynny porucz-
nik Borewicz odszedł 2
maja w wieku 77 lat. W

rozmowie z naszą dzien-
nikarką Ryszard Ćwirlej–

dziennikarz i pisarz po-
wieści kryminalnych –

opowiada o czasach PRL-
u, kryminałach i o tym,
jaki naprawdę był Bro-

nisław Cieślak.

Bronisław Cieślak zaczynał
jako dziennikarz, mimo że za-
miłowanie do aktorstwa miał
już od najmłodszych lat. Kim
określiłby się w pierwszej ko-
lejności: aktorem, dziennika-
rzem czy może politykiem?

– On zawsze powtarzał, że jest
przede wszystkim dziennikarzem.
Nigdy nie porzucił dziennikarstwa i
zawsze czuł się reporterem. Miejsce
w redakcji Polskiego Radia było dla
niego najważniejszym i najstarszym
miejscem, jakie zajmował. Zawsze
miał reporterskie spojrzenie na rze-
czywistość. Za to nigdy nie czuł się
dobrze jako polityk, to była sytuacja
przypadkowa. Podczas transforma-
cji ustrojowej po 1989 roku nie wie-
dział, co ze sobą zrobić – wyrzuco-
no go z telewizji krakowskiej. „No-
wym” wydawało się, że przecież
nie może nowej telewizji tworzyć
człowiek, który był pupilkiem daw-
nego systemu. Bronisław nie odbie-
rał tego dobrze, nigdy nie uważał
się za szczególnego wyznawcę idei
systemu komunistycznego. Polityka
była pewnego rodzaju bonusem, na-
grodą pocieszenia dla postaci ado-
rowanej w czasach PRL-u. Dawna
władza przekształciła się w lewi-
cową partię i z jej ramienia Bro-
nisław Cieślak wystartował do Sej-
mu. Dostał się, uniesiony na fali po-
pularności. Odbierano go przede
wszystkim jako człowieka, który
grał milicjanta. To było jego prze-
kleństwo, ale też i szczęście. Dzięki
roli porucznika Borewicza zaistniał
w aktorstwie, mimo że znany był
już ze swojego debiutu w „Znakach
szczególnych”, serialu, którego
emisję wstrzymano wraz ze startem
pierwszych odcinków „07 zgłoś
się”. Telewizja nie chciała jedno-
cześnie emitować dwóch podob-
nych produkcji z jego udziałem.
Jako ciekawostkę wspomnę, że
przez czas, gdy wyrzucono go z te-
lewizji, pracował jako kioskarz –
sam wspominał, że był chyba naj-

07, bez odbioru – Nie udało się. Próby ocieplenia
wizerunku są tak długie, jak sama
historia Milicji Obywatelskiej. Po-
wstała w 1945 roku i już wtedy za-
wierała w sobie pewien błąd
założycielski. Nie była powołana po
to, by jak każda policja pilnować
porządku publicznego, tylko by
walczyć z podziemiem reakcyjnym,
czyli dawnym AK. Już na samym
początku istnienia milicja kojarzyła
się obywatelom źle, a im dalej, tym
gorzej. Milicjanci walczyli z po-
wstańcami poznańskimi w czerwcu
1956 roku, w 1970 roku wraz z
wojskiem strzelali do robotników w
Gdańsku, a sześć lat później zasto-
sowali słynne ścieżki zdrowia w
Radomiu, gdzie pałowano robotni-
ków. No więc, jak można było taki
wizerunek ocieplić? Mimo wszyst-
ko próbowano: komenda główna
MO powołała nawet specjalny ze-
spół prasowy, który miał za zadanie
kontaktować się z filmowcami, ra-
diowcami i literatami, by tworzyć
jak najkorzystniejszy wizerunek mi-
licjanta. Przewodzący mu pułkow-
nik Wacław Krupka miał zacięcie
literackie i sam stał się autorem kil-
ku książek z popularnej wówczas
serii „Ewa wzywa 07”. Część z tych
zeszytów stała się pierwowzorem li-
terackim dla postaci Borewicza.
Milicjant miał być człowiekiem z
ludu – życzliwym i przyjacielskim
dla społeczeństwa, a bezwzględnym
i surowym dla bandytów. Inną
próbą ocieplenia wizerunku była
komiksowa postać kapitana Żbika,
która miała dotrzeć do szerokiego
grona młodych odbiorców. Do dzi-
siaj nadal mam wiele egzemplarzy
tzw. kolorowych zeszytów o kapita-
nie Żbiku. Starsi za to czytali o
przygodach porucznika Marczaka
czy Borowiaka. Rzeczywistość była
jednak taka, że wystarczyło wyjść
na ulicę, by spotkać milicjanta, któ-
ry nie był ani inteligentem, ani
przyjacielem młodzieży, a zwykłym
chamem ubranym w mundur, który
ma władzę.

jaki był Bronisław Cieślak pry-
watnie? Spotykał pan go na
licznych festiwalach prozy kry-
minalnej i miał okazję poznać
go bliżej.

– Bardzo ciepły, przyjacielski i
pomocny. To był człowiek, z któ-
rym można było porozmawiać o
wszystkim, nie tylko o filmie „07
zgłoś się”. Wielu postrzega go przez
pryzmat aktorstwa i roli porucznika
Borewicza, a był to człowiek o
niesłychanej wiedzy, który potrafił
dyskutować na wiele tematów. Pry-
watnie rozmawialiśmy nie tylko o
kryminałach i filmach, ale również
o świecie i życiu. Ostatni raz wi-
dzieliśmy się trzy lata temu, jednak
wcześniej wielokrotnie spotykaliś-
my się na festiwalach kryminalnych
i nieraz staliśmy razem na scenie,
dyskutując o meandrach życia w
czasach PRL-u.

A czy jako dziennikarz sam nie
miał aspiracji do pisania po-
wieści kryminalnych?

bardziej popularnym kioskarzem w
Krakowie. Dla wycieczek kiosk
Bronisława Cieślaka był obo-
wiązkowym punktem programu.
Aktorstwo z kolei było dla niego
odskocznią od dziennikarstwa.

Kariera aktorska pojawiła się u
niego nieco przypadkowo. Do
zagrania w„Znakach szczegól-
nych” zachęcił go sam jacek
Stwora, uczący pana Cieślaka
sztuki polskiego reportażu.

– Tak, początkowo Bronisław od-
rzucił zaproponowaną mu rolę. Ja-
cek Stwora powiedział mu wtedy
mniej więcej coś takiego: „chyba
nie jesteś prawdziwym dziennika-
rzem, skoro chcesz zrezygnować z
takiej szansy. Jedź tam i zrób repor-
taż, o tym, jak nie zostałem gwiazdą
filmową”. Ten pojechał, wygrał cas-
ting i okazał się najlepszy. Jego
doświadczenie dziennikarskie bar-
dzo przydało mu się na planie – po-
trafił zachować się przed kamerą
i mikrofonem, rozmawiać z ludźmi,
a co najważniejsze – słuchać ich.

Dlatego właśnie Krzysztof
Szmagier obsadził go w „07
zgłoś się”. Uważał, że Cieślak
będzie wiarygodny w swojej
roli i kamera go lubi. Nieraz po-
równywano go do agenta 007,
mimo że sam aktor stronił od
nazywania go „polskim jame-
sem Bondem”, a znak 07 był po
prostu numerem wywoław-
czym dla operacyjnych jedno-
stek Milicji Obywatelskiej. Za-
stanawiam się jednak, ile w
fenomenie Borewicza widzi
Pan zbieżności z jamesem Bon-
dem?

– Pan Bronek unikał tego porów-
nania, chociażby dlatego, że nie
mogło ono się narodzić w latach 70.
W tym czasie filmy z Bondem nie
były w Polsce dostępne, tylko nie-
liczni znali tę postać. Telewizja i
kina nie emitowały tych produkcji,
Bond jako agent specjalny walczył

przecież najczęściej z wywiadem
sowieckim. To były filmy niepra-
womyślne dla władz PRL-u. Po-
rucznik Borewicz był potrzebny w
naszym systemie, jako „ocieplacz”
wizerunku milicjanta. Milicja Oby-
watelska była wówczas nośnikiem
wielu dowcipów. Kawały o głupich
i nieudolnych funkcjonariuszach
brały się stąd, że byli to często lu-
dzie niezbyt wykształceni, nie-
umiejący dobrze posługiwać się ję-
zykiem polskim. Dlatego do milicji
garnęli się ludzie mierni, bierni, ale
wierni. Bardzo popularny był dow-
cip: „idzie milicjant i myśli”. I na-
gle pojawia się porucznik Borewicz
– inteligentny, błyskotliwy, który
podoba się płci pięknej i stanowi
dla innych milicjantów wzór do
naśladowania. Porucznik Borewicz
był człowiekiem, który umiał za-
chować się w każdej sytuacji, a
zwłaszcza w obecności kobiet. Był
podrywaczem, który w każdym od-
cinku zdobywał inną kobietę. Co
ciekawe, zjednywało to sympatię
ekranową zarówno mężczyzn, jak i
kobiet. Płeć męska mu zazdrościła,
a kobiety pragnęły być przez niego
adorowane. Początkowo serial miał
nazywać się „Przygody porucznika
Bolskiego”, ale Cieślak po pierw-
szej rozmowie ze Szmagierem po-
wiedział, że tytuł należy koniecznie
zmienić, gdyż w Krakowie na pro-
staków i niezdary mówi się właśnie
„bolo”. Reżyser przyjechał wtedy
do mieszkania Cieślaka, gdzie za-
stał go w piżamie, ich rozmowa
przy kuchennym stole trwała wtedy
kilka godzin. I tak Bolskiego zmie-

niono na Borewicza. Niewielu jed-
nak wie, że jest to najbardziej lite-
racki serial w historii polskiego kry-
minału, ponieważ każdy odcinek
bazował na konkretnej powieści
kryminalnej.

Borewicz jako „ocieplacz” wi-
zerunku MO był milicjantem na
czasie – nosił dżinsy, palił Mar-
lboro, jeździł nowiutkim polo-
nezem i popijał coca-colę. Czy
myśli Pan, że te atrybuty miały
z niego zrobić ówczesnego ce-
lebrytę? Widać w tym wszyst-
kim nawiązania do zachod-
niego konsumpcjonizmu i
amerykańskiej popkultury.

– Tak, ten serial miał pokazać, że
nie jesteśmy tacy źli i zacofani. A
nawet w wielu aspektach lepsi od
Zachodu – wykorzystywanie mili-
cyjnych gadżetów, np. popularnych
na Zachodzie walkie-talkie spra-
wiało, że milicjanci obserwujący
ten serial, mogli czuć się zazdrośni.
Widać to w jednej ze scen pościgu
za fiatem 132 na ulicach Warszawy,
kiedy milicjanci śledzili uciekiniera
na monitorach telewizyjnych w ko-
mendzie głównej MO. Takie moni-
tory istniały, to prawda. Jednak ich
zasięg ograniczał się jedynie do
Alei Jerozolimskich i Domu Partii. I
tak serial pokazywał siłę systemu,
który w rzeczywistości był sier-
miężny i ledwo wiązał koniec z
końcem.

Czy udało się zatem zmienić
obraz milicjanta w oczach Po-
laków?

Tak, początkowo Bronisław odrzucił zapropo-
nowaną mu rolę. Jacek Stwora powiedział mu
wtedy mniej więcej coś takiego:„chyba nie

jesteś prawdziwym dziennikarzem, skoro chcesz zrezygno-
wać z takiej szansy. Jedź tam i zrób reportaż, o tym, jak nie
zostałem gwiazdą filmową”.Ten pojechał, wygrał casting
i okazał się najlepszy.

Bronisław Cieślak jako porucznik Borewicz w serialu„07 zgłoś się”
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ziony, ponieważ to właśnie w PRL-
u przeżyłem najważniejsze lata
swojej młodości. Nie mam na myśli
ideologii systemu, a specyfikę tam-
tej rzeczywistości. Czasy, w których
wszystko trzeba było załatwiać i
kombinować. Żywność na kartki,
deficyt ubrań czy zakazany handel
dolarami. Żyliśmy w czasach kom-
pletnie absurdalnych – i dlatego
dobrze jest porównywać otaczający
nas świat dostatku z tamtą rzeczy-
wistością. Pamiętam, że wtedy
paszporty wydawano nam tylko na
czas wyjazdu czy wycieczki np. do

– Powiedział mi kiedyś, że tak
naprawdę nigdy nie przepadał spe-
cjalnie za kryminałem. Czytał wiele
książek i wiedział co dzieje się na
rynku wydawniczym. W dedykacji
do książki o kulisach tworzenia „07
zgłoś się”, którą od niego dostałem,
napisał mi „Panie Ryszardzie dzię-
kuję za pańskie książki”, więc znał
je i czytał. Nie był jednak pasjona-
tem kryminału i myślę, że nie
kołatała mu w głowie myśl napisa-
nia go. Odczuwał za to potrzebę
trzeźwej oceny rzeczywistości. Gdy
w latach 90. Krzysztof Szmagier za-
stanawiał się nad reaktywacją seria-
lu «07 zgłoś się», Pan Bronek
przeczytał ten scenariusz i powie-
dział: „nie róbmy tego, zostawmy
Borewicza zamrożonego w czasach
PRL-u”. Później Pan Bronisław po-
jawił się też w serialu przez lata
emitowanym na Polsacie – „Mala-
nowski i partnerzy”. Grał tam
byłego policjanta, który kieruje ze-
społem rozwiązującym zagadki kry-
minalne. Mógł spełniać się aktor-
sko, mimo że nie była to już ta rola,
co kiedyś. Inaczej też tworzy się se-
rial, który jest sitcomem – nie za
pomocą taśmy filmowej, a kamery
studyjnej.

Tak, to zupełnie inny model
produkowania seriali, to już
nie 21 odcinków, a ponad 800.

– Różnica polega też na tym, że
do „07 zgłoś się” będziemy powra-
cać jeszcze latami, bo jest zapisem
PRL-owskiej rzeczywistości. Lu-
dzie, którzy nie dorastali w tamtych
czasach i znają je jedynie z książek
czy wspomnień rodziców, mogą
dzięki serialowi zanurzyć się w
PRL-u. „Malanowski i partnerzy”
nie jest znakiem czasu czy serialem,
do którego widzowie będą wracać.
To po prostu sprawozdanie z ota-
czającej nas rzeczywistości, które
nie diagnozuje otoczenia, tak jak
potrafił robić to serial Szmagiera.
Przypomniała mi się teraz rozmowa
z panem Bronisławem na jednym z
paneli dyskusyjnych na Międzyna-
rodowym Festiwalu Kryminału we
Wrocławiu. Zapytał mnie wówczas,
skąd bierze się moja umiejętność
sprawnego posługiwania się w
książkach rzeczywistością mili-
cyjną, językiem funkcjonariuszy i
spojrzeniem na ten świat od we-
wnątrz. Odpowiedziałem mu: „Pa-
nie Bronisławie, jestem bardzo
uważnym odbiorcą serialu «07
zgłoś się» i dzięki temu mam wie-
dzę na temat milicji”. Bardzo dużo
fachowej wiedzy, oczywiście lekko
przesadzonej i przepuszczonej
przez pryzmat cenzury, można było
wyciągnąć z serialu Szmagiera. Te
nauki mogłem wykorzystać w takiej
pracy, jak moja.

Pisze Pan kryminały neomili-
cyjne– jak proza kryminalna i
produkcje tamtych lat, mimo
propagandowego wydźwięku,
wpłynęły na Pana twórczość?

– Ja nadal funkcjonuję w PRL-u,
mentalnie. Tak jak wielu moich ró-
wieśników. Zostałem w nim uwię-

Na zdjęciu od lewej: Robert Małecki – pisarz, Bronisław Cieślak, Ryszard Ćwirlej, Przemysław Semczuk – pisarz
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Ja nadal funkcjonuję w PRL-u, mentalnie.Tak
jak wielu moich rówieśników. Zostałem w nim
uwięziony, ponieważ to właśnie w PRL-u

przeżyłem najważniejsze lata swojej młodości. Nie mam na
myśli ideologii systemu, a specyfikę tamtej rzeczywistości.
Czasy, w których wszystko trzeba było załatwiać i kombino-
wać. Żywność na kartki, deficyt ubrań czy zakazany handel do-
larami. Żyliśmy w czasach kompletnie absurdalnych – i dlatego
dobrze jest porównywać otaczający nas świat dostatku
z tamtą rzeczywistością.

NRD, a po powrocie musieliśmy je
zwracać. Ten PRL nadal tkwi we
mnie i wracam do niego poprzez
karty książek, które piszę. Myślę, że
sprawiam tym przyjemność wielu
ludziom, którzy chcieliby chociaż
na chwilę tam wrócić – zanurzyć się
w ten paskudny PRL, a później
szybko się z niego otrząsnąć.

Rynek literacki, jak i telewi-
zyjny, jest przesycony krymi-
nałami. Nierozwikłane zagadki
i tajemnicze śledztwa to stała
tematyka wielu polskich seriali
paradokumentalnych. jak Pan
myśli, skąd bierze się ta
rosnąca popularność opowie-
ści kryminalnych wśród Pola-
ków?

– Lubimy się bać i to w komfor-
towych warunkach. Jest to wpisane
w ludzką naturę. Niepokój i strach,
które odczuwamy, czytając książki,
są przez nas okiełznane, mamy nad
nimi kontrolę. Emocje są bardzo is-
totne, zarówno w kryminale, jak i
naszym DNA. Dlatego po opowie-
ści kryminalne ludzie będą sięgać
zawsze – po to, by przeżyć ciekawą
historię, spotkać intrygującego bo-
hatera i spróbować rozwiązać za-
gadkę detektywistyczną. Co ważne,
polskie powieści kryminalne są nie-
zwykle pojemnym gatunkiem lite-
rackim. Można znaleźć wszystkie te
elementy, które znajdujemy w in-
nych powieściach. Mamy krymi-
nały retro – które opowiadają np. o
przedwojennej Polsce, są też
książki kryminalne z postaciami
historycznymi czy powieści
społeczne, które stanowią diagnozę
ludzi i tkanki społecznej. Ta tematy-
ka wchodzi do czytelniczych głów,
ponieważ ciągnie ją za sobą wątek
kryminalny. Dlatego książki te zys-
kują w Polsce taką popularność, są
po prostu odpowiedzią na wiele po-
trzeb społecznych i czytelniczych
współczesnych Polaków. Oczywiś-
cie, popularność bywa też przekleń-
stwem kryminału, gdyż pozycji na
rynku jest coraz więcej – w ciągu
jednego roku wydawanych jest
około 300 tytułów. Nowa powieść
żyje zatem na rynku miesiąc lub
dwa, do momentu, gdy zastępuje ją
inna nowość. Wydawnictwa wiedzą,
że kryminał dobrze się sprzedaje i
dlatego będą w niego nadal inwes-
tować, tym samym zachęcając doś-
wiadczonych pisarzy starszego po-
kolenia, aby pisali tzw. blurby, czyli
„polecajki” na książki młodych,
dobrze zapowiadających się auto-
rów.

Czyli dzięki kryminałom, każdy
z nas może wcielić się w detek-
tywa i czerpać masochistyczną
przyjemność z dreszczyku
emocji?

– Tak, lubimy strach – a jeśli jest
on kontrolowany i nie wiąże się z
żadnym zagrożeniem fizycznym, to
właśnie na tym polega kwintesencja
dobrego kryminału czy thrillera. I
stąd wynika jego niesłabnący suk-
ces.

Rozmawiała Daria SIENKIEWICZRyszard Ćwirlej
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Craig McCracken był jednym
z czołowych animatorów lat

90-tych. Wraz z Genndym
Tartakovskym, Davidem

Feissem i Robem Renzettim
stanął na czele rewolucji,

która odmieniła amerykań-
ski rynek animacji telewizyj-

nej, a z Cartoon Network
uczyniła kreskówkowego
hegemona. Niemal ćwierć

wieku temu serca telewi-
dzów podbiły przygody

„Atomówek”, dziś ich twórca
przedstawia się nowemu po-
koleniu fanów animacji fan-

tastycznym serialem„Kid
Cosmic”.

Wędrówka McCrackena
na animatorski szczyt
rozpoczęła się w mo-

mencie ogłoszenia naboru do anto-
logii krótkometrażowych animacji –
„Co za kreskówka!”. Projekt Freda
Seiberta, ówczesnego prezesa Han-
na-Barbera Cartoons Inc., był inku-
batorem pomysłów, które przy pozy-
tywnym odzewie widowni miały
szansę przerodzić się w pełnopraw-
ne seriale animowane. Absolwent
CalArts pracował wówczas dla Han-
na-Barbera także nad „Dwoma
głupimi psami”. Odkurzył stwo-
rzoną podczas studiów krótkomet-
rażówkę i na jej podstawie zaanimo-
wał siedmiominutowy film, który
ostatecznie przedstawił Seibertowi i
właścicielom stacji. Jego premiera w
ramach antologii odbyła się 20
stycznia 1995 roku.

Koncepcja McCrackena przy-
padła widzom do gustu, kreskówka
otrzymała zielone światło, dając
tym samym początek jednemu z
najpopularniejszych seriali w histo-

rii Cartoon Network. „Atomówki”
okazały się artystycznym i komer-
cyjnym sukcesem. Przygody trójki
rezolutnych sióstr superbohaterek
stojących na straży porządku w
mieście Townsville zawładnęły ser-
cami fanów kreskówek na całym
świecie. Serial emanował humorem,
a przez kolejne epizody przewijała
się plejada barwnych postaci – w
tym najciekawsza menażeria łotrów
w historii animacji.

Produkcję Amerykanina wy-
różniały brawurowe sceny akcji,
które bywały zazwyczaj zaska-
kująco brutalne i niejednokrotnie
naturalistyczne. Choć powstały z
„cukru, słodkości i różnych ślicz-
ności” – oraz, co najważniejsze, od-
robiny „związku x” – Atomówki z
przestępcami obchodziły się bez-
kompromisowo. W nawiązaniu do
słów autora, stanowiło to satyrę na
powracający w opowieściach o su-
perbohaterach motyw przemocy,
jako ostatecznego sposobu roz-
wiązywania konfliktów.

Craig McCracken opuścił pokład
„Atomówek” po czterech sezonach,
by wcielać w życie kolejne po-
mysły. Zaprowadziło go to ostatecz-
nie pod drzwi studia Netflix Anima-
tion. „Kid Cosmic” jest pierwszą
produkcją powstałą ze współpracy
doświadczonego animatora ze strea-
mingowym gigantem, jak i kolejną
próbą autorskiego starcia z gatun-
kiem peleryn.

Tytułowy Kid to zaczytany w ko-
miksach chłopiec. Mieszka w przy-
czepie kempingowej pośrodku ame-
rykańskiego pustkowia i całymi
dniami snuje marzenia o byciu boha-
terem. Niespodziewanie, gdy w oko-
licy rozbija się statek obcych,
chłopak wchodzi w posiadanie pięciu
magicznych kamieni. Z pomocą kle-

ju szybkoschnącego i kilku nakrętek
Kid tworzy pierścienie, które obda-
rzają posiadacza wyjątkowymi zdol-
nościami. Senne miasteczko staje się
celem inwazji kosmitów pragnących
posiąść potężne artefakty. Chłopak

postanawia obronić planetę przed na-
jeźdźcami i wraz z nastoletnią kel-
nerką Jo, czteroletnią Rosą, swoim
dziadkiem Papą G. i kotem Tuna
Sandwichem powołuje nieszablo-
nową grupę superbohaterów.

Aż trudno uwierzyć, że taka
historia wydarzyła się na-
prawdę – niewielu gra-

czom we współczesnej rzeczywis-
tości pełnej konkurencji udaje się
wyjść z tak poważnych tarapatów, w
jakich ostatnio znalazło się wydaw-
nictwo Grupy Egmont publikujące z
przerwami przez kilkanaście lat se-
rię „Star Wars: Komiks”, wcześniej
nazywaną „Gwiezdne Wojny: Ko-

miks”. Zaczęło się od cienkich ze-
szytów drukowanych na papierze ni-
skiej jakości, kiedy monopol na
gwiezdno-wojenne opowieści ob-
razkowe posiadał jeszcze Dark Ho-
urse. Później obok głównego nurtu
pojawiły się wydania specjalne oraz
extra, oferujące dłuższe historie.
Wkrótce po przejęciu wytwórni Lu-
casfilm przez Disneya Egmont
zgodnie z nową polityką amerykań-
skiej korporacji rozpoczął wydawać
komiksy o przygodach z odległej ga-

laktyki tworzone przez Marvela.
Wydawało się, że wszystko jest w
porządku – wydawnictwo nie stra-
ciło swoich dawnych klientów, a na
świeżej fali zainteresowania świa-
tem Star Wars po komiksy sięgnęli
nowi czytelnicy. Udało się także
rozpocząć zupełnie osobną serię
„Legendy”, która prezentowała nie-
przetłumaczone dotychczas na język
polski oraz nieznane historie z uni-
wersum kreowanego przed laty
przez rysowników z Dark Hourse.

Z czasem sytuacja przestała być
już taka kolorowa. Z miesięcznika
„Gwiezdne Wojny: Komiks” stało
się dwumiesięcznikiem. Czasem na-
wet Egmont zawieszał publikacje
na kilka miesięcy, aby wrócić po
przerwie z kolejnymi pozycjami.
Ostatecznie w wydaniu z paździer-
nika 2020 roku Jacek Drewnowski

– stały tłumacz starwarsowych ko-
miksów – w przedmowie poinfor-
mował o końcu edycji i zawieszeniu
serii na czas bliżej nieokreślony.
Wspominał także o nieszczęśliwym
zatrzymaniu się pozycji na 99. nu-
merach (nie licząc wydań specjal-
nych) i jednocześnie zapewniał, że
nie chce mówić odbiorcom serii
„żegnajcie”. Nie zmienia to jednak
faktu, że wniosek na tamten mo-
ment był niezwykle gorzki – „Star
Wars: Komiks” mógł już nigdy nie
powrócić. U podstaw tego, jak się
okazuje z perspektywy czasu, nie-
adekwatnego przypuszczenia leżała
przede wszystkim specyfika pol-
skiego czytelnika oraz strona for-
malna opowieści tworzonych przez
rysowników i scenarzystów z Mar-
vela. Oba te aspekty są ze sobą ściś-
le połączone, gdyż nasz rodzimy

odbiorca komiksów różni się zdecy-
dowanie od tego amerykańskiego.
Na zachodzie obrazkowe historie
wydawane są w bardzo cienkich ze-
szytach, których premiery dzieli
niewielki odstęp czasu. W Polsce
dominują raczej opasłe tomy, publi-
kowane dopiero wtedy, kiedy w
konkretnej serii domknięty zostanie
dany wątek fabularny. Rodzime
tłumaczenia wychodzą zatem z
dużym opóźnieniem względem
pierwotnego momentu, w którym
ostatni zeszyt trafia na półki sklepo-
we w Stanach Zjednoczonych. Pol-
ski czytelnik niestymulowany
ciągłymi nowościami, a także zagu-
biony w gąszczu różnych serii
ciągnących się przez kilka tomów
stracił motywację do regularnego
kupowania gwiezdno-wojennych
komiksów. Dodatkowo, nawet jeśli

Jak feniks z popiołówRynek komiksowy w Polsce zdaje się być jednym z naj-
bardziej przewrotnych, jakie tylko można sobie wyob-

razić w dzisiejszym świecie wydawniczym. W końcu od-
biorców obrazkowych opowieści nie ma wcale tak wie-
lu, jak chociażby entuzjastów kina czy czytelników tra-
dycyjnej literatury. Gdy jednak zdamy sobie sprawę, że
największym zainteresowaniem cieszą się obecnie po-

zycje z logiem Marvela, sytuacja pozostałych marek
okazuje się być co najmniej dramatyczna. Nawet w

kontekście Gwiezdnych Wojen.

Nie peleryna zdobi bohatera
Dotychczasowe produkcje

McCrackena składały się z luźno
powiązanych ze sobą epizodów. W
„Kid Cosmic” animator otrzymał
szansę rozwinięcia scenopisarskich
skrzydeł i stworzył wieloodcinkową
narrację. Fabuła bywa naiwna, a na-
kreślona intryga dość pretekstowa,
wcale nie odbiera to jednak radości
czerpanej z seansu. Serial stoi posta-
ciami i to obserwacja ich drogi sta-
wania się bohaterami własnych his-
torii jest motorem napędowym serii.

Wątek Kida, jak przystało na
postać tytułową, potraktowany zos-
taje z pieczołowitością, a metamor-
foza postaci to najciekawszy ele-
ment serialu. Chłopak traktuje bycie
bohaterem jako fantastyczną od-
skocznię od rzeczywistości. Ta, jak
dowiadujemy się w odcinku pilo-
tażowym, była dla niego wyjątkowo
okrutna. Na przestrzeni ośmiu od-
cinków dorasta do roli, którą sam
sobie wymarzył. Świadomy swoich
wad Kid przekazuje dowodzenie
nad grupą w ręce posiadającej lep-
sze zdolności liderskie Jo. Pozostaje
jednocześnie najważniejszą częścią
zespołu – jego sercem.

Finałowa konfrontacja z poza-
ziemskimi siłami kończy się w nie-
spodziewany sposób. W kontraście
do przemocowych „Atomówek” w
tym przypadku magiczne pierście-
nie schodzą na dalszy plan, a osta-
tecznym orężem w walce z kosmi-
tami okazują się dialogi, dobra wola
i empatia. Praca nad drugim sezo-
nem „Kid Cosmic” trwa i wszystko
wskazuje na to, że Craig McCrac-
ken dołączył do swojego portfolio
kolejną animację, której tytuł za kil-
ka lat będzie pojawiać się
wyłącznie w towarzystwie słowa
„kultowa”.

Remigiusz RÓŻAŃSKI

Koncepcja McCrackena przypadła widzom do
gustu, kreskówka otrzymała zielone światło,
dając tym samym początek jednemu z najpo-

pularniejszych seriali w historii Cartoon Network.„Atomów-
ki” okazały się artystycznym i komercyjnym sukcesem. Przy-
gody trójki rezolutnych sióstr superbohaterek stojących na
straży porządku w mieścieTownsville zawładnęły sercami
fanów kreskówek na całym świecie.

Barwne postaci – znak rozpoznawczy animacji McCrackena
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chciałby kiedyś zaopatrzyć się
zbiorczo we wszystkie dotychcza-
sowe numery, nie jest to możliwe ze
względu na ich niewielkie nakłady.
Po miesiącu można taki tom nabyć
praktycznie tylko dzięki długotr-
wałym poszukiwaniom w serwisach
pokroju Allegro, gdzie proponowa-
na przez Egmont cena jest mocno
zawyżona, a pierwotne 20 złotych
pozostaje w sferze marzeń. Biorąc
pod uwagę te okoliczności, nietrud-
no zrozumieć, dlaczego „Star Wars:
Komiks” znalazł się w tak tragicz-
nej sytuacji.

Jakież było więc moje zdziwie-
nie, kiedy już na początku 2021
roku do księgarni trafił kolejny tom
publikacji. Równocześnie zostały
zapowiedziane dodatkowe trzy

nowe serie osadzone w innym niż
dotychczas eksplorowanym okresie
historycznym z dziejów uniwersum
Gwiezdnych Wojen. Kolejne tomy
mają otrzymać odświeżoną, twardą
oprawę i będą wychodziły naprze-
miennie z głównymi wydaniami
„Star Wars: Komiks”, którego naj-
nowsza część ma pojawić się już w
czerwcu. Nawet sam Jacek Drew-
nowski nie przewidział takiego
obrotu spraw, a o całym planie do-
wiedział się krótko po odesłaniu do
druku swojej przedmowy umiesz-
czonej w październikowym nume-
rze. Egmont Polska nie zamieścił
żadnych oficjalnych wyjaśnień
swojej decyzji dotyczącej tak spek-
takularnego i błyskawicznego po-
wrotu gwiezdno-wojennych obraz-

kowych opowieści na rynek, ale
najwyraźniej wydawnictwo ma ku
temu swoje powody. W końcu poza
uszczęśliwieniem oddanych fanów,
największy wpływ na podejmowa-
ne decyzje mają względy finanso-
we, a te, jak możemy się domyślać,
nie wyglądały pod koniec poprzed-

niego roku szczególnie optymis-
tycznie.

Abstrahując od tego wątku, nie da
się ukryć, że seria „Star Wars: Ko-
miks” odradza się jak feniks z po-
piołów i wszystko wskazuje na to, że
wraz z nowymi liniami wydawniczy-
mi „Gwiezdne Wojny” nie znikną już

tak niespodziewanie ze sklepowych
półek. Chyba, że dojdzie do tego za
sprawą ogromnego zainteresowania.
Jedno wydaje się pewne – naszych
ulubionych bohaterów z odległej ga-
laktyki zobaczymy jeszcze na niejed-
nej komiksowej planszy!

Mateusz DREWNIAK
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Najnowsze komiksy imponują nie tylko treścią, ale i jakością wykonania

Reprezentacja jest w cenie

„Pose” to jedna z produkcji dbających o dobrą reprezentację mniejszości społecznych

Źr
ód

ło
:m

at
er

ia
ły

pr
as

ow
e

FX

przedstawicieli na ekranie traktowane
jest jako powód do radości. Dopiero
poza światłem reflektorów i ogłoszo-
nym wokół wielkim sukcesem przy-
chodzi czas na pełne rozczarowania
westchnienie. W głównym nurcie
mniejszości społeczne mają albo
kiepską reprezentację, albo żadną.

Trudno z pozycji osoby należącej
do „większości” zrozumieć wagę
problemu, którą jest kwestia posiada-
nia własnej reprezentacji w filmach i
innych tekstach kultury. Jak zrozu-
mieć uczucie zagubienia, samotności
i wyobcowania, skoro nigdy się ich

nie zaznało? Osoba należąca do re-
prezentowanej większości społeczeń-
stwa nie musi na co dzień zastana-
wiać się, czy istnieje ktoś taki jak
ona. Stanowi to dla niej oczywistość,
która nigdy nie została zakwestiono-
wana. Nie wszyscy mogą pochwalić
się tym luksusem. Ale tylko dlatego,
że ktoś czegoś nie doświadcza, nie
oznacza, że nie jest to sprawa
społecznie istotna.

Występowanie adekwatnej repre-
zentacji w świetle grup mniejszościo-
wych może prowadzić do realnych
zmian w społeczeństwie. Możliwość

zobaczenia własnego odbicia w filmo-
wych bohaterach jako części kultury
masowej, niezależnie od koloru skóry,
orientacji, tożsamości płciowej czy
niepełnosprawności, to niezwykle
ważne i wspaniałe doświadczenie.
Dlatego przymyka się oko na kiepsko
napisane role i wadliwe scenariusze,
wiedząc, że każdego człowieka defi-
niuje więcej niż tylko jedna z jego
cech. Pamiętajmy, że godna reprezen-
tacja naprawdę ma znaczenie. Wielu
osobom pomaga w osiągnięciu po-
wszechnej akceptacji.

Robert PŁACHTA

Są pewne przywileje, z których
istnienia wiele osób nadal nie
zdaje sobie sprawy. Jednym z

nich jest posiadanie godnej reprezen-
tacji w przestrzeni kulturalnej. To ten
moment, kiedy oglądamy film lub se-
rial i metaforycznie odnajdujemy na
ekranie samych siebie. Utożsamiamy
się z przedstawionymi postaciami.
Dostrzegamy w nich odzwierciedle-
nie swoich marzeń, zauważamy co-
dzienne troski i zmagania podobne do
naszych własnych. Tacy bohaterowie
dają nadzieję, której czasem brakuje
w codziennym życiu.

Pozornie wydawać by się mogło,
że problem braku stosownej repre-
zentacji zostaje powoli zwalczany.
Rzeczywiście, na przestrzeni ostat-
nich lat poczyniono w tym kierunku
ogromne postępy. Chociażby Netflix,
za którego działalność krytykuje go
prawa strona sceny politycznej, za-
pewnia wachlarz inkluzywnych
wątków poruszanych z różnych per-
spektyw. A jednak działania te nie za-
wsze osiągają pożądany efekt.

Problem z reprezentacją leży w
tym, że jest ona postrzegano jako at-
rakcyjny towar. To coś na kształt
trendu, który można z łatwością spie-
niężyć i twórcy filmowi doskonale
zdają sobie z tego sprawę. Brak
postaci przedstawiających mniejszoś-
ci może skutkować krytyką i ob-
niżeniem przychodów z produkcji.
Rentowniej jest od początku zadbać,

by takowe postacie się pojawiły. Ni-
kogo nie obchodzi, co będzie z nimi
dalej. Dlatego też tacy bohaterowie
konstruowani są w bardzo prosty, po-
wierzchowny sposób. Ich historie
przeważnie nie wnoszą niczego
znaczącego do fabuły. Kreacje uosa-
biają popularne stereotypy, które po
seansie tylko utrwalane są w świado-
mości odbiorcy. Sytuacji nie popra-
wia fakt, że najczęściej role te pisane
są przez osoby nienależące do danej
mniejszości. Producentom nie zale-
ży, by skrupulatnie ukazać meandry
życia mniejszości społecznych.
W końcu dlaczego miałoby? Cel zos-
tał osiągnięty: nikt nie oburzy się
z powodu braku swojej reprezentacji
na ekranie, a produkcja zyska na rze-
komej różnorodności.

Takie działania prowadzą do po-
wstawania niezręcznych sytuacji, w
których głosy osób cierpiących przez
niepotrzebnie forsowaną poprawność
polityczną, są… cóż, jak najbardziej
sensowne. Ponieważ historie mniej-
szości, które zostają przedstawione,
często są tanimi zagrywkami mający-
mi przykuwać uwagę, trudno oczeki-
wać innych reakcji. Jednowymiarowo
poprowadzone wątki uniemożliwiają
dostrzeżenie pełnego potencjału his-
torii, który przy odrobinie uwagi
mógłby być lepiej wykorzystany
przez twórców.

A jednak wiele mniejszości posia-
da nadal tak znikomą reprezentację,
że nie znajduje się w pozycji do na-
rzekania. Każde pojawienie się ich

Lewicowa poprawność polityczna rujnuje współczes-
ne kino dużego i małego ekranu. A przynajmniej z

taką opinią można się spotkać. W końcu jak inaczej
uzasadnić naciągane dodatkowe wątki dotyczące

różnego rodzaju mniejszości? Nierówna walka o
dobrą reprezentację poszczególnych grup społecz-

nych toczy się w przestrzeni publicznej od dawna.
Z uwagi na rzekomą i często sztucznie wprowadzaną
różnorodność, nie zapowiada się, że sytuacja szybko

ulegnie zmianie.

Kolejne tomy mają otrzymać odświeżoną,
twardą oprawę i będą wychodziły naprzemien-
nie z głównymi wydaniami„StarWars: Komiks”,

którego najnowsza część ma pojawić się już w czerwcu.
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To pierwszy tytuł w historii Stalówki
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sPrzed sezonem Stal Ostrów
Wielkopolski była typowana
jako pewniak do gry w fazie

play-off Energa Basket Ligi. Impono-
wał mocny i wyrównany skład, które-
go najważniejszym ogniwem był Ja-
kub Garbacz. Został on wybrany pó-
źniej MVP finałów. Zespół uzupełnia-
li przyzwoici gracze z Polski, tacy jak
Jarosław Mokros, oraz oczywiście
Amerykanie z Chrisem Smithem i Ja-
mesem Florencem na czele.

Chorwacki czarodziej

Na początku sezonu gra Stali była
jednak dużym rozczarowaniem, a tre-
ner Łukasz Majewski nie potrafił wy-
dobyć z drużyny tego, co najlepsze.
Wszystko zmieniło się wraz z przyjś-
ciem do klubu w grudniu 2020 roku
Igora Miličića – szkoleniowca znane-
go na polskich parkietach z rewolu-
cyjnych, ale skutecznych pomysłów.
To w połączeniu z jego wybucho-
wym, bałkańskim charakterem po-
zwalało mu zdobywać nie tylko złote
medale, ale też serca kibiców. Podob-
nie było w tym roku w Ostrowie. I
choć złośliwi mogliby powiedzieć, że
droga do finału w tym sezonie była
wyjątkowo prosta – zawodziły wszak
takie marki jak Anwil Włocławek czy

Polski Cukier Toruń – nie można za-
brać ekipie Chorwata okazałych zwy-
cięstw nad Startem Lublin czy Legią
Warszawa. W finale z Zastalem Zie-
lona Góra Żółto-Niebiescy byli ska-
zywani na porażkę. I choć Zastal cały
czas bije się o fazę play-off rosyjskiej
ligi VTB, czyli jednych z najtrudniej-
szych rozgrywek w Europie, w finale
EBL nie było tego widać. Miličić
zneutralizował wszystkie atuty zielo-
nogórzan, zatrzymał ich najlepszych
strzelców. O nieporadności zagra-
nicznych gwiazd Zastalu może mó-
wić fakt, że najlepszym zawodnikiem
ich drużyny był przez całą serię
Łukasz Koszarek. Stal mistrzostwo
zdobyła zasłużenie, a Miličić w pres-
tiżowym pojedynku trenerów zdys-
tansował swojego rodaka – Žana Ta-
baka.

Kontrowersyjna bańka

O ile sportowo Stali nie można ni-
czego zarzucić, o tyle chwały nie
przynosi klubowi sama organizacja
„bańki”. Z powodu pandemii CO-
VID-19 najważniejsze mecze sezonu
odbyły się w jednym miejscu. Władze
ligi dokonały wyboru, który uznany
został za skandaliczny. Zamiast neu-
tralnej hali wybrano właśnie tę w
Ostrowie Wielkopolskim. Swojego
niezadowolenia nie krył chociażby

Wojciech Kamiński, trener Legii War-
szawa, który mówił, że sukces ostro-
wian mógł w dużej mierze wynikać z
atutu gry na własnym obiekcie. Do-
datkowo, mimo teoretycznie za-
mkniętej hali, na trybunach finałowe-
go spotkania pojawiło się około 100
osób, które dopingowały gospodarzy.
Uwieczniono to na nagraniach, a
sprawą zajęły się już policja i sane-
pid. Niesmak jednak pozostał.

Europejska zagadka

Czas pokaże, w jakich europej-
skich rozgrywkach zaprezentuje się
w przyszłym sezonie Stal. Jej występ
w Pucharze Europy FIBA był bardzo
obiecujący, należy jednak pamiętać,
że to dopiero czwarte co do ważności
puchary. Ze świecą szukać tam naj-
lepszych drużyn ze Starego Konty-
nentu. Awans do TOP4 turnieju rów-

nież był w tym roku ułatwiony. Ze
względu na pandemię, „bańka” fazy
grupowej organizowana była we
Włocławku. Zespół z Ostrowa rozbu-
dził wtedy apetyty, pokonując cho-
ciażby Ironi Ness Ziona, czyli ekipę,
z którą przegrał finałowe spotkanie w
Izraelu. Mimo wszystko Stal należy
jednak chwalić. Rzadko zdarza się,
żeby polska drużyna odnosiła sukces
w Europie. Znając ambicję właścicie-
la i zarządu klubu z Wielkopolski,
którzy chcą piąć się w hierarchii eu-
ropejskich drużyn, możemy mieć na-
dzieję, że Żółto-Niebiescy trafią w
przyszłym sezonie do bardziej pres-
tiżowych rozgrywek.

Zaangażowanie, szczególnie właś-
ciciela klubu, Pawła Matuszewskie-
go, powinno być przykładem dla
wchodzących do polskiej koszyków-
ki. Stal mozolnie budowała swoją po-

zycję. Trafione ruchy transferowe i
udana inwestycja w trenera sprawiły,
że po zdobyciu brązu i srebra w po-
przednich latach teraz wreszcie udało
się sięgnąć po mistrzostwo. Ostrów
Wielkopolski stał się od niedawna
stolicą polskiej koszykówki, a to
może być dopiero początek wielkiego
sukcesu tej ekipy. Już teraz mówi się,
że do grona sponsorów Stali dołączy
kilka poważnych firm. Miličić, który
najprawdopodobniej zostanie w klu-
bie, będzie miał za zadanie dobrze
rozdysponować środki, które dzięki
nowym umowom zdobędzie zarząd.
Na barkach Chorwata będzie spoczy-
wało zadanie zbudowania w Ostro-
wie imperium basketu i zaznaczenie
pozycji Stali na koszykarskiej mapie
Europy.

Kacper BAGROWSKI
Marta KOTECKA

French Open to jeden z czte-
rech turniejów zaliczanych
do imprez wielkoszlemo-

wych. Zawody na kortach w Paryżu
po raz pierwszy rozegrane zostały w
1891 roku pod nazwą Championnat
de France. Wówczas miały lokalny
charakter, a udział w nich mogli
wziąć tylko tenisiści należący do
miejscowych klubów. Od 1897 roku
w zmaganiach uczestniczą także ko-

biety, a od 1925 rywalizacja na kor-
tach w stolicy Francji ma charakter
międzynarodowy. W tamtym czasie
turniej nosił nazwę Championnats In-
ternationaux de France.

Gdy w 1927 roku reprezentacja
Francji sięgnęła po zwycięstwo w
Pucharze Davisa, postanowiono zbu-
dować nowy stadion, który nazwano
Roland Garros. Do dziś na tych sa-
mych arenach rozgrywane są mecze
paryskiego turnieju. Warto zazna-
czyć, że French Open w 1968 roku

był pierwszą imprezą w wielkoszle-
mowym kalendarzu, która dopuściła
do gry zarówno profesjonalistów, jak
i amatorów. Był to początek tzw. ery
open w światowym tenisie.

Paryskie korty

W odniesieniu do paryskiego tur-
nieju stosuje się zamienne dwie na-
zwy – French Open i Roland Garros.
Pierwszej z nich nie trzeba tłuma-
czyć, jednak druga nie jest już tak
oczywista. Pochodzi ona od imienia

i nazwiska patrona całego komple-
ksu sportowego. Co ciekawe nie był
to ani wybitny tenisista, ani
człowiek związany ze środowiskiem
sportowym, a lotnik, który wsławił
się pierwszym przelotem nad Mo-
rzem Śródziemnym oraz bohater I
wojny światowej. Jako jeden z
pierwszych próbował zoptymalizo-
wać jednoczesne pilotowanie samo-
lotu i strzelanie z karabinu maszyno-
wego. Zapoczątkowany przez niego
sposób bitwy powietrznej stał się
podstawą walki samolotów myśliw-
skich. Francuz zginął 5 października
1918 roku w Ardenach zestrzelony
przez przeciwnika. To właśnie dzięki
swoim podniebnym triumfom Gar-
ros na początku lat 30. XX wieku
został patronem paryskich kortów.

Z kolei największe pojedyncze sta-
diony nazwane są na cześć osób

zasłużonych dla francuskiego tenisa.
Centralny kort obiektu Stade Roland
Garros nosi imię Philippe’a Chatriera –
działacza tenisowego i tenisisty, który
reprezentował Trójkolorowych w Pu-
charze Davisa, a w 1969 roku był na-
wet kapitanem reprezentacji. Najbar-
dziej zasłużył się jednak jako długolet-
ni prezydent Francuskiej Federacji Te-
nisowej. To właśnie jemu udało się od-
budować prestiż French Open. W la-
tach 1977–1991 stał także na czele
Międzynarodowej Federacji Tenisowej.
Dzięki jego staraniom tenis w 1988
roku powrócił do programu igrzysk
olimpijskich. Chatrier był również
członkiem Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego oraz przewodniczył
Międzynarodowej Radzie Męskiego
Tenisa Zawodowego. Oprócz tego
stworzył czołowy magazyn tenisowy w
kraju – „Tennis de France”.

Patron, który nie był tenisistą
Wielkimi krokami zbliża się French Open, kolejny w tym roku turniej wielkoszlemowy,

z bardzo bogatą tradycją. Organizatorzy postanowili przesunąć o tydzień początek
imprezy z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących we Francji obostrzeń.

Dzięki takiej decyzji na trybunach pojawią się kibice. Rywalizacja na paryskich kor-
tach to wielka gratka nie tylko dla fanów tenisa, ale również dla wielbicieli historii tej

dyscypliny, ponieważ Roland Garros to pięknie zapisana karta tenisowych dziejów.

Dość nieoczekiwanie Ostrów Wielkopolski wyrósł na jed-
nego z liderów wielkopolskiego sportu. Szczypiorniści

Ostrovii biją się o awans do PGNiG Superligi, piłkarze Cen-
try dotarli do półfinału Pucharu Polski WZPN i wciąż mogą

awansować do trzeciej ligi, a koszykarze Arged BM SLAM
Stali dokonali rzeczy naprawdę wielkiej. Bo chyba tak

można nazwać wywalczenie finału Pucharu Europy FIBA
i mistrzostwa Polski. Czy sukces Stali był jednak spodzie-

wany?

Nowa stolica polskiego basketu
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Drugim dużym kortem jest arena
Suzanne Lenglen, która powstała w
1994 roku. Lenglen to gwiazda nie
tylko francuskiego, ale także mię-
dzynarodowego tenisa. Największe
triumfy święciła w latach 20. XX
wieku. Wówczas udało jej się zdo-
być 25 tytułów na kortach Rolanda
Garrosa i Wimbledonu. Do historii
przeszła nie tylko jako wybitna za-
wodniczka, ale przede wszystkim
jako jedna z pierwszych sław kobie-
cego sportu na świecie.

W 2018 roku zbudowana została
trzecia duża arena, która swoją na-
zwę zawdzięcza Simone Mathieu –
kolejnej gwieździe francuskiego te-
nisa. Jej największym sukcesem było
dwukrotne zwycięstwo na paryskich
kortach. W swojej kolekcji ma rów-
nież 11 tytułów w grze podwójnej i
mieszanej zdobytych podczas Wim-
bledonu i French Open.

Król i inne gwiazdy

Na imprezie ze stolicy Francji ze
zwycięstwa cieszyło się wielu teni-

sistów i tenisistek. Król jest jednak
tylko jeden! Rafael Nadal aż 13 razy
triumfował na ceglastych kortach Pa-
ryża. Hiszpan jest jedynym zawodni-
kiem, który może pochwalić się tylo-
ma wygranymi w jednym turnieju.
W zawodowej erze tenisa nikomu ani
na francuskich, ani na innych are-
nach na świecie nie udała się taka
sztuka. Mimo iż sportowiec w tym
roku, w czasie French Open, święto-
wać będzie 35. urodziny, nie zamie-
rza odpuszczać i marzy o kolejnym –
14. już zwycięstwie.

W rywalizacji pań najwięcej wy-
granych na swoim koncie ma Chris
Evert. Amerykanka siedmiokrotnie
wracała z Paryża z tytułem mistrzy-
ni. O jedno zwycięstwo mniej mają
Steffi Graf i Suzanne Lenglen.

Nasz kraj może pochwalić się tylko
jednym triumfem. W ubiegłym roku
gwiazdą paryskiej imprezy została Iga
Świątek, która jest również jedynym
polskim zwycięzcą turnieju wielkosz-
lemowego w grze pojedynczej. Do fi-
nału French Open udało się dojść także

Jadwidze Jędrzejowskiej w 1939 roku.
Polka przegrała jednak z Mathieu.

W tym roku cała Polska marzy, by
Świątek powtórzyła swój fantastycz-
ny wyczyn. Nie będzie to jednak ta-
kie proste, ponieważ tegoroczna edy-

cja odbędzie się bez kilkumiesięcz-
nego opóźnienia i zamierzają w niej
wystartować wszystkie gwiazdy
światowego tenisa. Kibice znad
Wisły mają nadzieję, że dobrą grą
błyśnie także Hubert Hurkacz i na-

wiąże do swojego ostatniego, wspa-
niałego występu na kortach w Mia-
mi. Na pewno nie zabraknie wielkich
emocji, bo trofeum jest jedno, a chęt-
nych, by je zdobyć, wielu.

Julia JUREK
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Tegoroczna edycja French Open jest już 120. odsłoną turnieju

Ten od ludzików
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ra) i napis: „CRACK IS WACK”.
Crack jest słaby, do bani, „frajerski”.

Evviva l’artista

Obok tego antynarkotykowego
emblematu, Haring kojarzony jest
też z walki z AIDS. Temat ten był
dla niego bardzo osobisty – sam był
ujawnionym gejem i w 1987 roku
zdiagnozowano u niego zakażenie
wirusem HIV. Podobnie jak w przy-
padku kokainizmu, rozczarowany
podejściem polityków do problemu

Keith sięgnął po sztukę. Przy jej
pomocy promował bezpieczny seks
i zachęcał do regularnego badania
się. Międzynarodową sławę przy-
niosły mu plakaty stworzone dla or-
ganizacji ACT UP (AIDS Coalition
to Unleash Power). Najsłynniej-
szym był ten z hasłem „Ignorance =
Fear / Silence = Death” („Ignoran-
cja = Strach; Milczenie = Śmierć”).
Haring krótko przed śmiercią
założył Keith Haring Foundation –
działającą do dzisiaj organizację

charytatywną na rzecz dzieci
żyjących w ubóstwie i osób cier-
piących na AIDS.

Keith, jak wielu chorych na AIDS
w tamtym czasie, przegrał walkę z
chorobą. Zmarł w 1990 roku. Zanim
do tego doszło, zdążył zaprzyjaźnić
się z Madonną, Basquiatem, Andym
Warholem, Yoko Ono i Grace Jones.
Doczekał się wystaw na Biennale w
Wenecji, Sao Paulo i Nowym Jorku.
4 maja obchodziłby 63. urodziny.
Nie pozwólmy, żeby pozostał tylko
nadrukiem na koszulce i pamiętajmy
o tej nowojorskiej legendzie, jego
niewątpliwym wpływie na
współczesną sztukę, modę i design
oraz o nieustającej walce o prawa
człowieka, którą toczył.

Michał FILIPIAK

Keith Haring przyszedł na
świat w 1958 roku w Pen-
sylwanii. Będąc pod

wpływem ojca, żywiącego za-
miłowanie do rysowania, sztuką in-
teresował się już jako dziecko. Jego
wczesne lata upłynęły pod znakiem
pacyfki – za młodu był częścią hipi-
sowskiego ruchu religijnego „The
Jesus Movement”. Podróżował au-
tostopem po Ameryce, sprzedawał
autorskie koszulki z nadrukami skie-
rowanymi przeciwko polityce Nixo-
na. Był też fanem kontrkulturowego
zespołu Grateful Dead. W Nowym
Jorku, z którym miał później
związać się na całe życie, osiadł
mając 20 lat. Tam zaczął tworzyć
graffiti, najpierw kredą w metrze,
potem sprejem na muralach. Szybko
zdobył popularność dzięki unikalne-
mu stylowi – już w 1981 roku do-
czekał się swojej pierwszej solowej
wystawy.

Evviva l’arte

Pozbawione twarzy i cech cha-
rakterystycznych kolorowe ludziki
na minimalistycznych tłach to stały
motyw w twórczość Haringa.
Skaczące, tańczące, trzęsące się –
zawsze utrzymane w pozornym ru-
chu zaznaczanym otaczającymi
postaci dynamicznymi kreskami.
Wiele z jego prac to dzieła minima-
listyczne, pozornie banalne, jak

przedstawiająca raczkujące dziecko
„Radiant Baby”. To nie na nich jed-
nak obrósł prawdziwym kultem Ha-
ring, a na dojrzałym komentarzu
politycznym i społecznym, którego
w jego dziełach nie brakuje.

Jeden z niewielu przypadków, w
których kolor haringowskich
postaci ma znaczenie, to obraz
przedstawiający ludzika czarnego i
białego. Czarny – duży, wy-
pełniający większość płótna, kopie
białego – małego, spycha go w róg,
a ten trzyma go na smyczy. Dzieło
pozbawione jest tytułu, ale po-
wszechnie nazywa się je „Apart-
heid”. Powstało w 1984 roku. Na
ówczesnych manifestacjach poli-
tycznych często pojawiało się na
flagach i banerach z podpisem
„Free South Africa”.

Prawdopodobnie najsłynniejsze
dzieło Haringa dotyczy jednak inne-
go problemu. Powstało jako reakcja
na falę uzależnienia od cracku, która
zdziesiątkowała wschodnie wy-
brzeże w latach osiemdziesiątych,
nieudolną politykę antynarkotykową
rządu Regana i bezpośrednie, oso-
biste przeżycia Keitha. Jego bliski
przyjaciel pogrążył się w uzależnie-
niu. Haring stworzył kilka wersji
muralu (pierwszą wykonując niele-
galnie, przez co skończył w aresz-
cie). Każda z nich przedstawia jed-
nak haringowskie ludziki, obiegowe
symbole narkotyków (węża, szkielet
z lufką, ludożerczego, rybiego stwo-

Z komercjalizacją sztuki mamy do czynienia od de-
kad, ale nie da się ukryć, że w ostatnich latach postę-

puje ona szczególnie intensywnie. Wybitne dzieła
trafiają na kubki, magnesy i przede wszystkim na

ubrania. Ludzie, którzy kupują ich reprodukcje, częs-
to nie znają historii kryjących się za pierwotnymi

projektami. Niedawno minął rok od kiedy Medicine
wypuściło pierwszą linię ubrań zdobionych wzorami

Keitha Haringa. Warto przyjrzeć się sylwetce tego
kultowego, choć trochę zapomnianego artysty.

Keith, jak wielu chorych na AIDS w tamtym czasie,
przegrał walkę z chorobą. Zmarł w 1990 roku. Zanim
do tego doszło, zdążył zaprzyjaźnić się z Madonną,

Basquiatem, AndymWarholem,Yoko Ono i Grace Jones.

Murale„Crack is Wack” to flagowe prace w artystycznej karierze Keitha Haringa
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Florentino Péreza można
śmiało nazwać jedną z

najważniejszych postaci
w historii Realu Madryt.

To właśnie pod jego
skrzydłami klub ze stoli-
cy Hiszpanii pięciokrot-

nie triumfował w Lidze
Mistrzów, a z organizacji

tonącej w długach stał się
maszynką do zarabiania

gigantycznych pienię-
dzy. Żądny władzy prezes

Królewskich został
twarzą Superligi – pro-

jektu, który miał mu
przynieść jeszcze więk-

szy sukces i jeszcze więk-
sze przychody. W rzeczy-

wistości jednak tylko
splamił jego nazwisko.

Florentino Pérez urodził się
ze smykałką do robienia in-
teresów. Kiedy w 1983 roku

przejmował malutką firmę budow-
laną, która znajdowała się na grani-
cy bankructwa, ludzie pukali się
w głowy. Zakup okazał się jednak
strzałem w dziesiątkę. Pod sterami
madrytczyka niewielki biznes prze-
istoczył się w międzynarodową kor-
porację zatrudniającą blisko 200 ty-
sięcy pracowników. Sam Pérez zaś
obraca fortuną, która pozwala mu fi-
gurować na liście najbogatszych
i najbardziej wpływowych osób
w kraju. Wzbogacanie się nie jest jed-
nak czymś, co szczególnie ekscytuje
go w życiu. – Nigdy nie pracowałem
po to, by zarabiać pieniądze, ponie-
waż nie wiem, jak się nimi cieszyć –
powiedział kilka lat temu w rozmo-
wie z „Business Insider España”.

Florentino znacznie bardziej od
pieniędzy pociąga władza. Tę starał
się zdobyć jako polityk, ale szybko
zrozumiał, że więcej ugra, stając się
prezesem Realu Madryt. Do wybo-
rów na to stanowisko po raz drugi
(pierwsza próba zakończyła się nie-
powodzeniem) stanął w 2000 roku,
kiedy Los Blancos znajdowali się w
poważnych tarapatach finansowych.
Pérez chciał zrobić z klubem to, co
udało mu się z małą budowlaną
firmą – zaprowadzić go na sam
szczyt. Pomóc w tym miała mu jego

fortuna, kontakty, które nawiązał
w trakcie swojej politycznej kariery
i przenikliwy umysł. By zdobyć
przychylność socios, obiecał, że
sprowadzi do stołecznej drużyny
Figo – kapitana FC Barcelony, od-
wiecznego rywala Królewskich. Lo-
renzo Sanz, ówczesny włodarz, nie
miał szans. Musiał uznać wyższość
biznesmena, który zaczął spełniać
swoje marzenie o byciu wielkim.

U szczytu władzy

56 milionów dolarów to kwota,
dzięki której udaje się ściągnąć do
stolicy Figo i jednocześnie ustano-
wić transferowy rekord świata.
Kiedy były już kapitan Blaugrany
przyznaje, że czuje się prawdzi-
wym madridistą, Florentino wie, że
wymierzył cios kibicom zwaśnio-
nej drużyny i tylko umocnił swoją
władzę. Wkrótce potem Hiszpan
zaczyna budowę galaktycznego
składu z Zidanem, Ronaldo i Bec-
khamem na czele, wydając na ten
cel ponad 200 milionów dolarów.
W międzyczasie Real wygrywa
Ligę Mistrzów. Świetnie ma się
również pod względem finanso-
wym. Pérezowi, m.in. dzięki prze-
jęciu przez klub praw do wizerun-
ku zawodników, udaje się stworzyć
organizację czerpiącą zawrotne zy-
ski z marketingu. Organizację sko-
mercjalizowaną do granic możli-
wości. Mówi się jednak, że sukces
ekonomiczny drużyny to również
efekt politycznych znajomości pre-
zesa.

Rosnąca krytyka za zbytnie sku-
pianie się na marketingu i brak
wielkich osiągnięć sportowych po-
pchnęły Péreza do dymisji po ponad
pięciu latach urzędowania. Florenti-
no nie zwykł jednak przegrywać.
W 2009 roku ponownie stanął do
walki o stanowisko zapewniające
mu wpływy i ponownie zwyciężył.
Po raz kolejny przystąpił do budo-
wy silnego składu, wydając na to
ogromne pieniądze. Sprowadzając
do Madrytu Cristiano Ronaldo,
podniósł zarówno sportową, jak i
marketingową wartość klubu. Co
więcej, Los Blancos po latach życia
w cieniu rywali z Katalonii, w koń-
cu zaczęli odnosić tak wyczekiwane
przez kibiców sukcesy. Czterokrot-
nie wygrali Ligę Mistrzów, trzy-
krotnie czyniąc to rok po roku. Nie
mieli sobie równych.

Pérez zapewnił sobie zaś długo-
letnie rządy. Po wprowadzeniu
przepisów, zgodnie z którymi kan-
dydat na prezesa Realu Madryt
musi dysponować ogromnym
majątkiem, nikt nie jest w stanie

stanąć w szranki z magnatem bu-
dowlanym. 74-latek sprawuje wła-
dzę niemal absolutną, nie znosi kry-
tyki i sprzeciwu. Kiedy Ultras Sur,
grupa najbardziej zagorzałych sym-
patyków klubu, otwarcie sprzeci-
wiła się decyzjom Hiszpana, została
pozbawiona wstępu na stadion. W
loży VIP obiektu można za to ujrzeć
polityków, biznesmenów i inne
ważne osobistości. Siatka kontak-
tów Florentino wydaje się niezwyk-
le rozległa i obejmuje również
dziennikarzy lojalnie działających
na rzecz miliardera. Pérez marzył o
byciu wielkim i takim się stał.

Futbolowa rebelia

Kiedy projekt Superligi ujrzał
światło dzienne, nazwiska przed-
sięwzięciu mającemu zrewolucjoni-
zować piłkę nożną użyczył właśnie
Pérez. Trudno o lepszego kandyda-
ta. – Uratowałem Madryt, teraz za-
mierzam ratować piłkę nożną – mó-
wił w wywiadzie dla „El Chiringui-
to”, sprawiając wrażenie wszech-
mocnego i nietykalnego. Idea stwo-

rzenia nowych rozgrywek, które
miałyby uatrakcyjnić dyscyplinę, a
w efekcie zapobiec bankructwu klu-
bów, nie spotkała się jednak z po-
wszechnym uznaniem środowiska.
Mesjanizm Péreza i pozostałych
założycieli zwyczajnie się nie
sprzedał. – Jest egoistą, egoistą,
a potem… egoistą – powiedział
o Florentino w rozmowie z „Marcą”
Fernardo Roig, prezydent Villarea-
lu. Wpisał się tym samym w opinie,
zgodnie z którymi Superliga jest
potrzebna 74-latkowi do zapewnie-
nia większych pieniędzy nie tyle
całemu futbolowi, co swojemu klu-
bowi. Te z kolei są na Santiago Ber-
nabéu w ostatnim czasie szalenie
potrzebne. Należy dokończyć prze-
budowę stadionu i sprowadzić do
drużyny gwiazdę pokroju Kyliana
Mbappé – wszystko to w momen-
cie, kiedy dług Realu Madryt liczo-
ny jest w setkach milionów euro.

Superliga, w której rywalizować
miały wyłącznie największe euro-
pejskie kluby, została krytycznie
przyjęta nie tylko przez wielu kibi-
ców, ale i ludzi zawodowo związa-
nych z piłką nożną. Pérez nie mógł
liczyć na publiczne wsparcie cho-
ciażby trenera Realu Madryt, Zine-
dine’a Zidane’a czy zawodnika
Królewskich, Toniego Krossa. Nie-
miec już kilka miesięcy temu mó-
wił, że nowe rozgrywki tylko
pogłębią różnicę między małymi
i dużymi klubami. Wyjątkowo nie-
udolnie zaprezentowany projekt
szybko zaczął chylić się ku upadko-
wi, a po wycofaniu się z niego
większości zespołów po zaledwie
kilkudziesięciu godzinach istnienia
stał się przeszłością. I choć Hiszpan
uparcie twierdzi, że to nie koniec,
potężny Pérez został ośmieszony na
oczach całego świata. Przestał
uchodzić za tak wielkiego, jakim się
dotąd wydawał.

Miliarder przez lata swojej
działalności w Realu Madryt
i branży budowlanej zbudował wi-
zerunek osoby, której zdolności po-
zwalają kroczyć o krok przed
każdym rywalem i zawsze wygry-
wać. Ambicje prezesa, żądza pienię-
dzy i wielkiej władzy doprowadziły
go jednak do miejsca, w którym
przegrał z kretesem. 74-latek
słynący z tego, że źle znosi niepo-
wodzenia, z pewnością spróbuje
przekuć porażkę w sukces, ale na-
wet z jego umiejętnościami może
być o to bardzo trudno.

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA
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Superliga, w której rywalizować miały
wyłącznie największe europejskie kluby, zos-
tała krytycznie przyjęta nie tylko przez wielu ki-

biców, ale i ludzi zawodowo związanych z piłką nożną. Pérez
nie mógł liczyć na publiczne wsparcie chociażby trenera
Realu Madryt, Zinedine’a Zidane’a czy zawodnika Królew-
skich,Toniego Krossa.

Tonący zbawiciel futbolu

Florentino Pérez rządzi Realem Madryt już 18 lat


