
Nowy ład, stary chaos
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Są tematy, o których się
nie rozmawia. Są tematy,

o których ponoć nawet
nie wypada rozmawiać.

Konsekwencje braku ta-
kich rozmów są najczęś-

ciej zamiatane pod dy-
wan. Do„niemych”tema-
tów niewątpliwie zalicza

się ludzką seksualność,
cielesność czy tożsamość
płciową. Dlaczego wzbu-
dzają one tak wiele kon-
trowersji? Dlaczego boi-

my się mówić o czymś, co
jest częścią nas wszyst-
kich i co najważniejsze,
czemu nawet samą roz-

mowę o tym traktujemy
jak grzech ciężki?

Seks. Ależ to w dzisiejszych
czasach kontrowersyjne
słowo. Aż sama prawie czu-

je się zgorszona, że poruszam tę
kwestię. Musicie mi jednak wyba-
czyć, gdyż moim skromnym zda-
niem może nie tyle sam seks, ile
edukacja seksualna i akceptacja
swojej cielesności to bardzo ważny
temat. I z przykrością muszę stwier-
dzić, że społecznie bardzo zaniedba-
ny. Cielesność, czy też innymi słowy
sfera seksualna człowieka, to nie-
odłączny element naszej osobowoś-
ci, tego, kim jesteśmy i jak czujemy
się w swoim ciele. Kształtowanie
naszej seksualności rozpoczyna się
już na wczesnym etapie życia.
Ważną kwestią dla rozwoju tego
procesu jest wychowanie. Dzieciń-
stwo jest bowiem kolebką kształto-
wania się naszego „ja” i tego, jak bę-
dziemy funkcjonować jako dorośli
ludzie. Dlatego tak ważna jest edu-
kacja seksualna, uświadamianie
młodym ludziom oczywistych „nie-
oczywistości” dotyczących postrze-
gania swojego ciała i zmian, jakie w
nim zachodzą.

Seksualność człowieka nie jest
autonomiczną częścią, a elementem
ściśle powiązanym z naszą osobo-
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Zulu Kuki jest jednym z najbardziej pomysłowych i cenionych twór-
ców młodego pokolenia. Od ładnych kilku lat na polskim rynku

kreatywnym możemy obserwować zdjęcia i projekty jego
autorstwa. W rozmowie z naszym dziennikarzem artysta

opowiada, jak kreatywność stała się jego zawodem
na pełen etat.

15 maja ogłoszono projekt, który ma być planem odbudowy polskiej
gospodarki. Władza skupia się przede wszystkim na pięciu filarach:
służbie zdrowia, podatkach, systemie emerytalnym, kwestii
mieszkań i programie inwestycyjnym.„Polski Ład”
wywołuje sporo emocji. Przyglądamy się jego
najważniejszym zapisom.10 2-3

O tym się nie mówi

wością. Natomiast sam proces roz-
woju psychoseksualnego jest bar-
dzo złożony. Możemy wyróżnić
wiele czynników, które na niego
wpływają, w tym otoczenie, w któ-
rym przebywamy i osoby, którymi
się otaczamy. Młodzi ludzie powin-
ni uczyć się o tym w szkole od se-
ksuologów czy edukatorów seksual-
nych. Jednak, o zgrozo, to właśnie
wirtualny świat edukuje nas w
kwestiach seksualnych, gdyż, po-

wiedzmy to sobie szczerze, w Pol-
sce na razie nie ma co marzyć o
edukacji seksualnej. Mało tego, od-
noszę wrażenie, że samo słowo na
„s” uznawane jest za grzech ska-
zujący na wieczne potępienie. O
tym sprawach się nie mówi, bo
przecież nie wypada. Myślenie na-
szych polityków to rozumowanie
pięciolatka, który gdy bawi się w
chowanego z rodzeństwem i zamy-
ka oczy, myśli, że jak on nas nie wi-

dzi, to my go też nie. Tymczasem
problem nie zniknie, jeśli odwróci-
my wzrok, a niewyedukowane
społeczeństwo to więcej szkody niż
pożytku. Patologie społeczne, sa-
motne macierzyństwo, napaści na
tle seksualnym, samobójstwa, ho-
mofobia – wszystkie te zjawiska
mają swoje podłoże w braku odpo-
wiedniej edukacji seksualnej, do
której dostęp powinien mieć każdy
już w okresie dojrzewania.

Samoakceptacja swojej seksual-
ności jest kluczem do osobistego
szczęścia. Łatwo powiedzieć, praw-
da? Żyjemy w czasach, gdzie me-
dia, zwłaszcza portale społecznoś-
ciowe, w bardzo dużym stopniu
wpływają na nasze życie, sposób
myślenia i postrzeganie siebie i
swojego ciała, w tym również na
świadomość seksualną. Najnowsze
badania przeprowadzone przez In-
stytut LB Medical pokazują, iż me-
dia społecznościowe mają ogromny
wpływ na samoocenę kobiet i ich
zdrowie psychiczne. W rezultacie
niemal 27% badanych pań stwier-

dziło, że po obejrzeniu zdjęć za-
mieszczonych na portalach interne-
towych czuło się nieatrakcyjnie.
Dzieje się tak, ponieważ żyjemy w
czasach pięknych obrazków, które
kreują nierealny ideał kobiecego
piękna. To fikcyjna bańka, w której
sami się zamykamy i pod wpływem
presji otoczenia staramy się na siłę
doścignąć ten nieistniejący wzór.

Myślę, że możemy to wreszcie
oficjalnie ogłosić: podróże w czasie
są możliwe. Przykładem może być
kraj nad Wisłą, który zdecydowanie
cofa się do czasów zamierzchłych.
Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że w
Polsce kobiety walczą o podstawo-
we prawa człowieka, takie jak wol-
ność decydowania o swoim ciele, a
znacząca grupa społeczeństwa
twierdzi, że uwarunkowana biolo-
gicznie orientacja seksualna to cho-
roba czy też ideologia? Podczas gdy
w innych krajach, tych bardziej no-
woczesnych, kobiety mogą liczyć
na darmowe środki higieny, w Pol-
sce istnieje wysoki współczynnik
ubóstwa menstruacyjnego, co ozna-
cza, że kobiet nie stać np. na podpa-
ski. W tych dziwnych, oddalonych
o lata świetlne, barbarzyńskich pań-
stwach aborcja to nie zabijanie
dzieci, a medyczny zabieg, który
ma na celu w bezpieczny sposób
pomóc kobiecie, która z różnych
powodów się mu poddaje. A dzieci,
o zgrozo, uczą się o seksie, konkret-
niej mówiąc o swojej świadomości
seksualnej i o tym, jak radzić sobie
w emocjonalnie burzliwym okresie,
jakim jest dojrzewanie.

Wiem… Niewyobrażalne herezje
dzieją się w tych cywilizowanych
krajach. Całe szczęście, Polska jest
daleko od tych rażących w oczy fe-
ministycznych pomysłów. W końcu
o ciele kobiety decyduje grupka
uprzywilejowanych mężczyzn. W
kwestii edukacji seksualnej eksper-
tami są duchowni, a o orientacji se-
ksualnej decydują ludzie, którzy na-
wet nie wiedzą czym ona jest i że
tak naprawdę nie można o niej de-
cydować. Jak widać samych eksper-
tów mamy w tym kraju. Całkowity
brak powodów do obaw, a już w
szczególności do tych dotyczących
przyszłości naszych dzieci.
Możemy być absolutnie spokojni.

Izabela SULOWSKA

„Nie chciałem stać się banerem…”

Myślę, że możemy to wreszcie oficjalnie
ogłosić: podróże w czasie są możliwe.
Przykładem może być kraj nadWisłą, który

zdecydowanie cofa się do czasów zamierzchłych. Jak
inaczej wytłumaczyć fakt, że w Polsce kobiety walczą
o podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność de-
cydowania o swoim ciele, a znacząca grupa społeczeń-
stwa twierdzi, że uwarunkowana biologicznie orienta-
cja seksualna to choroba czy też ideologia?

Dlaczego edukacja seksualna w Polsce jest tematem tabu?
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Polski Ład najpierw uderzy w przedsiębiorców
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15 maja ogłoszono nowy
projekt, który ma być od-

powiedzią na wyzwania
gospodarcze wywołane

pandemią i planem na
odbudowę polskiej gos-
podarki. władza skupia

się przede wszystkim na
pięciu filarach: służbie

zdrowia, podatkach, sys-
temie emerytalnym,

kwestii mieszkań i pro-
gramie inwestycyjnym.
zwraca uwagę także na

rozwój szkolnictwa.

Pierwotna nazwa „Nowy
Ład” została przekształco-
na na „Polski Ład”, bo chy-

ba nawet partia rządząca rozumie, że
nie może być mowy o „Nowym”,
skoro „Starego” nigdy nie było.
Wszystko wygląda pięknie i dumnie
na papierze, ale nie sposób nie prze-
widywać, że w rzeczywistości pro-
gram może okazać się, kolokwialnie
mówiąc, klapą. Nie pozostało mi nic
innego, jak tylko przyjrzeć się naj-
ważniejszym postanowieniom.

Sprawiedliwe podatki?

Kilkanaście miesięcy epidemii
było i nadal jest ogromnym ciosem
dla nas wszystkich, w szczególności
dla przedsiębiorców i osób z jedno-
osobową działalnością gospodarczą.
I to właśnie te grupy społeczne
mają największe obawy względem
Polskiego Ładu. Dlaczego miałyby
nie mieć? Przysłowiowe mleko już
dawno się rozlało. W końcu przed-
siębiorcy zaakceptowali, że ktoś za-
mknie im firmy, bądź bardzo utrud-
ni im prowadzenie dalszej działal-
ności. Brak reakcji z ich strony stał
się sygnałem dla rządzących, że w
kolejnych latach mogą pozwolić so-
bie na więcej. Zjednoczona Prawica
nie czekała zbyt długo. Jednym z jej
postanowień jest podwyższenie
kwoty wolnej od podatku do 30 ty-
sięcy złotych (brak podatku od
płacy minimalnej) dla wszystkich
pracujących. Ma to doprowadzić do
wzrostu progresywności klina po-
datkowego. Podatki mają być
niższe dla osób o niskich i średnich
dochodach i wyższe dla mających
wysokie dochody. Cóż, w innych
krajach Europy Zachodniej taki sys-
tem się przyjął i działa bez więk-
szych narzekań ze strony podatni-
ków. Czy u nas również się spraw-
dzi i co więcej, czy możemy liczyć,
że spotkają nas w związku z nim ja-
kieś korzyści? O komentarz popro-
siliśmy ekspertkę:

– System fiskalny i polityka fis-
kalna należą do podstawowych
środków mających wpływ na ze-
wnętrzną równowagę ekonomiczną
państwa. Każda zmiana w podat-
kach ma wpływ na poziom i struk-
turę wydatków budżetowych. Mają
one zasadnicze znaczenie dla po-

Nowy ład, stary chaos

działu dochodu narodowego na aku-
mulację i konsumpcję, wówczas,
gdy rząd zwiększa wydatki i (lub)
zwiększa podatki. Działanie takie
może powodować wzrost popytu i
podaży krajowej, przez mechanizm
mnożnika może pobudzać wzrost
importu. Restrykcyjna polityka fis-
kalna polega na zmniejszaniu wy-
datków i zwiększeniu podatków.
Zmiana systemu podatkowego
oznacza zmianę zasad i proporcji w
podziale dochodu narodowego. W
nowej koncepcji Polskiego Ładu
wyraźnie dostrzec można wzrost
efektywnej stawki dla zarabiających
poniżej 120 tys. rocznie (do
24,75%), dla osób zarabiających
powyżej 120 tys. (39,75%). Warto
zaznaczyć, że dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą
składka zdrowotna jest ryczałtowa,
płatna miesięcznie. Po zmianach
będzie naliczana od dochodu, nie-
odliczana od podatku. W mojej oce-
nie zmiany w podatku PIT będą
wspierały osoby legitymujące się
niższymi dochodami – mówi nam
prof. UAM dr hab. Iwetta Andrusz-
kiewicz.

Więcej znaczy mniej

Póki co osoby o chudszych port-
felach mogą czuć się spokojne. Na-
tomiast ci o nieco grubszych wciąż
niepokoją się o nagromadzone
przez ostatnie lata oszczędności. W
styczniu 2021 roku obroniliśmy po-

zycję inflacyjnego lidera UE z wy-
nikiem 2,7% w ujęciu rocznym. W
maju, jak podał Główny Urząd Sta-
tystyczny, ceny towarów i usług
wzrosły o 4,7% r/r. w porównaniu z
analogicznym miesiącem ubiegłego
roku. Co to dla nas oznacza? A to,
że pieniądze sukcesywnie tracą na
wartości i tym samym, mając ich
więcej, możemy za nie kupić mniej
– towarów i usług. Czy Polski Ład
rozwiąże ten problem? Prognozy
nie są zbyt optymistyczne.

Ekonomiści mBanku przewidują,
że program co prawda ma szereg
elementów podażowych (inwesty-
cje, służba zdrowia, aktywność za-
wodowa, dzietność), ale z dzisiej-
szego punktu widzenia efekty tych
programów są mniej istotne (bar-
dziej niepewne) niż szybkie skutki
popytowe. Dodają również, że ta
nierównowaga będzie w krótkim
terminie sprzyjać realizacji wyższej

ścieżki PKB, ale spowoduje też, że
wzrośnie presja inflacyjna.

„Zbuduje ci dom, będziesz miała…”

Chociaż Kaczyński zarzekał się w
rozmowie z „Wprost”, że „500+”
nigdy nie był programem popula-
cyjnym i dlatego nie wpłynął na de-
mografię, nie sposób nie zauważyć,
że nawet Beata Szydło przekony-
wała, że jest to program, który
zwiększy liczbę urodzeń dzieci.
Zwiększył? Skądże! Rząd nie od-
puszcza tej kwestii, bo jak wiadomo
– dzieci poratują kraj rękami goto-
wymi do pracy, a PiS poparciem w
wyborach. Polski Ład proponuje
nam kolejną edycję programu „Ma-
luch+”, w ramach której ma po-
wstać 25 tysięcy dodatkowych
miejsc w placówkach opieki dla
dzieci do lat 3. Dofinansowanie sa-
mego programu zwiększy się z 450
mln zł rocznie aż do 1,5 mld

złotych od 2022 roku. Co więcej,
jest też wzmianka o kapitale opie-
kuńczym, który pozwoli na pokry-
cie kosztów opieki nad drugim
dzieckiem pomiędzy 12 a 36. mie-
siącem życia. Mowa tutaj o 12 ty-
siącach złotych. I to nie koniec, bo
jak podaje portal money.pl, po-
wołując się na informację od biura
prasowego MRiPS: „jeśli dziecko
urodzi się w odstępie do trzech lat
od poprzedniego, to rodzicom bę-
dzie przysługiwać kwota podwojo-
na, czyli 24 tysiące złotych. Doty-
czy to zarówno drugich, trzecich,
jak i kolejnych dzieci”. Nic, tylko
rodzić.

Kuszą również państwowe
dopłaty do kredytów mieszkanio-
wych do nawet 100 tysięcy złotych
na rodzinę. Mieliśmy już kilka
„obiecujących” programów, które
zapewniały wsparcie w braniu kre-
dytu lub dopłaty do mieszkań. W
praktyce całe to „wsparcie” pole-
gało na stymulowaniu popytu bez
dotykania podaży. To z kolei pro-
wadzi do wniosków, że w rzeczy
samej, młodym ludziom łatwiej
było zdobyć kredyt, ale musieli li-
czyć się z tym, że mieszkania były
droższe. Czy ten schemat powtórzy
się ponownie? Cóż, większość firm
deweloperskich na GPW zauważyła
kilkuprocentowe zwyżki notowań.

Wojciech Zatuszek na kanale
„Zbuduj sam dom” dzieli się swoi-
mi przemyśleniami na temat kolej-

Warto zaznaczyć, że dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą skład-
ka zdrowotna jest ryczałtowa, płatna mie-

sięcznie. Po zmianach będzie naliczana od dochodu,
nieodliczana od podatku.W mojej ocenie zmiany w po-
datku PIT będą wspierały osoby legitymujące się niższy-
mi dochodami – mówi nam prof. UAM dr hab. Iwetta
Andruszkiewicz.
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nego punktu Polskiego Ładu, czyli
domu 70m2 bez pozwolenia. Przy-
równuje go do przysłowiowego na-
wijania makaronu na uszy. Wskazu-
je, że problem tkwi tym, że żeby
postawić taki dom, musi być to
uwzględnione w MPZP, czyli Miej-
scowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, który ustala prze-
znaczenie i sposób zagospodarowa-
nia danego terenu. Plan zawiera in-
formacje dotyczące tego, co
możemy wybudować, jak wysoki
może być budynek, gdzie będzie
dojazd do naszej nieruchomości i co
może obok niej powstać. Zmiana
MPZP jest prawie niemożliwa, a
czas oczekiwania nie napawa opty-
mizmem. Zatuszek szacuje, że
można czekać na nią nawet 15 lat,
biorąc pod uwagę fakt, że do roz-
patrzenia wniosku nie stosuje się
przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego, ponieważ usta-
wa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym nie odsyła w tym
zakresie do k.p.a, a ma jedynie cha-
rakter postulatywny. Z tego właśnie
powodu rozpatrzenie takiego
wniosku nie jest określone żadnym
terminem. Co więcej, każdy wnio-
sek, może być przecież rozpatrzony
negatywnie.

Pamiętajmy o starszych

Dzienne domy opieki połączone z
przedszkolami, zerowy PIT dla pra-
cujących seniorów oraz emerytury
bez podatku do 2,5 tysiąca złotych.
Jeśli chodzi o pierwsze rozwiąza-
nie, to przyznam, że chociaż nie na-
leży ono do najbardziej oryginal-
nych, to widzę w nim pewne plusy.
Nawet w Polsce istnieje stowarzy-
szenie „Przyjaciele Seniorów”, któ-
re prowadzi dom łączący w sobie
żłobek, przedszkole i ośrodek
dziennego pobytu dla osób star-
szych z chorobami otępiennymi.
Dzieci się rozwijają, starsi mogą
chociaż na chwilę oderwać się od
swoich problemów – obopólna ko-
rzyść. Zerowy PIT i emerytury bez
podatku również brzmią obiecująco,
ale okazuje się, że nie wszyscy
emeryci zyskają na Polskim Ładzie.
Wiceminister Finansów Piotr Pat-
kowski w rozmowie z PAP zapew-
niał, że dziewięciu na dziesięciu
emerytów odniesie korzyść w
związku z nowym projektem, dwie
trzecie emerytów będzie miało ze-
rowy PIT, a duża część zapłaci
niższy podatek. Natomiast niektó-
rzy emeryci muszą liczyć się ze
stratą.

– Resort finansów komunikował
to od samego początku. Dotyczy to
tej grupy seniorów, która pobiera
najwyższe emerytury w kwocie od
5 tysięcy zł miesięcznie. Taki eme-
ryt ze świadczeniem w wysokości 5
000 zł straci jednak rocznie jedynie
75 zł, a nie, jak podają media, „na-
wet 1 tysiąc zł” – tłumaczył Pat-
kowski.

Swoją drogą, emerytura bez po-
datku w kilku ostatnich latach była
tematem spornym między PiS a
PSL. W końcu pomysł ten łączy się
z bardzo dużym ubytkiem w przy- Projekt domu 70m2 może okazać się dla Polaków awykonalny
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chodach z PIT. Mówimy tutaj nawet
o 15 miliardach złotych strat. Pier-
wotnie finansowanie tych zmian
miało wziąć na siebie państwo.
Całkiem niedawno same samorządy
żywo protestowały przed tzw. zero-
wym PIT dla młodych, tłumacząc,
że to dla nich ogromny problem.
Czy zerowy PIT dla emerytów też
nim się stanie? PiS uważa inaczej.

– Samorządy zapominają, że
przez ostatnie lata rządów Prawa i
Sprawiedliwości wpływy z podat-
ków dzięki zwiększonym wpływom
do budżetu, uszczelnieniu systemu
podatkowego, wzrosły o około
50%. W tej chwili, gdy samorządy
mają nawet nadwyżki budżetowe,
krytyka z ich strony jest zupełnie
nieuzasadniona. Oczywiście może
być tak, że samorządy minimalnie
stracą z uwagi na te nowe zasady,
ale dlatego rząd zapowiada roz-
wiązania, które to będą kompenso-
wały – mówił w Polskim Radiu 24
poseł PiS Marek Ast. O jakiej re-
kompensacie mowa? Szczegółów
brak.

„Dzieci wesoło
wybiegły ze szkoły…”

Kiedy po ogłoszeniu przez mi-
nistra Czarnka nowej dyscypliny
naukowej, czyli biblistyki, stwier-
dziłam, że partia rządząca nie za-
skoczy mnie już niczym, moim
oczom ukazał się nowy pomysł,
który ma przenieść polską edukację
na „wyższy” poziom. Kaczyński za-
powiedział naukę historii w dwóch
nurtach – powszechnej i historię
Polski. Dodatkowe pięć godzin lek-
cyjnych to z pewnością marzenie
niejednego ucznia, bo przecież nic
tak nie utożsami go z krajem, jak
wywody na temat tego, dlaczego

„Karol Wojtyła wielkim papieżem
był”. Jako potencjalny przyszły ro-
dzic wolałabym, żeby moje dziecko
uczyło się rzeczy praktycznych,
które pomogą mu nie tyle, co prze-
trwać, będąc marionetką systemu,
którą tak łatwo jest sterować, a
przeżyć swoje życie jak najlepiej w
bezpieczny i ludzki sposób. Zamiast
wkuwania niepotrzebnych dat może
warto byłoby nauczyć dzieci wrażli-
wości i empatii, metod, za pomocą
których mogłyby wyrażać swoje
emocje? Zamiast odpytywania z
biografii „wielkich” Polaków może
korzystniej byłoby na dobre wpro-
wadzić edukację seksualną i anty-
przemocową? Może w dobie Pol-
skiego Ładu wprowadzenie rzetel-
nej edukacji finansowej byłoby
strzałem w dziesiątkę? A może te
kwestie nie są poruszane na forum,
bo są po prostu niewygodne dla
władzy?

Obawy budzi we mnie także ini-
cjatywa „psychologa w każdej szko-
le”. Psychiatria dziecięca jest w na-
szym kraju na beznadziejnie niskim
poziomie. Rząd woli wydać 11 mi-

lionów na Muzeum Muzyki Disco
Polo niż na realną pomoc dzieciom,
ale z drugiej strony czy tu może być
mowa o jakiekolwiek pomocy, sko-
ro sam prezydent Duda nie ma w so-
bie za grosz tolerancji? Całkiem nie-
dawno określił osoby LGBT+ ideo-
logią, tzw. neobolszewizmem, a ich
prawo do małżeństwa rzeczą nie-
zgodną z Konstytucją. O to prawo
za niedługo będą ubiegać się obecne
najmłodsze pokolenia. Homofobia
nieumiejętnie przykrywana kiepską
znajomością Konstytucji to tylko
przykład, który każe mi się zastano-
wić nad tym, że może rzeczywiście
Żulczyk ma rację.

Czy psychologowie obsadzeni
przez współpracowników Dudy
będą nieco bardziej świadomi i em-
patyczni, a może zgodnie będą
tłumaczyć dzieciakom, że to, kim
one są, jest wynikiem pustki płcio-
wej? Nie zdziwię się, jeśli za szkol-
nych pedagogów będą robić księża,
traumatyzujący małe dzieci karą
piekła za ich „grzeszne” myśli. I
fakt, może moje obawy są wyol-
brzymione i miejmy nadzieję, że tak

jest, ale jak to mówią: „kto żyje w
Polsce, ten się w cyrku nie śmieje”,
dlatego wolę trzymać rękę na pul-
sie.

„Tańcz, jak ci gram”

Pozostaje mi pochylić się nad
ostatnią nurtującą mnie kwestią.
Mianowicie dlaczego pomimo tylu
niedociągnięć Polskiego Ładu
społeczeństwo jest nadal skłonne
się na niego zgodzić? Odpowiedzi
może być kilka, ale żadna nie satys-
fakcjonuje w pełni. Podejrzewam,
że zgodne lub mniej zgodne „pota-
kiwanie głową” bierze się z niewie-
dzy Polaków, wynikającej w tym
wypadku z braku wspomnianej nie-
co wyżej edukacji finansowej.
Najgłośniejsze, jak i niejedyne
głosy sprzeciwu słychać ze strony
ludzi najbogatszych, czyli około
10% społeczeństwa. Czy ta grupa
po prostu straciła wiarę w swoją
moc sprawczą przez to, że rząd
zdołał im odebrać podstawowe wol-
ności, zasłaniając się przy tym pan-
demią? Dodatkowo pozostałe 90%
to ludzie, których negatywne kon-
sekwencje Polskiego Ładu dotkną
nieco później, a przecież wiadomo,
że „Polak mądry po szkodzie”. Po-
nadto na potrzeby pijaru mami się
nas perspektywą dodatkowych
świadczeń i godnej starości.

Termin wcielenia w życie wszyst-
kich założeń Polskiego Ładu wy-
znaczono na wrzesień 2021 roku.
Miejmy nadzieję, że rząd wycofa
się z kilku kwestii i sam projekt
okaże się nie tyle sposobem na pod-
niesienie Polski z kolan, a elemen-
tem nowego programu wyborczego,
którego PiS ostatecznie nie zreali-
zuje.

Katarzyna RACHWALSKA

Kuszą również państwowe dopłaty do kre-
dytów mieszkaniowych do nawet 100 ty-
sięcy złotych na rodzinę. Mieliśmy już kilka

„obiecujących”programów, które zapewniały wsparcie
w braniu kredytu lub dopłaty do mieszkań.W praktyce
całe to„wsparcie”polegało na stymulowaniu popytu
bez dotykania podaży.To z kolei prowadzi do wnio-
sków, że w rzeczy samej, młodym ludziom łatwiej było
zdobyć kredyt, ale musieli liczyć się z tym, że mieszkania
były droższe. Czy ten schemat powtórzy się ponownie?
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Zapowiadana reforma ma doty-
czyć m.in. lekcji historii.
Zwiększenie liczby godzin po-

święconych na ten przedmiot w
szkołach ponadpodstawowych to jed-
nak tylko wierzchołek góry lodowej.
Zostanie on podzielony na historię po-
wszechną oraz historię Polski. Czego
dokładnie miałyby dotyczyć zmiany w
nauczaniu? Temat ten został poruszony
na antenie Radia Wrocław. Minister
edukacji i nauki Przemysław Czarnek
wspomniał o przykładowych nowo-
ściach, które będzie niosła ze sobą re-
forma.

Propaganda wielkiej Polski

W planach jest opowiedzenie na
nowo historii Polski XX i XXI wieku.
Próby te oczywiście mają miejsce od
kilku lat. Przecież kwestia Żołnierzy
Wyklętych jest wałkowana tak często,
że zamiast zachęcać do poszerzenia wie-
dzy na ich temat, tylko się zniechęca.

– Jeżeli Polacy nie będą znali swojej
historii, swojej przeszłości, nie będą
związani ze swoją tożsamością, to siłą
rzeczy Polska rozwijać się nie będzie.
(...) Uczniowie ostatnich klas szkół po-
nadpodstawowych będą się uczyli his-
torii całego XX wieku i początku XXI
wieku, tego nie było w poprzednich la-
tach. Ale chcemy zrobić tak, jak zapo-
wiedzieliśmy w „Polskim Ładzie”,
(…) historia Polski i historia po-
wszechna w szkołach ponadpodstawo-

wych ze zwiększoną liczbą godzin –
mówił Czarnek podczas wywiadu dla
Radio Wrocław.

Stwierdził też, że w Polsce dominuje
„pedagogika wstydu”. Co miał na myś-
li? Czy za takową pedagogikę uważa
konfrontację z niewygodnymi faktami,
takimi jak np. zbrodnie dokonywane
przez niektórych Żołnierzy Wyklętych
czy udział części Polaków w prześla-
dowaniach Żydów za czasów II wojny
światowej? Właśnie takiej edukacji
obawiali się przeciwnicy Czarnka jako
nowego ministra edukacji i nauki.

Liczba godzin lekcji historii w
szkołach ponadpodstawowych ma zos-
tać zwiększona do nawet sześciu ty-
godniowo. Sam zaś przedmiot ma zos-
tać poszerzony o historię lokalną.
Według ministra młodzież jej nie zna i
to właśnie należałoby zmienić. Dodat-
kowo dodał, że w programie nauczania
znalazłoby się takie zagadnienie jak
ewolucja Unii Europejskiej z tworu
praworządnego na niepraworządny.
Według Przemysława Czarnka UE nie
przestrzega własnych norm prawnych.

Są sprawy ważniejsze…

Sektor edukacji w czasie pandemii
zaliczył strzał w kolano. Uczniowie
doświadczyli nauki zdalnej, która nie-
stety do idealnej formy przekazywania
wiedzy nie należy. Co więcej, spra-
wiała ona na początku wiele trudności.
Dodatkowo cały czas eksperymento-
wano z narzędziami do komunikacji na
odległość, aby zwiększyć efektywność

Ostatnie miesiące tylko udowadniają, że Gowin dla Kaczyńskiego jest koalicjantem wybitnie niekoalicyjnym.
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w październiku tego roku
minie dokładnie 6 lat od

przejęcia przez Prawo
i Sprawiedliwość władzy

w 2015 roku. Miną też
2 lata od wygrania przez

zjednoczoną Prawicę wy-
borów parlamentarnych

w 2019 roku, gdy mimo
uzyskania gorszego rezul-
tatu, koalicja rządząca za-

chowała władzę. w tym
samym miesiącu minie
jednak także 14 lat od
przegranej PiS w 2007

roku. Przegranej, której
za żadne skarby Kaczyń-

ski nie chce powtórzyć.

Nie trzeba być politologiem,
by wiedzieć, że aby
rządzić, trzeba mieć więk-

szość w Sejmie. Oczywiście istnieje
wyjątek pod postacią rządu mniej-
szościowego, który kilkakrotnie już
w Polsce po 1989 roku się zdarzał,
zwłaszcza w początkach III RP. No,
ale co to za rządzenie bez komfortu
sprawowania władzy? To przede
wszystkim koszmar Jarosława Ka-
czyńskiego.

Nauczony doświadczeniem po-
przednich rządów z lat 2005-2007
Kaczyński niewątpliwie nie jest chęt-
ny wszelkim ryzykownym ruchom,

Koalicja nieważne jaka,
dopóki rządząca

Propaganda Czarnka trwa w najlepsze

Historia pisana na nowo
w maju premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa i pre-
zes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosili„Nowy Polski Ład”. w
programie„naprawczym”PiS-u po pandemii cOViD-19 znajdziemy nie tylko za-
pisy dotyczące sektora gospodarki, ale i edukacji.
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które mogą wytrącić mu władzę z
ręki. Takim ruchem byłoby pozbycie
się z rządu coraz bardziej kłopotli-
wego koalicjanta, jakim bez dwóch
zdań jest Porozumienie Jarosława
Gowina. Po przeciągnięciu Jadwigi
Emilewicz na swoją stronę, próbie
storpedowania przywództwa Gowina
w jego własnej partii rękami Adama
Bielana i w końcu zrywaniu umów
zawartych z koalicjantem chociażby
w kwestii kandydatury na stanowi-
sko RPO obserwujemy, jak Kaczyń-
ski zaczyna budować alternatywną
większość.

Antysystemowiec
po stronie systemu

Niemożność utemperowania gowi-
nowców z ich liderem na czele, któ-
rzy coraz częściej manifestują nieza-
leżność wymaga zmiany taktyki. Jak
wspomniałem, zwykłe wyrzucenie
Porozumienia z rządu nie wchodzi w
grę, gdyż ten z automatu stałby się
rządem mniejszościowym. Dlatego
na przełomie maja i czerwca gruch-
nęła wieść, że PiS dogadało się z Ku-
kizem i jego garstką posłów. 31 maja
podpisana została umowa o
współpracy programowej, o której
Paweł Kukiz głośno mówił, że to
wcale nie jest umowa koalicyjna.
Jednak głosy muzyka i jego trójki
deputowanych to mały krok bliżej
stabilności dla PiS i mały krok poza
koalicję dla Porozumienia.

Kolejny krok został wykonany w
upalną niedzielę 20 czerwca. Dwaj
skonfliktowani z Jarosławem Gowi-
nem posłowie – Adam Bielan oraz
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Kamil Bortniczuk – założyli własną
Partię Republikańską. W Porozumie-
niu wrzało od lutego, miesiącami
konflikt nie mógł znaleźć końca. Ta-
kim wydaje się nowy twór politycz-
ny, na którego inauguracji był obok
założycieli sam Jarosław Kaczyński.
Dla Porozumienia to nie jest dobra
wiadomość. Kamil Bortniczuk mówi
już wprost o tym, że Gowin nie
utrzyma się w koalicji rządzącej i nie
znajdzie miejsca na listach wybor-
czych PiS, bo jest dla wyborców
„uosobieniem zdrady”.

Choć prezes PiS nie chce po-
pełniać błędów przeszłości, decyduje
się na powtórzenie pomysłów, które
realizował przed laty, a które wtedy
okazały się dramatyczne dla niego w
skutkach. W 2007 roku sam przecież
próbował wykończyć własnego koa-
licjanta, jakim była Samoobrona, au-
toryzując przeciw niej działania
służb specjalnych w ramach tzw. afe-
ry gruntowej. Mleko się rozlało, koa-
licja posypała, a PiS jeszcze przez
niemal cztery miesiące rządził bez
większości w Sejmie, by potem
władzę stracić w wyborach. Tym ra-
zem działania przeciwko koalicjanto-
wi prowadzone są dyskretniej, ale –
powiedzmy sobie szczerze – cel jest
ten sam.

Dziel i rządź

Czy więc Prawo i Sprawiedliwość
pozbędzie się Jarosława Gowina z
koalicji, gdy uda się „dorzucić” do
puli zaufanych posłów tylu, by
można mieć większość bez gowi-
nowców? Nie wątpię w to, że właś-

nie tak w planach ma to ustawione
prezes, ale trudno mi sobie wyobra-
zić, jakim cudem Prawo i Sprawied-
liwość miałoby zapełnić puste miejs-
ca po politykach z Porozumienia.
Skąd wziąć tych ludzi? Wśród partii
opozycyjnych PiS najbliżej ideowo
do Konfederacji, jednak wyraźna an-
tysystemowość tego ugrupowania
jest znacznie trwalsza niż ta repre-
zentowana przez kukizowców, któ-
rzy antysystemowcami pozostają, ale
po podpisaniu umowy z PiS „anty”
jest już nieme. Nie widzę też pola do
popisu w podbieraniu posłów z Koa-
licji Obywatelskiej, PSL, czy Lewi-
cy, a przypadek posłanki Moniki
Pawłowskiej uważam za wyjątek,
który potwierdza regułę.

Sejmowa arytmetyka jest nie-
ubłagana. 232 posłów – tylu liczy
Klub Parlamentarny PiS. 11 posłów
Porozumienia deklaruje lojalność
wobec Jarosława Gowina, przynaj-
mniej na papierze. Gdyby nagle wy-
rzucić ich ze Zjednoczonej Prawicy,
Kaczyński musiałby się liczyć z
mniejszością w Sejmie w postaci
221 posłów. Nawet po dodaniu 4
głosów kukizowców brakuje 6 sza-
bel do minimalnej większości w Sej-
mie.

I to właśnie o te głosy trwa obec-
nie zakulisowa walka. Czy PiS je
zdobędzie? Powinniśmy tego dowie-
dzieć się jeszcze w czerwcu, a osta-
tecznie będzie wiadomo, gdy Bielan
i Bortniczuk ujawnią, kogo z Porozu-
mienia Jarosława Gowina udało im
się przeciągnąć na swoją stronę.

Przemysław TERLECKI

Marzenie pod ostrzałem

Ukraińcy żyją marzeniami
o europie, wolności i demo-

kracji. Dawali temu wyraz
podczas Pomarańczowej

rewolucji na przełomie
2004 i 2005 roku, jak i pod-

czas euromajdanu dzie-
więć lat później. Obalenie
skorumpowanego, proro-

syjskiego prezydenta Ja-
nukowycza zostało okupio-

ne śmiercią 121 osób (nie-
oficjalnie około 800),

określanych mianem Boha-
terów Niebiańskiej Sotni.

Ukraińska rewolucja
pchnęła rosję do zaanek-

towania Krymu oraz rozpa-
lenia konfliktu w Donbasie,

trwającego nieprzerwanie
od siedmiu lat.

Wojna między wspierany-
mi przez Rosję separatys-
tami a ukraińską armią,

pochłonęła już kilkanaście tysięcy
ofiar. Ponad milion osób opuściło swo-
je domy. Dlaczego rosyjskie siły nie
zajęły terenów dwóch samozwańczych
republik tak, jak to miało miejsce w
przypadku Krymu? Przyczyn może być
kilka. Podtrzymanie tlącego się kon-
fliktu zbrojnego osłabia Ukrainę,
długotrwale wyczerpując jej zasoby.
Odsuwa też szansę na szybkie przy-
stąpienie kraju do UE i NATO.

W kwietniu rosyjskie wojsko skon-
centrowano wokół wschodnich granic
Ukrainy. Zgromadzono kilkadziesiąt
tysięcy żołnierzy, wyposażonych w
ciężki sprzęt. Utrzymywano ich w go-

towości przez kilkanaście dni, skutecz-
nie podgrzewając atmosferę wokół
„zapomnianej” wojny. Czemu służyła
ta celowa eskalacja konfliktu? Być
może, chciano przetestować czujność
Joe Bidena i UE. Stosunki między
Rosją a Zachodem pozostawiają wiele
do życzenia. Wciąż obowiązują sank-
cje nałożone na ten kraj po aneksji
Krymu, a Biden wprost nazwał Putina
mordercą. Z drugiej strony pojawiają
się lukratywne dla Kremla inicjatywy
np. gazociąg „Nord Stream 2”.Wielu
przedstawicieli populistycznej prawicy
wdzięczy się do Putina, robiąc interesy

z rosyjskimi oligarchami i apelując o
wycofanie sankcji.

W 1993 roku Ukraina liczyła 52,24
miliona mieszkańców. Alarmująco
niski poziom dzietności w połączeniu
ze wzrostem liczby zgonów i skróce-
niem ogólnej długości życia (problem
dotyczący szczególnie mężczyzn na
terenie krajów byłego ZSRR), skut-
kuje ujemnym przyrostem natural-
nym. Kłopoty gospodarcze w kraju
nad Dnieprem wywołały falę emigra-
cji zarobkowej, ukierunkowanej,
między innymi, na Polskę. Po-
ważnym źródłem depopulacji są też
zawirowania polityczne. Po upadku
ZSRR z Ukrainy wyemigrowało wie-
lu Rosjan, a także Żydów. Kolejny
cios uszczuplający lokalną populację
zadano w 2014 roku. Aneksja Krymu
przez Rosję oraz powstanie separaty-
stycznych „republik ludowych” w
Donbasie, sprawiły, że poza kontrolą

państwa ukraińskiego znalazły się
kolejne miliony obywateli. Władze
zorganizowały nowe badanie za po-
mocą internetu, ponieważ ostatni spis
powszechny na Ukrainie przeprowa-
dzono w 2001 roku. Z opublikowane-
go na początku zeszłego roku raportu
wynika, że kontrolowane przez rząd
tereny Ukrainy, zamieszkuje jedynie
37,28 miliona osób. Oznacza to utra-
tę niemal 30% populacji w ciągu za-
ledwie 26 lat. Tak dramatyczny spa-
dek liczby mieszkańców skutkuje
pogłębieniem się problemów gospo-
darczych i społecznych z jakimi mie-

rzy się Ukraina. Prognozy demogra-
fów są pesymistyczne – zakładają po-
stępującą depopulację.

Sytuacja Ukrainy jest skomplikowa-
na. Kraj zmaga się z realnym za-
grożeniem rosyjskiej inwazji, klasa
polityczna jest niestabilna i korupcjo-
genna. Rywalizujący ze sobą oligar-
chowie opóźniają przedłużającą się
transformację polityczną i ekono-
miczną. Ukraina ma olbrzymi, niewy-
korzystany potencjał, bogate zaplecze
surowcowe i przedsiębiorczą popula-
cję. Przed krajem stoi jednak koniecz-
ność restrukturyzacji przestarzałego
przemysłu i paląca potrzeba moderni-
zacji infrastruktury. Nie wiadomo, czy
rządzący sprostają tym wyzwaniom,
pewne jest natomiast dążenie Ukraiń-
ców do wolności. Doceńmy ich proeu-
ropejski entuzjazm i pamiętajmy, że w
jego imię przelano krew.

Kacper ZIELENIAK

Konflikt w Donbasie spowodował śmierć kilkunastu tysięcy ludzi
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nauczania. Niespokojne czasy uświa-
domiły nam, że sektor edukacji na-
leżałoby poszerzyć o inne ważniejsze
przedmioty, które wspomogłyby wra-
canie do normalności po pandemii. Do
takich mogłyby należeć m.in.: eduka-
cja psychologiczna, seksualna, obywa-
telska, antydyskryminacyjna czy praw-
na. Niestety, zapowiadane zmiany nie
mają z nimi wiele wspólnego. Zamiast
tego dostajemy propozycje obowiązko-
wych lekcji religii – czy nawet pisania
z tego przedmiotu egzaminu dojrzałoś-
ci – oraz większej liczby lekcji historii,
których wymiar godzin będzie
przytłaczający dla uczniów szkół po-

nadpodstawowych. Skutek? Większa
niechęć uczniów do poszerzania wie-
dzy. Do tego dochodzi również aspekt
propagandy, który niesie ze sobą „Pol-
ski Ład” w nauczaniu polskiej historii,
co może powodować brak zgody ze
strony nauczycieli, aby takowe zmiany
wprowadzać na lekcjach.

Czarnek, zamiast skupiać się na
mniej ważnych przedmiotach, które i
tak za sprawą solidnych dydaktyków
radzą sobie dobrze, powinien przemyś-
leć zmiany, które proponuje, i wcielać

w życie te, które oferowałyby uczniom
lepsze obycie w świecie współczes-
nym. Niestety, po wielu znanych wy-
powiedziach ministra oraz wspieraniu
nauczycieli, którzy karali swoich
uczniów m.in. za obecność na Strajku
Kobiet, nie spodziewałbym się reform
mających na celu dobro społeczne i
obiektywną prawdę.

Niestety, od dłuższego czasu zmiany
zaczynają dotykać osób bezbronnych, a
więc dzieci i młodzieży. Oczywiście re-
forma dotycząca nauczania historii jest
potrzebna, ale nie w takim wymiarze, w
jakim przedstawia ją szef Ministerstwa
Edukacji i Nauki. Zmiany należałoby

dokładnie przemyśleć i wprowadzić
stopniowo z pozbawionym upolitycz-
nienia programem. Na ten moment na-
tomiast należałoby się skupić na od-
ciążeniu sektora edukacji, który po pan-
demii musi zacząć swoją odbudowę.
Nauczyciele powinni odnawiać swoje
relacje z uczniami, a uczniowie od
nowa zacząć budować relacje z kadrą
pedagogiczną oraz ze spokojem wracać
do choć znanej, to już zapomnianej, co-
dzienności szkolnej.

Kacper PIETRZAK

Sytuacja Ukrainy jest skomplikowana. Kraj
zmaga się z realnym zagrożeniem rosyjskiej in-
wazji, klasa polityczna jest niestabilna i korup-

cjogenna. Rywalizujący ze sobą oligarchowie opóźniają
przedłużającą się transformację polityczną i ekonomiczną.

Sektor edukacji w czasie pandemii zaliczył
strzał w kolano. Uczniowie doświadczyli nauki
zdalnej, która niestety do idealnej formy prze-
kazywania wiedzy nie należy. Co więcej, spra-

wiała ona na początku wiele trudności.
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Dlaczego sexworking budzi w nas tak żywe emocje?
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Na temat sex workingu
wspominano już w zapi-
sach historycznych. Nie
bez powodu nazywa się

go najstarszym zawodem
świata. i choć potrzeby
seksualne są jednymi z

podstawowych potrzeb
człowieka, osoby, które

oferują usługi zaspokaja-
nia ich nadal wzbudzają
w społeczeństwie wiele

kontrowersji.

Trudno o rzetelne badania,
które pokazałyby, ile osób
w Polsce zajmuje się pracą

seksualną. Wiele sex workerek i sex
workerów nie ujawnia swojego za-
wodu w obawie przed społeczną
stygmatyzacją. Zazwyczaj w staty-
stykach nie uwzględnia się osób,
które pracują inaczej niż osobiście
umawiając się z klientem lub pomi-
ja się tych, którzy nieregularnie zaj-
mują się sex workingiem. Praca se-
ksualna to szansa dla wielu zmargi-
nalizowanych osób na zarobki na
poziomie. Często trudzą się nią sa-
motne matki, migranci czy osoby
transseksualne, osoby używające
substancji psychoaktywnych, te w
kryzysie bezdomności czy osadzo-
ne. Pozwala im ona pogodzić różne
obowiązki, oferuje relatywnie wy-
sokie zarobki względem czasu pra-
cy i jest o wiele bardziej dostępna
niż inne zawody na rynku. Fakt, że
te osoby decydują się na pracę se-
ksualną, jest dowodem na to, że sys-
tem pozostawia takich ludzi samym
sobie lub wręcz działa przeciwko
nim. I chociaż sex workerzy są częś-
cią społeczeństwa, w Polsce o ta-
kich osobach się nie mówi. Oddzie-
lamy się od sex workerów i sex wor-
kerek, a jeśli temat ten trafia do ma-
instreamu, jest on ukazywany
bardzo stereotypowo – pełni funkcję
straszaka lub ma na celu kogoś ob-
razić.

Stygmatyzacja sex workingu

Jakiś czas temu w mediach
społecznościowych pojawiła się in-
formacja, że jedna z topowych in-
fluencerek, zanim stała się popular-
na, pracowała na kamerkach jako
sex workerka. Gdy tylko jej nagra-
nia pojawiły się w sieci, od razu
stały się sensacją. Obserwatorzy
„dramy” podzielili się na dwa obo-
zy: jeden – wspierający dziewczy-
nę, drugi – potępiający jej zachowa-
nie. Wiele osób wypowiadających
się na ten temat stawiało go w
czołówce plotkarskich wydarzeń
tego roku. Jednak z drugiej strony
ogrom internetowych osobowości
zrezygnowało z komentowania
sprawy ze względu na szacunek do
dziewczyny. Mimo to duża liczba
negatywnych czy szyderczych ko-
mentarzy pojawiających się na You-
Tube i Instagramie pokazała, że
wielu ludzi wciąż stygmatyzuje sex

Praca seksualna nie hańbi

working i uważa go za coś
gorszącego.

„Kolejna, co się k***i przez Inter-
net”, „Kto jest największą pusz-
czalską k***ą na świecie?”, „Bo to
j****a hipokrytka i pod nosem się
śmieje, że rozgłosu złapała i będzie z
tego hajs. Tutaj emanuje
k*******m, a parę dni później zdję-
cie w kapciach i dresie, przeprasza,
że kogoś mogła zawieść? Ha! No
k***a, no nie, Boże czy ty to wi-
dzisz?”. To tylko niektóre cytaty,
które pojawiły się pod zdjęciami
dziewczyny w dniach, w których na-
grania ujrzały światło dzienne. Kilka
dni później influencerka rzeczywiś-
cie przeprosiła, napisała, że żałuje
swojego zachowania i drugi raz nie
postąpiłaby tak samo. Takie zapew-
nienia nie wystarczyły wielu oso-
bom, przede wszystkim mężczyz-
nom, którzy nie omieszkali napisać,
że wyciek nagrań nie był przypadko-
wy, a sama dziewczyna rozpo-
wszechniła je dla większego
rozgłosu czy uwagi odbiorców.
Ogromna liczba uwag dotyczyła
również jej ciała – ludzie seksualizo-
wali je w ordynarny sposób. Przez
takie zachowania wiele sex workerek
na co dzień spotyka się z ogromnym
hejtem, który nie pomaga w normali-
zacji tego zawodu. Można się tylko
domyślać, jak ogromnym
przeżyciem był dla influencerki ten
nielegalny wypływ, bądź co bądź,
kompromitujących nagrań. Pojawiło
się także wiele komentarzy, w któ-
rych dane osoby uważają, że sex
working jest rodzajem degeneracji
oraz że ludzie wykonujący ten za-
wód mają skrzywiony obraz moral-
ności. Warto zaznaczyć, że osoby
trudniące się tym zawodem poma-

gają zaspokoić podstawowe potrzeby
seksualne zarówno innych, jak i swo-
je, co jest zupełnie naturalne. Nie ro-
bią tym również nikomu krzywdy,
chyba że dochodzi do skrajności, w
których zmusza się kogoś do wyko-
nywania danych czynności. Można
zatem powiedzieć, że przez osoby
komentujące w ten sposób sex wor-
king postrzegany jest jako coś niena-
turalnego, a wręcz zakazanego.

Marta Linkiewicz vs. Kamiszka

Ze stygmatyzacją sex workingu w
ostatnim czasie spotkała się Marta
Linkiewicz. Konferencje Fame
MMA znane są z tego, że wzbu-
dzają kontrowersje bez powodu. Tu
jednak zarówno kontrowersje, jak i
demonizowanie sprzedawania włas-
nych zdjęć było wyraźnie obecne,
jednak nie ze strony Linkiewicz, a
Kamiszki – czyli Kamili Wybrań-
czyk. Marta w internecie zasłynęła
po tym, jak na Snapchacie (przed
grupą swoich znajomych) chwaliła
się seksem grupowym z członkami
zespołu muzycznego. Warto zazna-
czyć, że już przez sam fakt odbycia
takiego stosunku przez lata doś-
wiadczała bolesnego hejtu. Jakiś
czas temu postanowiła założyć kon-
to na OnlyFans, czyli sieci społecz-
nościowej, umożliwiającej udostęp-

nianie materiałów multimedialnych.
Aby je zobaczyć, należy wykupić
subskrypcję.

Kamiszka na konferencji Fame
MMA postanowiła wyciągnąć ten
fakt w dyskusji, by w jakiś sposób
oczernić Martę, czy spowodować,
by inni uczestnicy wydarzenia za-
częli ją inaczej postrzegać. Kamila
powiedziała, że: „Marta sprzedaje
d**ę” oraz że przez promowanie ta-
kich portali daje się młodszym pole
do szybkiego zarobku. OnlyFans
jednak jest wyłącznie dla osób po-
wyżej 18. roku życia. Młodsze oso-
by nie mogą zakładać tam kont.
„Wykorzystywanie dzieci w takich
dyskusjach jest manipulacją – po-
trzeba edukacji seksualnej, a nie ata-
kowania kobiet mających OnlyFans
za to, że mają czelność mieć ciało i
na nim zarabiać”. Napisała na swo-
im InstaStory Maja Staśko, która
była oburzona postawą Kamiszki.
Uważała również, że to właśnie z
braku edukacji seksualnej biorą się
takie stygmatyzujące słowa jak te
Wybrańczyk. Stwierdziła też, że ar-
gument z małoletnimi jest nie na
miejscu, bo nie o nich chodzi, lecz o
uderzenie w inną kobietę, by poka-
zać swoją wyższość moralną. Po-
przez brak szacunku do innej osoby
i wywyższanie się to Kamiszka wy-

kazała się bardziej demoralizującym
dzieci zachowaniem.

Jak postrzegać pracę seksualną?

Pojęcie seksualności, intymności
i granic może być inne dla różnych
osób. Warto więc zadać sobie pyta-
nie, dlaczego postrzegamy osoby
pracujące seksualnie w dany spo-
sób? Skąd biorą się uprzedzenia i
stereotypy? Wielu zarzuca, że oso-
by pracujące w tym sektorze sprze-
dają swoje ciało. Przecież każdy z
nas na swój sposób nim pracuje –
rękami, nogami, ustami, głowami.
Nasze ciało nie przestaje być wtedy
nasze. Potępianie sex workerów i
sex workerek nie sprawi, że roz-
wiążemy problem handlu ludźmi.
Nie pomoże osobom, które na sex
working decydują się z powodu ni-
skiego poziomu życia. Nie można
też popadać w skrajności. Nikt nie
gloryfikuje pracy seksualnej. Jest to
po prostu praca. Nie powinniśmy
też uznawać jej za wielką krzywdę.
Trudno jest zrozumieć sposób, w
jaki społeczeństwo odbiera te oso-
by, kiedy nagość i erotyzm w rekla-
mach, grach, filmach i serialach jest
niemal wszechobecna.

Pracownicy seksualni chcą tylko
równego traktowania. Oprócz tego,
że spotykają się z hejtem, stygmaty-
zacją, przemocą oraz wyzwiskami,
prawo też nie stoi po ich stronie.
Mimo tego że sex working nie jest
w Polsce zakazany, to na ten mo-
ment polskie prawo nie traktuje ta-
kich usług jak pracy. Sex workerzy
nie mogą się ubezpieczyć, skorzys-
tać z opieki lekarskiej, odprowadzić
podatków czy liczyć na emeryturę.

Emilia RATAJCZAK
Monika LISIAK

Wielu zarzuca, że osoby pracujące w tym
sektorze sprzedają swoje ciało. Przecież każdy
z nas na swój sposób nim pracuje – rękami,
nogami, ustami, głowami. Nasze ciało

nie przestaje być wtedy nasze. Potępianie sex workerów
i sex workerek nie sprawi, że rozwiążemy problem handlu
ludźmi.
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Osoby homoseksualne
nie mają łatwego życia w
Polsce. Na każdym kroku

doświadczają nienawiści i
agresji. Paradoksalnie

najbardziej widoczne jest
to w środowiskach kato-

lickich, które powinny
przecież dzielić się na-

dzieją i miłością. Mimo
upływu czasu i nowych

badań naukowych, Koś-
ciół Katolicki nadal nie

jest miejscem przychyl-
nym społeczności LGBT+.
Przez to osoby niehetero-
normatywne we własnych

wspólnotach czują się
niechciane.

Kościół Katolicki ma ogrom-
ny problem z osobami ho-
moseksualnymi, choć nie

powinien. Prawdą jest, że w tej insty-
tucji akt seksualny między osobami
tej samej płci jest postrzegany jako
grzech. Możemy się z tym zgadzać
bądź nie, ale raczej w tej materii nic
się prędko nie zmieni. Według nauk
Kościoła należy potępiać grzech, a
nie człowieka. Oznacza to, że orienta-
cja seksualna nie jest niczym złym.
Już tutaj wielu hierarchów i wiernych
przeżywa wewnętrzny konflikt. A to
dopiero początek. W Piśmie Świętym
grzech aktu homoseksualnego jest
wymieniony między innymi obok za-
wiści. To z kolei oznacza, że oba czy-
ny mają tę samą wagę. Dlaczego więc
w rzeczywistości seks uprawiany
przez osoby tej samej płci, nie jest
traktowany na równi z innymi grze-
chami? Dlaczego w kościele katolic-
kim zamiast miłości do bliźniego, po-
jawiają się słowa pełne jadu i niena-
wiści? Nie na tym przecież polega
chrześcijaństwo.

Kocha, czy nie kocha?

Zdaje się jednak, że polscy katoli-
cy często zapominają o fundamen-
tach swojej wiary. Zamiast stosować
się do biblijnej zasady „zło dobrem
zwyciężaj”, coraz częściej wolą
uskuteczniać metodę jeszcze więk-
szej krzywdy, bo tym jest przecież
mowa nienawiści i wykluczanie
osób nieheteronormatywnych z Koś-
cioła. Ostatnio polscy wierni poszli
o krok dalej. Oburzyli się na stwier-
dzenie papieża Franciszka, że Bóg
kocha każdego takiego jakim jest.
Sprawa trafiła nawet do prokuratury
tylko dlatego, że słowa te znalazły
się na tęczowej fladze. Czy więc
według nich Bóg kocha każdego
człowieka, ale osób homoseksual-
nych już nie? Czy nie przeczy to
podstawom wiary? Według naucza-
nia Kościoła Jezus oddał życie za
wszystkich. Bez wyjątku. Jednakże
polscy katolicy przymykają na to
oko i tworzą własną interpretację
Pisma Świętego. Dla nich Bóg zba-

wia, tylko tych, których oni chcą,
żeby zbawił. Jest to szczególnie bo-
lesne dla osób nieheteronormatyw-
nych będących częścią Kościoła ka-
tolickiego. W swoich parafiach są
realnie odrzucane. Księża piętnują
ich krzywdzącym słowem. Tak jak-
by to one stanowili realne za-
grożenie dla chrześcijańskiego syste-
mu wartości.

– Spotkałem się w Kościele z ho-
mofobią i to niejednokrotnie. Naj-
bardziej odczuwalne jest to podczas
parafialnych rekolekcji. Kiedyś pod-
czas takich nauk usłyszałem, że oso-
by homoseksualne powinny być za-
mykane w specjalnych ośrodkach i
nie powinny mieć dostępu do nor-
malnych ludzi. Pamiętam, że po tej
mszy świętej podszedłem do du-
chownego, który wypowiedział te
słowa. Powiedziałem mu, że nie
można ziać nienawiścią w miejscu,
gdzie wszyscy powinni się miłować
– mówi nam 25-letni Hubert, który
jest osobą homoseksualną i przy tym
praktykującym katolikiem. Później
dodaje, że po tym incydencie miał
okres buntu względem instytucji
Kościoła. Wtedy modlitwy odma-
wiał w zaciszu swojego pokoju, a
świątynie omijał szerokim łukiem.

Pomimo tego wszystkiego osoby
homoseksualne często zostają w
Kościele. Ważna jest dla nich wiara
w obecność Boga. Z tego względu
nie chcą opuszczać miejsca, które
może im ją przybliżyć.

– Do kościoła chodzę ze względu
na wiarę, a nie ze względu na księ-
dza. Jeśli duchowny w kazaniu po-
wie coś, co mnie osobiście rani czy
uderza, to po prostu wychodzę ze
świątyni. Zwykle siedzę gdzieś w
pierwszych ławkach, zatem jest to
dość ostentacyjne – dodaje Hubert.

Dla osób homoseksualnych trwa-
nie w tej wspólnocie jest więc bar-

dzo trudne. Nienawiść jaka się na
nich wylewa jest przeogromna. Oni
niestety za wiele z tym zrobić nie
mogą. Brak akceptacji w środowisku
wiernych, nie jest jednak jedyną
rzeczą, z która muszą się mierzyć.

Różne drogi

Dużym problemem dla osób nie-
heteronormatywnych jest połączenie
oficjalnego stanowiska Kościoła z
tym kim są i co czują. Część stara
się być posłuszna nauczaniom,
wierząc, że stosunek z osobą tej sa-
mej płci to grzech. Wobec tego żyją
w białym związku lub celibacie. Inni
będąc w związkach jednopłciowych,
przyjmują komunię świętą duchowo.
Według nauki Kościoła taki akt nie
jest sakramentem, w porównaniu do
zwykłej Komunii Świętej. Mimo
tego stanowi pewną formę zbliżenia
się do Boga. Trzecią drogą, którą
wybierają „tęczowi wierni” jest od-
wołanie się do funkcjonującego w
nauce Kościoła pojęcia prymatu su-
mienia. Zasada ta mówi, że wierni
powinni bardziej słuchać się własne-
go sumienia niż na przykład naucza-
nia biskupów. Pewną podstawą do
tego jest Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, w którym możemy prze-
czytać, że „sumienie jest najtajniej-
szym ośrodkiem i sanktuarium
człowieka, gdzie przebywa on sam z
Bogiem, którego głos w jego wnęt-
rzu rozbrzmiewa”. Osoby homose-
ksualne są więc przekonane, że
będąc w trwałym i wiernym związku
jednopłciowym nie grzeszą. W głębi
serca czują też, że taka relacja także
może wiązać się z realizacją chrześ-
cijańskiego powołania.

Trudne początki

Trwanie w wierze to nie wszystko.
W katolicyzmie ważne jest też doś-
wiadczenie Wspólnoty. To wszyscy

wierni tworzą przecież Kościół. Dla
osób homoseksualnych tutaj także
pojawia się problem. Poczucie wy-
kluczenia sprawia, że często trudno
jest im aktywnie brać udział w
życiu, chociażby parafii. Mimo tego
w Polsce powstają duszpasterstwa
osób LGBT+. Nie są one jednak po-
wiązane z Kościołem instytucjonal-
nym. Grupy te funkcjonują w wyni-
ku oddolnego działania osób niehe-
teronormatywnych. Wsparciem w
tych wspólnotach służą księża. Dzię-
ki duszpasterstwu osoby homose-
ksualne mogą na przykład brać
udział w specjalnych rekolekcjach.
To z kolei pomaga im w rozwoju du-
chowym, ale także w poznaniu sa-
mych siebie. Co jednak dla nich
może być najważniejsze, to fakt, że
nie czują się w tym wszystkim sa-
motni. W końcu nikt ich nie ocenia,
tylko stara się zrozumieć. To jednak
dopiero początek drogi ku akceptacji
osób homoseksualnych w Kościele
katolickim. Takich duszpasterstw
jest niewiele, a nawet jeśli istnieją,
to nie mówi się o nich zbyt wiele.

Kościół otwarty

Obecne nastroje w Polsce nie
wskazują na to, aby sytuacja osób
homoseksualnych w Kościele miała
się poprawić. Jednak są ludzie, któ-
rzy chcą, aby się to zmieniło.
Wiedzą nawet, co konkretnie trzeba
zrobić, aby wspólnoty otworzyły się
na osoby nieheteronormatywne. Oj-
ciec Andrzej Kuśmierski, w rozmo-

wie opublikowanej na łamach maga-
zynu „Kontakt”, stwierdził, że w
Polsce potrzebne jest duszpasterstwo
oparte na towarzyszeniu. To dałoby
pole do rozmowy i zrozumienia, któ-
rego obecnie w polskim Kościele
brakuje. Kolejną rzeczą, którą
według zakonnika warto zmienić
jest perspektywa. Wierni i duchowni
powinni patrzeć najpierw na relację
z Bogiem. Dopiero po tym powinni
się skupić na moralności. Przez to
osoby żyjące w związkach jed-
nopłciowych nie czułyby się odrzu-
cone na samym początku.

Przed polskim Kościołem katolic-
kim jest więc jeszcze długa droga.
Sam papież Franciszek jest dla osób
homoseksualnych nadzieją na zmia-
ny. Głowa Kościoła niejednokrotnie
podkreślała, że takie osoby trzeba
szanować i że one także są dziećmi
Boga. Zdaje się jednak, że polscy
wierni i biskupi nie do końca to ak-
ceptują.

– Chcę, żeby w naszym kraju
Kościół słuchał się słów papieża,
który mówi o poszanowaniu do osób
homoseksualnych – odpowiedział
Hubert, na moje pytanie o to, co po-
winno się zmienić w polskim Koś-
ciele.

Obecnie nie pozostaje nam nic in-
nego, niż wiara w to, że niedługo bę-
dzie lepiej. Na razie polscy hierar-
chowie próbują być świętsi od same-
go papieża. Chociaż wychodzi im to
nieudolnie.

Olimpia OLIK

Niechciane dzieci Boga

Przed polskim Kościołem katolickim jest więc jeszcze
długa droga. Sam papież Franciszek jest dla osób ho-
moseksualnych nadzieją na zmiany. Głowa Kościoła

niejednokrotnie podkreślała, że takie osoby trzeba szanować i że one
także są dziećmi Boga. Zdaje się jednak, że polscy wierni i biskupi nie
do końca to akceptują.

Życie osób homoseksualnych w kościele katolickim jest pełne bólu i niezrozumienia
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w Niemczech zbliżają się
wybory federalne. Nastroje

polityczne dawno nie bu-
dziły takiego zainteresowa-

nia. Podczas gdy zieloni
rośli w siłę, chadecja

zdążyła wplątać się w skan-
dal korupcyjny. z kolei So-

cjaldemokracja od wielu lat
nie miała tak niskiego po-
parcia. Jakie są szanse po-
szczególnych ugrupowań i

kto zostanie nowym kancle-
rzem? Przyjrzymy się bliżej

kandydatom.

Wybory do Bundestagu
są niezwykle cieka-
wym wydarzeniem

politycznym, które często przypo-
mina serial „Gra o tron”, gdzie
złożone intrygi dzielą sojuszników,
a wraz z rozwojem wydarzeń prze-
ciwnicy wchodzą ze sobą w alians,
żeby wspólnie osiągnąć określone
cele. Stabilny parlament nie będzie
przecież mógł istnieć bez stworzenia
sojuszu. W przypadku RFN to właś-
nie zawieranie koalicji jest kluczem
do wygrania wyborów i utrzymania
władzy. Krajem na przemian
rządziły ugrupowania pod przewod-
nictwem CDU/CSU lub ich prze-
ciwników z SPD. Jednakże w tym
roku to partia Zielonych może stać
się dominującą siłą. Emocje budzi
również decyzja Angeli Merkel, któ-
ra tym razem nie weźmie udziału w
wyścigu do Bundestagu. Warto za-
znaczyć, że zajmowała ona stanowi-
sko kanclerskie przez ostatnie cztery
kadencje. Dłużej od niej urzędował
tylko Helmut Kohl (CDU).

Wewnętrzna walka

Konrad Adenauer, Helmut Kohl i
wspomniana wyżej Merkel – w his-

torii Unii Chrześcijańsko-Demokra-
tycznej nigdy nie brakowało cha-
ryzmatycznych liderów. Natomiast
teraz, po rezygnacji kanclerki, CDU
będzie musiało włożyć wiele wy-
siłku, aby na nowo wzbudzić zaufa-
nie wśród wyborców. Skandale ko-
rupcyjne, jak na przykład ostatnia
afera maseczkowa, wcale nie ułat-
wiają im tej pracy. Do ocieplenia
wizerunku nie przyczyniają się rów-
nież konflikty między członkami
chadecji. W kwietniu publiczną
walkę z liderem bawarskiej CSU
Markusem Söderem o miejsce kan-
dydata na stanowisko kanclerza wy-
powiedział premier Nadrenii
Północnej-Westfalii Armin Laschet.
Zapowiedział on kontynuację cen-
trowej polityki Merkel. Spór zakoń-

czył się głosowaniem komitetu wy-
konawczego CDU, które odbyło się
w nocy z 20 na 21 kwietnia. 77,5%
członków oddało swój głos właśnie
na Armina Lascheta.

Czerwony kryzys

Podczas gdy Unia Chrześcijań-
sko-Demokratyczna zmaga się z
wewnętrznymi utrudnieniami, dla
niemieckich socjaldemokratów
większym problemem jest kryzys
zewnętrzny. W 2017 roku partia z
poparciem 21% była drugą potęgą
w Bundestagu. Od tamtej pory
zdążyła spaść na trzecie miejsce z
poparciem 15%. Obecnie znajduje
się tuż za Zielonymi (22%) i
CDU/CSU (24%). W tym trudnym
okresie kandydatem SPD na kancle-

rza został minister finansów w
czwartym rządzie Merkel – Olaf
Scholz. Jego celem jest odbudowa
partii i wejście do nowej koalicji
rządzącej. W swoim programie za-
znacza, że za priorytet postawił so-
bie ochronę klimatu, cyfryzację
społeczeństwa i reformy w opiece
zdrowotnej.

Zielony duet

Osobiście uważam, że najciekaw-
szym graczem w tych wyborach jest
partia Zielonych pod przewodnic-
twem Annaleny Baerbock i Roberta
Habecka, którzy wspólnie wygrali
wewnątrzpartyjną elekcję w 2018
roku. W ostatnich latach Sojusz
90/Zieloni przekształcił się z margi-
nalnych ekologów-populistów w

nowoczesną proeuropejską partię z
lewoliberalnym nastawieniem.

Mimo popularności Habecka,
którego media nazywają nawet jed-
nym z najbardziej lubianych polity-
ków w Niemczech, na stanowisko
kanclerza nominowana została
czterdziestoletnia Annalena Baer-
bock. Współprzewodniczący partii
nie tylko nie był temu przeciwny,
ale co więcej, cały czas wspiera
swoją polityczną partnerkę podczas
kampanii wyborczej.

Warto śledzić dalszy przebieg
wydarzeń, bo te wyjątkowe wybory
zdefiniują nie tylko politykę Nie-
miec, ale i całej Unii Europejskiej
na najbliższe lata, a może nawet i
dziesięciolecia.

Aleksander RAJEWSKI

W ciągu ostatnich pięciu
lat funkcję ministra
spraw zagranicznych

sprawowali kolejno: Witold Waszczy-
kowski, Jacek Czaputowicz i Zbig-
niew Rau. Jakie są ich dokonania?
Pierwszego z nich, kojarzy się przede
wszystkim z kultowym już San Esco-
bar, nieistniejącym państwem, które
wymienił, udzielając wywiadu w
2017 roku. Jego następcy to postaci

mało medialne i rozpoznawalne. Poli-
tyka międzynarodowa Polski PiS,
zdominowana została przez kilka
aspektów. Po pierwsze, konflikty z in-
stytucjami i partnerami unijnymi. Na
arenie europejskiej, naszym jedynym
sojusznikiem pozostają dryfujące w
stronę autorytaryzmu Węgry, zaś pró-
ba strategicznego zwrotu w kierunku
Wielkiej Brytanii została zniweczona
przez Brexit. Symptomatyczna była
też całkowita uległość Polski wobec
USA w czasie rządów Donalda Trum-

pa oraz nieudolne podejście do kwes-
tii polityki wschodniej. Radosław Si-
korski, który sprawował funkcję szefa
MSZ w latach 2007-2014, nie szczę-
dził słów krytyki pod adresem swoich
następców, wielokrotnie wytykając
im brak samodzielności i odpowied-
nich kwalifikacji.

Kopalnia problemów

Ogólnoświatowy trend wskazuje
na zdecydowane odchodzenie od wy-
dobycia i wykorzystania w energety-

ce węgla, politycy składają proekolo-
giczne obietnice, snując wizję o
osiągnięciu neutralności klimatycz-
nej w połowie tego stulecia. Odstęp-
stwem od tego trendu jest niestety
Polska. Deklaracje prezydenta Dudy
o zasobach węgla wystarczających
na 200 lat, przepisy utrudniające bu-
dowę turbin wiatrowych, wreszcie
lobby spółek skarbu państwa, to
wszystko pozwala uznawać rządy
PiS za sprzeciwiające się transforma-
cji energetycznej. Elektrownia w
Bełchatowie jest największym truci-
cielem powietrza w Polsce, zaś od-
krywkowe kopalnie węgla brunatne-
go szpecą i dewastują krajobraz wie-
lu obszarów. Należy do nich kopal-
nia Turów, zlokalizowana w Bogaty-
ni. Sąsiadujące z nią Czechy, których
wody gruntowe są zagrożone przez
rozbudowę kopalni, na początku

marca wniosły do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej skargę
przeciwko Polsce. 21 maja TSUE
wezwało Polskę do natychmiastowe-
go wstrzymania eksploatacji komple-
ksu. Decyzja ta wywołała oburzenie
rządzących. Próby porozumienia ze
stroną czeską nie doszły jak dotąd do
skutku.

Pratasiewicz (nie)mile widziany

Nasi wschodni sąsiedzi żyją w wa-
runkach najbardziej opresyjnego
reżimu Europy. Od zeszłego roku,
kiedy po raz kolejny sfałszowano
wybory prezydenckie na Białorusi,
trwa nieprzerwane pasmo przemocy
reżimu Łukaszenki wobec obywateli.
Prodemokratyczni liderzy opozycji,
w tym faktyczna zwyciężczyni wy-
borów – Swiatłana Cichanouska,
zostali zmuszeni do opuszczenia kra-

czy leci z nami pilot?
chybotliwa jazda bez trzymanki i celu, tak można w skrócie scharakteryzować

działania z zakresu polityki zagranicznej Polski w ostatnich latach. Szumne zapowie-
dzi polityków, głoszące„wstawanie z kolan”naszego kraju, mają niewiele wspólnego

z rzeczywistością. w sprawach ważnych brak nam zdecydowania, najbliższych sojusz-
ników z Ue traktujemy często jak wrogów lub wręcz oprawców. czy jesteśmy skazani

na bycie„samotną wyspą”na dyplomatycznym morzu?

Kto zastąpi Merkel?

Czyjej wygranej możemy spodziewać się w nadchodzących wyborach?
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ju pod groźbą aresztu lub śmierci. 23
maja Białoruskie władze zmusiły do
wylądowania w Mińsku samolot linii
Ryanair, relacji Ateny-Wilno. Pod
pretekstem udaremnienia rzekomego
ataku bombowego, aresztowano
młodego opozycjonistę Ramana Pra-
tasiewicza. Kraje zachodnie określiły
to zdarzenie mianem „terroryzmu
państwowego”. Europejskie linie lot-
nicze dostały zakaz lotów w prze-
strzeni powietrznej Białorusi,
ogłoszono też zaostrzenie sankcji
gospodarczych i politycznych, wy-
mierzonych w reżim. Co ciekawe,
Pratasiewicz już wcześniej poszuki-
wał ochrony w naszym kraju. Jak do-
noszą „Gazeta Wyborcza” i
„OKO.press” Białorusin ubiegał się
w 2019 roku o azyl w Polsce. Nieste-
ty, Urząd ds. Cudzoziemców odmó-
wił. Opozycjonista udał się zatem na
Litwę, będącą pierwszym celem dla
politycznych uchodźców z Białorusi.
Dlaczego Polska, deklarująca oficjal-
nie wsparcie dla demokratycznej
opozycji białoruskiej zrobiła tak nie-

wiele, aby wspomóc jej przedstawi-
cieli? Skąd pojawiają się skandalicz-
ne i kompromitujące wypowiedzi po-
lityków PiS, chociażby byłego mar-
szałka Senatu Karczewskiego, który
w 2016 roku określił Łukaszenkę
mianem „ciepłego człowieka”? Ja-
kim prawem wicemarszałek Sejmu
Ryszard Terlecki w swoim tweecie
nakazuje Cichanouskiej „szukać po-
mocy w Moskwie”? Polska ma natu-
ralne predyspozycje do roli kataliza-
tora procesów demokratycznych na
Białorusi i Ukrainie, tymczasem w
kwestii pierwszego kraju nasza poli-
tyka to puste i czasem nietrafione
słowa, zaś w stosunku do Ukrainy
dominuje narracja oparta o bolesną
historię naszych narodów.

Marginalizacja i kompromitacja
Polski na arenie międzynarodowej
jest przygnębiająca. Jesteśmy skon-
fliktowani z sąsiadami i najbliższymi
partnerami, reprezentowani przez
niekompetentne osoby, nieefektywni
i wewnętrznie skłóceni. Polityka za-
graniczna naszego kraju została pod-

porządkowana potrzebom we-
wnętrznej propagandy sukcesu, służy
władzy do szukania wrogów i win-
nych własnych niepowodzeń. Jak
łatwo jest oskarżyć Niemców czy in-

stytucje unijne o nieprzychylność
Polsce, jak łatwo jest okazywać brak
solidarności i szantażować 26 państw
zawetowaniem planu odbudowy.
Trudniejsze będzie niestety napra-

wienie szkód poczynionych przez
ostatnie pięć lat. To karkołomne za-
danie przypadnie najpewniej następ-
nej ekipie rządzącej.

Kacper ZIELENIAK
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Polityka zagraniczna PiS w znacznym stopniu polegała na sojuszu z Donaldem Trumpem
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Prokurator zastosował wobec nie-
go policyjny dozór i zakaz kontakto-
wania się z małoletnimi. Wkrótce po
wyjściu na wolność z aresztu zginął
pod kołami pociągu (niektóre serwi-
sy otwarcie opisują to jako samobój-
stwo). Jak donosi portal Radia
Gdańsk, śledczy ustalają wszelkie
okoliczności tego zdarzenia. Badają,
czy fakt transmitowania zatrzymania
i ujawnienia wizerunku 47-latka w
internecie przyczynił się do despe-
rackiego kroku.

Członek ECPUP, występujący pod
pseudonimem Alex Hunter, dopyty-

wany o kwestię możliwego samobój-
stwa w rozmowie z Onetem odpo-
wiada, że mógł to być wypadek.

Inni też mają twarze

Działalność ECPUP nosi za-
grożenie dla istotnego elementu pań-
stwa prawa i wydawanych w jego
imieniu wyroków – domniemania
niewinności. Zagrożenie to zauważa
m.in. Dariusz Mazur, rzecznik Stowa-
rzyszenia Sędziów Themis:

– W tym momencie te organizacje
wchodzą już w kompetencje orga-
nów ścigania, a po części nawet i

sądów, bo przecież publikacja w me-
diach społecznościowych wizerunku
osoby jako sprawcy odrażającego
przestępstwa to rodzaj bardzo dotkli-
wej, dyfamacyjnej kary – mówi w
rozmowie z Onetem.

– Każda wiadomość do wabika to
jedno ocalone dziecko – mówi jeden
z łowców. Trudno się z tym nie zgo-
dzić. Każdy jednak zasługuje na
sprawiedliwy proces i ma prawo do
obrony, którą to za pomocą medial-
nego show da się łatwo odebrać.
ECPUP mogliby to zmienić, nawet
kosztem pożądanych zasięgów na
platformie i wiwatów publiki. Nie-
kiedy bowiem z ocaleniem jednej
jednostki może iść zniszczenie życia
innej.

Jakub SZUSTAKOWSKI

ECPUP, czyli Elusive Child
Protection Unit Poland, to
nieformalna, licząca około 70

osób organizacja, która skupia się na
łapaniu pedofilów. Siebie opisują la-
konicznie jako polska filia angiel-
skiego zrzeszenia o podobnym cha-
rakterze działalności.

„Łowcy” działają w następujący
sposób: część członków pełni rolę
wabików (określane również jako
„decoy”) i jako takie podszywają się
w mediach społecznościowych pod
dzieci. Jeśli do tych fikcyjnych kont
zaczynają pisać osoby dorosłe,
właściciele profili utrzymują kon-
takt, zbierając dzięki temu kolejne
materiały dowodowe na potencjal-
nego sprawcę. Kiedy zostanie
zebrana ich odpowiednia liczba po-
zwalająca obciążyć rozmówcę (jak
np. czyny wymienione w art. 16 i
art. 200 kodeksu karnego, takie jak:
prezentowanie osobom nieletnim
treści pornograficznych, składanie
propozycji poddania się czynnoś-
ciom seksualnym), „nieletni” ini-
cjują spotkanie z podejrzanym.
Wtedy wkracza druga część grupy,
która pojawia się na umówionym
miejscu, dokonuje – jak to opisuje
część serwisów – obywatelskiego
zatrzymania i przekazuje sprawców
policji.

Chcemy krwi

To właśnie te zatrzymania budzą
kontrowersje. Facebook bowiem
jako platforma nie służy wabikom
tylko do kontaktu z potencjalnymi

sprawcami. Na głównym profilu
ECPU (w chwili pisania tego tekstu
– 226 tysięcy polubień) na wyżej
wspomnianym portalu pojawiają się
transmisje na żywo z interwencji. To
tu dochodzi do podkręcania emocjo-
nalnego show z udziałem wielu wi-
dzów jednocześnie. W ich trakcie
łowcy dokonują, bez udziału służb,
swoistych przesłuchań, zaś poten-
cjalni sprawcy nie mają zasłoniętych
twarzy. Taki krok może służyć funk-
cji odstraszającej. Pomijając jednak
nawet implikacje prawne, takie
działanie jest szczególnie niebez-
pieczne, chociażby w sytuacji, w
której podejrzany ma dziecko i in-
nych bliskich, którzy na skutek
upublicznienia wizerunku „podejrza-
nego” mogą ulec łatwej i dotkliwej
stygmatyzacji.

Kwestię tę mogliby podnieść sami
widzowie i internauci śledzący
działalność ECPUP. Niestety, do fa-
cebookowej strony grupy (jak i wielu
innych miejsc w sieci) jak ulał pasuje
zyskujące popularność pojęcie bańki
informacyjnej. Filmy zalewane są
komentarzami wyrażającymi
„słuszny” gniew i poparcie dla gru-
py, a głosy wykazujące mankamenty
niektórych metod ECPU są pojedyn-
cze i (co też się zdarza) dławione
przez innych.

Nie ponosimy odpowiedzialności

Na początku maja łowcy dokonali
kolejnego zatrzymania. Tym razem
przesłuchiwali 47-latka z miejsco-
wości Luzino. Miał proponować nie-
letnim intymne spotkania i wysyłać
im treści pornograficzne.

Trudno nie aprobować pracy„łowców pedofilów”zrze-
szonych w ramach ecPUP. Odgrywanie roli Batmana,

sięganie tam, gdzie nie sięga niedoskonałe prawo, jest
chwalebne. co jednak w sytuacji, w której przekracza

się granice legalnego działania, wchodzi w kompeten-
cje służb, a tropienie pedofilii zaczyna nosić znamiona

– z premedytacją podsycanego – medialnego linczu?

Działalność ECPUP nosi zagrożenie dla istotnego
elementu państwa prawa i wydawanych w jego
imieniu wyroków – domniemania niewinności.

Interwencje ECPUP przypominają przesłuchania i odbywają się przy udziale internautów. Czy powinny?

instrukcja
medialnego linczu
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zulu Kuki jest jednym z
najbardziej po-

mysłowych i cenionych
twórców młodego poko-

lenia. Od ładnych kilku
lat na polskim rynku

kreatywnym możemy ob-
serwować zdjęcia i pro-

jekty jego autorstwa. za-
kres działalności zulu Ku-
kiego jest bardzo szeroki

– od tańca i fotografii
przez rzeźbę, aż do moto-

ryzacji. współpracował
przy kampaniach takich
marek jak PUMA, adidas
czy OPPO Mobile. w roz-

mowie z naszym dzienni-
karzem artysta opowia-

da, jak kreatywność stała
się jego zawodem na

pełen etat.

Na początku twojej artystycz-
nej przygody był taniec i stre-
etwear. Opowiedz, proszę, o
swoich początkach oraz skąd
wziął się zulu Kuki?

− Cała moja przygoda zaczęła się
od tańca, konkretnie – street dance.
Kiedy byłem młodszy, mój starszy
brat wyjechał do Szwecji. Odwie-
dzałem go co jakiś czas i pewnego
razu zabrał mnie na koncert rapera
– 50 Centa. Jak to bywa ze znanymi
wykonawcami, 50 Cent spóźnił się
prawie dwie godziny. Kiedy cała
publika czekała, na płycie przed
sceną zaczęły tworzyć się grupki
tancerzy, którzy dawali krótkie po-
kazy swoich umiejętności. Z per-
spektywy czasu mogę stwierdzić, że
zmagania niektórych z nich zrobiły
na mnie większe wrażenie niż sam
koncert. Chwilę po powrocie do
Polski wspólnie ze znajomymi za-
częliśmy trenować C-walk i mie-
szać różne style taneczne. Im bar-
dziej brnąłem w ten rodzaj sztuki,
tym więcej zacząłem dostrzegać
elementów, które składały się na tę
kulturę – rap, ubrania, graffiti i ta-
niec. W tamtym momencie swojego
życia lubiłem też przerabiać swoje
ubrania. Zanosiłem je do krawco-
wej lub koleżanek ze szkoły pla-
stycznej i przedstawiałem im swoje
wizje. Wraz z pogłębioną fascy-
nacją kulturą zza oceanu zacząłem
jeździć z programem „O hip-hopie
w szkolnej ławce” po Polsce i uczyć
dzieciaki historii kultury hip-hop.
W trakcie studiów dostałem pracę w
firmie, która zajmowała się dystry-
bucją dużych marek streetwearo-
wych m.in. Stüssy, The Hundreds,
Starter. Wtedy uczyłem się historii
tych globalnych gigantów. Przez to,
że pracowałem w marketingu,

byłem też odpowiedzialny za zdję-
cia reklamowe – bardziej z racji
moich obowiązków niż czystej chę-
ci wykonywania zdjęć zacząłem
częściej operować sprzętem foto-
graficznym. To był moment mojego
transferu z tańca do świata fotogra-
fii. Zależało mi jednak na łączeniu
tych dwóch dziedzin sztuki. Tym
samym chciałem pokazywać pewne
produkty tak, jak ja to widziałem i
uznawałem za dobre.

w twoim życiu oprócz fotogra-
fii i tańca zaczęły pojawiać się
kolejne pasje, m.in. rzeźbiar-
stwo czy projektowanie ubrań.
Kiedy kreatywność stała się
twoim zawodem na pełen etat?

− Kiedy przeprowadziłem się na
studia do Gdańska potrzebowałem
pracy. Pracowałem w wielu miejs-
cach, natomiast na moje szczęście
każda kolejna praca wynikała z pro-
pozycji jakiejś osoby. Mam tutaj na
myśli fakt, że taniec i kreatywne
wyrażanie swoich umiejętności po-
zwalało mi poznawać wiele cieka-
wych ludzi, którzy byli w stanie za-
oferować mi pracę. Tak było na
przykładzie wcześniej wspomnianej
firmy dystrybuującej marki od-
zieżowe. Mając dostęp do przedpre-
mierowych kolekcji oraz mate-
riałów zacząłem tworzyć własnego
bloga i pisać o tym. Chwilę później
odezwała się LPP − firma zrze-
szająca takie marki jak Reserved
czy Cropp. Zostałem wtedy asys-
tentem projektanta w tym drugim.
Szybko jednak awansowałem na

projektanta. Półtora roku później
uznałem, że muszę obrać kolejny
rozwojowy kierunek. Jestem osobą,
która nie boi się swoich pomysłów,
tym samym wiedziałem, co robić
dalej. Tak wyglądały moje początki
z branżą kreatywną.

Jedną z dziedzin, w której zdo-
byłeś dużą popularność na pol-
skim rynku, jest fotografia. w
Twoich projektach fotograficz-
nych przewijają się motywy
kultury Dalekiego wschodu,
dochodzą do tego elementy
betonu i tzw. streetu. czy jest
to kierunek, w którym bę-
dziesz tworzyć w ciągu naj-
bliższych lat?

− Jeśli chodzi o Daleki Wschód,
konkretnie interesuje mnie Japonia.
Głównie z uwagi na motoryzację,
chociaż moda też odgrywała tu
ważną rolę oraz fakt, że zawsze
chciałem wyjechać do tego kraju.
Mając kilkanaście lat, chciałem
skończyć szkołę samochodową, wy-
prowadzić się z Polski i razem z
bratem, który już zajmował się tym
w Szwecji, tuningować samochody.
Wraz z zainteresowaniem hip-ho-
pem fascynacja samochodami ze-
szła na drugi plan. Od pewnego
czasu motoryzacja jednak wraca do
mojego życia ze względu na foto-
grafię czy projekty. Z drugiej stro-
ny, element betonu w mojej twór-
czości wynika z faktu, iż jest on
nieodłączną częścią krajobrazu
wielkomiejskiego. Obiekty betono-
we są również elementem od-

noszącym się do znanego japoń-
skiego architekta – Tadao Andō,
którego twórczość bardzo cenię.
Myślę, że stosunkowo niedawno
udało mi się odnaleźć spójność w
swojej twórczości i obrać kierunek,
który mam zamiar rozwijać.

Miałeś możliwość współpraco-
wać przy projektach oraz kam-
paniach reklamowych takich
marek jak m.in. Jagermeister,
PUMA, adidas czy OPPO Mo-
bile. czy mógłbyś opowiedzieć
o kolaboracjach, które miały
znaczny wpływ na ciebie jako
artystę?

− Kiedyś projektowałem ilustra-
cje i koncepty różnych modeli bu-
tów. Przykładowo, stworzyłem
ilustrację modelu adidas NMD, tak
jakby był współtworzony z marką
BAPE. W tamtym czasie mało było
tego typu współprac na rynku stre-
etwearowym. Dostałem wtedy pro-
pozycję od adidasa, żeby wykonać
10 customów ich butów i zaprezen-
tować je na swojej wystawie w
Pałacu Kultury. Adidas bardzo za-
angażował się w to wydarzenie i
dzięki środkom zainwestowanym
przez markę, mogłem zrealizować
w pełni swoją wizję. Utwierdziło
mnie to w przekonaniu, że to, co ro-
bię, ma potencjał. Kolejnym
ważnym projektem był wyjazd do
Indii z marką PUMA. Wraz z Que-
bonafide i Karoliną Gilon braliśmy
udział w międzynarodowej kampa-
nii tej marki. W trakcie wyjazdu za-
przyjaźniłem się z fotografem, któ-

ry był odpowiedzialny za globalne
zdjęcia PUMA. Ten projekt pokazał
mi również, jak duży kontrast jest
między krajami azjatyckimi a Eu-
ropą. Po wydaniu kolejnego auto-
rskiego projekty, czyli trzeciego
wydania „Streetwear Zine”
uznałem, że wystarczy pokazywa-
nia własnej twarzy na zdjęciach.
Nie chciałem stać się „banerem”,
tylko zająć się tworzeniem włas-
nych rzeczy. To był przełom 2019
roku. Wtedy skupiłem się na tym co
ja chcę pokazać, a nie co inni chcą
pokazać na mnie.

czy – w odniesieniu do wcześ-
niej wspomnianej fotografii –
mógłbyś opowiedzieć o inspi-
racjach, które miały wpływ na
rozwój twojego stylu?

− To przez taniec nie mam zbyt
wielu inspiracji. Początkowo
uczyłem się go z filmików na You-
Tube, treningów i warsztatów. Z ra-
cji tego, iż podświadomie zaczyna-
my kopiować to, co obserwujemy w
internecie, stajemy się kalką innych
artystów. Tym samym zakazałem
swojej ekipie oglądania filmów
związanych z tańcem. Zależało mi
na tym, abyśmy wypracowali swój
własny styl, który wykreujemy bez
zbędnych zapożyczeń od innych ar-
tystów. Taką zasadę wyznaję rów-
nież w innych dziedzinach, którymi
obecnie się zajmuję. Nie obserwuję
fotografów na Instagramie, jeśli nie
są moimi bliskimi znajomymi. Wy-
nika to właśnie z faktu, iż nie chcę
podświadomie kopiować tego, co

„Nie chciałem stać się banerem…”

Zulu Kuki
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walka z odpadami to
problem o charakterze

ogólnoświatowym. w
Polsce zauważamy to na

przykład przy wzras-
tających opłatach do-

tyczących wywozu śmieci
czy zużycia bieżącej

wody. Do tego dochodzi
polityka recyklingowa,

która ma za zadanie
skłonić generujących

śmieci do ich odpowied-
niej segregacji w za-

leżności od rodzaju two-
rzywa. w nienajlepszej

sytuacji jest wielka Bry-
tania, ponieważ na inter-

wencje zdecydowała się
organizacja Greenpeace,
która bezpośrednio ata-

kuje premiera Borisa
Johnsona.

Międzynarodowa organi-
zacja pozarządowa,
działająca na rzecz

ochrony środowiska postanowiła
naświetlić problematykę odpadową,
dotyczącą Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej. Greenpeace UK opubli-
kowała za pośrednictwem platformy
YouTube swój najnowszy spot zaty-
tułowany „Wasteminster: A Dow-
ning Street Disaster”. Przedstawia

on premiera Johnsona w towarzy-
stwie dziennikarzy. W tle możemy
usłyszeć wypowiedzi wspomniane-
go polityka związanych z recyklin-
giem. Następnie w centrum Londy-
nu spada plastikowa butelka wprost
na głowę mówcy, a po chwili ta
kropla zamienia się w morze odpa-
dów zalewających całe miasto. Gre-
enpeace UK twierdzi, że wcześniej-
sze wypowiedzi polityków związane
z walką na rzecz ekologii i zdrowia
to puste słowa niemające nic wspól-
nego z rzeczywistością. Czy
zadziała to motywująco?

Śmieci EXIT

Według działaczy organizacji
Greenpeace Wielka Brytania nie ra-
dzi sobie z zagadnieniem recyklin-
gu. Problem jest zamiatany pod dy-
wan w najprostszy możliwy sposób.
Odpady generowane przez Brytyj-
czyków są wysyłane do innych kra-
jów, dzięki czemu ich właściciele
zrzucają z siebie brzemię odpowie-
dzialności. Jak udało się ustalić
Greenpeace – największy procent
zawartości angielskich worków na
śmieci trafia do Turcji. Kolejnym
„szczęśliwym” nabywcą jest Malez-
ja, a podium zamyka Polska. Na do-
datek Wielka Brytania postanowiła
wziąć udział w wyścigu ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki – kto wy-
eksportuje więcej odpadów? Idą łeb
w łeb a do mety daleko. Organiza-
cja działająca na rzecz środowiska i
ekologii słusznie zwraca uwagę, że
pozbycie się problemu nie stanowi
jego rozwiązania. Wzajemne prze-
rzucanie się tonami śmieci dopro-
wadzi w końcu do tego, że jakaś ich
część trafi do którejś z rzek lub do

lasu, a tak zakończony proces odbi-
je się na życiu i zdrowiu ludzi, a
także zwierząt.

Co dalej?

Świat skupił się na zaspokajaniu
popytu do tego stopnia, że zapom-
niał o konsekwencjach. Ludzie nie
radzą sobie ze swoimi odpadami.
Wysypiska są przepełnione, a
społeczeństwu nadal z trudem przy-
chodzi nawyk segregacji śmieci. Są
też tacy, którzy próbują w perfidny i
wyrachowany sposób ułatwić sobie
życie wyrzucając śmieci poza
miejscem zamieszkania. Dlaczego?
Może tak jest im wygodniej? Na
pewno jest to tańsze. Wiele przed-
siębiorstw w ostatnich latach za-
częło wspierać walkę na rzecz eko-
logii. Tym samym często w restau-
racjach nie dostaniemy już plastiko-
wej słomki albo sztućców, a idąc do
marketu, zamiast reklamówki
możemy zazwyczaj trafić na papie-
rową torbę. Władze poszczególnych
krajów poczynają pewne kroki, aby
recykling się rozwijał – wszystko to
zależy jednak od ludzi. Jest to z
pewnością problematyczne, ponie-
waż zmusza społeczeństwo do pew-
nego rodzaju ograniczeń względem
dostępnych dóbr. Dlaczego mieli-
byśmy sobie czegoś odmawiać?
Może dlatego, żeby pewnego dnia
nie obudzić się z głową na worku
śmieci. Jeśli nie chcemy rezygno-
wać z wyrzucania tworzyw sztucz-
nych, będziemy zmuszeni płacić co-
raz większe rachunki. Miejmy tylko
nadzieję, że za kilkadziesiąt lat nie
będą nam potrzebne do tego kredy-
ty.

Karol SZABANOWSKI

Greenpeace UK w kontrze do polityki odpadowej Wielkiej Brytanii

Wielka Plastikowa
Brytania

zobaczę w mediach społecznościo-
wych. Zależy mi na tym, aby ktoś
za 10 lat spojrzał na jakieś zdjęcia i
powiedział: „te fotki wyglądają,
jakby zrobił je Zulu”. Tak samo jest
w przypadku tworzenia rzeźby i in-
nych projektów. Z tym chciałbym
być kojarzony – z rzeczami, które
są w 100% moje.

wraz z innym fotografem i You-
Tuberem – Nowciaxem – współ-
tworzysz markę odzieżową re-
lab. Jak doszło do powstania
tego projektu?

− Wiedziałem, że Piotrek (Now-
ciax) robi coś związanego z Relab.
Te ubrania były bardzo charaktery-
styczne ze względu na motywy „re-
flective”. Pewnego razu zadzwonił
do mnie i spytał, czy wraz z nim i
jego znajomym chciałbym wspólnie
prowadzić markę. Chłopaki potrze-
bowali kogoś z doświadczeniem i
wiedzą dotyczącą przemysłu od-
zieżowego. Piotrek chciał robić
ubrania zupełnie inne, niż takie,
które można dostać w Polsce. Bar-
dzo spodobała mi się ich wizja, dla-
tego w trakcie tej jednej rozmowy
zgodziłem się. Zaczęliśmy więc
wspólnie pracować przy budowaniu
firmy. Ja zająłem się przygotowy-
waniem projektów do produkcji
oraz projektowaniem. Piotrek jest
bardzo obeznany w temacie modo-
wym i ma masę dobrych pomysłów.
Ja mam zebrać te wszystkie po-
mysły, robimy wspólnie burzę móz-
gów, a następnie przekładam to na
finalny projekt. Każdy w firmie jest
odpowiedzialny za coś innego, dla-
tego dobrze się uzupełniamy.

rzeźbiarstwo, fotografia, ta-
niec i projektowanie ubrań.
czy są jeszcze jakieś dziedziny
sztuki, w które chciałbyś się
bardziej zagłębić?

− Tak, z pewnością. Zazwyczaj,
kiedy rozmawiam z ludźmi, pada
pytanie: „jest Zulu, który robi krea-
tywne rzeczy, ale czym konkretnie
się zajmujesz?”. Robię to trochę z
premedytacją. Mam wielu znajo-
mych fotografów, którzy zajmują
się tylko i wyłącznie robieniem
zdjęć. Moją misją jest sprawdzić się
też w innych dziedzinach i zostać w
tych, których czuję się dobrze. Lu-
bię brnąć w rzeczy, które są dla
mnie obce. Doświadczanie niezna-
nego jest mi bardzo bliskie. Mam
pomysły na najbliższą przyszłość.
Na razie nie mogę zdradzić, co to
dokładnie będzie. Wyznaję zasadę,
że nie zapowiadam swoich projek-
tów. Wolę o nich mówić w momen-
cie, kiedy ujrzą światło dzienne.

czy wraz z rozwojem twojej ka-
riery pojawiali się twórcy, któ-
rzy mieli wpływ na ten proces?

− Oprócz twórców zza oceanu,
którzy ukształtowali mnie w trakcie
przygody z hip-hopem, mogę
śmiało stwierdzić, że dużą inspi-
racją była dla mnie rodzina. Moja
mama jest malarką. Kiedy byłem
mały, często prosiłem, aby coś mi
narysowała, a ona zawsze odpowia-

dała, że jeśli sam nie spróbuję, to
nigdy się nie nauczę. Bardzo mnie
to denerwowało, ale szybko doce-
niłem jej podejście. Drugą osobą
był mój starszy brat, który, tunin-
gując auta, samodzielnie tworzył do
nich części. Potrafił zbudować cały
samochód od zera. Przez niego ta
kultura DIY (ang. zrób to samo-
dzielnie) jest ze mną do teraz.

Jakie są twoje największe za-
wodowe marzenia? Gdzie wi-
dzisz zulu Kukiego w ciągu naj-
bliższych lat?

− To drugie pytanie jest dosyć
trudne. Mieszkam w Warszawie już
pięć lat i wprowadzając się do stoli-
cy, nie spodziewałem się takiego
obrotu spraw. Nie miałem pojęcia,
że moje działania urosną do takiej
skali. Wszystko w moim życiu
przychodzi naturalnie. Odnosząc się
natomiast do pierwszego pytania,
chciałbym mieć możliwość po-
mieszkać w Japonii przez kilka
miesięcy. Chciałbym wpaść w taki
codzienny rytm, jakim żyją Japoń-
czycy. Moje największe marzenie –
żeby nigdy nie przestało mi się
chcieć. Chciałbym, aby każdy ko-
lejny projekt był lepszy od poprzed-
niego.

Jako płodny artysta masz może
przekaz do młodych i twór-
czych osób, które mogą się wa-
hać, podejmując decyzję o
działaniu w przemyśle krea-
tywnym?

− Niezależnie od tego, gdzie bę-
dziecie mieszkać i pracować, musi-
cie znaleźć przestrzeń do rozwija-
nia własnych pasji. Można być fo-
tografem czy grafikiem na etat, ale
równocześnie mieć swój własny
styl, a najważniejsze jest to, by go
rozwijać. Z czasem możecie być
freelancerami, a wtedy ludzie będą
przychodzić po wasz autorski kon-
cept, nad którym pracowaliście.
Jeśli jesteście w pracy, która ma za-
pewnić wam tylko pieniądze, to nie
pozwólcie, by zabijała wasze zain-
teresowania. Druga bardzo ważna
kwestia jest taka, żebyście nie
zakładali, że widzieliście już
wszystko. Duża dostępność treści w
mediach społecznościowych zabija
kreatywność i chęć poznawania.
Czasami warto wyłączyć Instagra-
ma i zacząć tworzyć coś według
własnej wizji. Jeśli uznacie, że inte-
resuje was Berlin, to nie prze-
glądajcie w internecie stron „fajne
miejsca w Berlinie”. Pojedźcie tam,
doświadczajcie tego, co będzie was
otaczać. To jest istota inspiracji.
Osobiście nie dałbym rady wyko-
nać wielu projektów, gdyby nie
wcześniejsze doświadczanie i poz-
nawanie ludzi. To finalnie tworzy
ciebie – doświadczanie. W moim
przypadku początkowe nawiązywa-
nie relacji z markami trwało mie-
siącami i wymagało wielu telefo-
nów i szukania kontaktów. To da-
wało mi możliwości działania. Naj-
ważniejsze jest to, żeby się nie pod-
dawać.

Rozmawiał Daniel Mirończyk-Leśniak
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Trudno znaleźć drugą
taką postać w światowej

kinematografii, której
wizerunek byłby równie

konsekwentnie rozbudo-
wywany od prawie sie-

demdziesięciu lat. zanim
jednak ogromny jaszczur

na stałe utrwalił się w
masowej świadomości,

był wielokrotnie reinter-
pretowany. warto przyj-

rzeć się sposobom jego
kreacji, które poniekąd

są również świadectwem
zmian kulturowych.

W latach pięćdzie-
siątych, przerażone
atakami jądrowymi,

japońskie społeczeństwo próbuje
powoli powrócić do normalności.
Zniesiona cenzura daje nadzieję na
przepracowanie horroru wojny
przez sferę działalności kultury.
W głowie jednego z byłych jeńców
wojennych zrodził się pomysł na
dobitne zobrazowanie krzywd ja-
kich doświadczył jego naród – tak
powstaje postać Godzilli. Ishirō
Honda pracował przy usuwaniu gru-
zu w zniszczonym Tokio. W 1954
roku, po uzgodnieniu wspólnej
wersji potwora, dostał zielone
światło na wyreżyserowanie mon-
ster movie z przerośniętą jaszczurką
w roli głównej. Pierwotny film za-
pożyczał wiele z amerykańskiego
klasyka pt. ,,Bestia z głębokości
20.000 sążni”, który był sztandaro-
wym przykładem kina opartego na
efektach specjalnych. Oryginalna
,,Godzilla” była jednak bardziej
przerażającym obrazem wojny niż
przygodową opowieścią. Honda
pragnął uczynić z kreatury uosobie-

nie broni jądrowej jawiącej się jako
niewyobrażalne cierpienia, które lu-
dzie sami na siebie sprowadzili.
Pierwszy film kończy się śmiercią
potwora i odzyskaniem równowagi
przez ludzi. „Godzilla” z 1954 roku
to mroczna opowieść przedsta-
wiająca nie tylko destrukcyjną stro-
nę człowieka, lecz także jego siłę do
zjednoczenia się w obliczu tragedii.

Powrót bestii na ekrany był tylko
kwestią czasu. ,,Godzilla” przyjęła
się świetnie, a publiczność zaczęła
żywo rozwijać mit pradawnego po-
twora. Bezpośrednia kontynuacja
pt. ,,Godzilla kontratakuje” została
jednak chłodno przyjęta przez wi-
dzów jako mniej udana kalka po-
przedniego filmu. Z czasem porzu-
cono pierwotną ideę Godzilli jako
ważnej metafory wojny, a skupiono
się na czysto rozrywkowym aspek-
cie. Produkcje, w których jaszczur
walczył z kolejnymi, coraz to bar-
dziej abstrakcyjnymi przeciwnika-
mi były mniej poważnymi filmami.
Blake Meadowcroft z „The Subur-
ban Times” porównywał kolejne
filmy do wrestlingowych bijatyk.

Z czasem Godzilla zaczął być
przedstawiany jako pozytywna
postać. Dzielnie stawiała czoła in-
nym kreaturom – zmaterializowa-
nym efektom ludzkiej pychy – by
przywrócić dawny ład. Nasz po-
twór w filmach budził respekt, a
ludzcy bohaterowie, którzy w fil-
mach monster movie są mało istot-
ni, coraz częściej szukali sposobów,
by z nim koegzystować. Kiczowate
produkcje pokroju absurdalnego
„Syna Godzilli” przeplatały się z
poważniejszymi obrazami, jak
„Godzilla kontra Biollante” o pro-
ekologicznym wydźwięku. We
wszystkich produkcjach Godzilla
zaczął być przedstawiany jako
dobra siła, której człowiek niejed-
nokrotnie musi zaufać.

Przełomem okazała się interpre-
tacja Godzilli z 1998 roku w
reżyserii Rolanda Emmericha –

rozpoznawalnego reżysera kina ka-
tastroficznego. Amerykanie zdecy-
dowali się odciąć od dotychczaso-

wego wizerunku potwora. Co istot-
ne, pierwszy raz protagonista został
w całości wygenerowany kompute-

Grunt pod powstanie studia
przygotował disnejowski
renegat i legenda animacji

Don Bluth. Amerykanin był znies-
maczony pracą w „The Walt Disney
Company”, dlatego zebrał grupę po-
dobnie myślących animatorów i po-
wołał do życia „Don Bluth Produc-
tions”. Twórca „Pradawnego lądu”
zdążył dwukrotnie ogłosić bankruc-
two zanim nawiązał współpracę z
amerykańskim biznesmenem Morri-
sem Sullivanem i założył z nim
„Sullivan Bluth Studios”.

W trakcie prac nad „Amery-
kańską opowieścią” skuszone ofe-
rowanymi przez irlandzkie władze
ulgami podatkowymi studio prze-
niosło swoją siedzibę do Dublina. Z
inicjatywy Blutha w stołecznym
Ballyfermot College of Further
Education utworzono kierunek spod
znaku animacji. W 1995 roku jed-
nym z jego studentów został Tomm
Moore. W czasie studiów Moore’a
świat animacji przeszedł drastyczną
metamorfozę. „Sullivan Bluth Stu-
dios” upadło, srebrne ekrany podbił
„Król Lew”, a „Toy Story” okrzyk-

nięto pierwszym arcydziełem tech-
nologicznej rewolucji.

Większość rówieśników Irland-
czyka związała się z animacją
komputerową, on natomiast ma-
rzył o tworzeniu filmów rysunko-
wych takich jak „Złodziej z Bag-
dadu”. Po ukończeniu szkoły po-
wrócił do rodzinnego miasteczka
– Kilkenny, gdzie wraz z Norą
Twomey i Paulem Youngiem
założył „Cartoon Saloon”. Ich
pierwszym pełnometrażowym był
„Sekret księgi z Kells”. Film na
tle realiów współczesnego rynku
animacji wyglądał na przedsięw-
zięcie karkołomne. Niespieszna i
melancholijna opowieść o
młodym mnichu i średniowiecz-
nym zdobionym manuskrypcie
przedstawia się bardziej jako
obiekt zainteresowania twórców

„slow cinema”, niekoniecznie
przebój kina familijnego.

Film Moore’a nie aspirował do
miana drugiego „Króla Lwa”, dlate-
go mierny box office’owy wynik
nie wprowadził paniki do studia.
Produkcja odniosła sukces arty-
styczny. Doceniona została przez
krytyków, a pracownicy wielkich
firm producenckich pozazdrościli
animatorom z „Cartoon Saloon”
możliwości tworzenia sprzeci-
wiających się trendom autorskich
animacji.

„Sekret księgi z Kells” to este-
tyczny majstersztyk i dowód na to,
jak plastyczne jest medium animacji
rysunkowej, z czego zdawali sobie
sprawę irlandzcy twórcy. Projekty
scenerii zachwycają rozmaitością
używanych brył geometrycznych.
Wnętrze siedziby, jednego z prota-

gonistów, despotycznego opata Cel-
lacha spowito czernią, a ściany
ozdobiono w chaotyczne wzory.
Tymczasem pracownia jednego z
mnichów – brata Aidana – ze swoją
fantazyjną kompozycją celtyckich
splotów i węzłów przypomina ilu-
minowaną stronę wyjętą ze średnio-
wiecznego rękopisu. Zróżnicowanie
scenerii odzwierciedla konflikt mię-
dzy stąpającym twardo po ziemi
Cellachem a krzewiącym kreatyw-
ność i zachęcającym do poznawania
świata Aidanem.

Unikanie dosłowności i przekazy-
wanie treści za pomocą obrazu stało
się cechą wspólną wszystkich kolej-
nych produkcji „Cartoon Saloon”.
„Sekret księgi z Kells” zainicjował
nieformalną trylogię filmów inspi-
rowanych irlandzkimi podaniami i
mitami. „Sekrety morza” były

Nowa stolica animacjiStudio„cartoon Saloon”opiera się trendom pa-
nującym we współczesnej animacji i w dobie dominacji

komputerowych gigantów pokroju„Pixar Animation
Studios”, przemyca do głównego nurtu ducha klasycz-

nych produkcji rysunkowych. Stojący na czele studia
Tomm Moore zabrał widzów w podróż po zielonej wy-

spie i odkrył przed nimi niezwykły świat celtyckich mi-
tów i irlandzkiego folkloru.

Ewolucja Godzilli
rowo. Film nie zdobył przychylnoś-
ci fanów zawiedzonych źle napi-
saną historią – ogromny potwór ba-
wił się w nim w chowanego z woj-
skiem w sercu Nowego Jorku.
Trzeba jednak zaznaczyć, że w żad-
nej poprzedniej produkcji Godzilli
nie sportretowano w tak ludzki spo-
sób. Zakończenie tego filmu ociera
się o kicz, ale twórcy sprytnie wy-
wołują w widzach współczucie wo-
bec prehistorycznego stwora.

Bardziej udanym filmem okazał
się być amerykański reboot serii z
2014 roku. Zdawkowo przedsta-
wiony w nim potwór, owiany wręcz
tajemnicą, budzi grozę. Pomimo
nieciekawych ludzkich postaci, jest
to naprawdę widowiskowe i prze-
myślane dzieło, które nadaje Go-
dzilli mitycznej aury, typowej dla
przedstawień istot boskich.
Współczesne produkcje ze studia
„Warner Bros. Pictures” uczyniły z
Godzilli postać odbieraną podobnie
do kreacji superbohaterów. W tych
filmach kibicujemy potworowi, a
ludzie liczą na jego pomoc. Jest on
już integralną częścią świata przed-
stawionego, a nie anomalią.

Najbardziej rozpoznawalny po-
twór w historii kina przedstawiony
został widzom jako antybohater –
wypadkowa okrucieństwa i arogan-
cji. Z czasem rozpoznawalność po-
mogła nadać postaci pozytywny
wymiar, a później nawet aurę bo-
skości. Jej wizerunek ciągle ewolu-
uje i sami możemy być świadkami
kolejnego wcielenia Godzilli. W
obliczu postępujących zmian kli-
matycznych filmowcy przekonują,
że przynajmniej pradawna siła na-
tury, którą symbolizuje Godzilla,
jest na ten moment po naszej stro-
nie.

Kajetan IPCZYŃSKI

Przełomem okazała się interpretacja Godzilli
z 1998 roku w reżyserii Rolanda Emmericha –
rozpoznawalnego reżysera kina katastroficz-

nego. Amerykanie zdecydowali się odciąć od dotychczaso-
wego wizerunku potwora. Co istotne, pierwszy raz protago-
nista został w całości wygenerowany komputerowo.

Jedno ze starć Godzilli
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drugą pełnometrażową produkcją
studia. Animacja znalazła się w
oscarowej stawce, a kasowy sukces
dwukrotnie przebił wynik osiągnię-
ty przez pierwszą część serii. Był to
wielki sukces studia i ważny krok w
stronę ugruntowania pozycji marki
na rynku.

Punktem wyjścia „Sekretów mo-
rza” jest mit o silkie – kobietach po-
trafiących przybrać postać foki.
Jedną z nich jest kilkuletnia Saoirse.
Niema dziewczynka mieszka z bra-
tem i ojcem w latarni morskiej. Gdy
opiekun dzieci przechodzi kryzys
emocjonalny, podejmuje decyzję o
przeniesieniu młodych bohaterów
do mieszkającej w mieście babci.
Jednak jedno z dzieci nie chce
opuszczać domu, więc gdy tylko

dociera do miasteczka, opracowuje
plan ucieczki. Film Moore’a uchyla
drzwi do świata zamieszkanego
przez fantastyczne stworzenia. Elfy,
trolle, wiedźmy i olbrzymy są natu-
ralnym elementem świata przedsta-
wionego produkcji irlandzkiej wy-
twórni. Zamieszkują dziewicze tere-
ny, położone z dala od miejskiego
zgiełku, a ich obecność symbolizuje
wyjątkowość przyrody.

Myślenie proekologiczne domi-
nuje w siedzibie „Cartoon Saloon”.
Pobliska restauracja przygotowała
nawet wegańskie menu z myślą o
pracownikach studia. Moore zachę-
ca w swoich filmach do życia w
zgodzie z naturą i to ona ilustrowa-
na jest z największą fantazją i pie-
czołowitością. Feeria barw i

wyjątkowość kształtów animowa-
nych plenerów przypominają o
prawdziwym pięknie animacji.

Szacunek do przyrody i za-
miłowanie do klasycznej animacji
zbliżyły do siebie Tomma Moore’a i
jego kolegę ze szkolnej ławki, Ros-
sa Stewarta. Wspólnie zasiedli na

stołku reżysera „Sekretów wilczej
gromady” i domykając trylogię Ir-
landczyka, rozpoczęli nowy roz-
dział w historii studia. „Cartoon Sa-
loon” z biegiem czasu stało się roz-
poznawalną marką reprezentującą
nową jakość. Wytwórnia nawiązała
współpracę ze streamingowymi gi-

gantami i czasy finansowej niepew-
ności ma już za sobą. Młodzi ani-
matorzy przybywają tłumnie do sie-
dziby studia w Kilkenny głodni rea-
lizacji własnych historii. Jedno jest
pewne, stolicą animacji nie jest już
kalifornijski Burbank.

Remigiusz RÓŻAŃSKI
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Siedziba Cartoon Saloon jest miejscem produkcji wybitnych animacji

Świat Heleny Keller

„The Miracle Worker” to wyróżniona nagrodą Pulitzera inscenizacja sztuki teatralnej o Helenie i jej nauczycielce
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Helenie dużą ulgę, ale nie poprzes-
tała na nim. Zainspirowana Rag-
nhildą Kåta – głuchoniewidomą
Norweżką, która nauczyła się mó-
wić –Helena, postanowiła pójść w
jej ślady. Dotykając krtani i ust
osób mówiących, już kilkunastolet-
nia Keller, starała się powtórzyć
wibracje i drgania. Choć wydawane
przez nią dźwięki były znieksz-
tałcone, słowa i zdania pozostawały
całkowicie zrozumiałe, co otwo-
rzyło genialnej Helenie jeszcze wię-

cej nowych ścieżek rozwoju. Roz-
poczęła naukę języków: francuskie-
go, niemieckiego, greki i łaciny.
Nagrania jej publicznych przemó-
wień zapierają dech w piersiach.

Helena Keller, choć nie była
pierwszą osobą, która przezwy-
ciężyła trudności komunikacyjne
typowe dla swojej niepełnospraw-
ności, stała się symbolem i inspi-
racją nie tylko dla głuchoniewido-
mych. Na jej cześć powstała sztuka
teatralna „The Miracle Worker” au-

torstwa Williama Gibsona. Spektakl
został wyróżniony nagrodą Pulitze-
ra, przyznawaną wybitnym dziełom
w dziedzinie literatury pięknej,
dziennikarstwa i muzyki. Helena
Keller skończyła studia wyższe i pi-
sała książki. Była również akty-
wistką działającą na rzecz przyzna-
nia praw wyborczych kobietom. Jej
fascynujące życie i piękna postawa
sprawiły, że stała się natchnieniem
dla ludzi na całym świecie.

Michalina BRZUSKA

Osoby niewidome wytężają
słuch, a dla osób
niesłyszących głównym

narzędziem percepcji jest wzrok.
Głuchoślepota to natomiast nie-
pełnosprawność, która wymaga
ogromnego nakładu pracy i cierpli-
wości, a nawiązanie kontaktu ze
światem zewnętrznym to już ogrom-
ny sukces. Z perspektywy pełnos-
prawnego człowieka trudno sobie
wyobrazić rzeczywistość, zapomi-
nając o obrazach i dźwiękach. Przy-
zwyczajeni do takiego stanu rzeczy
nie potrafimy zrozumieć, że można
funkcjonować bez słuchu i wzroku.
Głuchoślepota powoduje, że pozna-
wanie świata przebiega w zupełnie
inny sposób. Mimo tego, że Helena
Keller straciła wzrok i słuch wsku-
tek choroby mając już około półtora
roku, musiała na nowo wybudować
sobie wyobrażenie otaczającej jej
rzeczywistości. W wieku siedmiu lat
dziewczyna rozpoczęła naukę pod
okiem Anny Sullivan, prywatnej
nauczycielki, absolwentki Perkins
Institution for the Blind w Bostonie.
Nauka polegała na wykreślaniu liter
na dłoni Heleny i powtarzaniu tej
czynności, do momentu, w którym
zrozumie komunikat. Przykładowo,
Anna Sullivan systematycznie pro-
wadziła ją do pompy wodnej, wyle-
wała na dłoń uczennicy krople
wody, po czym „pisała” sygnałami

dotykowymi słowo „woda”. To me-
toda Dr. Samuela Howe’a, amery-
kańskiego lekarza i pierwszego dy-
rektora Perkins School for the Blind.

Istnieje parę systemów komunika-
cji, którymi głuchoniewidomi mogą
się posługiwać. Jednym z nich jest
alfabet Lorma – na powierzchni
całej dłoni umownie porozmieszcza-
ne są litery, które wraz z konkretny-
mi znakami dotykowymi nabierają
znaczenia i tworzą słowa. Nie
byłoby to niczym skomplikowanym,
gdyby nie fakt, że niektórzy głucho-
niewidomi nie mają pojęcia o istnie-
niu słów, a tym bardziej liter. Takie
osoby nie nadają nazw rzeczom, czy
zjawiskom. Identyfikują je za po-
mocą dostępnych narzędzi – skoja-
rzeń dotykowych, konfiguracji uci-
sków na dłoni albo układów rąk z
języka migowego. Największym
osiągnięciem w kwestii edukacji
osoby głuchoniewidomej jest uświa-
domienie jej struktury klasycznego
języka i alfabetu.

Helena Keller była ciekawskim i
energicznym dzieckiem. Nawet
przed poznaniem alfabetu Lorma za
wszelką cenę próbowała komuniko-
wać się ze światem. Gryzła, biła i
płakała, nie potrafiąc wyarty-
kułować swoich myśli na zewnątrz.
Z biegiem czasu sama zaczęła two-
rzyć własny system komunikacji, na
przykład pokazywała, że jest jej
zimno, kiedy miała ochotę na loda.
Poznanie alfabetu Lorma przyniosło

Postrzeganie świata przez głuchoniewidomych to
„morze gęstej mgły”jak w swojej autobiografii napi-

sała Helena Keller – pisarka i działaczka społeczna,
która wzrok i słuch utraciła mając zaledwie kilkanaś-

cie miesięcy. radzenie sobie z codziennością przy
wykorzystaniu jedynie dotyku to nie lada wyczyn,

ale nawet ta trudność nie powstrzymała Heleny Kel-
ler przed nauką mówienia i pisania. Nic dziwnego
więc, że Mark Twain uznał ją (obok Napoleona) za

najbardziej interesującą osobistość swoich czasów.

Szacunek do przyrody i zamiłowanie do kla-
sycznej animacji zbliżyły do siebieTomma
Moore’a i jego kolegę ze szkolnej ławki,

Rossa Stewarta.
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Równie kultowe słowa, czyli
„Igrzyska olimpijskie
uważam za otwarte”, padną

23 lipca w Tokio. To właśnie Japonia
po raz drugi w swojej historii została
organizatorem największej sporto-
wej imprezy świata. Pierwszy raz
najlepsi sportowcy globu spotkali
się w Kraju Kwitnącej Wiśni w 1964
roku. Fenomenalny występ zaliczyli
wtedy reprezentanci Polski. Biało-
Czerwoni do kraju wrócili z 23 me-
dalami, w tym aż siedmioma złoty-
mi. Powtórzenie takiego wyniku
wydaje się nierealne. Realne jest
jednak, żeby start w Tokio był naj-
lepszym występem naszych zawod-
ników na letnich igrzyskach olimpij-
skich w XXI wieku. Do przebicia
wyniku z trzech ostatnich startów
naszej reprezentacji wystarczy zdo-
bycie 12 medali.

Mocne uderzenie

Przed zawodnikami, którzy wy-
startują na samym początku Ig-
rzysk, będzie stało jedno z kluczo-
wych zadań, czyli rozwiązanie wor-
ka z medalami. W Rio de Janeiro po
pierwszy krążek dla Polski sięgnął
Rafał Majka, który w kolarskim
wyścigu szosowym ze startu wspól-
nego wywalczył brąz. Dość krótko
na pierwszy medalowy występ cze-
kaliśmy w Londynie oraz Atenach –
w 2012 roku wicemistrzynią olim-
pijską została Sylwia Bogacka w
strzelectwie, a osiem lat wcześniej
dwa srebrne krążki jednego wieczo-
ra wywalczyła Otylia Jędrzejczak.
Zdecydowanie dłużej na pierwsze
podium czekaliśmy w 2008 roku.
Impreza w Pekinie została oficjalnie
otwarta 8 sierpnia. Natomiast po
pierwsze medale Polacy sięgnęli
dopiero 15 sierpnia. To właśnie tego
dnia po złoto pchnął Tomasz Ma-
jewski, a drugie miejsce zajęli szer-
mierze w szpadzie drużynowej.

W Tokio na pierwsze medale
szanse pojawiają się szybko. Już 24
lipca do walki przystąpią kolarze,
wśród których zobaczymy Michała
Kwiatkowskiego oraz Rafała Maj-
kę. To właśnie pierwszy z naszych
reprezentantów ma być liderem pol-
skiej ekipy. Mistrz świata z 2014
roku już na początku kwietnia w
rozmowie z Pawłem Gadzałą (ro-
wery.org) przyznawał, że start w
Tokio będzie dla niego bardzo istot-

ny: „Na podstawie doświadczeń
ostatnich lat wiem, że jeśli wszyst-
ko u mnie zagra w przygotowaniach
do samego Touru, to jestem w sta-
nie wyjechać z niego jeszcze sil-
niejszy. Kilka dni wypoczynku i
jestem w stanie wygrywać wyścigi.
W tym roku nie ma lepszej okazji
niż Igrzyska Olimpijskie. Będę sta-
rał się jak najlepiej przejechać Tour,
żeby w jak najlepszej formie poje-
chać do Tokio. To jest mój główny
cel”. Słowa naszego reprezentanta
są o tyle istotne, że z olimpijskiego
startu zdecydował się zrezygnować
m.in. Julian Alaphilippe, czyli ak-
tualny mistrz globu. Francuz ogłosił
bowiem, że jego celem na koniec
sezonu 2021 jest obrona tytułu
mistrza świata. Mimo braku tego
mocnego zawodnika, kandydatów
do podziału miejsc na olimpijskim
podium będzie wielu.

Jeśli wyścig nie ułoży się po myś-
li Michała Kwiatkowskiego, jego
niepowodzenie już dzień później
spróbuje powetować Katarzyna
Niewiadoma. Siódma zawodniczka
ostatnich mistrzostw globu i druga
kolarka Giro Rosa – najważniejsze-
go wyścigu etapowego dla kobiet
na świecie – będzie w gronie fawo-
rytek do podium. Polka wielokrot-
nie zapowiadała, że jej celem jest
medal olimpijski, a plan na obecny
sezon podporządkuje właśnie tej
imprezie. Dlatego też odpuści wal-
kę o różową koszulkę i triumf w
Giro Rosa. W Tokio będzie musiała
natomiast walczyć z holenderską
koalicją, która znów spróbuje cały
wyścig rozegrać zespołowo. Dla
Niewiadomej start w Japonii będzie
również szansą na poprawę wyniku
z Rio, gdzie zajęła szóste miejsce.
Miała wtedy 21 lat i jak po latach
powiedziała – była dziewczyną,
dziś jest kobietą. Bardzo możliwe,
że na medal.

Europejska ścieżka

Pierwszego dnia Igrzysk walkę o
medale i to w sensie dosłownym
rozpoczną szpadzistki. W tej spe-
cjalności zobaczymy aż trzy nasze
reprezentantki – Ewę Trzebińską,
Aleksandrę Jarecką oraz Renatę
Knapik-Miazgę. Pierwsza z tych za-
wodniczek na koncie ma indywi-
dualne srebro Mistrzostw Świata z
2017 roku. Każdą z naszych pań
stać na walkę o medal. Ich wielką
siłą są jednak nie tylko indywidual-

ne umiejętności, ale i ich połącze-
nie. Polki w zmaganiach drużyno-
wych wystąpią 27 lipca. Cel może
być tylko jeden – złoty medal. I nie,
w tych słowach nie ma żadnej prze-
sady.

Nasze zawodniczki to numer dwa
w światowym rankingu. To także
mistrzynie Europy z 2019 roku, któ-
re przed dwoma laty zaliczyły nie-
malże sezon marzeń – wygrywały
wszystko, ale przez problemy zdro-
wotne poległy podczas Mistrzostw
Świata. W tym sezonie, gdy rywali-
zacja wreszcie wróciła, Biało-Czer-

wone potwierdziły, że nie przespały
pandemicznej przerwy. W finale za-
wodów Pucharu Świata w Kazaniu
pokonały Koreanki w sposób niepo-
zostawiający najmniejszych wątpli-
wości – wygrały 45:24. Na Igrzys-
kach jednak trudny będzie każdy
mecz. W Tokio pojawi się bowiem
jedynie osiem zespołów. Z uwagi na
wysokie miejsce w rankingu Polki
czekają walki, które można określić
mianem „europejskiej ścieżki”. Naj-
pierw trafią na Estonki, następnie,
jeśli wygrają, spotkają się z Rosjan-
kami lub Włoszkami.

Chińskie łokcie
Wioślarstwo powinno być konku-

rencją, która przyniesie Polakom
kilka medali. Nadzieje na poprawie-
nie wyników z ostatnich igrzysk są
duże. W Londynie był brąz wyrwa-
ny przez dwójkę podwójną kobiet,
w Rio dwa medale pań – złoto
dwójki podwójnej oraz brąz czwór-
ki podwójnej. Do Tokio Biało-Czer-
woni polecą jako ekipa, która na
ostatnich mistrzostwach globu wy-
walczyła aż cztery krążki. Najlepsi
okazali się wtedy panowie rywali-
zujący w czwórkach bez sternika.
Po srebra sięgnęły czwórki podwój-
ne kobiet i mężczyzn. Na naj-
niższym stopniu podium stanęli Mi-
rosław Ziętarski i Mateusz Biskup,
którzy rywalizowali w wyścigu
dwójek podwójnych.

Jeśli którąś z czterech wspomina-
nych konkurencji jeszcze przed kil-
koma tygodniami można było
określić wielką medalową szansą,
to czwórkę podwójną kobiet. Panie
od 2017 roku nie schodziły bowiem
z podium mistrzostw globu – dwu-
krotnie były drugie, a w 2018 roku
wygrały zdecydowanie. Obecnie
jednak, po zdrowotnych perturba-
cjach, trudno określić, na co

„The Games must go on”– takie słowa w 1972 roku pod-
czas igrzysk w Monachium wypowiedział Avery Brundage,
czyli ówczesny szef Międzynarodowego Komitetu Olimpij-

skiego. To krótkie zdanie było reakcją na zamach terrory-
styczny, który miał miejsce podczas tej imprezy. Teraz, na

kilka tygodni przed rozpoczęciem XXXii Letnich igrzysk
Olimpijskich, można byłoby użyć tego samego wyrażenia.
Mimo pandemii koronawirusa, która wpłynęła na losy mi-

lionów ludzi, ogień olimpijski znów zapłonie.

Spóźnione japońskie starcie

Pierwszego dnia Igrzysk walkę o medale i to w
sensie dosłownym rozpoczną szpadzistki.W
tej specjalności zobaczymy aż trzy nasze re-

prezentantki – EwęTrzebińską, Aleksandrę Jarecką oraz Re-
natę Knapik-Miazgę. Pierwsza z tych zawodniczek na koncie
ma indywidualne srebro Mistrzostw Świata z 2017 roku.
Każdą z naszych pań stać na walkę o medal. Ich wielką siłą
są jednak nie tylko indywidualne umiejętności, ale i ich
połączenie. Polki w zmaganiach drużynowych wystąpią 27
lipca. Cel może być tylko jeden – złoty medal. I nie, w tych
słowach nie ma żadnej przesady.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się 23 lipca
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dokładnie stać nasze reprezentantki.
Ostatni start podczas zawodów Pu-
charu Świata, będący zarazem
ostatnim sprawdzianem przed Ig-
rzyskami, przyniósł im trzecie
miejsce. Polki przegrały z Niemka-
mi oraz Włoszkami. Na starcie za-
brakło jednak Chinek – czyli ekipy,
która ostro zaczęła rozpychać się
łokciami w tej konkurencji. Chinki
nie tylko sięgnęły po złoto Mist-
rzostw Świata w 2019 roku, ale też
kiedy pojawiły się w Europie, zde-
klasowały resztę stawki. Podczas
majowych zawodów Pucharu Świa-
ta zwyciężyły z przewagą ponad
czterech sekund.

Z problemami zmagali się także
panowie, na których liczymy w aż
trzech konkurencjach. Dobrym pro-
gnostykiem mogą być jednak wyni-
ki, które Polacy uzyskali w ostatnim
czerwcowym starcie. Po złoto za-
wodów Pucharu Świata sięgnęła
dwójka podwójna, a brąz wywal-
czyła czwórka bez sternika.

Dziewczyny Kryka

Tomasz Kryk to w naszym spor-
cie trener-legenda, który z kajakar-
kami osiągnął niemalże wszystko.
Do pełni szczęścia naszym zawod-
niczkom, jak i całej dyscyplinie bra-
kuje olimpijskiego złota. O to bę-
dzie niezwykle trudno, ale szykuje
się ostra walka o podium. Pierwszy-
mi rozegranymi konkurencjami pań
będą te, które w 2016 roku przy-
niosły naszej drużynie medale. O
kolejny olimpijski krążek powalczy
Marta Walczykiewicz. Specjali-
zująca się w rywalizacji jedynek na
dystansie 200 metrów Polka to
obecna wicemistrzyni świata oraz
brązowa medalistka tegorocznych
Mistrzostw Europy. Przed pięcioma
laty nasza reprezentantka uległa je-
dynie Lisie Carrington. To właśnie
wspominana Nowozelandka ma być
największą gwiazdą kobiecych ka-
jaków w Tokio. Carrington nie tyl-
ko od 2011 roku nieprzerwanie wy-
grywa wyścig sprinterski na każdej
mistrzowskiej imprezie, ale zaczęła
również sięgać po medale na dys-
tansie 500 metrów. Do Japonii chce
lecieć po cztery krążki. To właśnie
ona oraz Dunka, Emma Jorgensen,
która w tym sezonie wyraźnie wy-
grała zawody Pucharu Świata oraz
Mistrzostw Europy, będą głównymi
rywalkami Marty Walczykiewicz.

Tego samego dnia, co wyścigi
sprinterskie, rozegrany zostanie fi-
nał rywalizacji kobiet w dwójkach
na 500 metrów. W tej konkurencji
Polki na olimpijskim podium stają
nieprzerwanie od 2000 roku. Tym
razem o medale będzie jeszcze trud-
niej – zmiany w olimpijskich prze-
pisach spowodowały, że najsilniej-
sze reprezentacje będą mogły wy-
stawić aż dwie osady. Nie stawia to
jednak naszych pań na straconej po-
zycji – Karolina Naja i Anna
Puławska to bowiem aktualne wice-
mistrzynie świata oraz wicemistrzy-
nie Europy, które drugi z krążków
wywalczyły na początku czerwca w
Poznaniu. Polki uległy jedynie Wę-
gierkom, a pokonały mocne osady

Białorusinek – mistrzyń globu z
2019 roku – oraz Niemek. W Tokio
wśród faworytów będą też Nowoze-
landki oraz druga osada Węgier.
Największą zagadką będzie występ
tych pierwszych, które zbudują osa-
dę z Caitlin Regal i Lisy Carring-
ton. Panie razem w 2018 roku wy-
walczyły wicemistrzostwo świata.
Tym razem jednak Carrington w fi-
nale dwójki popłynie krótko po fi-
nale K1 200 m i ceremonii medalo-
wej.

Węgierki, Białorusinki, Nowoze-
landki, Niemki i Polki wielki bój o
medale powinny stoczyć również w
wyścigu czwórek. To konkurencja,
która dla naszych reprezentantek na
igrzyskach od lat była niezwykle
pechowa – w 2004, 2008 i 2012
roku Biało-Czerwone zajmowały
czwarte lokaty, w 2016 roku sensa-
cyjnie nie awansowały do olimpij-
skiego finału. W ostatnich dwóch
sezonach Polki nieprzerwanie jedy-
nak zdobywały krążki w tej konku-
rencji – są trzecią osadą Mistrzostw
Świata z 2018 oraz 2019 roku. Na
niedawnych Mistrzostwa Europy, w
składzie bez Karoliny Naji, sięgnęły
po czwarte miejsce. I oby to pecho-
we, czwarte miejsce, było ostatnim
w tym roku.

Czeski rewanż

Igrzyska to wielkie emocje, nie-
zwykłe tempo rywalizacji i masa
dyscyplin. Królową sportu nazywa-
na jest jednak lekkoatletyka. To
dyscyplina, w której nasi reprezen-
tanci podczas dwóch ostatnich edy-
cji mistrzostw globu sięgali kolejno
po osiem oraz sześć medali. Powtó-
rzenie takiego wyniku w Tokio
byłoby wielkim sukcesem, kandy-
datów do krążków i to tych z naj-
cenniejszego kruszcu nie brakuje.
Liderami światowych list w konku-
rencjach technicznych są Paweł Faj-
dek w rzucie młotem oraz Maria
Andrejczyk w rzucie oszczepem.
Polak, w trudnych warunkach i
walcząc z mokrym kołem, w Cho-
rzowie rzucił niemalże 83 metry.
Trenowany przez mistrza olimpij-
skiego z 2000 roku – Szymona
Ziółkowskiego – zawodnik naj-
większe problemy może mieć jed-
nak nie z rywalami, ale z olimpij-
skimi kwalifikacjami. Tych nie
przebrnął aż dwukrotnie – w Lon-
dynie oraz Rio de Janeiro. W 2016
roku na olimpijskim podium w tej
konkurencji stanął natomiast Woj-
tek Nowicki. To lekkoatleta o nie-
zwykłej skuteczności – od 2015
roku na każdej mistrzowskiej im-
prezie, poczynając od mistrzostw
świata, igrzysk olimpijskich przez
mistrzostwa Europy, staje na po-
dium. Obu naszych młociarzy stać
na bardzo dalekie rzuty. Takie za-
prezentowali w tym sezonie jednak
również Amerykanie – aż czterech
sportowców z tego państwa posłało
młot na ponad 78 metrów. Najbar-
dziej stawkę „postraszył” Rudy
Winkler, który uzyskał odległość
82,71 m.

Rzut młotem to również konku-
rencja, w której dobrze powinny

spisać się Biało-Czerwone na czele
z powracającą po długiej przerwie
Anitą Włodarczyk. Rekordzistka
świata i dwukrotna mistrzyni olim-
pijska nie zaprezentowała jednak
jeszcze wysokiej formy. Na listach
światowych nie ma jej w pierwszej
dziesiątce. Niemniej należy mieć
nadzieję, że szczyt obecnych możli-
wości gwiazda naszego sportu po-
każe w Tokio. W olimpijskim finale
nie powinna być osamotniona –
prawdopodobnie będą jej towarzy-
szyły dwie medalistki MŚ, kolejno
z 2017 i 2019 roku, czyli Malwina
Kopron i Joanna Fiodorow. Pierw-
sza z tych zawodniczek w tym sezo-
nie młot posłała już na ponad 75
metrów. W damskiej rywalizacji
również najdalsze rzuty oddały do-
tychczas Amerykanki – aż cztery

najlepsze wyniki należą właśnie do
nich.

Marysia Andrejczyk to kobieta,
która w Japonii będzie chciała wy-
równać rachunki. Przed pięcioma
laty, jako młodziutka zawodniczka,
Polka w eliminacjach rzutu oszcze-
pem oddała fantastyczną próbę na
ponad 67 metrów. W finale również
rzucała daleko, ale do medalu za-
brakło… 3 centymetrów. Brąz trafił
zamiast do polskich, to do czeskich
rąk. O włos lepsza była Barbora
Špotáková – rekordzistka globu i
wielka idolka Andrejczyk. W kolej-
nych sezonach, po zdrowotnych
problemach, Polka nieco zniknęła z
rywalizacji. Wróciła jednak z hu-
kiem. W chorwackim Splitcie nie
tylko pierwszy raz w karierze poko-
nała utytułowaną Czeszkę, która w
tym sezonie rzuca słabo, ale była
również bliska pobicia rekordu
świata. Andrejczyk oszczep posłała
na odległość 71,40 m. Lepszego
wyniku nie uzyskała żadna zawod-
niczka od 2011 roku! 25-latka w Ja-
ponii będzie chciała więc poweto-
wać sobie start w Brazylii – może
zrobić to podwójnie, zdobyć złoto i
pobić rekord globu.

Wybiegać medal

Polacy swoich szans będą szukać
również w pozostałych konkuren-
cjach technicznych. Obok Marysi
Andrejczyk w rzucie oszczepem po-
walczy Marcin Krukowski. Polak,
który w tym sezonie rzucił już po-
nad 89 metrów, będzie jednym z
kilku kandydatów do podium. Złoto
wydaje się być jednak zarezerwo-
wane dla Niemca, Johannesa Vette-
ra, który regularnie posyła oszczep
poza granice 90 metrów i jest coraz

bliżej rekordu świata z 1996 roku
(Jan Železný – 98,48 m). Liderem
europejskich tabel w pchnięciu
kulą, który będzie chciał zagrozić
Amerykanom, jest Michał Haratyk.
Polak w tym sezonie posłał kulę
bardzo daleko, bo na ponad 22 met-
ry. Poza tą granicę pchało również
trzech zawodników zza oceanu, na
czele z Ryanem Crouserem, który
ustanowił nowy rekord świata –
23,37m! W skoku o tyczce powal-
czy także Piotr Lisek – brązowy
medalista ostatnich mistrzostw glo-
bu.

Z uwagą będziemy również
spoglądać na bieżnię, na której zo-
baczymy m.in. Aniołki Matusiń-
skiego. Zwana tak, od nazwiska tre-
nera kadry, sztafeta 4x400 metrów
kobiet chce w Tokio zdobyć medal.

Panie, na czele z Justyną Święty-Er-
setic, mają już dwa krążki mist-
rzostw globu. Są także aktualnymi
mistrzyniami Europy. W tym sezo-
nie, mimo problemów zdrowotnych
czołowych zawodniczek, czyli Pat-
rycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej,
Igi Baumgart-Witan i Anny Kiełba-
sińskiej, Polki zajęły drugie miejsce
podczas Mistrzostw Świata Sztafet.
Wygrały również bieg sztafetowy w
ramach Drużynowych Mistrzostw
Europy. Aniołki to drużyna, którą
zbudowały sukcesy, ale i porażki –
w Moskwie w 2013 roku dziewczy-
ny nie awansowały do finału, dwa
lata później w Pekinie zgubiły
pałeczkę, w Rio pobiegły zwyczaj-
nie słabo. Od tego czasu napisały
jednak piękną historię, która ma
mieć swój kolejny, olimpijski roz-
dział. Siła Polek tkwi w szerokiej
kadrze. W tym roku fantastyczną
formę pokazała już 23-letnia Nata-
lia Kaczmarek. Młodzieżowa mist-
rzyni Europy o ponad sekundę po-
prawiła swój rekord życiowy. Do
zespołu płynnie weszła też Kornelia
Lesiewicz – 17-latka, która zimą
pobiegła najszybciej w historii eu-
ropejskich startów zawodniczek
U18 w hali.

Obok sztafety 4x400 m kobiet
powalczy także sztafeta mieszana,
złożona z dwóch zawodników i
dwóch zawodniczek. Zarówno pa-
nie, jaki i panowie pokazali, że będą
gotowi do rywalizacji. Na bieżni
swojej medalowej szansy poszukają
także średniodystansowcy. Meda-
listą ostatnich mistrzostw globu jest
Marcin Lewandowski, który rywali-
zuje na 1500 metrów. O krążku ma-
rzy także będący odkryciem tego
sezonu, Patryk Dobek. Płotkarz,

który w 2015 roku biegał w finale
Mistrzostw Świata, rozpoczął starty
na dystansie 800 metrów. Najpierw
wygrał Halowe Mistrzostwa Polski,
później Halowe Mistrzostwa Euro-
py. W sezonie letnim najpierw wy-
walczył minimum olimpijskie, a pó-
źniej dokonał niemożliwego na Me-
moriale Kusocińskiego. W bardzo
mocnej stawce wygrał z czasem
1:43.73, który jest najlepszym wy-
nikiem w tym roku na świecie (stan
na 21.06.2021).

Głód debiutanta i złota

Wygranie kwalifikacji olimpij-
skich w koszykówce 3x3 trener pol-
skiej reprezentacji określił mianem
zrobienia pierwszego kroku w stro-
nę olimpijskiego złota. Nasi zawod-
nicy, którzy wystąpią w nowej kon-
kurencji na igrzyskach, to brązowi
medaliści ostatnich mistrzostw glo-
bu. Bilet do Tokio zapewnili sobie
w bardzo dobrym stylu, a w Japonii
spotka się jedynie osiem zespołów,
co gwarantuje wielkie emocje.

Na takie liczyć będziemy także
w wykonaniu Doroty Borowskiej.
25-latka specjalizuje się w kana-
dyjkarskim sprincie na dystansie
200 metrów. To szósta zawodnicz-
ka ostatnich mistrzostw globu, ale
również obecna mistrzyni Europy,
która na początku czerwca w Poz-
naniu zdeklasowała rywalki. Do
Tokio, jak sama mówiła, jedzie po
złoto.

W nowej olimpijskiej dyscypli-
nie, czyli wspinaczce sportowej po-
walczy Aleksandra Mirosław. Polka
to aktualna mistrzyni świata oraz
była rekordzistka globu we wspi-
naczce na czas. Niestety, w Japonii
zamiast tej konkurencji rozegrany
zostanie trójbój, do którego zalicza-
ne będą również bouldering i pro-
wadzenie – w tych nasza zawod-
niczka się nie specjalizuje. Wygrana
w ukochanej konkurencji, przy od-
robinie szczęścia, może jednak dać
liczbę punktów gwarantującą me-
dal. Pierwszy raz w historii wystę-
pów polskiej reprezentacji na ig-
rzyskach zobaczymy także panie w
taekwondo. Aleksandra Kowalczuk
to wicemistrzyni Europy, a Patrycja
Adamkiewicz w wielkim stylu wy-
grała olimpijskie kwalifikacje, w
decydującej walce pokonując ry-
walkę 32:0.

Faworytami do złota będą
niewątpliwie siatkarze. To mistrzo-
wie świata z 2014 oraz 2018 roku,
którzy wielokrotnie demonstrowali
swoją moc. Jeśli przysłowie „do
trzech razy sztuka” ma się spraw-
dzić, to właśnie w ich przypadku.
W 2012 i 2016 roku Polacy odpada-
li bowiem w meczach ćwierćfi-
nałowych. Gdy przejdą przez tę
fazę rywalizacji, odetchniemy z
ulgą. Szans na medale należy szu-
kać również w pozostałych sportach
walki, a także w tenisie. Wszak Iga
Świątek nie tylko marzy o medalu,
ale wie jak go zdobyć – to młod-
zieżowa mistrzyni olimpijska z
2018 roku.

The Games must start!
Aleksandra KONIECZNA

Igrzyska to wielkie emocje, niezwykłe tempo
rywalizacji i masa dyscyplin. Królową sportu
nazywana jest jednak lekkoatletyka.To dyscy-

plina, w której nasi reprezentanci podczas dwóch ostatnich
edycji mistrzostw globu sięgali kolejno po osiem oraz sześć
medali. Powtórzenie takiego wyniku wTokio byłoby wiel-
kim sukcesem, kandydatów do krążków i to tych z najcen-
niejszego kruszcu nie brakuje.
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w kraju, który dopiero co
otrząsnął się z lat zabo-
rów i wojny polsko-bol-

szewickiej, pomysł na ry-
walizację z wykorzysta-

niem automobili mógł
wydawać się absurdalny.

wszak ani pojazdów nie
było zbyt wiele, ani drogi

nie zachęcały do pod-
róży. Mimo to entuzjaści

motorsportu zdecydowa-
li się podjąć wyzwanie.

100 lat temu narodził się
rajd Polski.

Pomimo tej okrągłej roczni-
cy, w tym roku będziemy
świadkami dopiero 77.

edycji zawodów. Kilka lat wypadło
z powodu wojny, swoją cegiełkę
dołożyli komuniści, kryzys gospo-
darczy, a w zeszłym roku pandemia
COVID-19, przez którą rajd został
odwołany. Chociaż kilka lat „zgu-
biło się”, długa tradycja najważnie-
jszej rajdowej imprezy w naszym
kraju czyni ją drugą najstarszą na
świecie (lub trzecią, jeżeli uwzględ-
niać nieistniejący już Österreichis-
che Alpenfahrt).

Pionierzy i szpiedzy

21 czerwca 1921 roku sześć załóg
zdecydowało się wyruszyć na trasę
Warszawa-Białowieża-Warszawa.
Była to pierwsza impreza sportowo-
turystyczna, jak wtedy się to okreś-
lało, zorganizowana przez Automo-
bilklub Polski. Triumf odniósł Tade-
usz Heyne, jadący samochodem
marki Dodge, zostając tym samym
zwycięzcą pierwszego Raidu Samo-
chodowego (pisownia oryginalna).
Zawody okazały się na tyle dużym
sukcesem, że rok później na starcie
pojawili się pierwsi zagraniczni
uczestnicy, pokonujący krajowych
kierowców. Przełomowa była trze-
cia edycja, kiedy to organizatorzy
po raz pierwszy zdecydowali się
wytyczyć trasę przekraczającą 2000
kilometrów (pierwsze dwie imprezy
to „zaledwie” około 600 i 900 kilo-
metrów). Tym samym polski rajd
stał się zmaganiami na ówczesne
czasy imponującymi.

To, jak w tamtych czasach wy-
glądały rajdy, dobrze pokazuje
anegdota o Wilhelmie i Janie Rip-
perze, przedwojennych legendach
polskiego motorsportu, przywołana
przez Grzegorza Chmielewskiego w
książce „Uśmiechnięte rajdy”. Star-

tując w szóstej edycji imprezy,
załoga zaczęła mieć problemy z
przegrzewającym się silnikiem.
Jako że za zatrzymanie się przyzna-
wane były punkty karne (wtedy ry-
walizacja była sprawdzianem wy-
trzymałości zawodników i maszy-
ny), Jan wymienił świece zapłono-
we w Lancii w czasie jazdy. To jed-
nak nie rozwiązało problemu. Pola-
cy spróbowali przechytrzyć sę-
dziów, schładzając silnik poprzez
wlanie do niego piwa zamiast wody.
Ostatecznie jednak arbitrzy uznali,
że skoro głównym składnikiem
złocistego trunku jest woda, to
punkty karne i tak się należą.

W 1929 impreza pierwszy raz
opuściła polskie granice, zahaczając
o Czechosłowację i Niemcy. Rok pó-
źniej organizatorzy wpadli jednak na
jeden z gorszych pomysłów – uzna-
no, że samochody najlepiej podzielić
nie według ich osiągów, lecz… ceny.
Tym sposobem trzy klasy w tamtej
edycji to auta popularne (do 1500
dolarów), turystyczne (do 3000) i lu-
ksusowe. Był to pomysł na tyle nie-
trafiony, że już w kolejnej odsłonie
zawodów z niego zrezygnowano.
Miało to miejsce dopiero w 1937
roku, gdyż w latach wcześniejszych
rywalizację uniemożliwił wielki kry-
zys gospodarczy. Dodano próby
sportowe (przypominające znane

dzisiaj odcinki specjalne), a także
wyzwania, takie jak chociażby roz-
ruch silnika na czas. W latach 1937-
1938 na starcie pojawiło się sporo
załóg z III Rzeszy (w ostatnim roku
przed wojną było to aż 25 samocho-
dów na 62). Prawdopodobnie walka
z rywalami nie była ich głównym za-
daniem, a rajd objeżdżający sporą
część polskiego terytorium pozwalał
rozpoznać stan dróg i rozmieszczenie
obiektów. Ostatni rajd w okresie
międzywojennym odbył się w dniach
10-18 lipca 1939. Zwyciężył Włoch
Renato Ghisalba.

Rozrywka sprzeczna
z ideami socjalizmu

Już w 1946 roku, nieco ponad rok
po zakończeniu działań wojennych,
aż 71 załóg stanęło na starcie Raidu
Samochodowego Automobilklubu

Polskiego. Nie nadano mu numera-
cji kontynuującej przedwojenną tra-
dycję, dlatego też dziś nie jest on
zaliczany w poczet imprez określa-
nych mianem Rajdu Polski. Tak
szybka organizacja pokazuje, jak
duży był głód sportowej rywalizacji.
Oficjalnie historia najważniejszych
rajdowych zmagań w naszym kraju
została reaktywowana rok później.
Trasa 13. edycji była objazdem po
Ziemiach Odzyskanych, Śląsku i
centralnej Polsce. Nowe władze nie
patrzyły na sporty motorowe zbyt
przychylnie. O ile udało się jeszcze
zorganizować zawody w 1948 roku,
to jednak przez kolejnych pięć lat
ich przyszłość stała pod znakiem za-
pytania. Reglamentacja paliwa i
ograniczenia w posiadaniu pojaz-
dów przez osoby prywatne nie
sprzyjały rozwojowi rajdów.

Zmiana nastąpiła dopiero w cza-
sie odwilży po śmierci Józefa Stali-
na. W 1954 roku rajd powrócił. Or-
ganizatorzy musieli jednak wyko-
nać ideologiczną gimnastykę, by
władze zezwoliły na zorganizowa-
nie wydarzenia. Rywalizacja koń-
czyła się więc 22 lipca, czyli w ko-
munistyczne święto odrodzenia Pol-
ski, a udział w niej mogli brać jedy-
nie kierowcy zawodowi, pro-
wadzący służbowe samochody
(uczestnictwo w zawodach miało
być formą podnoszenia umiejętnoś-
ci). Wymogi zostały spełnione i
zmagania wróciły na dobre. W 1960
impreza przyjęła nazwę Rajd Pol-
ski, pod którą znamy ją dzisiaj.
Stała się również rundą cyklu mist-
rzostw Europy.

Od tego momentu, poza czterolet-
nią przerwą spowodowaną stanem
wojennym i jego konsekwencjami,
zawodnicy co roku startują w kolej-
nych edycjach. Zmieniała się za to
lokalizacja – rajd początkowo odby-
wał się w okolicach Krakowa, pó-
źniej przeniósł się na dolnośląskie
asfalty w okolicach Wrocławia. W
1998 wrócił do Małopolski, by po
dwóch latach ponownie pojawić się
na zachodzie kraju, tym razem w
pobliżu Kłodzka. Ostatnia przepro-
wadzka to rok 2005 i początek wal-
ki na mazurskich szutrach z bazą w
Mikołajkach.

Gdy w 1973 roku rozpoczęto ry-
walizację o rajdowe mistrzostwo
świata, uznano, że Rajd Polski
zasługuje na miejsce w kalendarzu.
Impreza przeszła do legendy, ponie-
waż na 65 załóg, które wystarto-
wały, metę osiągnęły zaledwie trzy.
Nasze sztandarowe zawody wy-
padły z najważniejszego cyklu za-
ledwie po roku. Wrócić udało się do
niego dopiero po 36 latach. Ponow-
nie był to jednorazowy udział w ka-
lendarzu WRC. Na dłużej w mist-
rzostwach świata Rajd Polski za-
gościł w latach 2014-2017. Pomimo
entuzjazmu zawodników nasza im-
preza po raz kolejny została wy-
kreślona z kalendarza – po części
przez brak odpowiednich sponso-
rów, a po części przez problemy z
zapanowaniem nad kibicami.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja
była częścią Rajdowych Mistrzostw
Europy – cyklu, w którym Rajd
Polski, z przerwami na mistrzostwa
świata, gości już od wielu lat.
I choć do Mikołajek nie zjechała
światowa czołówka, to bez wątpie-
nia mazurskie szutry ponownie do-
starczyły wielu emocjonujących
momentów. Dopisały tym samym
kolejne strony historii sztandarowej
imprezy polskiego motorsportu.

Rafał WANDZIOCH
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Już w 1946 roku, nieco ponad rok po zakończe-
niu działań wojennych, aż 71 załóg stanęło na
starcie Raidu Samochodowego Automobilklu-

bu Polskiego. Nie nadano mu numeracji kontynuującej
przedwojenną tradycję, dlatego też dziś nie jest on zaliczany
w poczet imprez określanych mianem Rajdu Polski.Tak szyb-
ka organizacja pokazuje, jak duży był głód sportowej rywali-
zacji.

Kręte drogi

Thierry Neuville zwyciężył w 2017 roku


