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Debatę na temat inflacji
powinniśmy zacząć od

500 plus. To powszechnie
znany program socjalny,

a więc i przytoczony
przykład powinien być

klarowny. Otóż 500 plus
jeszcze w 2016 roku, gdy

na wiosnę program
wchodził w życie, warte

było 500 zł. Jednak infla-
cja w ciągu 5 lat sprawiła,

że za to samo 500 plus
dziś kupimy tyle, ile w

2016 roku za zakupy war-
te 434 zł. 13% siły na-

bywczej pięćsetzłotówki
po prostu wyparowało. I

to jest inflacja.

Mało inflacyjnych
przykładów? Proszę,
oto kolejny. Znany

branżowy portal biznesowy – mo-
ney.pl – na którego dane powołuję
się wyżej, podane cyferki opubliko-
wał we wrześniu 2021 roku. Jednak
o galopującej inflacji pisał już w
marcu 2021 roku. W artykule poda-
je, że 500 plus warte jest 445
złotych. Oznacza to wprost, że w
ciągu tylko sześciu miesięcy warto-
ść wsparcia ekonomicznego z flago-
wego programu PiS zmalała o 11 zł.

W mediach temat inflacji od kil-
ku miesięcy jest jednym z
wiodących, jednak dane z początku
października, odwołujące się do in-
flacji z września 2021, były praw-
dziwą bombą. Okazało się bowiem,
że w zaledwie rok ceny podsko-
czyły średnio o 5,8%. Tak źle nie
było od 20 lat. Dokładniej od
czerwca 2001, gdy wskaźnik za-
trzymał się na 6,2%. Średnia infla-
cja w Unii Europejskiej wzrosła co
prawda z 2,5% w lipcu 2021 do
3,2% w sierpniu 2021, jednak już
wówczas musieliśmy mierzyć się z
inflacją na poziomie 3,9%.

W końcu wzrost ukrytego podat-
ku stał się zauważalny, a wręcz rzu-
cający w oczy nawet w wypadku lu-
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Opanowani, charyzmatyczni, czarujący. Skupieni na celu, do które-
go potrafią dojść za wszelką cenę. Psychopaci posiadają jedno

z najbardziej intrygujących zaburzeń osobowości, które
do niedawna postrzegaliśmy jako zachowania groźne dla

społeczeństwa. Kim są, skąd się biorą i czy każdy z nich
to potencjalny morderca?

Włodi4444, to postać utożsamiana z kulinarnym i kolorowym conten-
tem na Instagramie. Grafik, twórca internetowy oraz wielki fan
tańca i pozytywnej energii. W rozmowie z naszym
dziennikarzem Włodi Włodarczyk opowiada o tym,
jak autorskie koncepty mogą stać się sposobem na życie.
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dzi, którzy mediów branżowych nie
czytają. Wystarczy pójść do sklepu,
żeby przekonać się, że nawet 20 zł
nie starcza już na podstawowe za-
kupy śniadaniowe dla dwojga.
Drożeje jednak wszystko, a nie tyl-
ko żywność. Szczególnie drogie
stało się paliwo. Na początku paź-
dziernika internet obiegło zdjęcie,
na którym radny Częstochowy Se-
bastian Trzeszkowski porównuje
dwa paragony z tej samej stacji pa-
liw – z października 2021 oraz z
października 2020. Choć paliwa na-
lał niemal dokładnie tyle samo w
obu przypadkach (około 54 litry),
zapłacił 300 zł wobec 222 zł rok
temu.

Co jednak jest motorem napędo-
wym inflacji? Samo 5,8% wzrostu
robi wrażenie, ale to średnia, a war-
tości odnoszące się do konkretnych
produktów mogą znacznie od niej
odbiegać. Żywność znalazła się w
tym wypadku pod średnią z ogól-
nym wynikiem 4,4% wzrostu. Im-

petu trendowi inflacyjnemu nadaje
przede wszystkim energia, która
zdrożała o 7,2%, a także paliwa
droższe o 28,6%. Ten ostatni
wskaźnik jest szczególnie niebez-
pieczny, ponieważ wyższe ceny pa-
liw zawsze doprowadzają do
drożyzny towarów. Drożejący trans-
port sklepy odbijają sobie wyższą
ceną.

Choć wydawać by się mogło, że
inflacja dokucza wszystkim, jest
grupa osób, którą cieszy – rząd Ma-
teusza Morawieckiego. Wyższa in-
flacja przyczynia się do większych
wpływów do budżetu, chociażby z
podatku VAT. Dlatego też zwana
jest „ukrytym podatkiem”. Jeszcze
przed pandemią 2020 roku portal
money.pl opublikował artykuł do-
tyczący inflacji, w którym po-
woływał się na ekonomistę Ireneu-
sza Jabłońskiego z Centrum im.
Adama Smitha. W lutym 2020 roku
inflacja oscylowała wokoło 4%, a
Jabłoński już wówczas wskazywał,

że wskaźnik ponad tę wartość może
zapewnić zwiększone wpływy do
budżetu. O ile? Mowa nawet o kil-
ku dodatkowych miliardach w
budżecie państwa w skali roku.

– Dla gospodarstw domowych in-
flacja ma tę cechę, że redukuje siłę
nabywczą z trudem zarabianych
pieniędzy. Za tą samą kwotę z cza-
sem możemy kupić coraz mniej to-
warów i usług. Jednocześnie wraz z
coraz wyższymi cenami do budżetu
trafia więcej pieniędzy z podatków
pośrednich, głównie z VAT i akcyzy
– komentował Jabłoński na łamach
money.pl.

To prawdopodobnie zwiększające
się wpływy były powodem opie-
szałości rządu w kwestii reakcji na
szalejące wzrosty cen. Krytyka
spadła też na Radę Polityki Pie-
niężnej. Organ ten pod przewodnic-
twem Adama Glapińskiego, prezesa
NBP, a prywatnie kolegi Jarosława
Kaczyńskiego, mimo posiadania
wachlarza możliwości, nie zareago-

wał w sprawie inflacji przez długie
miesiące.

Dopiero w środę, 6 października
podczas konferencji prasowej Adam
Glapiński poinformował o pierw-
szej od lat podwyżce stóp procento-
wych. Nie odbyło się to bez inicja-
tywy rządu. Mateusz Morawiecki
wprost zaapelował o takie działanie
prezesa Glapińskiego. NBP, który
również zdążył dołączyć do wachla-
rza instytucji skolonizowanych
przez władzę Prawa i Sprawiedli-
wości, zrobił to, co miał zrobić –
zachować się jak dobry skarbnik
rządu prawicowych populistów.
Dlaczego wierchuszka PiS zdecy-
dowała się na ten krok? Wszystko
wskazuje na to, że zaistniała obawa
o wymknięcie się inflacji spod kon-
troli. W końcu ostatni raz tak wyso-
ka była, gdy wieże World Trade
Center w Nowym Jorku jeszcze
stały.

Prezes Glapiński w czwartek, 7
października tłumaczył decyzję
Rady Polityki Pieniężnej o podnie-
sieniu stóp procentowych o 40
punktów bazowych. Podczas konfe-
rencji, które niewątpliwie uwielbia
(czemu daje dowód podczas każdej
długiej tyrady poprzetykanej często
i gęsto bon motami), odwoływał się
nawet do Ducha Świętego.

Mówił tak w ramach tłumaczenia
się z motywów działania. Podkreś-
lał, że RPP do działań skłonił co
najwyżej Duch Święty, a nie list
byłych prezesów NBP i członków
Rady, który niedawno Adam Gla-
piński otrzymał. – Mogę zapewnić
w imieniu członków Rady, że to nie
miało znaczenia – przekonywał
krótko prezes.

Już wiemy, że według wyliczeń
osoby posiadające kredyt na 400
tys. zł spłacany przez 20 lat, będą
musiały dorzucać średnio 98 zł mie-
sięcznie więcej do każdej raty.

Przemysław TERLECKI

Węże w garniturach

Bez wątpienia gorączkowe decyzje rządu pokazują, że może być gorzej, niż myślimy
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Powyżej średniej unijnej
i bez powodów do radości
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Donald Tusk zasugerował
swojemu politycznemu ry-
walowi, Jarosławowi Ka-

czyńskiemu, zmianę artykułu 90.
Konstytucji RP. Miałaby ona wpro-
wadzać zasadę prawną, iż umowę
międzynarodową można by wypo-
wiedzieć po uzyskaniu większości
dwóch trzecich w Sejmie lub w dro-
dze referendum. Miałoby to zabez-
pieczać relację Polski z Unią Euro-
pejską, którą obecna władza mocno
nadszarpnęła. Nie jest bowiem tajem-
nicą, że członkowie Prawa i Spra-
wiedliwości nie pałają dużą sympatią
do UE. Według Tuska rządzący chcą
w tej sprawie „namieszać Polakom w
głowach” i dlatego, po przedstawia-
niu antyunijnych argumentów, partia
nagle zmienia zdanie i deklaruje, że
nie ma zamiaru wychodzić z organi-
zacji. Prawdopodobnie dlatego, że
80% Polaków jest temu krokowi
przeciwnych. Zmiana konstytucji
miałaby zagwarantować, że PiS nie
wyprowadzi Polski z Unii Europej-
skiej podczas nocnego głosowania
zwykłą większością głosów. Tusk
podkreślał też, że nowy porządek nie
ma na celu „zabetonowania w konsty-
tucji obecności Polski w UE”. Chodzi
o to, by taką decyzję podjęli Polacy w
referendum lub zdecydowana więk-
szość parlamentarna, a nie partia z
jedną trzecią głosów pod wpływem
„kaprysu”.

Unii Europejskiej podpadamy już
od dawna. W odpowiedzi na nasze
,,nieposłuszeństwo” wstrzymano do-
tacje samorządom, które uchwaliły
się „strefami wolnymi od LGBT”. W
ramach programu „Europa dla oby-
wateli” otrzymać można było dofi-
nansowanie w wysokości do 25 ty-
sięcy euro na projekty, które mobili-
zowałyby obywateli do debat na
szczeblu lokalnym. Unijna komisarz
ds. równości Helena Dalli poinfor-
mowała wtedy, że Komisja Europej-
ska odrzuciła sześć wniosków, w
których składanie zaangażowane
były polskie władze, które przyjęły
rezolucje przeciwko LGBT. Za wy-
cinkę Puszczy Białowieskiej groziło
nam 100 tysięcy euro kary dziennie,
co tymczasowo powstrzymało de-
cyzję o dalszym niszczeniu środo-
wiska. W lipcu Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej wydał orze-
czenie, w którym stwierdził, że Izba
Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
jest nielegalna. Komisja Europejska
do 16 sierpnia wyznaczyła Polsce
termin, do którego Izba Dyscyplinar-
na ma przestać działać. Ta wciąż
funkcjonuje, a odpowiedź rządu
przesłana do Komisji Europejskiej
została uznana za niewystarczającą.
Kara za niewykonanie orzeczenia
TSUE może sięgać nawet milionów
euro dziennie. Jeśli PiS dalej będzie
lekceważył Komisję Europejską,
Unia straci w końcu cierpliwość, a
Polska nie dostanie nawet jednego

Postępowanie policji podczas protestów bywa kontrowersyjne
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„Pomagamy i chronimy”
tak brzmi oficjalne mot-
to polskiej policji. Ucie-
leśnia ono ideały, które

zawsze powinny przy-
świecać funkcjonariu-

szom na służbie. nieste-
ty, to hasło to często je-

dynie puste słowa. za-
ufanie do instytucji

policji spada, a oliwy do
ognia dolewają coraz
liczniejsze przypadki

brutalności i nadużyć.
Czy możemy już mówić o

problemie systemowym?

Wieczorem 30 lipca
2021 roku pijany
Dmytro Nikiforenko
zasypia we wrocław-

skim autobusie miejskim. Zostaje
przetransportowany do izby wy-
trzeźwień, gdzie wkrótce po inter-
wencji policji umiera. Jak mogło do
tego dojść? Według policjantów
obywatel Ukrainy zachowywał się
agresywnie i stanowił realne za-
grożenie dla funkcjonariuszy. Ta
wersja wydarzeń zupełnie nie po-
krywa się z dostępnymi nagraniami
z monitoringu MPK i sprzed wejś-
cia do izby wytrzeźwień. Co za-
trważające, nie wiadomo co działo
się przez ponad godzinę trwania in-
terwencji, kiedy Nikiforenko prze-

Policja ponad prawem?

Donald Tusk proponuje nowe rozwiązania

Jak weszliśmy, tak wyjdźmy
Powrót Donalda Tuska na polską scenę polityczną był dla wielu nadzieją, że Ja-
rosław kaczyński znów zasiądzie w ławach opozycji. na próżno jednak możemy
liczyć, że ,,król europy”powtórzy swój słynny sukces w starciu z kaczyńskim z
2007 roku. I choć od jego powrotu na fotel szefa PO niewiele się zmieniło, Tusk
zaproponował jedną dużą zmianę – zmianę konstytucji.
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bywał już w rękach służb. Policjanci
po prostu wyłączyli kamery umiesz-
czone na swoich mundurach. Oka-
zało się, że Ukraińca bito, poddu-
szano i potraktowano gazem łza-
wiącym. W ten sposób bezbronny
człowiek został zakatowany na
śmierć. Obecnie toczy się postępo-
wanie w sprawie, śledztwo zostało
przeniesione ze Świdnicy do Szcze-
cina. Jak donosi „Gazeta Wybor-
cza”, ze służby zwolniono właśnie
trzeciego funkcjonariusza biorącego
udział w tej feralnej interwencji.

Plaga niedziałających kamer

Zaledwie dwa dni później we
Wrocławiu dochodzi do kolejnej
tragedii. 29-letni Łukasz Łągiewka
od dłuższego czasu zmagał się z
depresją. Zaniepokojona stanem
jego zdrowia psychicznego rodzina
obawiała się, że będzie chciał po-
pełnić samobójstwo. Bliscy wezwa-
li więc na ratunek policję, która siłą
wdarła się do mieszkania prze-
rażonego mężczyzny. Ponownie ka-
mery wszystkich funkcjonariuszy
zostały w „tajemniczych okolicz-
nościach” wyłączone. Łukasz zmarł
w ciągu kilku godzin od interwen-
cji. Relacje rodziny wskazują na
brutalność policjantów, którzy mie-
li pobić i udusić 29-latka. Funkcjo-
nariusze zaprzeczają tym zarzutom,
dodatkowo zasłaniając się koniecz-
nością reakcji na rzekomą agresję
ze strony mężczyzny. Policjanci
zostali dyscyplinarnie zwolnieni,
lecz nie z powodu prawdopodobne-
go doprowadzenia do śmierci, ale z
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racji wyłączenia kamer na mundu-
rach. Czy sprawa zostanie wyjaś-
niona, a winni pociągnięci do odpo-
wiedzialności?

Przedawkowanie czy przydusze-
nie?

Lubin w województwie dolno-
śląskim, 6 sierpnia 2021 roku. 34-
letni Bartosz Sokołowski wrócił
nad ranem do domu i bezskutecznie
próbował dostać się do środka.
Według zeznań jego rodziców był
uzależniony od narkotyków. Matka
mężczyzny chcąc mu pomóc wez-
wała policję, która wkrótce przyje-
chała na miejsce. Obezwładniony
Bartosz był przez kilkanaście minut
przyduszany do ziemi, a gdy przy-
jechało pogotowie, mógł już nie
żyć. Policja uważa jednak, że
mężczyzna na pewno zmarł w szpi-
talu. Innego zdania są ratownicy i
rodzina. Prokuratura stwierdziła, że
w organizmie Sokołowskiego fak-
tycznie wykryto obecność narkoty-
ków w stężeniu potencjalnie nie-
bezpiecznym dla życia. Nie zmie-
nia to faktu, że potraktowanie go w
tak brutalny sposób mogło dodat-
kowo obciążyć organizm i dopro-
wadzić do zgonu.

Zszargana reputacja

Jak wynika z sondażu przepro-
wadzonego rok temu dla
OKO.Press przez Ipsos, blisko 60%
ankietowanych odczuwa spadek za-
ufania do instytucji policji.
Działania funkcjonariuszy podczas
protestów przeciwko zaostrzeniu

prawa aborcyjnego budziły szero-
kie kontrowersje. Pojawiały się
liczne zarzuty o „upartyjnienie” po-
licji, która miała nękać i zastraszać
demonstrantów. Na negatywne od-
czucia obywateli mogą mieć też
wpływ pandemiczne obostrzenia,
za których nieprzestrzeganie posy-
pały się przecież tysiące mandatów.
Niezrozumienie i frustracje budzą
podwójne standardy obserwowane
w działaniach służb. Podczas gdy
narodowcy z marszu niepodległości
mogą niemalże pod okiem policji
spokojnie dewastować centrum
Warszawy, aktywistka Elżbieta
Podleśna doświadcza policyjnego
nalotu o szóstej rano pod podejrze-
niem dopuszczenia się „obrazy
uczuć religijnych”.

Dlaczego policja przeżywa kry-
zys wizerunkowy? Przyczyn może
być kilka. Oczywiście nie bez winy
jest obecny rząd, któremu przecież
podlegają służby mundurowe.
Trudno o zaufanie do policji, która
jest raz za razem wykorzystywana
w imieniu kontrowersyjnej władzy,
mającej wyraźne zapędy autorytar-
ne. Istotny jest też problem braków
kadr i kwestionowanej jakości
szkoleń. Zwraca się uwagę na zbyt
powierzchowne przygotowanie
kandydatów do praktycznej służby
w terenie. Sytuację dodatkowo po-
gorszyła pandemia, powodując po-
wstanie blisko siedmiu tysięcy wa-
katów pod koniec zeszłego roku. W
samej stolicy nieobsadzonych jest
12% policyjnych posad.

Kacper ZIELENIAK

Wychowanie do życia
w„katolickiej”rodzinie

Minister edukacji i nauki
Przemysław Czarnek ni-

czym wzorowy uczeń suk-
cesywnie realizuje swój
plan wprowadzenia no-

wego Szkolnego Ładu.
zmiany w nauczaniu WDŻ
i nowy kanon ,,świętych”

lektur to tylko początek
jego wielkich ambicji na

ten i każdy kolejny rok
szkolny.

W dzisiejszych czasach
ma się wrażenie, że
świat dosłownie staje

na głowie. Katastrofy klimatyczne,
epidemia zaraźliwej choroby zwanej
homoseksualizmem i do tego zmaso-
wany atak uchodźców ze Wschodu.
Anomalia za anomalią, a jakby tego
było mało, Polska jako centrum
Wszechświata jest w samym oku cy-
klonu. Możemy być jednak spokojni,
minister Przemysław Czarnek trzy-
ma rękę na pulsie i zapewnia, że ko-
lejne wysoce niebezpieczne zjawi-
sko nam nie zagraża. „Coś takiego w
przyrodzie jak małżeństwa jed-
nopłciowe nie istnieje” informował
minister na antenie TVP. Zatem w
świecie przyrody wszystko jest tak,
jak powinno: sarna jest żoną jelenia i
nawet pewna para wiewiórek miesz-
kająca w parku niedawno wzięła
ślub. My, ludzie powinniśmy brać z
nich przykład.

Szef MEiN doskonale wie, że
wszelkie nieprawidłowości trzeba
zdusić w zarodku i już od początku
odpowiednio wychowywać młod-

zież. Dlatego priorytetem minister-
stwa na ten rok szkolny jest wzrost
znaczenia zajęć WDŻ. W tym celu
nauczyciele tego przedmiotu będą
dokształcani, aby w sposób odpo-
wiedni dla standardów religijnego
patriotyzmu edukować młodzież.
Pomoże w tym także zmiana lektur
szkolnych na te bardziej uducho-
wione, w których pełno jest boskich
cnót. W końcu kto jak nie duchowni
wie najlepiej, jak powinna wyglądać
rodzina i edukacja dzieci?

Oblicze tradycyjnej polskiej rodziny

„Antykoncepcja niszczy człowie-
ka jego duszę, psychikę i ciało”. Te
słowa ministra edukacji nikogo nie
powinny dziwić. Jest on w końcu

znany ze swoich fantazyjnych po-
glądów. Ma on bowiem misję, wizję
i cel: stworzyć z polskiej szkoły pla-
cówkę, w której wychowywane
będą nowe pokolenia – wierne kato-
lickim ideałom i wartościom. Jed-
nak państwowa szkoła to nie semi-
narium duchowne, a o ile mi wiado-
mo, Polska formalnie nie jest kra-
jem wyznaniowym, a przynajmniej
tak mówi art. 25 ust. 2 Konstytucji
RP… Ale kto by się przejmował ja-
kimś tam starym papierkiem spisa-
nym lata temu.

Mam pewne podejrzenia, że nasz
minister edukacji jest wybitnym
pasjonatem historii zwłaszcza okre-
su średniowiecza. Ile spraw było

wtedy prostszych… Kościół
przeżywał lata swojej świetności.
Bogobojne społeczeństwo nawet nie
myślało o takich głupotach jak anty-
koncepcja, a uchowaj Boże przed
jakąś tam aborcją. Małżeństwo ko-
biety i mężczyzny było świętością i
nikt nawet nie słyszał o LGBT.
Pewnie dlatego, że mało kto potrafił
czytać, ale no najważniejsze, że tę-
cza kojarzyła się wszystkim dobrze,
a nie z jakąś ideologią czy sektą.
Kobiety też nie sprawiały żadnych
kłopotów, bo praw żadnych nie
miały. Stały grzecznie w szeregu jak
na posłuszne żony i matki przystało
i nikomu się nawet nie śniło, żeby to
zmieniać. Piękne czasy. Trzeba
przyznać.

Dziś to już zupełnie co innego.
Społeczeństwo głupie, bo odchodzi
od kościoła i jego wartości, kobie-
tom zachciewa się jakichś feminiz-
mów i równouprawnienia.
Mężczyźni niby mają uczucia i
mogą to okazywać, a seks to rzeko-
mo wcale nie grzech. Aż sami się
prosimy, żeby spłonąć w piekle za te
bluźnierstwa. Na całe szczęście
mamy naszego dobrego pasterza,
który stojąc na straży edukacji w
tym kraju, wyprowadzi swoje
krnąbrne owce na ścieżki Pana.
Zbawienie naszych grzesznych dusz
jest bowiem priorytetem i bynaj-
mniej nie tylko kościoła.

Izabela SULOWSKA

WDŻ priorytetem Ministerstwa Edukacji i Nauki
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euro, na czym najbardziej ucierpią
Polki i Polacy.

Nasza przynależność do UE ma
swoje plusy i minusy, a Tusk chce,
aby w wypadku ewentualnego wyjś-
cia ostateczną decyzję podjęli w pełni
tego świadomi obywatele. Pomocne
ma być wtedy narzędzie demokracji
bezpośredniej, tj. referendum. Jed-
nakże, jak podpowiada historia, ten
sposób wyrażania swojego głosu nie-
szczególnie przypadł Polakom do
gustu. Po 1989 roku odbyło się pięć
referendów ogólnokrajowych: o po-
wszechnym uwłaszczeniu obywateli i
tzw. prywatyzacyjne (odbyły się w

jednym terminie), konstytucyjne, w
sprawie wejścia do Unii Europejskiej
i w sprawie systemu wyborczego.
Wyniki większości z tych referendów
były niewiążące z powodu zbyt ni-
skich frekwencji. Wyjątkiem jest refe-
rendum konstytucyjne, w którym nie
było progu pięćdziesięcioprocentowej
frekwencji, i referendum w sprawie
przystąpienia do UE, które ten pułap
osiągnęło. W 2003 roku „tak” zazna-
czyło na karcie do głosowania ponad
13,5 milionów Polaków, przez co w
2004 roku staliśmy się członkami

Unii. Czy Polacy znów zmotywowali-
by się, żeby na odejście z Unii nie po-
zwolić? Tego nie wiadomo.

Patrząc na to, co robi Prawo i Spra-
wiedliwość, taki zapis wydaje się
wręcz konieczny, chociaż obóz
rządzący twierdzi, że nie dąży do wy-
jścia Polski z UE. Choć polska kon-
stytucja ustala bardzo rygorystyczne
warunki przyjęcia umów międzynaro-
dowych, to wypowiadanie ich odby-
wa się w formie zwykłej ustawy, co
oznacza, że uchwalenie takowego za-
pisu zajęłoby partii rządzącej od
pierwszego czytania do podpisu pre-
zydenta kilka dni. To sprawa zdecy-

dowanie zbyt ważna, by móc o niej
zadecydować w zwykłym sejmowym
głosowaniu. Donald Tusk w swojej
wypowiedzi zaznaczył, że jeśli PiS
naprawdę nie chce wyprowadzić Pol-
ski z UE, bez wahania zgodzi się na
proponowaną zmianę ustawy zasadni-
czej. Twierdzi też, że nie ma tu żadnej
gry politycznej. Jest za to test na in-
tencje PiS. Test, który ma zagwaran-
tować minimum – że zadecydujemy o
wyjściu z UE tak, jak zadecydowaliś-
my o wejściu do niej.

Monika LISIAK

„Antykoncepcja niszczy człowieka jego duszę,
psychikę i ciało”.Te słowa ministra edukacji ni-
kogo nie powinny dziwić. Jest on w końcu zna-

ny ze swoich fantazyjnych poglądów.Nasza przynależność do UE ma swoje plusy i
minusy, aTusk chce, aby w wypadku
ewentualnego wyjścia ostateczną decyzję
podjęli w pełni tego świadomi obywatele.
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relacje między Polską a
Białorusią od dłuższego
czasu są bardzo napięte.
Ograniczenia handlowe?

Były. Przetrzymywanie
działaczy polskiego po-
chodzenia w więzieniu?
Było. Teraz nasi sąsiedzi
postanowili zrobić krok

naprzód i to na tyle duży,
że sięga do samej grani-

cy. Dlaczego tak się dzie-
je? Czy Polska powinna

obawiać się otwartej woj-
ny? I wreszcie czy to

wszystko usprawiedliwia
nieludzkie traktowanie

uchodźców?

Według narracji premie-
ra Mateusza Mora-
wieckiego i kilku in-

nych polityków z ramienia partii
rządzącej, obecną sytuację na grani-
cy z Białorusią można kwalifikować
jako wojnę hybrydową. Czym jest?
To połączenie kilku działań
mających na celu osiągniecie okreś-
lonych korzyści politycznych. Nie
musi odbywać się na płaszczyźnie
militarnej. Może polegać na
przykład na presji ekonomicznej,
aby osłabić struktury danego kraju.
W tym przypadku mamy mieć do
czynienia z próbą zachwiania stabi-
lizacji w miejscu granicy państwa
sąsiedniego. Dlaczego? Ponieważ
Białoruś, a konkretnie Aleksander
Łukaszenka ma postrzegać Polskę
jako wroga. Kogoś, kto próbuje z ze-
wnątrz ingerować w sposób za-

rządzania jego państwem. Patrząc
jednak na wcześniejsze postępowa-
nie naszych władz wobec uchodź-
ców z Syrii, można by śmiało po-
myśleć, że kwestia wrogiego nasta-
wienia Białorusi do Polski stanowi
jedynie zasłonę dymną, aby skutecz-
nie odmówić pomocy Afgańczykom
koczującym na polsko-białoruskiej
granicy.

Bliźniego swego jak…

Ratyfikowane umowy międzyna-
rodowe znajdują się w polskim sys-
temie prawa ponad ustawami, a tym
bardziej ponad rozporządzeniami.
Polska łamie Konwencję o prawach

dziecka i inne akty, m.in. Konwen-
cję Genewską, poprzez stosowanie
metody „push-back” wobec ucho-
dźców czy odmawianie przyjęcia
ich wniosków o azyl, próbując legi-
tymować te działania niższymi niż
ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe aktami prawnymi.

Kolejna sprawa, nad którą wypa-
dałoby się pochylić, to kwestia reli-
gijności obecnej władzy i związana
z nią hipokryzja. Jak to się dzieje,
że z jednej strony mamy przykład
działań w imię życia i to w dodatku
tego nienarodzonego, w postaci za-
kazu wykonywania zabiegów prze-
rywania ciąży, a z drugiej widzimy

nieczułość na ludzi umierających w
lasach czy na bagnach? Co z tamty-
mi dziećmi, które żyją w strachu i
głodzie? Tamte nie zasługują na po-
moc? Bo co? Bo jak niepolskie to
nie nasze i nie ma problemu? Bo
łatwiej i taniej jest odwrócić wzrok
w myśl przysłowia „czego oczy nie
widzą, tego sercu nie żal”? Trudno
mi uwierzyć, że nasz kraj nie potra-
fi znaleźć sensownych rozwiązań
nawet dla kilku tysięcy ludzi. Nikt
nie chce zmuszać służb granicznych
do zaprzestania wykonywania swo-
ich obowiązków. Wręcz przeciwnie.
Natomiast ważne jest, aby robiły to
zgodnie z prawem, humanitarnymi

Czy menstruacja to nadal kul-
turowe tabu? Jak odczaro-
wać temat miesiączki i

przestać go demonizować? Odpo-
wiedzi na te kilka pytań udało się
znaleźć firmie „Difference” w ze-
szłorocznym raporcie przygotowa-
nym dla „Kulczyk Foundation”, któ-
ry dotyczył społecznej percepcji
cyklu miesiączkowego w Polsce.
Badania rzuciły zupełnie nowe

światło na problemy ubóstwa men-
struacyjnego czy niewystarczającej
edukacji seksualnej w naszym kraju.
Według raportu dla połowy nastola-
tek pierwsze doświadczenie mie-
siączki jest czymś negatywnym i za-
zwyczaj towarzyszy mu uczucie
wstydu, lęku i samotności. O to, by
dziewczynki nie czuły się już więcej
zmieszane lub, co gorsza, nie-
wysłuchane, dba organizacja non
profit „Różowa Skrzyneczka”, która
zajmuje się normalizacją tematu

okresu oraz walką z wykluczeniem
menstruacyjnym. Jednym z jej
głównych celów jest zapewnienie
dostępu do bezpłatnych środków hi-
gienicznych w przestrzeni publicz-
nej. Pierwsza różowa skrzyneczka
wypełniona podpaskami pojawiła
się w przestrzeni miejskiej w 2019
roku. Od tamtej pory fundacja
prężnie działa i dzięki niej w Polsce
różowych skrzyneczek jest już po-
nad dwa tysiące. Kobiety w potrze-
bie mogą znaleźć je m.in. w kinach,

bibliotekach, placówkach edukacyj-
nych, szkołach oraz bursach.

Szkoła to miejsce, w którym dzie-
ciaki i nastolatki spędzają większo-
ść okresu dojrzewania. Nadal nie-
wiele mówi się o tym, że placówki
szkolne nie wszędzie są miejscem
sprzyjającym rozmowom o mie-
siączce. O zaopatrzenie w tampony
i podpaski dbają w szkołach peda-
gogowie i pielęgniarki, ich gabinety
jednak nie zawsze stoją dla dzieci
otworem. Umieszczenie różowej
skrzyneczki w jednej z jeżyckich
szkół podstawowych zapropono-
wała Helena Zadumińska –
działaczka społeczna, laureatka
poznańskiej Złotej Pyry, a prywat-
nie matka dwójki dorastających
dziewczynek.

– Najpierw przedstawiłam ten po-
mysł na forum szkolnej Rady Ro-

dziców, gdzie spotkał się on z
ogromnym zainteresowaniem. Ro-
dzice i opiekunowie zareagowali
jednogłośnie, ze wskazaniem: „Tak,
oczywiście! To już właściwie po-
winno być w szkole od dawna,
działajmy!”. Następnie podzieliłam
się moimi spostrzeżeniami z Radą
Osiedla Jeżyce, w której na co
dzień aktywnie działam. Radni rów-
nież bardzo pozytywnie zareagowa-
li na tę inicjatywę, mimo że parado-
ksalnie większość członków to
mężczyźni. Powiedzieli: „Oczywiś-
cie, zróbmy to w szkołach na tere-
nie całego osiedla” – opowiada Za-
dumińska.

Koszt zakupienia skrzynki okazał
się niewielki, dlatego członkowie
Rady Osiedla Jeżyce postanowili
sfinansować akcję ze swoich pry-
watnych środków. Dzięki nim pod-

Menstruacja przez różowe okulary
Wypełnione po brzegi tamponami i podpaskami różowe skrzyneczki podbijają szkol-

ne toalety w Polsce. Mają nie tylko służyć osobom miesiączkującym w potrzebie, ale
też przełamywać menstruacyjne stereotypy i zachęcać do społecznego dialogu. W tym

roku na różowej mapie Polski znalazły się trzy publiczne szkoły podstawowe z poz-
nańskich Jeżyc. By o menstruacji mówić otwarcie i bez wstydu, apelują radna Osiedla

Jeżyce Helena zadumińska oraz szkolna pedagog Grażyna Broniarz.

Polityka i pomoc. Czy to daleko?

Afgańscy uchodźcy od wielu dni są przetrzymywani na granicy

metodami, czy nawet w zgodzie z
chrześcijańskimi wartościami, na
które politycy Zjednoczonej Prawi-
cy tak często się powołują. Brak
reakcji na krzywdę innych to
dokładanie kolejnej cegiełki do ich
cierpienia.

Poznań dla uchodźców

Politycy krajowi mogliby jednak
wiele nauczyć się od co niektórych
samorządowców. Chęć przyjęcia
uchodźców z Afganistanu wyraziły
m.in. władze Poznania. Ponad stu
Afgańczyków uzyskało już w na-
szym mieście schronienie. Do po-
mocy włączył się również Caritas
Archidiecezji Poznańskiej. W jego
ramach utworzono zbiórkę, która
ma celu ułatwić uchodźcom osiedle-
nie w nowym miejscu zamieszkania.

Ale to nie wszystko – swoje
wsparcie dla potrzebujących oraz
dezaprobatę dla działań na polsko-
białoruskiej granicy podczas protes-
tów wyrazili zwykli obywatele. W
pierwszym tygodniu października
doszło do demonstracji, które były
symbolem ludzkiej solidarności i
wyrazem sprzeciwu wobec decyzji
pozbawionego empatii rządu.
Uczestnicy domagali się interwencji
w związku z kryzysem humanitar-
nym na odcinkach granicznych.
Poznański Plac Wolności stał się
miejscem wolnym od podziałów, a
na miejscu pozostały zdjęcia dzieci
czekających na pomoc, znicze oraz
pluszowe zabawki. Pojawiło się
również kilka oddolnych zbiórek na
rzecz uchodźców. Oddolna postawa
społeczeństwa z pewnością może
cieszyć, natomiast powodów do
zmartwień nie odejmuje zachowanie
rządzących, którzy z każdym dniem
przekraczają granice upodlenia.

Karol SZABANOWSKI
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paskowe skarbnice zawisły w toale-
tach wszystkich publicznych szkół
podstawowych w dzielnicy. Z ze-
branych pieniędzy zakupiono rów-
nież ogromny zapas środków higie-
nicznych, które radni przekazali dy-
rekcjom szkół.

– Widzimy, że to się sprawdza,
docierają do nas bardzo pozytywne
sygnały, a skrzyneczki wiszą i są
otwarte dla wszystkich – nie tylko
dla dzieciaków i młodzieży, ale
także dla całej obsługi administra-
cyjnej, personelu szkoły oraz kadry
nauczycielskiej. Na pewno każde-
mu w życiu chociaż raz zdarzyło się
zapomnieć środków higienicznych,
nie być przygotowanym na tę oko-
liczność, więc skrzyneczka ma za
zadanie służyć wszystkim – mówi
Zadumińska.

Różowa kasetka to jedno, a dia-
log z dziećmi i odpowiednie poin-
formowanie ich o akcji – to drugie.
O reakcję głównych zainteresowa-
nych, czyli jeżyckich uczennic, za-
pytałam Grażynę Broniarz – peda-

gog pracującą w szkole podstawo-
wej nr 36 im. Henryka Sucharskie-
go w Poznaniu.

– Byliśmy bardzo ciekawi, jak to
wyjdzie, bo dzieciaki mają różne
pomysły – czy chłopcy nie będą
wpadać do toalet i robić kawałów,
albo czy dziewczynki nie będą za-
bierać zapasowo środków do domu?
Ale nie, jesteśmy w szoku! Nic nie
jest zniszczone lub porozrzucane.
Różowe skrzyneczki zdały u nas
egzamin. Dziewczynki są teraz spo-
kojniejsze, nie muszą się już wsty-
dzić i przychodzić ukradkiem do
gabinetu, szepcząc: „Proszę pani,
czy mogę dostać podpaskę?”. Same
przyznają, że skrzyneczki spraw-
dzają się idealnie w nagłych sytua-
cjach – bo są pod ręką i obfitują w
różnorodności. Uczennice chętnie
opowiadały w klasie o różowym na-
bytku, w końcu podpaska to nie jest
już temat tabu – mówi pedagog.

Ważną rolę odgrywa również
osoba opiekująca się skrzyneczką.
Stróż kasetki musi doglądać jej za-

wartości i w razie potrzeby ją uzu-
pełniać. Bo, jak słusznie wskazuje
inicjatorka akcji w jeżyckich
szkołach – nie ma nic gorszego niż
pusta skrzyneczka, która daje tylko
złudną nadzieję. Działalność funda-
cji „Różowa Skrzyneczka” sprawia,

że podpaski i tampony, tak jak pa-
pier toaletowy czy mydło, stają się
podstawowym wyposażeniem dam-
skich toalet.

– Powinniśmy się cieszyć i
działać dalej w tym kierunku tak,
żeby te tematy, które są codziennoś-

cią ponad połowy społeczeństwa,
nie były kulturowym tabu. A im
bardziej my się z tym oswoimy, tym
kolejnym pokoleniom kobiet będzie
żyło się po prostu łatwiej – podsu-
mowuje Helena Zadumińska.

Daria SIENKIEWICZ
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W Poznaniu znajduje się aktualnie �5 różowych skrzynek
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buchła debata. Gorącym orędowni-
kiem pozostania przy deklaracjach
był przewodniczący sejmiku woje-
wództwa małopolskiego, ojciec pre-
zydenta RP, Jan Tadeusz Duda. Pod-
czas dyskusji nad ultimatum posta-
wionym przez KE zaproponował
kosmetyczną zmianę terminów za-
wartych w przepisach, polegającą na
zastąpieniu terminu „ideologia
LGBT” kuriozalnym sformułowa-
niem „ideologia płciowości kulturo-
wej”. W ten sposób chciał „prze-
chytrzyć” KE i utrzymać dotacje dla
Małopolski. W rozmowie z „New-
sweekiem” ojciec prezydenta

stwierdził, że „homoseksualizm jest
zjawiskiem w znacznej mierze za-
raźliwym”. W takich oparach absur-
du toczyła się gra o środki mające
bezpośredni wpływ na jakość życia
ponad trzech milionów mieszkań-
ców Małopolski.

Jeszcze do niedawna strefy wolne
od LGBT obejmowały blisko jedną
czwartą powierzchni naszego kraju.
Z ich bieżącym zasięgiem można
zapoznać się na stronie atlasniena-
wisci.pl. Pod koniec wakacji więk-
szość deklaracji została wycofana.
Nieprzejednane było stanowisko
KE, która nie dała się nabrać na

puste zapewnienia o „braku jakiej-
kolwiek dyskryminacji” i „długiej
tradycji tolerancji”. Buńczuczne
głosy niektórych samorządowców
przycichły, kiedy z rządu zaczęły
płynąć apele o „zmodyfikowanie”
uchwał tak, aby nie wzbudzały wię-
cej wątpliwości w Brukseli. Cztery
z pięciu województw uchyliły de-
klaracje anty-LGBT. Nie oznacza to
absolutnie zmiany podejścia obecnej
władzy do kwestii praw człowieka.
Pokazuje jednak, że cierpliwość
Unii wobec poczynań PiS-u się koń-
czy.

Kacper ZIELENIAK

O „strefach wolnych od
LGBT” zrobiło się głośno
w 2019 roku. Do rozpo-

wszechnienia tego terminu przyczy-
niły się kontrowersyjne naklejki
dołączone do „Gazety Polskiej”.
Jednakże wprowadzenie deklaracji
przez samorządy miało być niejako
wyrazem sprzeciwu wobec polityki
prezydenta Warszawy, Rafała Trza-
skowskiego, który zapowiedział
wsparcie ratusza dla społeczności
LGBT. Prawica zręcznie podgrze-
wała emocje wokół sprawy, strasząc
„seksualizacją dzieci” oraz „gen-
der”. Powstanie stref zbiegło się w
czasie z eskalacją nienawiści i
kłamstw wymierzoną w mniejszości
seksualne. Jej apogeum przypadło na
ubiegłoroczną kampanię prezy-
dencką, kiedy to walczący o reelek-
cję Andrzej Duda mówił o osobach
LGBT jako o „ideologii, nie lu-
dziach”. Zresztą, ostatnie lata obfi-
tują w skandaliczne wypowiedzi po-
lityków z najwyższego szczebla.
Chociażby ministra edukacji Prze-
mysława Czarnka, który wielokrot-
nie szokował swoją homofobią mó-
wiąc o „nienormalnych ludziach” i
„jakichś tam prawach człowieka”.
Joachim Brudziński z kolei przeko-
nywał na Twitterze, że „Polska bez
LGBT jest piękniejsza”. Niebagatel-
ny udział w tej wojnie świato-
poglądowej miał też Kościół Kato-
licki, którego głosem był często ar-
cybiskup Marek Jędraszewski, prze-
strzegający wiernych przed

„tęczową zarazą”. Biorąc pod uwagę
stosunkowo niski poziom tolerancji
w Polsce, mniejszości seksualne sta-
nowią łatwy cel dla propagandy
rządzących. To nie pierwszy raz, gdy
PiS szuka kozła ofiarnego dla swo-
ich doraźnych celów politycznych.

Problem stref został nagłośniony
przez aktywistów. Bart Staszewski
ustawiał tablice informujące
wjeżdżających o przyjętych przez
daną gminę deklaracjach. Zdjęcia
ukazujące znaki obiegły świat,
zwracając uwagę na problem zinsty-
tucjonalizowanej homofobii w Pol-
sce. Rządzący wypierali się tego
wielokrotnie, także na forum mię-
dzynarodowym, przekonując, że w
Polsce nikt nie jest dyskryminowa-
ny. Prawda jest jednak boleśnie od-
legła od tych zapewnień. Według
corocznego badania ,,Rainbow Eu-
rope” przygotowywanego przez
ILGA zajmujemy ostatnie miejsce
wśród państw UE pod kątem re-
spektowania praw osób LGBT.
Władze na szczeblu krajowym i lo-
kalnym lekceważyły wątpliwości i
apele płynące zza granicy. Do czasu.

W lipcu br. Komisja Europejska
wysłała do władz pięciu woje-
wództw (małopolskiego, lubelskie-
go, świętokrzyskiego, podkarpac-
kiego i łódzkiego) żądanie zrewido-
wania wprowadzonych przepisów.
Początkowy brak reakcji ze strony
polskiej przybliżał KE do wstrzy-
mania funduszów unijnych, tak klu-
czowych dla rozwoju samorządów.
W województwach, powiatach i
gminach „wolnych od LGBT” wy-

Polskie samorządy, które przyjęły dyskryminujące
uchwały, najwyraźniej nie spodziewały się tak zdecy-

dowanej reakcji instytucji unijnych. Groźba utraty fun-
duszów sprawia, że kolejne gminy i województwa po-

spiesznie wycofują haniebne deklaracje. W obozie
rządowym nie brakuje oburzonych tą„kapitulacją”

głosów, w klasyczny sposób łączących homofobię z an-
tyeuropejską narracją.

Strefy Wolne od LGBT objęły swoim zasięgiem blisko 1/4 Polski

Strefy wolne
od dofinansowania?
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Psycholog sądowy Robert D. Hare uważa, że społeczeństwo robi się coraz bardziej psychopatyczne
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Opanowani, charyzma-
tyczni, czarujący. Skupie-
ni na celu, do którego po-

trafią dojść za wszelką
cenę. Psychopaci posia-

dają jedno z najbardziej
intrygujących zaburzeń

osobowości, które do
niedawna postrzegaliś-

my jako zachowania
groźne dla społeczeń-
stwa. kim są, skąd się

biorą i czy każdy z nich to
potencjalny morderca?

Wszyscy jesteśmy psy-
chopatami – zaznaczył
prof. Daniel Boduszek

podczas jednego ze swoich webina-
rów dla Strefy Psyche Uniwersytetu
SWPS.

Teza prof. Boduszka wprawia w
osłupienie. Słysząc słowo „psycho-
pata”, przez nasze głowy przewijają
się od razu postacie Teda Bun-
dy’ego czy Charlesa Mansona. Jak
ktoś mógłby porównywać nas do ta-
kich zbrodniarzy? Okazuje się, że
możemy mieć z nimi więcej wspól-
nego, niż byśmy chcieli.

Natura skorpiona

Każdy z nas jest w jakimś stopniu
zaburzony przez unikalną dla siebie
kombinację cech. Można powie-
dzieć, że wszyscy znajdujemy się na
skali, a nasze konkretne umiejsco-
wienie zależy od tego, jak bardzo
dysfunkcyjne są nasze zachowania.
Według psychologa Roberta Hare’a
1% ogółu populacji spełnia kryteria
psychopatii. Statystycznie oznacza
to, że prawie na pewno spotkaliście
takie osoby w szkole, pracy czy w
trakcie drogi do sklepu. Jeśli nikt
nie przychodzi wam na myśl, to
pewnie dlatego, że psychopaty nie
da się rozpoznać na pierwszy rzut
oka. Do perfekcji opanowali ukry-
wanie swoich prawdziwych zamia-
rów, dlatego z taką łatwością mani-
pulują innymi. Psycholog Kevin
Dutton w swojej książce „Mądrość
psychopatów” napisał, że psychopa-
ta chwyta słowa, a nie muzykę
uczuć. Prof. Boduszek rozwija to
porównanie, obrazując dwa rodzaje
empatii. Pierwszy rodzaj to empatia
poznawcza, czyli rozumienie innej
osoby z jej perspektywy. Drugi to
empatia emocjonalna, gdyż przeja-
wia się umiejętnością doświadczania
stanu emocjonalnego innej osoby.
Psychopata potrafi rozpoznać emo-
cje, ba, według badań Shirley Fec-
teau z Medical Center w Bostonie z
2008 roku potrafi zrobić to lepiej niż
przeciętny człowiek. Nie potrafi za
to ich odczuwać. W tym miejscu
trzeba zaznaczyć, że to wcale nie
oznacza, że nie czuje kompletnie
nic. Czuje, ale nie tak intensywnie.
Podejmowanie ryzykownych
działań, które niejednego przypro-
wadziły o zawał, dla psychopaty są
niczym wyjście na spacer.

Węże w garniturach

Mania bez delirium

Różnica w odczuwaniu bodźców
bierze się z deficytu pewnych ob-
szarów mózgu, których nasilenie
jest zależne od tego, ile cech psy-
chopatycznych przejawia dana oso-
ba, jakie ma doświadczenia i w ja-
kim środowisku była wychowywa-
na. U psychopatów zauważa się
zmniejszoną aktywność płatu
czołowego i skroniowego, dolnej
kory mózgowej, zakrętu obręczy i
ciała migdałowatego, co wyjaśnia
deficyt empatii i lęku.

Kevin Dutton, autor wspomnianej
wcześniej książki „Mądrość psy-
chopatów”, postanowił sam na
własnej skórze przekonać się, jak to
jest być psychopatą. Skorzystał z
metody, którą żartobliwie określono
mianem neurologicznego grzebie-
nia, którym przeczesano mu głowę.
Mowa tutaj o TMS, czyli technice
przezczaszkowej stymulacji magne-
tycznej, która w uproszczeniu zmu-
sza neurony do aktywności za po-
mocą pola magnetycznego. Obecnie
wykorzystuje się ją m.in. w lecze-
niu depresji, zaburzeń lękowych i
choroby Parkinsona. TMS nie może
przeniknąć dostatecznie głęboko do
mózgu, by dosięgnąć bezpośrednio
okolic odpowiedzialnych za emocje
i decyzje, ale może pobudzać lub
wygaszać rejony kory mózgowej,
które mają połączenia z tymi obsza-
rami.

– A więc to takie uczucie być
psychopatą, myślę sobie. Iść przez
życie z wiedzą, że bez względu na

to, co powiem albo zrobię, wina,
skrucha, wstyd, żal, strach –
wszystkie te znajome, codzienne
sygnały ostrzegawcze, które nor-
malnie zapalają się na mojej psy-
chicznej tablicy kontrolnej – nie
będą mi już dokuczać – napisał
Dutton. Całe doświadczenie porów-
nywał do upojenia alkoholem z tą
różnicą, że przyjemnemu szumieniu
w głowie nie towarzyszyła
ociężałość. Zmysły się wyostrzyły,
myśli nie rozpraszały, a niepokoje
nie istniały. – Czuję swobodną, nie-
frasobliwą pewność siebie. Trans-
cendentalne zwolnienie zahamo-
wań. Rodzące się we mnie subiek-
tywne poczucie moralności: dumną
i dziwnie uduchowioną świadomo-
ść, że kurde, kogo to wszystko ob-
chodzi? – dodał Dutton.

Psychopata funkcjonalny

Dutton był psychopatą przez nie-
spełna 30 minut i chociaż dopuścił
się drobnej kradzieży napiwku dla
kelnerki, to jego głowa była wolna
od knucia brutalnych przestępstw,
które miałyby dostarczyć mu adre-
naliny. Psychiatra sądowa Helen

Morrison uważa, że los psychopa-
tów zależy od wielu czynników, w
tym od odziedziczonych genów, po-
chodzenia, edukacji oraz inteligen-
cji. Nie każdy z nich zostaje mor-
dercą. Dutton uważa, że psychopa-
tia jest niczym światło słoneczne.
Jego nadmiar może wywołać raka i
zabić, ale jeśli wystawimy się na
jego działanie z umiarem, możemy
liczyć na poprawę naszego życia i
zdrowia. Cechy psychopatyczne
mogą stać się podstawą sukcesu w
sferze niekryminalnej. – Nie mam
współczucia dla tych, których ope-
ruję. To luksus, na który po prostu
mnie nie stać. Na sali operacyjnej
jestem zimną, pozbawioną serca
maszyną, jednością ze skalpelem,
świdrem i piłą. Jeśli igrasz ze
śmiercią powyżej linii wiecznej
zmarzliny mózgu, emocje do nicze-
go ci się nie przydadzą. Uczucia to
entropia, źle wpływają na interesy –
mówi Duttonowi James Geraghty,
jeden z najlepszych neurochirurgów
w Wielkiej Brytanii. Nieustraszony,
odporny psychicznie, nastawiony na
działanie, skoncentrowany na celu.
Czyż nie jest to opis pracownika

idealnego, który będzie piął się po
szczeblach kariery jak burza? Czyż
nie takie same cechy posiadałby
strażak ratujący ludzi z płonącego
budynku? Granica między zabu-
rzoną osobą a bohaterem jest bar-
dzo cienka.

Nie taki diabeł straszny…

– Jeśli z góry zakładamy, że
wszyscy psychopaci są źli i niebez-
pieczni, to ich stygmatyzujemy,
czego przecież staramy się dzisiaj
unikać w relacjach z ludźmi. Nie
piętnujemy przecież osób auty-
stycznych czy z zespołem Downa,
więc nie powinniśmy też tego robić
wobec ludzi z niektórymi zaburze-
niami osobowości – mówi Dutton w
wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Dutton nie zachęca nas tymi
słowami do akceptacji psychopaty
takiego, jakim jest. Dutton mówi tu-
taj o człowieczeństwie, ludzkiej to-
lerancji, którą powinniśmy z siebie
wykrzesać. W końcu akceptowanie
oznacza aprobatę czyjegoś zacho-
wania czy poglądów a tolerancja to
przyznanie prawa do posiadania
własnego zdania czy wartości. Nikt
nie oczekuje od nas, że po odkryciu,
że bliska dla nas osoba jest zaburzo-
na, będziemy wiernie tkwić przy jej
boku. Zresztą rzadko dociera do
nas, że mamy do czynienia z kimś,
kto traktuje nas jak przedmiot.

Psychopatą może być partner, ko-
lega z pracy, szef czy wykładowca.
Psychopata czuje się najlepiej tam,
gdzie ma władzę nad innymi. Bę-
dzie, więc świetnym politykiem,
menadżerem czy biznesmenem.
Mając tego świadomość, warto wie-
dzieć jak się przed nim bronić. Na
co uważać? Przede wszystkim na
język, bo to on jest narzędziem
służącym psychopacie do manipula-
cji. Psychopata będzie kłamał, uda-
wał troskę czy skruchę, wzbudzał
poczucie winy i zdobywał zaufanie
miłym słowem czy drobnym pre-
zentem. Dystans i wytaczanie gra-
nic to klucz do bezpieczeństwa, bo
– nie oszukujmy się – psychopaty
nie da się naprawić, głównie z uwa-
gi na to, że sam zainteresowany nie
widzi powodu, aby poddać się tera-
pii. Problem tkwi w innych, a nie w
nim. Istnieją opinie głoszące, że w
przypadku leczenia najlepiej spraw-
dziłaby się terapia poznawczo-be-
hawioralna. Duży potencjał jest wi-
doczny także w terapii psychode-
licznej, o której pisaliśmy jakiś czas
temu. Co nadal nie zmienia faktu,
że jeśli leczyć, to pewnie przymuso-
wo, otumaniając farmaceutykami w
sposób, który odejmowałby godnoś-
ci drugiemu człowiekowi. Czy to
miałoby sens? Cóż… Jeśli „za-
mknąć”, „odseparować”, „leczyć
wbrew woli” przebiegło wam przez
myśl, to może warto się zastanowić,
czy nie przemawia przez was we-
wnętrzny psychopata.

Katarzyna RACHWALSKA

Jeśli z góry zakładamy, że wszyscy psychopaci
są źli i niebezpieczni, to ich stygmatyzujemy,
czego przecież staramy się dzisiaj unikać w re-
lacjach z ludźmi. Nie piętnujemy przecież osób

autystycznych czy z zespołem Downa, więc nie powinniśmy
też tego robić wobec ludzi z niektórymi zaburzeniami oso-
bowości .
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Topnienie lodowców,
pożary lasów i susze stały
się praktycznie naszą co-

dziennością. klimat
zmienia się na naszych

oczach, co sprawia, że co-
raz częściej obawiamy się

o przyszłość naszej pla-
nety. Czy zdajemy sobie
sprawę, że ten lęk może

przemienić się w niebez-
pieczną dla nas chorobę
psychiczną jaką jest de-

presja?

Klimat zmieniał się od za-
wsze. Zdarzały się epoki
lodowcowe, podczas któ-

rych nawet nasz kraj pokryty był
grubą warstwą lodu. Zdarzały się też
nieco cieplejsze okresy, gdy na zie-
mi nie było lądolodów. Zmiany te
ukształtowały naszą planetę, ale
działo się to naturalnie – za sprawą
zmiany orbity Ziemi czy aktywności
wulkanicznej. Niestety, teraz to my
jesteśmy jedną z przyczyn globalne-
go ocieplenia.

Wykorzystywanie paliw kopal-
nianych na masową skalę, wycina-
nie lasów, przemysłowa hodowla
zwierząt gospodarczych oraz stoso-
wanie nawozów azotowych spra-
wia, że do atmosfery przedostają się
gazy cieplarniane w ogromnych
ilościach. Przez długi czas nie za-
stanawialiśmy się nad skutkami na-
szych działań i korzystaliśmy z do-
brodziejstwa Ziemi jak tylko mog-
liśmy. Aż w końcu obudziliśmy się
z ręką w nocniku.

Ekologiczna bezsilność

Jeszcze parędziesiąt lat temu
zmniejszając emisję gazów cieplar-
nianych mogliśmy zapobiec kata-
strofie klimatycznej. Dziś jest na to
za późno – obecnie skutki naszych
działań możemy jedynie odłożyć w
czasie.

Możemy myśleć, że wcielając
do swojego życia proekologiczne
działania wybieramy mniejsze zło.
Samochody elektryczne zamiast
spalinowych? Uważa się je za
zdrowsze dla naszej planety, bo
nie potrzebują benzyny i dzięki
temu emitują o wiele mniej dwu-
tlenku węgla. Ale czy tak jest na-
prawdę? Produkcja samochodów
w fabrykach, także skutkuje
emisją ogromnej ilości gazów cie-
plarnianych. Zużyte baterie, wy-
korzystywane w samochodach
elektrycznych stają się toksyczny-
mi śmieciami. Nie da się z nimi
nic zrobić – obecnie nie nadają się
nawet do recyklingu. Mając to
wszystko na uwadze, trudno jest
nie oprzeć się wrażeniu, że nie jes-
teśmy w stanie zrobić nic. Niemoc
powoduje, że zmiany klimatu
przeżywamy coraz bardziej emo-
cjonalnie, a to w perspektywie
czasu może doprowadzić do zabu-
rzeń psychicznych.

Obawa o przyszłość
Troska o planetę sprawia, że glo-

balne ocieplenie w znacznym stop-
niu wpływa na naszą psychikę. Sta-
ny lękowe, kłopoty ze snem czy
ataki paniki – to codzienność tych,
którzy boją się, jak zmiany klimatu
wpłyną na rzeczywistość przy-
szłych pokoleń. Do tych sympto-
mów należy dodać także obniżone
samopoczucie i brak łaknienia.
Wszystko to składa się na depresję
klimatyczną. Psychologowie starają
się jednak unikać takiego sfor-
mułowania. Według nich zdecydo-
wanie bardziej odpowiednie jest na-
zywanie emocji po imieniu niż me-
dyczna terminologia. Niemniej, de-
presja klimatyczna staje się rzeczy-
wistością. Jesteśmy coraz bardziej
świadomi zagrożeń, jakie czekają na
nas w przyszłości. Stąd też jest coraz
więcej osób, które utożsamiają się z
tą odmianą depresji. Jednak nie
każdy, kto zdaje sobie sprawę z glo-
balnego ocieplenia, popada w stan
obniżonego poczucia emocjonalne-
go. Dlaczego więc niektóre osoby
doświadczają tej choroby?

– Istotna jest kwestia pewnej
wrażliwości. Osoby, które są bardzo
wyczulone na różnego rodzaju pro-
blemy związane ze środowiskiem
czy cierpienie zwierząt mogą być
bardziej podatne na silny stan ob-
niżenia nastroju ze względu na zmia-
ny klimatu – mówi psycholożka, dr
hab. Beata Pająk-Patkowska.

Nie żyjemy w pustce

Uświadomienie sobie tego, że
sami nic nie zdziałamy, może spra-
wić, że nasz stan psychiczny się po-
gorszy. W konsekwencji prócz lek-
kiego przygnębienia możemy czuć
także, że nasze działania nic nie
znaczą i są bezsensowne. Od tego
nie daleko już jest do obojętności na

to, co się dzieje. To jednak nie popra-
wia naszego stanu psychicznego.
Sprawia jedynie, że czujemy się jesz-
cze gorzej niż przedtem. Nie pomaga
tutaj także świadomość, że nie
wszystko możemy zrobić. Wydaje
się, że to łatwe – wprowadzić niektó-
re proekologiczne rozwiązania. Rze-
czywistość jest zupełnie inna. Ze
względu na różne sytuacje życiowe
musimy zrezygnować z pewnych
działań na rzecz środowiska. Osoby
mieszkające poza miastami nie mogą
od tak zrezygnować z samochodów.
Ktoś na przykład ze względów zdro-
wotnych nie może kupować używa-
nych ubrań, choć bardzo chciałby
ograniczyć przemysł fast fashion.

Na depresję klimatyczną ma także
wpływ środowisko, w którym prze-
bywamy. Arogancja bliskich nam
osób może być frustrująca. To jednak
nie wszystko. Ze względu na brak
zrozumienia możemy czuć się wyob-
cowani. Nasz lęk o dobro planety
może zostać zlekceważony, a to tyl-
ko pogłębia depresję. Samotność w
tym wszystkim jest niezwykle
krzywdząca dla naszej psychiki. W
tym trudnym dla nas czasie wsparcie
bliskich jest niezastąpione.

– Jeżeli otoczenie mówi ,,Widzisz,
że jest taki problem, to zacznij
działać” to jest większe prawdopodo-
bieństwo, że taka osoba wybierze
proaktywną postawę. To też pokazu-
je pewną kluczową różnicę pomię-
dzy depresją klimatyczną, a depresją
jako taką. W przypadku depresji blis-

cy osoby chorej nie mogą zrobić zbyt
wiele. Nie mogą powiedzieć tej oso-
bie „weź się w garść i przestań
płakać”, ponieważ to nie zadziała, a
jeszcze może pogorszyć sytuację.
Myślę, że w przypadku tzw. depresji
klimatycznej taka zachęta ze strony
otoczenia może wywołać pozytywny
efekt – dr hab. Beata Pająk-Patkows-
ka komentuje wpływ naszego naj-
bliższego otoczenia na sposób prze-
chodzenia depresji klimatycznej.

Aktywna postawa wobec globalne-
go ocieplenia, to jedna z wielu dróg
radzenia sobie z zaburzeniami psy-
chicznymi związanymi ze zmianą
klimatu.

Aktywizacja leczy

Każda osoba na depresję klima-
tyczną reaguje zupełnie inaczej. Jed-
ni stają się obojętni na to co się dzie-
je, inni zbierają zapasy na nad-
chodzącą katastrofę, a jeszcze inni
angażują się w walkę o środowisko.
Depresję klimatyczną najlepiej prze-
chodzi jednak ta ostania grupa.

– Można powiedzieć, że Greta
Thunberg doświadczyła depresji
klimatycznej. Pod wpływem obej-
rzanego filmu o zmianach za-
chodzących w klimacie, doświad-
czyła silnego epizodu depresyjnego.
Przez pewien czas nie kontaktowała
się z otoczeniem, przestała mówić,
odmawiała jedzenia. Natomiast ona
poradziła sobie przyjmując postawę
aktywną – mówi dr hab. Beata
Pająk-Patkowska.

Dlaczego aktywna walka o dobro
planety pomaga przezwyciężyć de-
presję klimatyczną? Po pierwsze
przez to czujemy, że możemy coś
zrobić, że jesteśmy potrzebni. Po
drugie dzięki temu poznajemy wie-
lu ludzi, którzy mają podobne od-
czucia i rozumieją nasze strapienia.
Wiemy przez to, że nie jesteśmy w
tym wszystkim osamotnieni. Nie
zawsze jednak zaangażowanie po-
maga. Jeśli czujemy, że potrzebuje-
my pomocy, to powinniśmy zwró-
cić się do osoby kompetentnej.

– Nie należy bagatelizować pro-
blemu depresji klimatycznej. Nie
można mówić, że to jest jakaś histe-
ria czy wymysły dzieciaków, które
z dobrobytu nie wiedzą co robić i
wymyślają sobie problemy. Dlate-
go, że depresja klimatyczna może
być w niektórych przypadkach ob-
jawem depresji klinicznej. Wtedy
niezbędna jest pomoc psychologa, a
czasem nawet psychiatry. Nieleczo-
na depresja może doprowadzić do
samobójstwa – apeluje dr hab. Bea-
ta Pająk-Patkowska.

Mimo wszystko warto jest więc
brać aktywny udział w walce o środo-
wisko. Nie dość, że w jakiś stopniu
pomagamy w ten sposób naszej pla-
necie, to jeszcze dbamy o swoje zdro-
wie psychiczne. Bierność na pewno
tutaj w niczym nie pomaga. Tak na-
prawdę przez taką postawę szkodzi-
my nie tylko sobie, ale także naszemu
środowisku. To prawda, że nie damy
rady cofnąć całego zła, które wy-
rządziliśmy Ziemi. Jednak nie rea-
gując na to, co się dzieje, dajemy
przyzwolenie, aby zmiany klimatu za-
chodziły jeszcze szybciej. Działając
wspólnie możemy na przykład wy-
wrzeć wpływ na państwa czy korpo-
racje, które w dużym stopniu są odpo-
wiedzialne za globalne ocieplenie.

Olimpia OLIK

katastrofa w naszych głowach

Każda osoba na depresję klimatyczną reaguje
zupełnie inaczej. Jedni stają się obojętni na to
co się dzieje, inni zbierają zapasy na nad-

chodzącą katastrofę, a jeszcze inni angażują się w walkę
o środowisko. Depresję klimatyczną najlepiej przechodzi
jednak ta ostania grupa.

Udział w marszach klimatycznych może pomóc w przezwyciężeniu depresji klimatycznej.
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Ruch Polska 2050 to oficjal-
na nazwa partii, która
składa się z członków Pol-

ska 2050 Szymona Hołowni oraz
Stowarzyszenia Polska 2050. Jej ce-
lem przewodnim ma być zmiana
Polski na pokolenia, a nie kadencję.
I w myśl tej sentencji 4 września br.
odbył się pierwszy kongres Ruchu,
podczas którego przedstawiono Jaś-
minę – rzekomą zmianę w polskiej
polityce w postaci aplikacji mobil-
nej.

Cyfrowe społeczeństwo

Pierwszym sprawdzianem dla
Jaśminy było głosowanie członków
stowarzyszenia Polska 2050, do-
tyczące sprawy handlu w niedziele.
Wynik miał zadecydować o tym,
czy przepis zostanie zliberalizowa-
ny, czy zaostrzony i tym samym
stać się oficjalną częścią programu
ugrupowania. Podczas Kongresu
Hołownia nie mógł przestać za-
chwycać się swoim nowym projek-
tem, ale czy rzeczywiście jest nad
czym? Czy aplikacja, która ma być
z nami „jak najbliżej tak, byśmy ko-
rzystając z tego, że jesteśmy cyfro-
wym społeczeństwem, mogli budo-
wać jak najlepszą, jak najbardziej
demokratyczną i rozmawiającą ze
sobą Rzeczpospolitą” rzeczywiście
zrewolucjonizuje oblicze polskiej
demokracji?

Dlaczego projekt ustawy o ochronie rynku książki wzbudza tak wiele emocji?
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Polska Izba książki zaini-
cjowała nowy projekt

Ustawy o ochronie rynku
książki. Celem wniosko-

dawców projektu jest
wsparcie niezależnych

księgarni. Czytelnicy jed-
nak protestują, a zdania
pisarzy i właścicieli księ-

garni w tej sprawie są po-
dzielone. Czemu faktycz-

nie ma służyć ustawa?

Projekt nowej ustawy o
ochronie rynku książki zos-
tał udostępniony publicznie
w kwietniu tego roku i wy-

wołał nie lada zamieszanie w środo-
wisku czytelniczym. Jak możemy
dowiedzieć się z głównej strony Pol-
skiej Izb Książki, jest to zaktualizo-
wana i zmieniona wersja powstałego
już w lutym 2017 roku projektu
ustawy, procedowanego w Sejmie i
wielokrotnie omawianego w środo-
wisku książki. Do maja trwały kon-
sultacje branży wydawniczo-księ-
garskiej nad projektem, jednak ich
forma oraz najnowsze modyfikacje
projektu nie zostały udostępnione
publicznie, a jedynie dla ludzi z
branży wydawniczej. Czy obawiano
się reakcji na projekt wśród czytelni-

Książki na wagę złota

Czy nowa aplikacja Hołowni zrewolucjonizuje oblicze polskiej demokracji?

Jaśminowe państwo na miarę Europy
– To jest przełom w polskiej polityce i jesteście jego świadkami. Pierwsza w Polsce
aplikacja polityczna, która dzisiaj da wam możliwość głosowania w ważnych dla
Polski sprawach, a za chwilę będzie informowała was o eventach odbywających
się w waszej okolicy, o tym, co warto dzisiaj zrobić – tymi słowami Szymon
Hołownia zachwalał swoją nową aplikację Jaśmina.
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ków i co najważniejsze, czy te oba-
wy mogą być uzasadnione?

Więcej szkody niż pożytku?

Głównym założeniem projektu
jest wprowadzenie na okres sześciu
miesięcy od wydania książki jej
jednolitej ceny, która nie może być
niższa od ceny okładkowej. Ozna-
cza to, iż w kluczowym dla żywot-
ności książki okresie, jakim jest
pierwsze kilka miesięcy od wyda-
nia, jej cena będzie niezmienna,
często też zawyżona. Księgarnie, w
których będzie ona sprzedawana nie
będą mogły nakładać własnej, częs-
to niższej ceny od tej umieszczonej
na okładce przez wydawnictwo.
Niemożliwe będzie też wprowadza-
nie ceny promocyjnej, czy przed-
sprzedaży w niższej cenie.
Działania mają na celu ochronę i
wsparcie niezależnych księgarni,
ale czy faktycznie przyniesie to
oczekiwany rezultat?

Nie ma rynku książki bez czytel-
nika, a to właśnie czytelnikom naj-
bardziej oberwie się po kieszeni po
wejściu w życie ustawy.

– Nie możemy pozwolić na to,
żeby książki stały się dobrem luksu-
sowym, na które stać tylko wybra-
nych. Sama uwielbiam czytać, ale
nie sięgnę po książkę, która prze-
kracza mój studencki budżet –
mówi nam Karolina, studentka
WNPiD UAM.

Księgarnie internetowe również
przestaną być atrakcyjne dla kon-
sumentów książek. Będą one bo-
wiem zmuszone do wprowadzenia

Społecznej i Ekonomicznej WNPiD
UAM, Maciej Górny.

Pierwsze kontrowersje

Hołownia ujawnił w Polsat News,
że aplikacje ściągnęli m.in. wice-
szef MSWiA Maciej Wąsik oraz
(nie)sławny poseł Konfederacji
Krzysztof Bosak. Obaj panowie sta-
nowczo zaprzeczają.

„Ja nie ściągnąłem. Ale tak na
marginesie, na jakiej podstawie
prawnej ujawnia Pan informacje kto
ściągnął aplikacje? Jest Pan admi-
nistratorem tych danych? Co z
ochroną danych?”. Zatweetował na
swoim koncie Maciej Wąsik.

Jaśmina miała być rewolucją, a
okazała się nieprzemyślanym i źle
przygotowanym projektem, przede
wszystkim od strony ochrony danych
osobowych. Aplikacja wymaga do-
stępu do lokalizacji i plików na tele-
fonie. W jakim celu? Aby użytkow-
nik padł ofiarą profilowania i targe-
towania na przykład w momencie lo-
gowania się do aplikacji przez Face-
booka? W dniu premiery polityka
prywatności była dostępna jedynie
po angielsku, więc dla tych, którzy
nie znają tego języka, pierwsza
styczność z aplikacją bardziej przy-
pominała randkę w ciemno. To, co
zaintrygowało mnie jeszcze bardziej

– Moim zdaniem nie, gdyż stoi za
nią złudne przekonanie jakoby refe-
rendum mogło być rozwiązaniem
każdego społecznego konfliktu, a
złożone kwestie można rozsądzić

poprzez przedstawienie dwóch-
trzech opcji do wyboru. W kilka
miesięcy po publikacji aplikacji i
pierwszym głosowaniu wydaje się,
że zaczyna być martwa dla poten-

cjalnie zainteresowanych osób spo-
za tego środowiska, a jej potencjał
został zupełnie niewykorzystany –
odpowiada nam politolog, prawnik i
doktorant w Zakładzie Polityki
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takich samych cen, jak w księgar-
niach stacjonarnych, do czego doli-
czone zostaną koszty wysyłki, a
wszystko to ostatecznie doprowa-
dzi do tego, że internetowy zakup
lektury stanie się nieopłacalny.
Wzrośnie również cena e-booków i
audiobooków, a co za tym idzie,
popularniejsze stanie się „pirac-
two”, czyli pobieranie książek z
nielegalnych źródeł.

Jak szwajcarski ser

Na potencjalnych zmianach
ucierpieć może nie tylko ubogi już
poziom czytelnictwa w Polsce, ale
również kameralne wydawnictwa, a

zwłaszcza takie, które promują po-
czątkujących pisarzy. Młodzi twór-
cy z ustawą mogą również mieć
bardzo nie po drodze, bo jest spore
ryzyko, że ich książki po prostu się
nie sprzedadzą.

– Dla małych wydawnictw ta
ustawa może znaczyć bardzo dużo,
ale niekoniecznie dobrego. Sama
staram się kupować książki bezpoś-
rednio od wydawnictw, które lubię i
chcę wspierać – mówi Marta,
miłośniczka książek.

Poczytni pisarze też mogą poten-
cjalnie ucierpieć – jeśli kolejne
tomy ich powieści nie będą dosta-
tecznie popularne, to nie opłacalne
stanie się wydawanie kolejnych.

Pojawiają się odważne głosy mó-
wiące, że ustawa cofnie rynek
książki do lat 90. W tamtych cza-
sach nie było internetu i faktycznie
wtedy mogłaby mieć ona realne
szanse zdziałać wiele dobrego.
Obecnie konsekwencje wprowadze-
nia nowej ustawy mogą być w dużej
mierze przykre dla ogółu książko-
wego świata. Zwłaszcza, że słyszal-
ne są głosy, iż ustawa jest dziurawa
jak szwajcarski ser. Może skutko-
wać to dodatkowymi problemami, a
ich konsekwencje mogą być nieod-
wracalne. Nic więc dziwnego, że
znalazło się wielu, którzy chcą temu
zapobiec. W tym celu powstała pe-

tycja „NIE dla jednolitej ceny
książek”, w której łącznie uzyskano
ponad dziewięć tysięcy podpisów
czytelników, pisarzy, księgarzy i
wszystkich innych, dla których
ustawa może być krzywdząca. Pol-
ski rynek książki wręcz domaga się
zmian, ale wszystko wskazuje na to,
że zmiany proponowane przez PIK
ten rynek jedynie zdestabilizują.

Swego czasu Andrzej Sapkowski,
autor sagi o wiedźminie Geralcie
przekonywał, że książka nie powin-
na kosztować więcej niż pół litra
wódki, bo wtedy wybór jest prosty.
Ta trafna uwaga jeszcze nigdy nie
wybrzmiewała dobitniej.

Izabela SULOWSKA

Powrót do ciemności

– Obcokrajowcy sprowa-
dzili zasady i prawa, któ-

re nie odpowiadają na-
szej kulturze, religii i lo-

kalnym zwyczajom –
oznajmił podczas wywia-

du dla ,,Foreign Policy”
rzecznik prasowy tali-

bów, zabihullah
Mudżahid. Talibowie nie
czekali zbyt długo na po-

wrót do korzeni i zaraz
po przejęciu władzy

wznowili prawo szariatu.
Jednym z najjaskraw-

szych przejawów„nowe-
go” porządku stała się

zmiana nazwy Minister-
stwa ds. kobiet na Minis-
terstwo Modlitwy i Prze-

wodnictwa oraz Promocji
Cnót i zapobiegania Wy-

stępkom.

Wojna w Wietnamie
wciąż żyje w pamięci
Amerykanów. To co

miało być szybką operacją woj-
skową, stało się wieloletnim kosz-
marem. Niszczenie dokumentów i
pilna ewakuacja ambasady USA
przy użyciu helikopterów w Sajgo-
nie w 1975 roku. Te wydarzenia
wciąż odbijają się bolesnym echem.
Współczesna sytuacja w Afganista-
nie niebezpiecznie przypomina
tamtą. Cóż, historia ma to do siebie,
że lubi się powtarzać.

Po 20 latach względnego pokoju,
po pilnej ewakuacji wojsk amery-
kańskich, która bardziej wyglądała
na paniczną ucieczkę, do władzy w
Afganistanie ponownie doszła orga-

nizacja terrorystyczna – Taliban.
Cywile zostali sam na sam ze
zbrodniczym reżimem. Cały świat
przyglądał się w bezruchu jak na
lotnisku w Kabulu setki zdespero-
wanych Afgańczyków próbowało
chwytać się za koła odlatujących
samolotów.

Wielu europejskich i amerykań-
skich polityków podchodziła do tej
sytuacji dosyć ,,optymistycznie”, a
to dlatego, że aby Taliban mógł roś-
cić sobie prawa do prowadzenia
otwartej polityki i działania jako
niezależny gracz na arenie między-
narodowej, musi najpierw uzyskać
legitymacje jako prawomocny rząd.
Taliban nic nie robił sobie z tych
oczekiwań. Wprowadził prawo sza-
riatu, które rzekomo ma dotyczyć
wszystkich muzułmanów. Nie spo-
sób jednak nie zauważyć, że naj-
większe restrykcje dotknęły kobiet.
Jak donoszą media na opanowanych

terytoriach, to fundamentalistyczne
ugrupowanie islamistyczne zaka-
zało kobietom wykonywania swo-
ich zawodów. Co więcej, dziew-
czynki i kobiety są zastraszane i nie
mogą nawet uczęszczać do szkół.
Niepokoją również napływające in-
formacje o porwaniach i przymuso-
wych małżeństwach. Aktualnie ty-
siące studentek, dziennikarek i ak-
tywistek próbuje wydostać się z
kraju.

Nie ma się co dziwić, że jedną z
pierwszych zmian wprowadzonych
po osiągnięciu pełnej kontroli nad
Kabulem i ustanowieniu nowych
rządów była likwidacja Minister-
stwa ds. Kobiet. Jak podały agencje

Reuters i AFP zastąpiła je organiza-
cja nosząca nazwę „Ministerstwo
Modlitwy i Przewodnictwa oraz
Promocji Cnót i Zapobiegania Wy-
stępkom”, a jego pracownice od kil-
ku tygodni nie są wpuszczane do
budynku. Niestety nie jest to nowa
instytucja na terenie Afganistanu.
Podczas pierwszych rządów talibów
w latach 1996-2001 resort ten pełnił
funkcję policji moralnej i odpowia-
dał m.in. za publiczne egzekucje.

Wychodzi na to, że los kobiet Af-
ganistanu będzie jeszcze bardziej
tragiczny. Już teraz ogranicza im się
podstawowe prawa, takie jak dostęp
do edukacji czy pomocy medycz-
nej. Kobiety mają być oddzielone
od mężczyzn we wszystkich ośrod-
kach edukacyjnych.

– Koedukacja to źródło wszelkie-
go zła w społeczeństwie – stwier-
dził odpowiedzialny za szkolnictwo
wyższe w nowym rządzie Mullah

Farid w rozmowie z afgańską
agencją prasową Khaama News.

Według Zachodu okupacja Afga-
nistanu miała służyć przede wszyst-
kim walce z organizacjami terrory-
styczni oraz wprowadzeniu demo-
kracji. Plan godny podziwu, aczkol-
wiek jego wykonanie skończyło się
porażką. Tymczasowa administracja
nie naprawiła sytuacji, a błędy, któ-
re popełniła, przyczyniły się od ob-
jęcia władzy przez Taliban. Pozos-
tało zadać pytanie: czy rozmawiając
o tamtych rejonach, nadal możemy
mówić o Afganistanie? Islamski
Emirat Afganistanu brzmi w tym
wypadku trafniej.

Aleksander RAJEWSKI

Talibowie wprowadzili obowiązek noszenia hidżabu
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to fakt, że po instalacji każdy użyt-
kownik, zaraz po zalogowaniu,
otrzymuje od Jaśminy sugestie osób,
które może znać. Na jakiej zasadzie
dobierane są te rekomendacje? Bie-
rze się pod uwagę lokalizację, numer
telefonu czy adres e-mail i co na to
klauzula RODO? Fundacja Panopty-
kon w rozmowie z biurem prasowym
Polska 2050 dowiedziała się, że re-
komendacje wyświetlane są losowo.

Gonimy Zachód

Możemy być lub nie być fanami
Jaśminy, ale trzeba przyznać, że jej
istnienie stało się kolejnym

przykładem tego, że zainteresowa-
nie korzystaniem z elektronicznych
usług rośnie i dzięki temu e-gover-
nment w Polsce się rozwija. Dla
niewtajemniczonych wyjaśnię, nie-
znacznie upraszczając, że e-gover-
nment polega na wykorzystywaniu
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych w administracji publicz-
nej. Przyspiesza procedury załat-
wiania spraw urzędowych, uspraw-
niając kontaktowanie się z władza-
mi wszystkich szczebli. Jego naj-
ważniejszym zadaniem jest po pro-

stu świadczenie usług. E-gover-
nment to niezwykle ważny temat,
szczególnie w kontekście pandemii.
Możliwość otrzymania recepty,
zwolnienia, skierowania czy wyku-
pienia leków bez każdorazowej wi-
zyty u lekarza bardzo ułatwiło życie
obywateli. W ciągu pierwszego
półrocza 2021 roku ponad 5 mln
osób aktywowało Internetowe Kon-
to Pacjenta. To ponad sześć razy
więcej niż w całym 2019 roku.

– Znaczna część funkcjonalności,
które pojawiły się na IKP w okresie
pandemii, nie była wcześniej plano-
wana. Zostały one wprowadzone

jako reakcja na bieżące potrzeby
Polaków związane z dostępem do
informacji online o swoim zdrowiu
– mówi Jarosław Kieszek, dyrektor
Centrum e-Zdrowia. Obecnie IKP
posiada już ponad 10 mln osób.

Politolog Maciej Górny zauważa,
że chociaż pandemia nie wpłynęła
na pozycję Polski w E-Government
Development Index, to praktyka po-
kazuje, że rozwiązania z zakresu e-
administracji mogą łagodzić część
skutków pandemii Covid-19.

Katarzyna RACHWALSKA

Nie ma się co dziwić, że jedną z pierwszych
zmian wprowadzonych po osiągnięciu pełnej
kontroli nad Kabulem i ustanowieniu nowych

rządów była likwidacja Ministerstwa ds. Kobiet.Jaśmina miała być rewolucją, a okazała się nie-
przemyślanym i źle przygotowanym projek-
tem, przede wszystkim od strony ochrony da-
nych osobowych.

Nie ma rynku książki bez czytelnika, a to właś-
nie czytelnikom najbardziej oberwie się po
kieszeni po wejściu w życie ustawy.
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Włodi4444, to postać
utożsamiana z kulinar-

nym i kolorowym conten-
tem na Instagramie. Gra-

fik, twórca internetowy
oraz wielki fan tańca i po-

zytywnej energii. W roz-
mowie z naszym dzienni-

karzem Włodi Włodar-
czyk opowiada o tym, jak

autorskie koncepty
mogą stać się sposobem

na życie.

Jako Włodi4444 jesteś koja-
rzony z tworzeniem wyjątkowo
pozytywnych treści. Jakie cele
przyświecają twoim
działaniom w obrębie mediów
społecznościowych?

− To miłe, jeśli tak właśnie jes-
tem kojarzony. Przede wszystkim
jara mnie fakt, że ktoś się uśmiecha,
jak widzi moje posty w social me-
diach. Gdybym miał powiedzieć, co
jest moim celem, to właśnie to – po-
prawianie innym humoru, sprawia-
nie, że ktoś będzie czuł się dobrze
przez 15 minut albo cały dzień. Cie-
szę się, że ludzie chętnie to podają
dalej – że udostępniają, że w jakiś
sposób identyfikują się z treściami,
które tworzę. Jara mnie też ciągły
feedback, który dostaję – czy to na
temat tańczenia macareny, czy pa-
luszków z sezamem – bo wtedy
czuję, że te posty i moja twórczość
są budowane na prawdziwych insig-
htach.

Jak opisałbyś swoją twórczość?
− Bardzo fajna i bardzo moja. Po-

między bagietkami i pierogami sta-
ram się też zamieszczać rzeczy i
treści, które wnoszą coś do codzien-
ności moich obserwatorów, nawet
jeśli są to tylko porady na temat na-
wodnienia. Lubię mówić o ważnych
sprawach, ale na swój sposób.

Wiele twoich postów, m.in.
„ranking majonezów” czy
„zupa i ty – czyli co mówi o to-
bie twoja ulubiona zupa”, jest
postrzeganych jako wyraz
prześmiewczego podejścia do
polskiej mentalności. Jak od-
niósłbyś się do tego typu inter-
pretacji twoich prac?

− Nie ma w nich intencji prze-
śmiewczych. Lubię to, jakie miejsce
zajmuje majonez albo zupy w na-
szej kulturze i chętnie z tego ko-
rzystam. Sięgam po takie rzeczy,
potrawy i koncepty, które są dla lu-
dzi znajome, codzienne i ubieram je
w swoje grafiki. Stąd dużo jest na

nich typowo polskich rzeczy. Lubię
działać z powiedzonkami, z
przysłowiami, z rymami. Mocno in-
spirują mnie zwroty i język – ten
którym posługują się ludzie, którzy
do mnie piszą albo ten, którego
używam, rozmawiając ze znajomy-
mi. Duża liczba grafik, które tworzę
opiera się na tekstach.

Jako twórca miałeś możliwość
współpracować m.in. z Sam-
sungiem, newonce czy Conver-
sem. który z dotychczasowych
projektów miał największy
wpływ na ciebie jako artystę?

− Każdy z projektów w jakiś spo-
sób mnie ukształtował. Dostaję
dużo wolności kreatywnej we
współpracach i dzięki temu w więk-
szości przypadków mogę z tym sty-
lem eksperymentować. Gdybym
miał powiedzieć, co miało najwięk-
szy wpływ na moją twórczość, to
był to pewnie moment półtora roku
temu, gdy zacząłem robić więcej
treści na swoim profilu instagramo-
wym. To jest właśnie miejsce, gdzie
wszystko może wyglądać w 100%
tak, jak tego chcę. Miało to spore
znaczenie dla kierunku, w którym
się potem rozwijałem.

Do tej pory na swoim profilu in-
stagramowym opublikowałeś
ponad 3500 postów. Twoje
prace są spontaniczne czy
może planujesz i projektujesz
je z dużym wyprzedzeniem?

− Mega różnie. Są takie, które
zajmują dosłownie 15 minut od po-
mysłu do projektu. Są też takie, któ-
re przygotowuję kilka dni, a
najdłużej kilka tygodni – wygląda
to wtedy tak, że pojawia się jakiś
pomysł lub chciałbym stworzyć
grafikę o jakiejś konkretnej tematy-
ce, przykładowo „o przepraszaniu”,
ale potem zastanawiam się, jak to
ugryźć i w co te pomysły ubrać. W
notatkach na telefonie mam mega

długą listę rzeczy, które jeszcze cze-
kają na swój moment. Czasem jest
tak, że wpadam na pomysł jakiegoś
mega wakacyjnego posta, ale w
grudniu. Wtedy ten pomysł czeka
kilka miesięcy i dopiero pojawia się
na moim profilu. Mam już gotowe
projekty trzech postów, które zrobię
zimą.

Gdzie widzisz Włodiego
Włodarczyka w niedalekiej
przyszłości? Chcesz dalej roz-

wijać swój styl czy może bę-
dziemy mieli okazję poznać
twoją inną artystyczną stronę?

− Obecnie mega mnie jara przeno-
szenie tego, co robię w internecie, do
prawdziwego życia. Robię dużo pro-
duktowych mock-upów i od tego za-
częły się na przykład moje autorskie
wycieraczki. Teraz pracuję też nad
innymi produktami, które się poja-
wią w moim sklepie. Będę szukać in-
nych sposobów na przenoszenie mo-

jej twórczości na różne przedmioty,
wydarzenia i koncepty. Chciałbym,
żeby mogła funkcjonować w wielu
przestrzeniach poza Instagramem.
Poza tym zdecydowanie chcę dalej
robić content dla ludzi i dla siebie i
szukać nowych sposobów, żeby po-
kazać na przykład temat zup. Mam
kilka formatów, które powtarzam i
będę to robił nadal, ale cały czas szu-
kam też nowych rozwiązań i myślę,
jak jeszcze można sprawić, żeby ktoś
mógł się uśmiechnąć.

Jakie są twoje największe arty-
styczne marzenia?

− Wydać własną książkę ku-
charską i nauczyć się tańczyć. Jeśli
chodzi o bardziej ogólne marzenia,
to chciałbym, żeby więcej marek
otwierało się na współpracę z twór-
cami autorskich i kreatywnych treś-
ci, działającymi w internecie. Mega
lubię jak talenty, które kojarzę z In-
stagrama, są zaangażowane w
różnego typu kampanie – czy to
graficy, styliści, czy twórcy treści.

Czy jako jeden z głosów na-
szego pokolenia chciałbyś
przekazać coś początkującym
twórcom, którzy próbują
swoich sił w branży kreatyw-
nej?

− Cisnąć na maxa i nie przesta-
wać. Jak się czymś interesujesz, to
za tym podążaj – pisz do ludzi, in-
nych artystów i brandów, współpra-
cuj i szukaj współprac. Też tak za-
czynałem, że pisałem do różnych
marek z ubraniami i podsyłałem im
jakieś swoje grafiki i projekty, aż
znalazła się taka, która faktycznie to
na swoich ubraniach wydrukowała.
Do dziś tak mam – jak widzę poten-
cjał i przestrzeń do współpracy z
kimś, czy to jest fotograf, czy jakaś
marka, to staram się tak tym tema-
tem pokierować, żeby się udał. Cza-
sem wychodzi, czasem nie, ale pró-
bować warto.

Rozmawiał
Daniel MIROŃCZYK-LEŚNIAK

„Lubię mówić o ważnych sprawach,
ale na swój sposób”

Włodi Włodarczyk

Każdy z projektów w jakiś sposób mnie
ukształtował. Dostaję dużo wolności kreatyw-
nej we współpracach i dzięki temu w więk-

szości przypadków mogę z tym stylem eksperymentować.
Gdybym miał powiedzieć, co miało największy wpływ na
moją twórczość, to był to pewnie moment półtora roku
temu, gdy zacząłem robić więcej treści na swoim profilu in-
stagramowym.
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końcówka lat zerowych
była jałowym okresem

dla amerykańskiego
przemysłu animacji tele-

wizyjnej. Ówcześni kre-
skówkowi hegemoni,

Cartoon network i nicke-
lodeon, w dobie niebo-

tycznej popularności sit-
comów odwrócili wzrok

w kierunku produkcji ak-
torskich. W następstwie
zmiany profilu zaintere-

sowań stacji masa intere-
sujących seriali została

przedwcześnie skasowa-
na. Jednym z poszkodo-
wanych był„Chowder”–
niesłusznie zapomniana

komediowa perła.

Twórca scenariusza serialu
„Chowder” – C.H. Green-
blatt – pracował nad po-

mysłem przygód rezolutnego adepta
sztuki gotowania przez niemal deka-
dę. W międzyczasie współtworzył
scenariusze kultowego „Spongebo-
ba Kanciastoportego” oraz brał
udział w produkcji „Mrocznych
przygód Billy’ego i Mandy”.
„Chowder” oficjalnie pojawił się
w ramówce Cartoon Network
2 listopada 2007 roku.

Serial od odcinka pilotażowego
przykuwał uwagę swoją osobliwoś-
cią. Miejsce akcji, Marcepanowo,
w niczym nie przypominało amery-
kańskich przedmieść z „Krowy
i Kurczaka” czy „Eda, Edda i

Eddy’ego”. Nad uliczkami Marce-
panowa górowały wieżyczki, a bu-
dynki wieńczyły cebulaste kopuły.
Wnętrze kuchni szefa Mung Daala
zdobiły natomiast podkowiaste łuki
i ażurowe kamienne okna, zwane
dźali. C. H. Greenblatt dołożył sta-
rań, by na czas seansu zabrać widza
w podróż po świecie, który na
każdym kroku zaskakuje swoją in-
nością.

Twórca serialu na przestrzeni 49
odcinków powołał do życia nie-
szablonową menażerię postaci.
Wszak główny bohater serialu to –
nazwany w ten sposób przez ząb
mądrości podczas wędrówki po
własnej jamie ustnej – „misio-koto-
zając”, którego pupilem jest chmur-

ka smrodu imieniem Kimchi. Men-
torem Chowdera jest kilkusetletni
kobieciarz Mung Daal. W kuchni
pomaga im kamienny potwór Szny-
cel – najsilniejszy mieszkaniec
Marcepanowa, porozumiewający
się przy pomocy wyłącznie jednego
słowa: „radda”. Na drugim planie
brylują natomiast mieszkający w
czapce sympatycznego kuchcika
Kasztan, panicznie bojący się węży,
kobiet i własnej matki Gazpacho

oraz zauroczona w tytułowym bo-
haterze terminatorka Paninka.

Absurdalne perypetie bohaterów
obracają się wokół gotowania. Nie-
frasobliwość Chowdera częstokroć
ściąga na pracowników Firmy Ga-
stronomicznej Mung Daala furę
kłopotów. Kulinarne zmagania z ta-
kimi daniami jak mus z walniętego
żabiego jabłka, fuszerowane jajka
czy półtonowa babka śledzi się z
nieustanną ciekawością. Nigdy nie

Scena akcji: Poznań, Teatr
Polski. Czas akcji: 30

września. Spektakl:„Śluby
panieńskie”aleksandra

Fredry. I ona – największa
tego dnia aktorka, która

nie wyszła na scenę, ale za
to okrzyczała aktorów,

wpadła do garderoby i za-
brała uczniów. Publiczno-

ść zdziwiona, dyrektor
zszokowany, a Barbara

nowak – słynna kuratorka
oświaty z Małopolski, któ-

ra Uniwersytet Jagielloń-
ski nazwała agencją towa-

rzyską, zachwycona.

Uporządkujmy fakty. 30
września w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu wysta-

wiono spektakl „Śluby panieńskie”
w reżyserii Andrzeja Błażewicza. Na
sali pojawili się uczniowie katolic-
kiego liceum wraz z nauczycielką,
która prawdopodobnie nie wiedziała,

na jaki spektakl zabiera swoich
uczniów. Jego twórcy lojalnie bo-
wiem informowali, że sztuka nie jest
akademicką adaptacją pióra Fredry

i pojawiają się w niej sceny nagości.
Gdy jednak na scenie pojawiło się
dwóch nagi mężczyzn, to nauczyciel-
ka nie wytrzymała. Uczniów, którzy

na udział w wydarzeniu musieli mieć
zgody rodziców, siłą wyprowadziła
z sali. Dodatkowo wpadła do garde-
roby, by nakrzyczeć na aktorów.
Wszak przecież to demoralizatorzy
młodzieży. A wystarczyło dokleić

listki figowe, jednego pana zmienić
na panią i afery by nie było. Wszak
po co nam reżyserskie wizje.
Ważniejsza jest „cnota niewieścia”.

A skąd pomysł figowych liści?
Ano z Muzeum Watykańskiego. Ci,
którzy znają prozę, tak znielubione-
go przez Kościół Katolicki, Dana
Browna zapewne pamiętają spacer
Roberta Langdona po słynnym mu-

zeum. Przypomnijmy o co chodzi –
ano o to, że papieże począwszy od
Pawła IV (połowa XVI wieku)
uznali, że nagi Herkules lub Merku-
ry gorszą swoją nagością. Wszak
przecież nie wypada. No więc zro-
biono co należało – dłuto w dłoń,
liść dokleić i po sprawie. Wizja ar-
tysty? Jaka to wizja? Lewacki wy-
mysł. Co prawda starożytny, ale nie
wnikajmy w zbędne szczegóły.

No więc, panowie aktorzy, panie
reżyserze, panie dyrektorze proszę się
nie przejmować. Liście figowe w
dłoń, świat naprawiać, kuratorka No-
wak przyklaśnie. A ja się tylko cieszę,
że pani nauczycielka nie ma dostępu
do rzeźb Michała Anioła lub płócien
Sandro Botticelliego. Takiego szoku
mogłaby nie przeżyć.

Aleksandra KONIECZNA

Michał Anioł zdradzony

kulinaria i szaleństwo
wiadomo kiedy dane danie postano-
wi wybuchnąć, a kiedy do jego
ukończenia niezbędny okaże się
śpiew gardłowy lub pojedynek na
kciuki stoczony z samą potrawą. W
nieprzewidywalności i szaleństwie
tkwi urok „Chowdera”.

Produkcja Cartoon Network Stu-
dios odważnie burzyła czwartą ścia-
nę i odbywało się to na lata przed
filmowymi przygodami Deadpoola,
które pchnęły tę sztukę ku ekstre-
mum. Główni bohaterowie noto-
rycznie wspominali fakt bycia częś-
cią serialu, a zwroty do widza były
na porządku dziennym. Scenarzyści
nie ograniczali się do najprostszych
rozwiązań. W najciekawszym od-
cinku „Chowdera” Mung i Sznycel
wydają wszystkie oszczędności re-
stauracji. Uświadomiwszy to sobie,
przerażony kuchmistrz tłumaczy, że
brak funduszy oznacza brak anima-
cji, po czym akcja przenosi się do
studia nagrań. W następnych sce-
nach aktorzy dubbingowi – nie wy-
chodząc przy tym z ról – otwierają
myjnie samochodową i zdobywają
pieniądze na dokończenie odcinka.

Fabularne szaleństwo „Chowde-
ra” znalazło swoje odzwierciedlenie
w warstwie wizualnej. Tradycyjną
animację rysunkową przepleciono
ze stop-motion, CGI, teatrzykiem
lalkowym oraz wstawkami aktor-
skimi. Humor, odwaga i po-
mysłowość definiują serię. Jeżeli
rozrywka może być niezobo-
wiązująca, to niech będzie przy tym
tak błyskotliwa jak właśnie „Chow-
der”.

Remigiusz RÓŻAŃSKI

Absurdalne perypetie bohaterów obracają się
wokół gotowania. Niefrasobliwość Chowdera
częstokroć ściąga na pracowników Firmy Ga-

stronomicznej Mung Daala furę kłopotów.

Kukiełkowe alter ego Carla Greenblatta w pracy nad przygodami Chowdera
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Aferę w teatrze wywołała nauczycielka z poznańskiej szkoły

No więc, panowie aktorzy, panie reżyserze, pa-
nie dyrektorze proszę się nie przejmować. Liś-
cie figowe w dłoń, świat naprawiać, kuratorka

Nowak przyklaśnie. A ja się tylko cieszę, że pani nauczyciel-
ka nie ma dostępu do rzeźb Michała Anioła lub płócien San-
dro Botticelliego.Takiego szoku mogłaby nie przeżyć.
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20 sierpnia 1995 roku
podczas gali IWa kawa-

saki Dream doszło do
jednego z najbrutalniej-
szych pojedynków wres-

tlingowych w historii. Le-
gendy amerykańskiej

sceny zapaśniczej Cactus
Jack i Terry Funk wkro-

czyli do ogrodzonego
drutem kolczastym rin-
gu, by przy akompania-
mencie wybuchów sto-

czyć krwawy bój. kilku-
nastominutowe starcie

rozpoczęło erę popular-
ności tzw. deathmatchu.

Wrestling początku XX
w. skrajnie różnił od
schematu znanego z

gal WWE (World Wrestling Enter-
tainment). Pojedynki trwały kilka
godzin, nastawione były na fizycz-
ność, a ciosy nie były arbitralnie

markowane. Lata 20. były okresem
znacznych przemian w obrębie dys-
cypliny. Wówczas ostatecznie zre-
zygnowano z prawdziwej walki na
rzecz inscenizacji, a za sprawą
działań m.in. Billy’ego Sandowa
i Tootsa Mondta wrestling stał się
tym, co kojarzy się pod ukutym
w latach 80. terminem „rozrywki
sportowej”.

Jak w każdym widowisku, klu-
czowym elementem układanki był
widz. Oglądający mógł być rozba-
wiony, wściekły czy przerażony,
jednak nigdy nie miał prawa być
obojętnym wobec tego, co działo
się na ringu. W związku z tym
wrestlerzy poszukiwali nowych
sposobów na dostarczenie odbior-
com wrażeń.

– Wrestling jest formą zadawania
sobie bólu ku uciesze innych. W
prawdziwym życiu samookalecze-
nie się, w szczególności w celu za-
pewnienia komuś rozrywki, zos-
tałoby odebrane jako przejaw cho-
roby psychicznej, jednak w zawo-
dowych zapasach uwielbiają cię za
to – tłumaczy Daniel Austin, wielo-
letni trener, zawodnik i założyciel
pierwszej federacji wrestlingu w
Polsce. Nic dziwnego, że kolejne
dekady niosły za sobą szereg uroz-
maiceń, stopniowo odchodząc przy
tym od zapaśniczego fundamentu
dyscypliny.

Pierwsze walki z użyciem kaste-
tów odbyły się już w latach 50., jed-
nak to następne dwie dekady dobit-
nie pokazały, jak krwawy wrestling
potrafi być. Z przełomem lat 60. i

70. związany jest rozwój Big-Time
Wrestling, którego prominentna
postać Abdullah the Butcher znany
był z torturowania przeciwników
sztućcami i notorycznego przekra-
czania granic jakiegokolwiek smaku.
Wychodzące naprzeciw młodszemu
odbiorcy przerysowane, napędzane
popularnością Hulka Hogana, WWF
stroniło od hardcorowego wrestlin-

gu. Tymczasem z dala od głównego
nurtu zawodnicy na potrzeby show
adaptowali kolejne narzędzia i
przedmioty: drabiny, krzesła, stoły.

Podatnym gruntem dla zapaśni-
czej przemocy okazały się ringi Ja-
ponii. W 1989 roku w Kraju
kwitnącej wiśni powstała federacja
Frontier Martial-Arts Wrestling. Pod
okiem Atsushiego Onity FMW stało
się przystanią dla pojedynków z
użyciem drutu kolczastego i ładun-
ków wybuchowych. To właśnie tam

miłośnicy „wrestlingu śmieciowe-
go” mieli okazję po raz pierwszy
doświadczyć tzw. „Exploding Ring
of Death Match”. Śladem FMW
liczne federacje hardcore wrestlingu
zmierzyły się z tematem deathmat-
chu, czego wynikiem były kuriozal-
ne i krwawe pojedynki z towarzys-
twem zwierząt: piranii, krokodyli i
skorpionów czy popularyzacja walk
z użyciem szkła i świetlówek.

Lata 90. stanowiły apogeum po-
pularności „hardcore wrestlingu”.

Na samym początku zma-
gań kibice wytypowali
drużyny, które ich zda-

niem miały bić się o najwyższe cele.
Na papierze najsilniejsze były ekipy
Betardu Sparty Wrocław, Moje Ber-
mudy Stali Gorzów, Fogo Unii

Leszno oraz Motoru Lublin i to
właśnie te zespoły stawiano w roli
faworytów. Jak się okazało, przy-
puszczenia fanów były trafne.

Początkowe niespodzianki

Tradycyjnie plany na pełne roze-
granie pierwszych kolejek po-
krzyżowała pogoda, jednak szybko

udało się nadrobić zaległości. Sporą
niespodziankę sprawili żużlowcy z
Gorzowa na inauguracji w Lesznie,
gdzie pokonali miejscową Unię.
Dla gospodarzy broniących czwar-
tego z rzędu tytułu mistrzowskiego
było to spore rozczarowanie. Sta-
lowcy bardzo dobrze weszli w se-
zon i od razu uplasowali się w gór-
nej części tabeli. Pierwszej porażki
podopieczni Stanisława Chomskie-
go doznali w czwartej rundzie, w
której miejsce miała kolejna sensa-
cja. Na stadionie im. Edwarda Jan-
carza minimalnie lepsi okazali się
żużlowcy Włókniarza Częstochowa.
Kibice spod Jasnej Góry w końcu
mogli odetchnąć z ulgą. Wcześniej
bowiem ich zespół przegrał dwa po-
jedynki (z Motorem w Lublinie
oraz na własnym stadionie z Unią) i
znajdował się na dole klasyfikacji.

Trudny czas w Zielonej Górze
W pierwszej części sezonu spotka-

niem, które cieszyło się jednym z
najciekawszych przebiegów, było to
rozegrane między Falubazem Zielo-
na Góra a Motorem Lublin. Koziołki
objęły prowadzenie w drugiej serii,
którego nie oddały do końca, mimo
usilnych prób odrobienia strat przez
gospodarzy. Miejscowi nie potrafili
wykorzystać serii defektów, które

tego dnia nękały liderów Motoru. We
Wrocławiu natomiast po drobnych
problemach na zwycięską ścieżkę
wkroczył tamtejszy zespół. Sparta po
porażce w Grudziądzu oraz Lublinie
nie dała za wygraną i rozpoczęła
swój marsz po złoto. Kiedy drużyna
zawitała do Zielonej Góry, doszło do
jednego z najbardziej spektakular-
nych blamaży ostatnich lat. Falubaz
ewidentnie przeliczył się z przygoto-

za nami pełen emocji sezon żużlowej PGe ekstraligi.
rozgrywki obfitowały w trzymające w napięciu spot-

kania, niesamowite zwroty akcji, a także spektakular-
ne wpadki oraz blamaże. zdetronizowany został ze-

spół, który dominował w poprzednich latach i tym sa-
mym ukoronowano nowego drużynowego mistrza Pol-

ski. rok 2021 dla najlepszej ligi żużlowej świata był
jednym z najbardziej udanych w historii. Prześledźmy i

podsumujmy najważniejsze wydarzenia tej edycji.

krew i pot

W ostatnich pięciu gonitwach to drużyna Da-
riusza Śledzia odskoczyła rywalom i zapewniła
sobie pierwszy od 2006 roku tytuł mistrzowski.

Podium tej edycji PGE Ekstraligi uzupełnili żużlowcy Stali
Gorzów, którzy w meczu o brązowy medal pokonali Unię
Leszno, tym samym pozbawiając Byki jakiegokolwiek
krążka w tym roku.

Bogatsi o doświadczenia z Japonii
wrestlerzy pokroju Micka Foleya
czy Sabu dołączyli do nowopow-
stałego Extreme Championship
Wrestling. Pod kreatywnym prze-
wodnictwem Paula Heymana ECW
szturmem zdobyło serca fanów bru-
talnych starć. W okresie świetności
federacja była trzecią siłą na amery-
kańskim rynku „rozrywki sporto-
wej”, a jej cotygodniowe gale emi-
towano na kanale TNN. Krwawy
sen trwał 8 lat, w 2001 roku ECW
ogłosiło upadłość.

– Hardcore wrestling nie należy
obecnie do mainstreamowych tren-
dów we wrestlingu, które w dużej
mierze zdominowało WWE. (…)
Kiedy ECW wykupione zostało
przez WWE, sztafetę przejęło XPW,
CZW, czy Juggalo, jednak pojedyn-
ki typu deathmatch, pomimo swojej
brutalności i widowiskowości, nie
zyskały poklasku tak dużej grupy
zwolenników, jak wcześniej – wy-
jaśnia Paweł Borkowski, wieloletni
komentator gal wrestlingu dla Ex-
treme Sports Channel.

Pomimo iż lata świetności har-
dcore wrestlingu przeminęły, dys-
kusja na jego temat nie ustała. Star-
cia na ekstremalnych zasadach
wciąż polaryzują świat wrestlingu i
mierzą się z liczną krytyką. – Nie
jestem zwolennikiem tzw. garbage
wrestlingu (…) tego typu występy,
a w szczególności deathmatche
mają mało wspólnego z prawdzi-
wym wrestlingiem, bardzo łatwo
jest w nich ukryć wszelakie braki
techniczne (…) Dlatego w mojej
opinii większość zawodników spe-
cjalizujących się w tego typu wal-
kach jest po prostu słabymi wrestle-
rami, którzy próbują zaistnieć w
oczach pewnej niszy fanów – oce-
nia David Oliwa, polski wrestler,
mistrz KPW Old Town. Deathmatch
niepodważalnie zapisał się na kar-
tach historii wrestlingu, tylko czy
jest to karta chlubna?

Remigiusz RÓŻAŃSKI

Jak w każdym widowisku, kluczowym elemen-
tem układanki był widz. Oglądający mógł być
rozbawiony, wściekły czy przerażony, jednak

nigdy nie miał prawa być obojętnym wobec tego, co działo
się na ringu.W związku z tym wrestlerzy poszukiwali no-
wych sposobów na dostarczenie odbiorcom wrażeń.

Ironhide i Dean Connors podczas starcia na gali CWA Fallout �0�0

Koniec żużlowych emocji
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waniem nawierzchni. W trakcie za-
wodów w Grodzie Bachusa ścigano
się na niezwykle twardym torze, któ-
ry miał zaskoczyć kandydatów do
sięgnięcia po mistrzowski tytuł.
Stało się, delikatnie mówiąc, inaczej
niż się spodziewano. Spartanie doko-
nali egzekucji na zielonogórzanach,
wygrywając w stosunku 63:27. Była
to największa przegrana w historii
Myszek na własnym stadionie. Dalej
losy zespołu prowadzonego przez
Piotra Żyto potoczyły się po równi
pochyłej wprost ku strefie spadko-
wej. Drużyna do końca sezonu wy-
grała tylko jedno spotkanie i po pięt-
nastu latach opuściła szeregi żużlo-
wej elity.

Medale rozdane

Na najważniejsze rozstrzygnięcia
zgodnie z tradycją kalendarzową
przyszło nam poczekać do końca
lata. We wrześniu odbyła się faza
play-off. W półfinałach spotkały się
ekipy Sparty Wrocław i Unii Leszno
oraz Motoru Lublin i Stali Gorzów.

Oczywistym faworytem byli Sparta-
nie, którzy do końca sezonu zasadni-
czego nie dawali szans rywalom. Nie
inaczej było w dwumeczu o awans
do wielkiego finału. Uskrzydlona
Sparta z tercetem Artiom Łaguta-Tai
Woffinden-Maciej Janowski na czele
dwukrotnie pokonała Fogo Unię.
Tym samym wrocławianom w końcu
udało się przerwać hegemonię lesz-
czyńskich Byków. Od 2015 roku ze-
społy te trzykrotnie spotykały się w

finale i za każdym razem złote meda-
le zawisały na szyjach zawodników z
Leszna. W tym sezonie podopieczni
Dariusza Śledzia zaliczyli jednak se-
rię 15 meczów bez porażki, co jest
najlepszą passą w historii klubu.
Drugi półfinał zakończył się wy-
graną Motoru Lublin, który zapewnił
sobie pierwszy od 1991 roku krążek
drużynowych mistrzostw Polski. Ko-
ziołki pokonały gorzowską Stal na
wyjeździe oraz u siebie i rozpoczęły

przygotowania do wielkiego finału.
W nim ważyły się losy występu jed-
nego z liderów Motoru. Grigorij
Łaguta podczas półfinałowego star-
cie w Lublinie zaliczył niebezpiecz-
nie wyglądający upadek, którego
skutki ostatecznie wykluczyły go z
udziału w pojedynku o tytuł. Nieco
osłabiony Motor i tak dzielnie prze-
ciwstawił się rozpędzonej Sparcie. W
pierwszym meczu finałowym padł
remis, a przez całe spotkanie zespoły

wymieniały się ciosami. W rewanżu
na Stadionie Olimpijskim we
Wrocławiu do 10. biegu zmagania
były bardzo wyrównane. W ostatnich
pięciu gonitwach to drużyna Dariu-
sza Śledzia odskoczyła rywalom i
zapewniła sobie pierwszy od 2006
roku tytuł mistrzowski. Podium tej
edycji PGE Ekstraligi uzupełnili
żużlowcy Stali Gorzów, którzy w
meczu o brązowy medal pokonali
Unię Leszno, tym samym pozba-
wiając Byki jakiegokolwiek krążka
w tym roku.

Na tym zakończyliśmy rozgrywki
żużlowe na najwyższym świato-
wym poziomie. Zespoły ruszają te-
raz na łowy i podpisują umowy z
zawodnikami na przyszły rok.
Niedługo rozpocznie się okienko
transferowe, a po nim dyscyplina
żużlowa zapadnie w zimowy sen,
aby ponownie przebudzić się
wiosną. Nie pozostaje nic innego,
jak wspominać miniony sezon i wy-
trwale oczekiwać na następny.

Bartosz GLAPIAK
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odnoszące sukcesy na kinowych
ekranach „Wcielenie” Jamesa Wana.
Produkcja to ciepło przyjęty repre-
zentant giallo, czyli włoskiego pod-
gatunku kryminalnych dreszczow-
ców.

Nawet w bardziej niezależnym ki-
nie można zauważyć tendencje do
wchodzenia w dialog z klasyką ga-
tunku. Przykładem jest debiut Prano
Bailey-Bond – „Censor”, wchodzący
na ekrany polskich kin 29 paździer-
nika. Na 12 listopada zaplanowano
natomiast wartą uwagi premierę „Ty
jesteś następna” Simona Barretta.
Obraz budzi jednoznaczne skojarze-
nia ze „Szkołą czarownic” i innymi

mrocznymi, feministycznymi filma-
mi fantasy z lat 90. XX wieku.

Tak zwane samoświadome horro-
ry okazały się być alternatywą dla
remake’ów, które zalały rynek deka-
dę temu. Pionierem w tej kategorii
jest „Teksańska masakra 3D” z 2013
roku, bezpośredni sequel oryginalnej
„Teksańskiej masakry piłą mecha-
niczną”. W tym roku ma ukazać się
kolejna kontynuacja serii. Podobny
renesans przeżywa seria „Hallowe-
en”, której absurdalność pierwszych
części została puszczona w niepa-
mięć, a nowe filmy stawiają na bu-
dowanie realizmu świata przedsta-
wionego.

Horror już dawno prze-
stał być pobłażliwie trak-

towany jako gatunek ofe-
rujący jedynie rozrywkę.

Jego długa historia się-
gająca ludowych opowie-
ści i obrzędów religijnych

robi wrażenie nawet na
ludziach nieobeznanych

w temacie. Szczególnie
ciekawy jest fenomen

horroru filmowego. za-
uważalne w fantastyce

grozy trendy to świadec-
two panującego ducha

epoki. Czym straszy wi-
dzów kinematografia w
2021 roku i co czeka en-

tuzjastów horroru w przy-
szłości?

Żaden film nie wywarł takiego
wpływu na kino grozy jak
„Krzyk” Wesa Cravena. 25

lat po premierze wciąż inspiruje au-
torskim, postmodernistycznym pode-
jściem i autotematycznością. Craven
nie bez powodu nazywany jest ojcem
chrzestnym horroru, a stosowane
przez niego chwyty sprawdzają się
także współcześnie.

Powroty do korzeni

Ostatnie lata przyniosły produkcje
takie jak trylogia „Ulica strachu”
Leigh Janiak – letni hit Netfliksa, a
zarazem hołd składany starszym i
nowszym slasherom. Natomiast 27
października odbędzie się premiera
drugiej części „W lesie dziś nie za-
śnie nikt” Bartosza M. Kowalskiego
i wszystko wskazuje na to, że tak jak
część pierwsza będzie wyraźnie na-
wiązywać do kinematografii lat 80.
Innym istotnym tytułem okazało się

koszmar następnego lata

„Nosferatu - symfonia grozy” to jeden z klasyków gatunku, który do dziś inspiruje twórców

Groza polityczna
Innym popularnym nurtem ostat-

nich lat jest horror polityczny z
„Candymanem” na czele. Oryginal-
na trylogia o Candymanie opowiada
o duchu czarnoskórego mężczyzny
zamordowanego za zbrodnię mię-
dzyrasowego romansu. Produkcja
nie stroniła od komentarza społecz-
nego, a jego najnowsza część
zagłębia się w meandry naglących
kwestii takich jak problem rasizmu.

Postać Candymana jawi się jako
symbol lęków współczesnych czar-
noskórych. W horrorze na ostrzu
krytyki stawiana jest brutalność poli-
cji, gentryfikacja i uprzedzenia obec-

ne w historii Ameryki. Scenarzystą i
producentem filmu jest Jordan Peele
– twórca „Uciekaj!” i „To my”, któ-
ry pod płaszczem filmów grozy
mistrzowsko przemyca krytykę eks-
ploatacji czarnoskórych, neolibera-
lizmu i nierówności klasowych. Jego
debiut zdobył statuetkę Oscara i za-
robił setki milionów dolarów. Nic
więc dziwnego, że polityczny horror
na dobre zadomowił się w main-
streamie.

Impulsu, który przyczynił się do
powrotu horroru politycznego do
łask kinomanów, można upatrywać
w narastających niepokojach
społecznych. Jednym z takich niepo-
kojów okazały się być wybory pre-
zydenckie w Stanach Zjednoczonych
z 2016 roku – dla wielu Ameryka-
nów interpretowane jak koszmar na
jawie. Jedne z popularniejszych se-

riali grozy ostatnich miesięcy –
„Nocna msza” i „Nowy smak wiśni”
– odwołują się właśnie do sfery poli-
tyki. Wymienione tytuły można od-
czytywać jako sprzeciw wobec
działalności Donalda Trumpa. „Noc-
na msza” rozlicza się z fundamenta-
lizmem religijnym w małych i bied-
nych społecznościach, natomiast
„Nowy smak wiśni” – z seksizmem
w Hollywood.

I co dalej?

Przyszłość horroru jest nieprzewi-
dywalna. Wszystkie wymienione
trendy występowały w poprzednich
dekadach, za każdym razem przyj-

mując inne oblicze. Kto więc wie, co
czeka nas w przyszłości – moda na
wilkołaki (kojarzone dzisiaj raczej z
romansami dla nastolatek), większy
nacisk na akcję (w kontrze do bu-
dujących powoli napięcie psycholo-
gicznych horrorów od studia A24)
czy zamienienie subtelnej satyry na
prostą komedię? A może coś zu-
pełnie innego i niespodziewanego?

Siłą horroru jest to, że nigdy
wcześniej nie był traktowany tak po-
ważnie, jak obecnie. Filmom o du-
chach poświęca się prace akademic-
kie, analizując je pod względem so-
cjologicznym. Coraz więcej twór-
ców zdaje sobie z tego sprawę i robi
z gatunkiem coś, na co niewielu
miało niegdyś odwagę i pieniądze.
Pozostaje nam obserwować, co z
tego wyniknie.

Michał FILIPIAK

Przyszłość horroru jest nieprzewidywalna.
Wszystkie wymienione trendy występowały w
poprzednich dekadach, za każdym razem

przyjmując inne oblicze.
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Sztuka nie znosi kompro-
misów. To wyświechtane
już hasło doskonale od-
daje sposób pracy arty-

stycznego duetu – Christo
i Jeanne-Claude. Para

każdorazowo, kiedy
brała się za kolejne prace,

nie przebierała w środ-
kach. kropką nad i w tym

temacie jest ostatni, po-
śmiertny projekt Christo.

za jego inwencją, przy
wsparciu władz Francji,

zabytkowy Łuk Triumfal-
ny w całości pokryły

połacie srebrno-niebie-
skich plandek. a to nie

pierwsza taka akcja du-
etu.

Christo to urodzony w 1935
roku artysta pochodzący z
Bułgarii – Christo Vladimi-

rov Javacheff. W 1957 roku wyemi-
grował za „żelazną kurtynę” do
Wiednia. Na emigracji już pozostał
przez resztę życia. Wraz ze swoją
żoną, Jeanne-Claude Denat de Guil-
lebon, zasłynęli z monumentalnych
prac plenerowych i (co często
łączyło się z pierwszym) opakowy-
wania przedmiotów lub całych
obiektów. Tak zwaną sztukę środo-
wiskową, land art i ambalaż para
uprawia od lat sześćdziesiątych.

Chodź, opakuję twój świat

Christo i Jeanne-Claude zrealizo-
wali razem łącznie 23 prace. Część

z nich krytycy i media określają
jako kontrowersyjne czy nawet
dziwne. Celem artystów było pod-
kreślenie rozmiaru i podstawowych
cech obiektu, które kryły się pod
faktycznym przeznaczeniem, funk-
cją przedmiotu. Jest więc odkrycie
przez zakrycie. Misterium.

Oryginalnie – i obszernie – za-
częło się już robić w 1969 roku.
Wówczas kolekcjoner, John Kaldor,
zaprosił duet do Sydney. W tym kra-
ju Christo i Jeanne-Claude wzięli na
warsztat wybrzeże Little Bay. Owi-
nęli blisko dwa i pół kilometra jego
długości razem ze wzgórzami do 26
metrów wysokości. Do tego przed-

sięwzięcia artyści zużyli ponad 95
tysięcy metrów kwadratowych ma-
teriału. Jak informuje portal archira-
ma.pl – ten pionierski projekt Chris-
to i Jeanne-Claude zapoczątkował
nurt w sztuce o nazwie land art.

Owinięty przez artystów został
też budynek niemieckiego Reichsta-
gu. To praca z 1995 roku, prawdo-
podobnie jedna z najsłynniejszych.
Wówczas obecna siedziba Bundes-
tagu została opakowana płachtami
srebrnego, ognioodpornego mate-
riału. Do realizacji tej akcji zużyto
ponad 100 tysięcy metrów kwadra-
towych tkaniny. Do tego przedsięw-
zięcia zaangażowano 90 zawodo-

wych wspinaczy i 120 pracowników
instalacyjnych.

Proces pakowania miało oglądać
kilka milionów ludzi, zaś sam duet
już wtedy marzył o opakowaniu
Łuku Triumfalnego we Francji. Po-
mysł udało się zrealizować, jednak
po śmierci obojga artystów (Jeanne-
Claude zmarła w 2009 roku, Christo
– w 2020). Z tego powodu w dokoń-
czenie projektu – który teraz stał się
swoistym hołdem zmarłym artystom
– włączył się siostrzeniec Christo –
Vladimir we współpracy z Muzeum
Pompidou i rządem Francji. „L'Arc
de Triomphe, Wrapped” można po-
dziwiać od 18 września. Materiały

Jeszcze przed imprezą w Japonii
pojawiały się głosy krytykujące
to, z jak dużymi obostrzeniami

muszą się mierzyć zawodnicy. Krótki
czas przebywania w wiosce olimpij-
skiej, ciągła inwigilacja przez aplika-
cję w smartfonie czy zakaz opuszcza-
nia bańki to tylko kilka z nich. Pomi-
mo tych obostrzeń oraz pozornego

braku zakłóceń sportowej rywalizacji
i tak – zgodnie z informacjami poda-
nymi przez komitet organizacyjny –
wykryto 863 zakażenia wśród uczest-
ników imprezy, a z powodu przybycia
gości zza granicy 25 mieszkańców
trafiło do szpitala. Międzynarodowy
Komitet Olimpijski, bogatszy o doś-
wiadczenia z Japonii, przygotował
jeszcze bardziej szczegółowy zbiór
zasad bezpiecznego postępowania.

Pod ścisłym nadzorem
Pod koniec września MKOl, tuż

po szeroko zakrojonych konsulta-
cjach, poinformował, jak wyglądać
będzie najważniejsza zimowa impre-
za czterolecia. Choć Komitet nie
nakłada na zawodników obowiązku
zaszczepienia się przeciwko korona-
wirusowi, dla niezaszczepionych
planuje aż 21 dni kwarantanny. Jako
że trudno oczekiwać, by atleci zde-
cydowali się na trzytygodniową izo-
lację przed tak ważnymi zawodami,
można się spodziewać, że w Pekinie
odsetek zaszczepionych sportowców
będzie wyższy niż ten w Tokio. Ina-
czej niż w Japonii, codziennym tes-
tom poddawani będą nie tylko olim-
pijczycy, ale też wszyscy pracujący
przy organizacji wydarzenia – nieza-
leżnie od pełnionej funkcji. Każdą z
tych osób ponownie czeka też życie
w bańce. Oprócz tego mówi się o
pleksach oddzielających zawodni-
ków od dziennikarzy w strefie wy-
wiadów, gąbkach do mikrofonów
wymienianych po każdej rozmowie

czy wpinanych pod pachę termomet-
rach, których zadaniem byłoby stałe
mierzenie temperatury ciała spor-
towców.

Z oświadczenia wydanego przez
władze olimpijskie wynika, że na
trybunach pojawią się kibice, nie-
mniej bilety sprzedane zostaną
wyłącznie mieszkańcom Chin. Naj-
pewniej widzowie chcący dopingo-
wać zawodników będą zobowiązani
do okazania negatywnego wyniku
testu lub dokumentu poświad-
czającego szczepienie. Właśnie takie
zasady panowały na zorganizowa-
nych we wrześniu Chińskich Igrzys-
kach Narodowych będących testem
przed zbliżającymi się zimowymi
zmaganiami. Wszystkie wątpliwości
powinny zostać wkrótce rozwiane,
gdyż MKOl zapowiedział już wyda-
nie bardziej szczegółowych wytycz-
nych w tzw. „playbooku”.

Pekin mierzy się z zarzutami, ja-
koby planowane obostrzenia były
zbyt rygorystyczne. Zdaniem chiń-
skich władz tak wysoki stopień

ostrożności jest jednak jedyną
szansą na przeprowadzenie bez-
piecznych zawodów – zarówno dla
sportowców, jak i miejscowej lud-
ności. Co ciekawe, restrykcyjnie do
sprawy igrzysk podchodzi również
Amerykański Komitet Olimpijski i
Paraolimpijski, który zapowiedział,
że do Chin zabierze wyłącznie osoby
w pełni zaszczepione.

Gospodarz niezgody

W przypadku politycznego aspek-
tu pekińskich zawodów nie sposób
nie zauważyć analogii do wydarzeń
sprzed 13 lat. Przed startem letnich
Igrzysk w stolicy Chin również głoś-
no nawoływano do tego, by zbojko-
tować lub choćby w jakiś sposób
wyrazić sprzeciw wobec przyznania
najważniejszej sportowej imprezy
czterolecia państwu, które łamie pra-
wa człowieka. Wtedy chodziło
głównie o sprawę Tybetu, a także
stanowisko Chin wobec wydarzeń w
Sudanie i Birmie. Ówczesny prezy-
dent MKOl-u, Jacques Rogge, od-

Maski igrzysk
„razem dla wspólnej przyszłości”– tak brzmi hasło zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które odbędą

się w lutym 2022 roku. Trudno jednak nie ulec wrażeniu,
że nie jest ono zbyt adekwatne. Po pierwsze, sportowcy

ponownie będą zmuszeni do pozostania w całkowitej
izolacji w czasie najważniejszej imprezy czterolecia. Po
drugie, przyszłość w wizji chińskich władz może nie być

tak inkluzywna.

O dwojgu takich, co schowali Łuk Triumfalny

Do opakowania Łuku Triumfalnego zużyto �5 tysięcy metrów kwadratowych plandek

użyte przy projekcie? 25 tysięcy
metrów kwadratowych srebrno-nie-
bieskich plandek z tworzywa
sztucznego oraz trzy tysiące metrów
czerwonych lin.

Kto artyście zabroni?

Rozmiar prac duetu Christo i
Jeanne-Claude, a także ilość po-
trzebnego materiału do ich zrealizo-
wania wymagały niejednokrotnie
wielu lat przygotowań. To duże
przedsięwzięcia logistyczne do któ-
rych potrzeba ogromnych nakładów
finansowych. W tej kwestii artyści
byli zawsze wyjątkowo stanowczy.
Konsekwentnie odmawiali finanso-
wania prac z nieswoich pieniędzy,
jakichkolwiek funduszów, dotacji
czy pieniędzy publicznych. I tak
było od początku ich kariery, nieza-
leżnie czy chodziło o opakowanie
178 drzew w Bazylei czy pokrycie
tworzywem dwóch i pół kilometra
wybrzeża Little Bay w Australii.

Wyjątkiem nie był nawet ostatni
eksponat – opakowany Łuk Trium-
falny. A mógłby być, bo koszt po-
krycia francuskiego zabytku plande-
kami wynosił 14 milionów euro. Ta
kwota została sfinansowana ze środ-
ków własnych Christo, a także ze
sprzedaży jego szkiców, fotomon-
taży i miniaturowych wersji jego
dzieł.

Można by tu postawić pytanie: na
ile prace duetu są pożyteczne, a na
ile szkodliwe dla ekologii? W końcu
do realizacji zużywano tysiące kilo-
metrów sztucznych tkanin. Czy idea
odkrywania przez zakrywanie jest
tego warta? To pytanie, którego za-
kryć się nie da, a jednocześnie spryt-
nie może zostać opatulone przez
westchnienie świata sztuki. Ta bo-
wiem ponoć nie znosi kompromisów.

Jakub SZUSTAKOWSKI
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pierał ataki, twierdząc, że po pierw-
sze dzięki Igrzyskom do Chin będzie
mogło wjechać wielu dziennikarzy
(przy pandemicznych Igrzyskach ten
argument dewaluuje się – dziennika-
rzy będzie mniej i będą mieli ograni-
czoną możliwość poruszania się), a
po drugie goszczenie tej imprezy
rozpocznie nowy rozdział w historii
tego kraju oraz zapoczątkuje zmiany.

Celność tej przepowiedni można
podać w wątpliwość, skoro 13 lat
później stoimy przed tym samym
problemem. Organizacje walczące o
prawa człowieka ponownie nawołują
do wykonania jakiegoś gestu wobec
gospodarza, a do sprawy Tybetu do-
szła kwestia Hongkongu i Ujgurów.
Prezydentka Norweskiej Konfedera-
cji Sportu, Berit Kjøll, stwierdziła,
że organizowanie igrzysk w pań-
stwie mającym ciągłe problemy z
prawami człowieka sprawia, że
uczestnictwo w nich jest „wyma-
gające”. Jednocześnie podkreśliła, że
sportowy bojkot jest złym rozwiąza-
niem. Miałby on zabrać możliwość

wywarcia jakiegokolwiek wpływu
na sytuację w tym kraju. Tego typu
bojkoty z różnych przyczyn miały
miejsce w latach 1976-1984 i nie
zmieniły nic. Zdecydowanie bardziej
prawdopodobne jest nieprzybycie do
Pekinu politycznych delegacji. Taki
scenariusz rozważa m.in. administra-
cja Joe Bidena. Podobne głosy wś-
ród polityków pojawiły się 13 lat
temu, jednak wtedy większość z
nich nie zdecydowała się na taki
krok.

Niezależnie od wszystkich prze-
ciwności, pekińskie Igrzyska odbędą
się. Znając rozmach Chińczyków
przy organizowaniu tego typu wyda-
rzeń, można mieć pewność, że będą
one pamiętne. Prezydent MKOl w
liście do społeczności olimpijskiej
napisał: „Igrzyska niosą za sobą wia-
domość o pokoju, jedności i solidar-
ności, niezależnie od tego gdzie
mają miejsce”. Pozostaje zadać pyta-
nie, czy wszystkim.

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA
Rafał WANDZIOCH
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iż Belg był również trenerem klubo-
wym, wcale nie ułatwiał jego pracy
w Polsce. Wielu zarzucało mu, że
przez obowiązki we Włoszech za-
niedbuje kadrę i nie wie, jaka jest
forma zawodników. Te kilka ele-
mentów złożyło się na to, że –
mimo ogromnego potencjału osobo-
wego – igrzyska nie były udane, a
w konsekwencji – po kadencji Bel-
ga pozostał spory niedosyt. Wydaje
się, że to dobry czas na zmianę.

Nadzieja na przyszłość

Po igrzyskach kilku siatkarzy
głośno zastanawiało się nad końcem
reprezentacyjnej kariery. O nowe
gwiazdy kibice nie powinni się
martwić, gdyż na każdą pozycję

znaleźć można po kilku zdolnych
zawodników, mogących zdobywać
kolejne medale. Największą za-
gadką pozostaje kwestia tego, kto
ich poprowadzi. W kuluarach
usłyszeć można kilka nazwisk, jed-
nak na pierwszy plan wybija się
jedno – Nikola Grbić.

Były siatkarz oraz niedawny tre-
ner ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wy-
grał z tym klubem wszystko, co
mógł. O tym, że jest on najpo-
ważniejszym kandydatem na stano-
wisko selekcjonera, w wywiadzie
dla RMF FM opowiadał Sebastian
Świderski, nowo wybrany prezes
PZPS, a w przeszłości prezes…
ZAKSY. Nie można się dziwić, że
panowie do niedawna święcący

triumfy w jednym klubie chcą ra-
mię w ramię kontynuować medalo-
we żniwa reprezentacji.

Spokojny, małomówny i skoncen-
trowany na postawionym zadaniu
Serb jest przeciwieństwem Heyne-
na. Wydaje się, że taka odmiana
mogłaby dobrze wpłynąć na naszą
kadrę. Plusem jest również fakt, iż
Grbić pracował w polskiej lidze i
mógłby wprowadzać do zespołu
świeżą krew, co jest ważne w kon-
tekście kolejnych igrzysk. Patrząc
na pracę 48-latka w Kędzierzynie-
Koźlu, żaden kibic w przypadku
wyboru Serba na selekcjonera nie
powinien obawiać się o polskich
siatkarzy.

Marta KOTECKA

Kiedy w 2018 roku Vital
Heynen przejmował kadrę
siatkarzy, wielu ekspertów

zastanawiało się, czy porywczy Belg
pasuje do polskiej mentalności. Po-
czątek jego pracy nie był zresztą wy-
marzony. W Lidze Narodów, czyli
pierwszych zawodach z nim na ław-
ce, polskich siatkarzy zabrakło na
podium. Jak się później okazało, był
to jeden z zaledwie dwóch turnie-
jów, z którego w czasie kadencji
Heynena nie udało nam się przy-
wieźć medalu.

Sukcesami reprezentacyjnymi
Belg nawiązywać może do legen-
darnego Huberta Jerzego Wagnera.
Obaj selekcjonerzy poprowadzili
Biało-Czerwonych do złota mist-
rzostw świata oraz medali mist-
rzostw Europy. Popularny „Kat”
miał jednak w kolekcji jedno trofe-
um, którego nie udało się zdobyć
kadrze Heynena – mowa o krążku
igrzysk olimpijskich.

Łyżka dziegciu

Wszyscy zapewne pamiętają, z
jakimi nadziejami nasi siatkarze je-
chali do Tokio. Nie mówiono jedy-
nie o medalu – Polacy byli fawory-
tami do złota. Od początku turnieju
gra naszej kadry jednak nie pory-
wała, niemniej kibice byli uspokaja-
ni zapewnieniami, że najwyższą
formę zawodnicy mają pokazać do-
piero w starciu półfinałowym.

Polacy co prawda świetnie zaczę-
li mecz z Francuzami (od wygrane-
go seta), jednak finalnie nie wystar-

czyło to na pokonanie Trójkoloro-
wych. Znowu byliśmy świadkami
łez smutku i przepraszania przed
kamerami. Trzeba było odłożyć ma-
rzenia na kolejne lata. Dziwić nie
mogły głosy rozczarowania, ale też
konstruktywnej krytyki również w
kierunku samego trenera. Już wtedy
pojawiały się doniesienia, że Hey-
nen zrezygnuje z prowadzenia na-
szej kadry. Potwierdziło się to
niedługo później, po Mistrzostwach
Europy współorganizowanych
przez nasz kraj.

Słodko-gorzkie pożegnanie

To właśnie na ME Heynen i jego
armia wywalczyli ostatni za kaden-
cji Belga medal. Brąz nie był może
trofeum rekompensującym olimpij-
skie smutki, ale dopełnił trzyletnią
przygodę pełną sukcesów. Heynen
oprócz tego, że poprowadził kadrę
do wielu triumfów, był chwalony za
swoje przywiązanie do naszego kra-
ju oraz interakcje z kibicami. Mowa
tutaj nie tylko o każdorazowym
śpiewaniu polskiego hymnu czy
nauce naszego języka, ale też prze-
mowach do trybun po ważnych tur-
niejach.

Z drugiej strony od pewnego cza-
su widać było, że pewna formuła
się wyczerpała. Atmosfera między
samymi siatkarzami a trenerem nie
wyglądała jak ta na początku. Czarę
goryczy przelał sam Heynen, kiedy
opuścił zespół w czasie Ligi Naro-
dów, by pojechać do Zakopanego.
Później okazało się, że czekała tam
nie tylko druga część drużyny, ale i
kontrakt z Sir Safety Perugia. Fakt,

zdobył sześć z ośmiu możliwych medali w turniejach
międzynarodowych, stworzył z reprezentacji polskich
siatkarzy dobrze naoliwioną maszynę, a swoją otwar-
tością rozkochał w sobie liczne grono osób. Vital Hey-
nen po trzech latach żegna się z kadrą Biało-Czerwo-
nych i – mimo wielu sukcesów – pozostawia po sobie

nutkę rozczarowania.

Vital Heynen żegna się z kadrą siatkarzy

Last dance Heynena
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Od chwili, gdy w 1924
roku rozegrano Tydzień

Sportów zimowych, który
później uznano za I zimo-

we Igrzyska Olimpijskie,
Polacy w imprezach tej

rangi wywalczyli 22 meda-
le. Po aż 18 z nich Biało-
Czerwoni sięgnęli w XXI

wieku. na kolejne szansa
pojawi się już za kilka mie-

sięcy podczas Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie.

nim jednak ta impreza na-
dejdzie, wracamy do prze-

szłości, by sprawdzić, jak
to wszystko się zaczęło?

Wiek XX to czas, gdy pol-
scy sportowcy zimowi
wywalczyli tylko cztery

olimpijskie medale. Po pierwszy w
historii naszego kraju sięgnął w 1956
roku Franciszek Gąsienica Groń, któ-
ry rywalizował w kombinacji norwe-
skiej. Do Cortina d’Ampezzo Polak
przyjechał jako rezerwowy zawodnik.
Do tego już podczas konkursu sko-
ków zaliczył upadek. Później upadł
po raz kolejny – już na trasie biego-
wej. Mimo wszystkich problemów ra-
zem z dwoma Skandynawami, Nor-
wegiem Sverrem Stenersenem i
Szwedem Bengtem Erikssonem,
stanął na podium. Gazeta „Echo Kra-
kowa” o wyczynie sportowca pisała:
„Polak odniósł więc wielki sukces,
zwyciężając niepokonanych od wielu
lat w tej konkurencji Norwegów, po-
zostałą czołówkę ze Skandynawów i
zawodników radzieckich”.

Upadłe złoto

Na kolejne olimpijskie medale oraz
wielką złotą szansę Polacy czekali
bardzo krótko, bo tylko do 1960
roku, kiedy to impreza odbyła się w
Squaw Valley. Prym w naszej kadrze
wiodły wtedy dwie łyżwiarki szybkie
– Elwira Seroczyńska i Helena Pilej-
czyk. Do USA, gdzie po raz pierwszy
w historii zimowych igrzysk rozegra-
no zmagania kobiet w łyżwiarstwie
szybkim, Polki pojechały mimo
dużych oporów działaczy. Ci mieli
bowiem uważać, że nasze zawod-
niczki nie będą w stanie powalczyć
ze światową czołówką i ich start to
zwykła strata pieniędzy. Okazało się,

że mylili się bardziej niż mocno. Naj-
pierw, w dniu 21 lutego, rozegrano
wyścig na dystansie 1500 m. Polki
wystąpiły rewelacyjnie. Po swoim
starcie prowadzenie w rywalizacji
objęła Seroczyńska, która straciła je
dopiero po przejeździe ostatniej pary.
W tej ścigały się Pilejczyk i Rosjanka
Lidijia Skoblikowa. Na metę pierw-
sza wjechała łyżwiarka z ZSRR. Cza-
sy Polek dały im jednak srebrny i
brązowy medal! Polscy kibice mieli
tak bardzo zachwycić się sukcesem,
że podczas dekoracji przedarli się
przez kordon ochroniarzy i podrzuca-
li nasze zawodniczki.

Medalowy sen mógł trwać dłużej –
już 22 lutego bowiem rozegrano wy-
ścig na dystansie 1000 m, w którym
jechała Seroczyńska. Polka niesiona
sukcesem poprzedniego dnia wystar-
towała niesamowicie. Wjeżdżając na
ostatni wiraż, miała czas o cztery se-
kundy lepszy od ówczesnego rekordu
świata! Jadąc po pewny złoty medal,
została z rytmu wytrącona okrzykiem
swojego szkoleniowca. Ten chcąc do-
dać zawodniczce otuchy, zawołał do
niej: „Masz złoty medal!”. W tej sa-
mej chwili Polka niespodziewanie ru-
nęła na lód, czym straciła największą
szansę w swojej karierze. Po latach
powiedziała znamienne słowa: „Mój
złoty medal leżał na tacy. Ale wrę-
czony został komu innemu”.

Od złota do złota
Zróbmy teraz szybki skok w przy-

szłość. Jest 27 lutego 2010 roku –
Justyna Kowalczyk w rywalizacji na
30 km stylem klasycznym zajmuje
pierwsze miejsce. O włos pokonuje
Norweżkę Marit Bjoergen i sięga po
olimpijskie złoto. Polski obóz fetu-
je, dziennikarze szaleją, działacze
płaczą, a biegaczka po powrocie do
kraju od Tomasza Lisa, który prze-
prowadza z nią długą rozmowę,
otrzymuje bukiet złożony z 38 czer-
wonych róż. Dlaczego właśnie tylu?
Miał to być gest uznania i podzięko-
wania ze strony 38 milionów Pola-
ków oraz znak, że na złoto czekaliś-
my dokładnie 38 lat.

Wróćmy więc do przeszłości –
rok 1972 przyniósł Biało-Czerwo-
nym pierwszy olimpijski triumf oraz
czwarty i ostatni medal igrzysk wy-
walczony w XX wieku. Sukces od-
niósł Wojciech Fortuna, który naj-
lepszy okazał się w zawodach na
dużej skoczni. Polak nie tylko pole-
ciał na 111 metr, ale również wzbu-
dził wiele kontrowersji. Po jego
udanej próbie przerwano rywaliza-
cję – niemieccy i czechosłowaccy
sędziowie domagali się bowiem
unieważnienia serii i ponownego ro-
zegrania zawodów. Twierdzili, że
skok Polaka to efekt warunków, a
lepsi zawodnicy od niego mogą

przeskoczyć skocznię i zrobić sobie
krzywdę. Opór postawili jednak sę-
dziowie z Norwegii, Kanady i Japo-
nii. Rywalizację wznowiono, ale
nikt nie poleciał dalej od Fortuny.

Szwajcarska precyzja

Po 30 latach od złotego skoku
Wojciecha Fortuny polscy kibice
znów wiązali ogromne nadzieje z
olimpijskim startem naszego zawod-
nika. W 2002 roku do Salt Lake
City Adam Małysz leciał jako abso-
lutnie najlepszy zawodnik sezonu
2000/01 – na przełomie wieków wy-
grał bowiem Turniej Czterech
Skoczni, sięgnął po Kryształową
Kulę oraz srebro i złoto Mistrzostw
Świata. Wieszczono, że na amery-
kańskiej ziemi Polak stoczy bój ze
Svenem Hannawaldem, który na
krótko przed olimpijskim występem
zwyciężył w Turnieju Czterech
Skoczni, triumfując we wszystkich
czterech konkursach!

Zamiast polsko-niemieckiego po-
jedynku obserwowaliśmy jednak na-
rodziny wielkiej gwiazdy ze Szwaj-
carii. Najlepszy w obu konkursach
okazał się liczący wtedy ledwie 21
lat Simon Ammann, który na scenę
po raz kolejny wkroczy osiem lat
później w Kanadzie. Wtedy znów
pokrzyżuje polskie, złote marzenia.
W 2010 roku w Vancouver Adam

Małysz dwukrotnie stanie na po-
dium olimpijskim, dwukrotnie bę-
dzie srebrny i dwukrotnie przegra ze
szwajcarskim mistrzem.

Złota szansa

Przed startem kolejnej zimowej
imprezy czterolecia, która tym ra-
zem miała odbyć się w Turynie,
„Przegląd Sportowy” przygotował
okładkę z twarzą Justyny Kowal-
czyk i określeniem „złota szansa”.
Polka, która wróciła do sportu dzię-
ki skróceniu kary za zastosowanie
niedozwolonego leku przeciwbólo-
wego, miała już w dorobku podium
zawodów Pucharu Świata w biegu
na 10 km stylem klasycznym oraz
udany start w Mistrzostwach Świata
w 2005 roku. Choć dziś nie znaj-
dziemy jej nazwiska na liście wyni-
ków, to jako 22-latka zajęła wtedy
sensacyjną czwartą lokatę w debiu-
cie na dystansie 30 km stylem kla-
sycznym.

To wszystko spowodowało, że 16
lutego 2006 roku na miejsce startu
Kowalczyk w biegu na 10 km klasy-
kiem przyjechali wszyscy oficjele.
Wierzono, że będzie to wielki dzień
– ten jednak zmienił się w tragedię.
Justyna już na starcie nie wyglądała
dobrze, by później upaść. Polka
padła twarzą w śnieg i leżała bez ru-
chu. Sytuacja wyglądała źle, a do-
datkowo Włosi nie potrafili spraw-
nie zorganizować pomocy dla za-
wodniczki. Do tego do karetki pró-
bował wejść operator TVP, którego
trener Aleksander Wierietielny po-
traktował kijkiem narciarskim. Na
Polce postawiono krzyżyk i wiesz-
czono powrót do kraju.

Problemy Kowalczyk, słabe wy-
stępy Bachledy-Curuś w łyżwiar-
stwie szybkim i pudła biathlonisty
Tomasza Sikory powodowały naras-
tającą frustrację w polskiej ekipie.
W prasie pojawił się nawet wspomi-
nany do dzisiaj artykuł o wymow-
nym tytule: „Ktoś nam zmarnował
igrzyska olimpijskie”, którego
wstęp brzmiał: „Nikt w Turnie nie
przegrywa tak jak polscy sportowcy.
Co start, to wynik poniżej oczeki-
wań. Trzeba anielskiej cierpliwości,
by to opisywać i wysłuchiwać
tłumaczeń, że nasi chcieli, ale nie
umieli. Więc po co przyjechali?”. A
po co przyjechali i z czym z Turynu
wyjechali Polacy, napiszemy już w
drugiej części tekstu, która zostanie
opublikowana w listopadowym nu-
merze gazety.

Aleksandra KONIECZNA
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Elwira Seroczyńska na amerykańskiej ziemi przegrała życiową szansę


