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Polskie prawo antyabor-
cyjne jest jednym z naj-

bardziej restrykcyjnych
na świecie. Przegoniliśmy

muzułmański Bliski
Wschód, co pewnie PiS

uważa za wielki sukces.
Ale na tym nie koniec ab-
surdalnych poczynań na-

szej władzy. Rządzący szo-
rują po dnie, przedsta-

wiając nam swoją kolejną
ideę nazwany przez sena-

tora Krzysztofa Brejzę
„pomysłem rodem z kali-
fatu”. Mowa oczywiście o

rejestrze ciąż.

Mówi się, że kto kontroluje
płodność człowieka,
kontroluje jego życie.

Nie pomogło „500+”, nie pomogły
dopłaty do kredytów mieszkanio-
wych, nie pomogły też projekty Pol-
skiego Ładu. Polki nie chcą rodzić i
zresztą nie ma się co dziwić, ale rząd
nie poddaje się i robi co może, aby
wpłynąć na demografię naszego kra-
ju.

Przymus i kontrola

Ministerstwo Zdrowia uspokaja,
mówiąc, że w planowanym na sty-
czeń 2022 roku rejestrze ciąży chodzi
wyłącznie o „względy medyczne
m.in. związane z ordynowaniem le-
ków”. Z kolei poseł Konfederacji
Krzysztof Bosak, słynący ze swoich
kontrowersyjnych opinii na temat ko-
biecego ciała, uważa, że to zwykła
ingerencja państwa w prywatność. A
skoro już nawet taki „przypudrowany
radykał”, jak podsumował Bosaka
dziennikarz „Polityki” Rafał Kalukin,
dostrzega zagrożenie w nowelizacji,
to może warto byłoby się jej przyj-
rzeć? Centrum e-Zdrowia tłumaczy,
iż informacja o tym, że kobieta jest w
ciąży, będzie wprowadzana do SIM,
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Reportaż naszej dziennikarki, Katarzyny Rachwalskiej, zdobył
pierwsze miejsce w konkursie reportażowym dla studentów OFMA!
To drugi rok z rzędu z sukcesem naszych dziennikarek w tej katego-

rii. Tegoroczny, zwycięski tekst opowiada o problemach,
z jakimi muszą mierzyć się Dorosłe Dzieci

Alkoholików (DDA).

Reportaż naszego dziennikarza Daniela Mirończyka-Leśniaka zdobył
pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie grantowym OFMA dla re-
dakcji studenckich w kategorii„Aktywność studencka”. Daniel poru-
sza temat roli mediów w spolaryzowanym świecie. Próbuje
odpowiedzieć na pytanie: Jakie znaczenie dla przyszłości
dziennikarstwa w Polsce mają takie media jak„Fenestra”?4-5 8-9

czyli Systemu Informacji Medycznej.
Dane zostaną umieszczone na Inter-
netowym Koncie Pacjenta, a dostęp
do nich będą mieli lekarze i pielęg-
niarki ciężarnej. Z pozoru mogłoby
się wydawać, że poprawi to standar-
dy polskiej opieki zdrowotnej,
mające na uwadze dobro ciężarnych
kobiet. Jednakże szef PO Donald
Tusk zauważa, że to tylko czcze na-
dzieje, a „tragedia w Pszczynie po-
twierdziła, że od dłuższego czasu to
prokurator ma prowadzić ciąże, a nie
lekarz”. Czy naprawdę możliwe jest,
że rejestr skończy się wzywaniem do
prokuratury kobiet, które nie dono-
siły ciąży i późniejszym dochodze-
niem, czy doszło do przypadkowego
bądź celowego poronienia? Jolanta
Ojczyk, powołując się na prawników
w swoim artykule dla Prawo.pl,
twierdzi, że „takie ściganie kobiet nie

będzie łatwe”, ponieważ prokuratura
nie będzie miała bezpośredniego do-
stępu do SIM. Wymagane będzie po-
stępowanie, którego wszczęcie ma
nastąpić po tym, jak lekarz albo jaka-
kolwiek inna osoba zawiadomi pro-
kuraturę, że np. od zajścia w ciążę
minęło dziewięć miesięcy, a po
dziecku ani śladu.

„Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą
mnie zrobić…”

Karze się nas za łamanie prawa,
ale gdy władza łamie konstytucję i to
w dodatku na porządku dziennym,
pozostaje bezkarna. I tym razem pod-
rzuca się nam pod nos rejestr ciąż,
który według dr hab. Katarzyny Ro-
szewskiej jest „wkraczaniem władzy
wykonawczej w sferę wolności i
praw jednostki, naruszającym RODO
i standardy konstytucyjne”, a rząd

udaje, że nie ma złych zamiarów, że
to tylko takie rutynowe, żeby nie po-
wiedzieć bezprawne zaglądanie Pol-
kom do macic. Aż strach pomyśleć,
jaki będzie następny krok rządu. Za-
kaz wyjazdów kobiet w ciąży za gra-
nicę? Rejestr menstruacji i kopulacji?
Trzeba przyznać, że na co by nie
wpadli nasi rządzący, na pewno bę-
dzie to odważne posunięcie, bo jak
wiadomo: odwaga graniczy z
głupotą, a głupota niekiedy z Polską.

Wyniszczanie narodu

Jesteśmy krajem przesyconym nie-
nawiścią, utkaną z niewyleczonych
traum i historii, z której nie potrafimy
wyciągnąć wniosków. Plujemy na
pomocną dłoń UE. Z wyższością wy-
tykamy błędy popełnione przez pań-
stwa członkowskie, jakbyśmy sami
nigdy żadnego nie popełnili.

– Obcowanie z Polską grozi kalec-
twem, chorobami i śmiercią – powie-
działa dziennikarka Eliza Michalik na
swoim kanale na YT. Trudno się z nią
nie zgodzić. Co przerażające, w na-
szym kraju bezpieczniej jest mieć
HIV niż być w ciąży. Jeśli HIV prze-
kształci się w AIDS, to bez leczenia
człowiek jest w stanie przeżyć około
trzech lat. Leczenie daje nadzieje na
sędziwe lata. A ciąża? Zagadka, któ-
rej odpowiedź zależy od tego czy ko-
bieta donosi, czy nie donosi oraz to,
czy lekarze pomogą, czy nie. Prze-
cież zawsze można zasłonić się reli-
gią, ideologią albo strachem. Dotych-
czas z niedowierzaniem i współczu-
ciem spoglądaliśmy na muzułmań-
skie kobiety, których życia pod-
porządkowane są mężczyznom.
Wstyd się pewnie przyznać, ale ich
rzeczywistość napawała nas złudnym
spokojem, wynikającym z tego, że ta
nasza polska „normalność” nie jest aż
tak przerażająca. W międzyczasie od-
bierano nam wolność kawałek po ka-
wałku. Aż na myśl przychodzi wiersz
Kornela Filipowicza, bo choć „Nie-
wolę” napisał w połowie lat 80. XX
wieku, to jego przesłanie wciąż jest
boleśnie aktualne. Rząd wykorzystuje
naszą nieuwagę. Rząd nas rozprasza.
Mówi: „Patrzcie na Białoruś. Na Pu-
tina. Na Afganistan. Patrzcie wszę-
dzie tylko nie na nasze ręce”. I tymi
samymi rękoma włamuje się do na-
szych domów. Przywłaszcza sobie
prywatność naszych pościeli, nasze
portfele i tlen. Włamuje się, a nam
każe spać dalej, bo przecież nic się
nie dzieje, bo przecież zawsze tak
było. Wrodzony pesymizm nakazuje
mi napisać, że większość Polaków
przewraca się na drugi bok, wierząc
w każde zapewnienie. Nie dlatego, że
są one prawdziwe, ale dlatego, że Po-
lacy chcą, żeby takie były. Cóż…
Mamy tendencję do mylenia nadziei
z naiwnością.

Katarzyna RACHWALSKA

Zwycięzca: O świecie, który stanął w ogniu

Czy w rejestrze ciąż naprawdę chodzi tylko o względy medyczne?
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Życie w Polsce grozi śmiercią

Podwójna wygrana dziennikarzy„Fenestry”!



� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Dyskusja o wolności mediów wybrzmiała z całą okazałością przy okazji LEX TVN
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Kryzys związany z uchodź-
cami na granicy polsko-

białoruskiej. zaprzy-
siężenie Joe Bidena na pre-

zydenta uSA. Nowy kan-
clerz Niemiec. Ogłoszenie

praw człowieka jako nie-
zgodnych polską Konsty-

tucją. Rok 2021 dla pol-
skiej i zagranicznej polityki

był jak pogoda w listopa-
dzie – kapryśny i nieprze-

widywalny.

Ajak Afera z telefonem zaufania dla
dzieci. Żonglowanie telefonem za-

ufania rozpoczęło się w kwietniu
2021. Najpierw pięciomiesięczny
konkurs Ministerstwa Zdrowia, który
miał wyłonić organizację odpowied-
nią do prowadzenia telefonu zaufania
dla dzieci. Gdy taka się znalazła –
konkurs anulowano. Później minister
edukacji powołał własny telefon za-
ufania pod kierownictwem katolic-
kiej Fundacji „Auxilium”, ale i on po
dwóch miesiącach przestał działać.
Natomiast Fundacja Dajmy Dzie-
ciom Siłę od lat prowadzi telefon za-
ufania dla dzieci pod numerem 116
111, jednak po raz kolejny nie do-
stała od rządu dofinansowania na
swoją działalność. Zapewnia jednak,
że linia nie przestanie działać i bę-
dzie dalej wspierać młodzież w kry-
zysie psychicznym.

Bjak Belgia według ministra Wójcika.
Były Wiceminister Sprawiedli-

wości, poseł z Solidarnej Polski
Zbigniewa Ziobry, zadziwił wszyst-
kich, przedstawiając własną wersję
historii Królestwa Belgii. Oburzony
tym, że przedstawiciel tak młodego
kraju unijny komisarz Didier Reyn-
ders śmie pouczać Polaków na temat
praworządności, podzielił się za po-
średnictwem Twittera swoją tezą.
Otóż według Wójcika Belgowie nie
mają absolutnie żadnego prawa kry-
tykować Polski, ponieważ ich kraj
powstał zaledwie przed 200 laty…
Co to jest przy tysiącletniej, epickiej
historii kraju nad Wisłą? Poseł Wój-
cik zapomniał chyba, że Polska w
obecnym kształcie istnieje od nieco
ponad 30 lat...

Cjak Cnoty niewieście. Jak podkreślił
minister Czarnek, jednym z naj-

ważniejszych elementów zreformo-
wanej edukacji będzie „kształtowa-
nie właściwych postaw”. Minister na
początku sam nie umiał wytłuma-
czyć, co kryje się za tym terminem.
Jednak z pomocą przybył jego do-
radca – profesor KUL-u, Paweł
Skrzydlewski, który stwierdził, że
chodzi o „właściwe wychowanie ko-
biet, a mianowicie ugruntowanie
dziewcząt do cnót niewieścich”. Na
końcu cnoty niewieście zyskały sta-
tus pomocy w zwalczeniu niebez-
piecznych zjawisk moralnych i reli-
gijnych u kobiet. Oprócz tego owe
cnoty mają walczyć z zepsuciem du-
chowym młodych dziewcząt, ich
próżnością i egoizmem.

Polityczne ABC 2021
działania zostały odebrane powszech-
nie jako oznaka słabości politycznej
oraz złamania zobowiązań podjętych
wobec sojuszników. Przywódcy pań-
stw europejskich obawiają się, że
konsekwencją powrotu Talibów bę-
dzie fala uchodźców podobna do tej z
2015 roku.

Gjak Gra o Turów. Kopalnia Turów
jest przedmiotem sporu Czech i

Polski. Czesi złożyli skargę do Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej, w której twierdzą, że kopalnia
zabiera im wody gruntowe oraz że
jest to efektem łamania przez Polskę
przepisów. Nasi sąsiedzi wystąpili z
wnioskiem o zakaz rozbudowy kopal-
ni, a także o nakaz wstrzymania wy-
dobycia surowca. W odpowiedzi pol-
ski rząd ogłosił, że wydobycie będzie
kontynuowane i rozpoczął negocjacje
z czeską stroną. TSUE 20 września
ogłosił, że Polska ma płacić Komisji
Europejskiej 500 tys. euro kary dzien-
nie za niezastosowanie się do wytycz-
nych Trybunału UE.

Hjak Hołownia i aplikacja „Jaśmina”.
We wrześniu wystartowała aplika-

cja „Jaśmina”, będąca platformą
głosowania dla członków stowarzy-
szenia Polska 2050. Aplikacja
umożliwia przeglądanie dokumentów
programowych czy aktywności człon-
ków stowarzyszenia na mediach
społecznościowych, przy tym robi to
całkiem przejrzyście. W założeniu
aplikacja wzorowana jest na zagra-
nicznych pomysłach – „Meeting Ap-
plication” czy „Obama’08”. Jej celem
– jak mówił Szymon Hołownia na
pierwszym konwencie partii – jest
zrewolucjonizowanie demokracji bez-
pośredniej. Póki co aplikacja zmaga
się z dużym problemem weryfikacji
tożsamości zarejestrowanych, a także
napływem absurdalnych kont. Czy
Polska 2050 przekuje to w trafione
narzędzie komunikacji? Tego być
może dowiemy się w przyszłym roku.

Ijak Inflacja. 2021 to zdecydowanie
najdroższy rok dla Polaków. Infla-

cja stale rośnie i – jak podaje GUS –
w listopadzie wynosiła aż 7,7%. To
najwyższy odczyt wzrostu cen w
XXI wieku. Przez wzrost cen ropy i
spadek siły nabywczej polskiego
złotego paliwa podrożały o 36,6%, a
żywność o 6,4%. W konsekwencji
premier wprowadził w życie rządową
tarczę antyinflacyjną. Oznacza to
m.in. czasowe obniżenie akcyzy na
paliwa silnikowe czy obniżenie akcy-
zy na energię elektryczną. Ekonomiś-
ci zgodnie podkreślają, że rządowy
projekt inflacji nie powstrzyma, ale
prawdopodobnie przyczyni się do ob-
niżenia jej szczytu oraz wydłuży czas
jej trwania.

Jjak Joe Biden prezydentem. Zaprzy-
siężenie Bidena na 46. prezydenta

Stanów Zjednoczonych Ameryki
było poprzedzone szturmem zwolen-

ników Trumpa i wyznawców teorii
spiskowej QAnon na Kapitol. Biden
objął przywództwo nad krajem po-
dzielonym jak nigdy. Do ostatniej
chwili nie było wiadomo, czy od-
chodzący prezydent Trump uszanuje
wynik wyborów i odda swój urząd.
Uroczystości odbyły się w warun-
kach pandemicznych obostrzeń. Pod-
czas ceremonii zaprzysiężenia wy-
stąpiły między innymi Lady Gaga
oraz Amanda Gorman. Pierwszą
wiceprezydentką w historii USA zos-
tała Kamala Harris.

Kjak Kryzys na granicy. Po aresztowa-
niu białoruskiego opozycjonisty

Ramana Pratasiewicza Unia Europej-
ska nałożyła na Białoruś sankcje.
Prezydent Białorusi Aleksander
Łukaszenka w związku z nałożonymi
karami na początku lata uruchomił
kanały przerzutu migrantów przez
granicę UE na terytorium Litwy,
Łotwy i Polski. Gdy na granicach za-
częło robić się niebezpiecznie, a co-
raz większe grupy migrantów próbo-
wały dostać się nielegalnie na teryto-
rium Unii, zagrożone kraje wprowa-
dziły stan wyjątkowy przy terenach
przygranicznych z Białorusią. Sytua-
cja trwa do dzisiaj, a wstępu na teren
granicy nie mają nawet dziennikarze.

Ljak Lex TVN. Jak można nazwać sej-
mową farsę, która miała miejsce w

sierpniu i wrześniu? Czy był to pokaz
siły PiS-u, groźba dla jednej z naj-
większych stacji informacyjnych w
Polsce, a może kolejny dowód na nie-
kompetencję rządu? 11 sierpnia Sejm
przyjął projekt nowelizacji ustawy o
KRRiT, w której zmieniają się zasady
przyznawania koncesji dla podmio-
tów spoza strefy EOG. TVN24 szyb-
ko uzyskał koncesję w Holandii jako
telewizja satelitarna. Jednakże TVN
byłby zmuszony do sprzedania więk-
szości akcji. Całej sprawie towarzy-
szyły liczne rozgrywki polityczne, ta-
kie jak wyjście Porozumienia z koali-
cji rządowej czy dogadanie się Pawła
Kukiza z obozem rządowym. Senat
odrzucił projekt, a senatorzy PiS-u w
ogóle nie byli zainteresowani głoso-
waniem. 22 września KRRiT udzielił
w końcu koncesji. Być może pod
wpływem nacisków amerykańskich, a
być może postępując według planu
PiS-u, który chciał pokazać swoje
możliwości.

Łjak Łukasz Mejza. To zdecydowanie
nie był dobry rok dla Łukasza

Mejzy. Na światło dzienne wyszły
liczne przekręty polityka, w tym fakt,
iż wiceminister sportu i turystyki w
przeszłości miał mieć firmę me-
dyczną, która kosztownymi metoda-
mi miała specjalizować się w wątpli-
wym leczeniu chorób takich jak rak
czy Parkinson. Metody te były nie-
sprawdzone i niebezpieczne dla zdro-
wia pacjentów, których oszukano, a
interes polityka ostatecznie nie wypa-
lił. Morawiecki zapewnia, że weryfi-

Djak Dworczyk i afera mailowa. Do
serii „nigdy nie pytaj polityków

PiS-u” możemy dołączyć to, co trzy-
mają na prywatnej skrzynce mailo-
wej. Od czerwca na kanałach Tele-
gramu pojawiają się wycieki prywat-
nych rozmów i spraw wagi państwo-
wej, pochodzące głównie ze skrzynki
Michała Dworczyka. Jest to ogromny
problem dla całego obozu rządzące-
go. Do całej sprawy politycy partii
rządzącej odnoszą się lakonicznie,
choć raz na jakiś czas wybrani polity-
cy dementują wycieki. Równolegle

rozpoczęła się akcja zasłaniania nie-
kompetencji służb hasłem „wojny
hybrydowej” i straszeniem hakerami
z Rosji. Te same hasła częstokroć
słyszeliśmy przy kryzysie migracyj-
nym.

Ejak Edukacja seksualna a WDŻ.
W tym roku szkolnym priorytetem

MEiN jest wzrost znaczenia zajęć
WDŻ. W tym celu nauczyciele tego
przedmiotu byli dokształcani, aby w
sposób odpowiedni dla standardów

polskiej szkoły edukować młodzież.
Tym samym minister Przemysław
Czarnek uważa, iż w szkole nie ma
miejsca na edukację seksualną oraz
naukę akceptacji i świadomości swo-
jego ciała. Minister uznaje to za de-
moralizację młodzieży, którą zajęcia
WDŻ powinny przede wszystkim
przygotować do założenia rodziny i
posiadania potomstwa.

Fjak Fundamentaliści przejmują Afga-
nistan. Wycofanie się sił amery-

kańskich z Afganistanu po 20 latach

militarnej obecności doprowadziło do
niespodziewanego i niemal natych-
miastowego odzyskania pełnej kon-
troli nad krajem przez radykalnych
Talibów. Ucieczce afgańskich elit
oraz ewakuacji dyplomatów towarzy-
szyły dramatyczne sceny na lotnisku
w Kabulu. Talibowie od razu przy-
stąpili do demontażu praw kobiet i
zainstalowania systemu władzy opar-
tego na represjach i prawie szariatu.
Na USA i prezydenta Bidena spadła
lawina krytyki. Podjęte przez nich

C jak Cnoty niewieście. Jak podkreślił minis-
ter Czarnek, jednym z najważniejszych ele-
mentów zreformowanej edukacji będzie
„kształtowanie właściwych postaw”. Minister

na początku sam nie umiał wytłumaczyć, co kryje się za
tym terminem. Jednak z pomocą przybył jego doradca –
profesor KUL-u, Paweł Skrzydlewski, który stwierdził, że
chodzi o „właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie
ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”.
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kuje informacje podane przez media i
– jeśli okażą się prawdziwe – możli-
wa jest nawet dymisja ministra.
Łukasz Mejza jest posłem niezrze-
szonym, a od października wicemi-
nistrem sportu.

Mjak Marsz Niepodległości. Marsz
Niepodległości stał się w tym

roku uroczystością o charakterze pań-
stwowym. Jego przejście przez War-
szawę poprzedziły prewencyjne przy-
gotowania w postaci usunięcia ele-
mentów infrastruktury i małej archi-
tektury. Obyło się bez zmasowanej de-
wastacji przestrzeni publicznej (jak w
zeszłym roku). Nie zabrakło niena-
wistnych haseł i gestów. Robert
Bąkiewicz opowiadał o wojnie cywili-
zacji i krużganku oświaty. Doszło
również do nieprzyjemnego incyden-
tu, jakim było spalenie flagi Niemiec.

Njak Niedzielski i strajk ratowników.
Na początku września swoje nie-

zadowolenie z trybu pracy, godzin i
płacy postanowili okazać ratownicy
medyczni. W całym kraju 25% kare-
tek nie wyjechało pomóc potrze-
bującym, a sami ratownicy przecho-
dzili na urlopy i L4. Powstało również
Białe Miasteczko 2.0, w którym odby-
wały się badania profilaktyczne i kon-
sultacje. Protestujący medycy wysto-
sowywali wiele pism do Ministerstwa
Zdrowia z prośbą o porozumienie, do
którego ostatecznie doszło, ale wielu
ratowników nie było usatysfakcjono-
wanych z wyniku negocjacji.

Ojak Obajtek i czystki w Polska Press.
Daniel Obajtek – złote dziecko

PiS-u, którego spółka Orlen, stała się
realnym właścicielem grupy Polska
Press, jeszcze w kwietniu przekony-
wał wszystkich, że PKN Orlen nie bę-
dzie ingerował w struktury grupy.
Obietnica została szybko złamana, bo
pod koniec tego samego miesiąca tro-
je dziennikarzy straciło stanowisko
redaktorów naczelnych. W następ-
nych dniach pracę traciły kolejne oso-
by, których stanowiska szybko przej-
mowali dziennikarze rządowi. Po
tych wydarzeniach, 19 maja Obajtek
w wywiadzie dla Super Expressu za-
rzekał się, że żadnych czystek nie ma.
Zdaje się, że słowa te kierował do
osób z bardzo słabą pamięcią.

Pjak Prawa człowieka niezgodne z
Konstytucją. Europejska Konwen-

cja Praw Człowieka niezgodna z pol-
ską Konstytucją. Chodzi konkretnie o
przepis dotyczący oceny legalności
wyborów sędziów Trybunału Konsty-
tucyjnego. TK Julii Przyłębskiej 24
listopada orzekł w swojej sprawie, że
Trybunał w Strasburgu nie ma prawa
do oceniania legalności tych wybo-
rów. Kwestionowanie EKPC przez
polski rząd jest naruszeniem podsta-
wowych praw i wolności człowieka
oraz prawa obywateli do posiadania
niezawisłych i niezależnych sądów.
Jest to kolejna kość niezgody na linii
Polska-Europa.

Rjak Rośnie napięcie wokół Tajwanu.
Kwestia Tajwanu od lat jest kwes-

tią sporną w relacjach Chińskiej Re-

Rok �0�1 był pełen politycznych emocji
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publiki Ludowej z Zachodem. Na
wyspie funkcjonuje oficjalnie nie-
uznawane przez większość świata,
acz prężne i demokratyczne państwo,
określające się jako Republika Chiń-
ska. W ostatnich miesiącach ChRL
wielokrotnie naruszała przestrzeń po-
wietrzną Tajwanu, prężąc militarne
muskuły. Chiny konsekwentnie nie
zgadzają się na jakiekolwiek przeja-
wy uznania Tajwanu przez inne pań-
stwa. Ostatnio biuro przedstawiciel-
skie tego kraju otworzyła w swojej
stolicy Litwa, czym sprowadziła na
siebie natychmiastowe pogróżki ze
strony Pekinu.

Sjak Scholz i obowiązkowe szczepienia
w Niemczech. Dziennik „Bild” i

portal tygodnika „Spiegel” podały do
opinii publicznej informację o tym,
że nowy kanclerz Niemiec, Olaf
Scholz, opowiedział się za powszech-
nymi szczepieniami przeciw COVID-
19. Natomiast pełniąca do niedawna
obowiązki kanclerki Angela Merkel,
na ostatniej konferencji prasowej w
Berlinie zapowiedziała, że Rada Ety-
ki zostanie poproszona o rekomenda-

cje w sprawie obowiązku szczepienia
do końca roku. Niemcy wprowadziły
też lockdown dla niezaszczepionych
obywateli.

Tjak TK i niezgodność prawa unijnego.
W rozumieniu rządu Konstytucja

RP jest tak elastyczna jak plastelina.
TK zawsze może uznać, że wybrane
prawo jest albo nie jest zgodne z pol-
ską konstytucją. Nie inaczej było w
październiku, kiedy TK Julii Przyłęb-
skiej orzekł o niezgodności m.in.
działań TSUE z polską ustawą zasad-
niczą. Wyrok był skutkiem działań
nowej KRS, która starała się ograni-
czyć możliwości „niewygodnych” sę-
dziów. Reakcją były składane pytania
prejudycjalne do TSUE, a następnie
zasadna ingerencja instytucji europej-
skiej w sprawy sądownictwa. To
właśnie w tym momencie Zbigniew
Ziobro zaczął mówić o unieważnieniu
Konstytucji RP przez TSUE.

Ujak Ukraina vs Putin. Wojna na
Ukrainie toczy się między wspie-

ranymi przez Rosję separatystami a
ukraińską armią. Putin rości sobie

prawa do Ukrainy. Konsekwentnie
dąży do jej zdobycia, zapobiegając
przy tym przystąpieniu kraju do UE i
NATO. Pod koniec listopada Rosja
zwiększyła liczbę żołnierzy wokół jej
granic. Antony Blinken, sekretarz sta-
nu USA, nie ma wątpliwości, że Pu-
tin planuje agresywne działania mili-
tarne mające na celu zdestabilizowa-
nie kraju. Wszystko wskazuje na to,
że prezydent Rosji gromadzi siły po-
trzebne do ostatecznej inwazji na
Ukrainę.

Wjak Wróblewski i jego instytut.
Polska mierzy się z największą

demograficzną zapaścią w historii.
Jednym z pomysłów na jej złagodze-
nie ma być powołanie Instytutu Ro-
dziny i Demografii. Inicjatywa
Bartłomieja Wróblewskiego zakłada
stworzenie organu o uprawnieniach
prokuratorskich, zajmującego się de
facto kontrolowaniem „poprawnoś-
ci” polskich rodzin. Za grube pie-
niądze. Koszt projektu to bagatela
30 milionów złotych. Głosowanie
nad sprawą instytutu w Sejmie RP
PiS wygrał zaledwie jednym

głosem. Co ciekawe, część posłów z
partii rządzącej była przeciwna pro-
jektowi.

Zjak Zakaz aborcji i jego konsekwencje.
Dokładnie 22 października minął

rok od wyroku TK mówiącego o tym,
że aborcja z powodu nieuleczalnych
wad płodu jest niezgodna z Konsty-
tucją. Konsekwencje tego orzeczenia
mogliśmy zobaczyć pod koniec
września tego roku. W szpitalu w
Pszczynie zmarła 30-latka, która była
w 22 tygodniu ciąży. Kobieta trafiła
do szpitala z powodu odejścia wód
płodowych. Lekarze nie zrobili nic –
czekali, aż płód obumrze. Doszło
przez to do sepsy, a w efekcie do
śmierci kobiety. Przeprowadzono
kontrolę szpitala, która wykryła licz-
ne nieprawidłowości. NFZ stwier-
dziło, że podjęcie decyzji o rozwiąza-
niu ciąży nastąpiło zbyt późno i
nałożyło na placówkę karę pieniężną
w wysokości prawie 650 tys. zł.

Izabela SULOWSKA
Kacper ZIELENIAK

Julia REMISZ
Kacper POCZTARSKI
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Wiedza o DDA wciąż nie jest powszechna
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omW Polsce spożywanie al-
koholu jest normalizo-
wane do tego stopnia,

że jest on wręcz utożsamiany z na-
szą kulturą. Alarmujące raporty po-
wodują półuśmieszki na naszych
twarzach, bo chociaż w piciu
możemy przodować na arenie mię-
dzynarodowej. Czy naprawdę po-
winno być nam do śmiechu? W koń-
cu szacuje się, że około 800 tysięcy
Polaków jest uzależniona od alkoho-
lu, a 2-2,5 miliona osób pije w spo-
sób destrukcyjny.

Dzieci z płonących domów

Wiktoria ma 24 lata. Alkohol był
obecny w jej domu, odkąd pamięta.
Urozmaicał niedzielne obiady, które
praktycznie zawsze kończyły się
awanturami i potłuczonym szkłem.
To jej wuj był najczęściej inicjato-
rem kłótni. Przeważnie, gdy ktoś się
z nim nie zgadzał lub odmawiał mu
„polania”, zaczynały się wrzaski i
dochodziło do rękoczynów.

– Wuj był bardzo agresywny,
krzyczał na mnie, na babcie, często
na mamę. Tatę próbował bić. Kie-
dyś przebił ręką mamy szybę, bo
próbowała go uspokoić. Mnie wie-
lokrotnie wyrzucał z domu za próby
powstrzymania go – wspomina
Wiktoria.

Powszechnym mechanizmem
obronnym Dorosłych Dzieci Alko-
holików (DDA) jest uciekanie w
świat wyobraźni, dlatego też Wikto-
ria nie pamięta za wiele ze swojego
dzieciństwa. Miło wspomina bab-
cie, która ją wychowywała. Pomi-
mo jej obecności, dziewczyna szyb-
ko musiała dorosnąć, bo „mamę
trzeba było uspokajać, a babcie po-
cieszać”. Wiktoria uważa, że pełniła
funkcję maskotki, która miała przy-
nieść spokój po rodzinnych
kłótniach. O tym, co działo się w
domu, nie tylko nie wolno jej było
mówić, ale wmawiano jej, że to jest
normalne. Wiktoria zdała sobie
sprawę, że to wcale nie jest takie
powszechne, gdy miała 16 lat i pod-
czas Wigilii zobaczyła wujka osu-

wającego się z krzesła. Już o godzi-
nie 19 był zbyt pijany, by usiedzieć
przy stole.

Nie miała nikogo bliskiego, komu
mogłaby się zwierzyć. W dodatku
było jej wstyd powiedzieć komuś
obcemu o tym, jak wygląda jej ro-
dzina. Osoby z zewnątrz również
nie poruszały tego problemu, bo nie
wiedziały o jego istnieniu. Wuj był i
jest nadal szanowanym lekarzem i
nikt nigdy nie śmiał podważać jego
autorytetu. Wiktoria chciała pójść w
jego ślady i zostać lekarką. Wyda-
wało jej się, że to jedyny sposób, by
pokazać swoją wartość. Po wielu
próbach i błędach w końcu studiuje
to, co kocha, czyli grafikę.

Życiowo nieudolni

– Moja rodzina jest pełna niedo-
kończonych spraw i nieuleczonych,
cierpiących ludzi. Myślę, że gdzieś
się zagubili w pogoni za pieniędz-
mi, których zawsze brakowało. Bar-
dziej skupiali się na tym, co po-
wiedzą ludzie na temat tego, co się
działo w naszym domu, a nie na sa-
mym rozwiązaniu problemu – mówi
Magda. Z pozoru wygląda na
spełnioną 25-latkę. Dlaczego
miałaby taka nie być? Wynajmuje
ładne mieszkanie, ma narzeczonego
i dobrze płatną pracę. DDA to dla
niej zespół zachowań oparty na bra-
ku poczucia własnej wartości, za-
ufania do innych osób i wszech-
obecnego lęku. Dowiedziała się o
nim przez przypadek. W 2019 roku
wybrała się na trzydniowe warszta-
ty Tao Yin. Główny organizator, za-
miast prowadzić zajęcia popadł w
ciąg alkoholowy. Magda nie mogła
poradzić sobie z emocjami do-
tyczącymi jego osoby. Zaczęła za-
stanawiać, dlaczego odczuwa taki
dyskomfort.

Siedzimy u niej na balkonie.
Mówi szybko i bez emocji, ale wi-
dzę, ile ją to kosztuje. Kurczowo
zaciska dłoń na kolanie, a papieros,
który odpaliła jakiś czas temu, daw-
no już zgasł. Magda wydaje się tego
nie zauważać. Jej wspomnienia są
poszatkowane. Pamięta, że w dzie-
ciństwie tata zabierał ją do barów.

Według Dr hab. Jerzego Mellibruda populacja DDA w Polsce wynosi około 15% dorosłych mieszkańców kraju
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O świecie, który stanął w ogniu

On popijał piwo, a ją zostawiał na
pastwę losu. Nigdy jej nie uderzył,
ale krzyki i awantury słyszalne za
ściany bolały bardziej niż uderzenie
w policzek. Niczego jej nie tłuma-
czono, więc na co dzień towarzy-
szył jej niepokój. Próbowała rozpra-
szać się nauką. Pomimo problemów
z koncentracją rok szkolny zawsze
kończyła świadectwem z czerwo-
nym paskiem. Magda żałowała tyl-
ko, że nie może zapraszać do siebie
znajomych. Świetnie zdała maturę,
a potem dostała się na studia.
Chciała uniezależnić się od rodzi-
ców. Angażowała się w życie stu-
denckie i osiągała sukcesy na tym
polu, ale zawsze czuła się niewy-
starczająco dobra.

Przez prawie całe życie uważała,
że alkoholik to brudny przedstawi-
ciel marginesu społecznego. Taki,
który zataczając się, liczy drobne
pod sklepem. Jej tata był zaprze-
czeniem tej wizji – dobrze ubrany,
pracowity i szanowany. Szkoda tyl-
ko, że wszystkie negatywne emocje
rozładowywał na swoich dzieciach
i żonie. Upijał się samotnie w zaci-
szu domowym. Sypialnia zawsze

śmierdziała gorzelnią. Potrafił spę-
dzać tam cały weekend. Nie cier-
piał, gdy mu zawracano głowę.
Każde plany kwitował słowem „zo-
baczymy”. Magda uważa, że gdyby
nie wsparcie finansowe jej cioci, to
pewnie żaden plan by nie wypalił.
To ciocia opłacała zajęcia językowe
Magdy i jej młodszej siostry. To
ona fundowała im ferie i kupowała
książki. Za tymi samymi książkami

Kiedy dziecko rodzi się w płonącym domu, myśli, że
cały świat płonie. darek czuł się odpowiedzialny za
rodziców. Chociaż doprowadzanie ich do domu po

imprezach wcale nie należało do jego obowiązków,
poświęcał się i to robił. Teraz zdarza mu się

przekładać potrzeby innych nad swoje. Brak zaufa-
nia ze strony Wiktorii zazwyczaj kończy jej relacje z
ludźmi. Widzi w nich to, co w nich najgorsze. Ciągle

uczy się prosić o pomoc. z kolei Magda od roku
uczęszcza na terapie i całkiem niedawno otwarcie

przyznała się do tego, że przez całe życie nosiła mas-
kę pozytywnej osoby. Maska miała chronić ją przed
pożarem. ukrywała pod nią swój ból, tak żeby nikt

nie musiał przejmować się tym, co czuła.

Pamięta, że w dzieciństwie tata zabierał ją do
barów. On popijał piwo, a ją zostawiał na pas-
twę losu. Nigdy jej nie uderzył, ale krzyki i
awantury słyszalne za ściany bolały bardziej

niż uderzenie w policzek.
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ojciec Magdy chował butelki. Cho-
wał nie wiadomo przed kim. Chyba
przed samym sobą, bo nawet dalsi
członkowie rodziny domyślali się,
że jest uzależniony. Pomimo do-
mysłów nikt nie reagował, bo pro-
blem alkoholowy ciągnął się w ro-
dzinie Magdy od pokoleń i każdy
zdążył się do niego przyzwyczaić.
Dziewczyna czuła się z tym
wszystkim sama.

– Brakowało mi bliskości i ciepła.
Przez większość życia starałam się
być miła i uczynna. Oczywiście nie
ma w tym nic złego, chyba że ktoś,
tak jak ja, nie potrafi stawiać granic.
Kompletnie nie umiem ludziom od-
mawiać. Do tego łatwo jest mnie
wpędzić w poczucie winy – dopo-
wiada Magda.

Popatrz, jak umieram

Darek to młody inteligentny
mężczyzna o miłej twarzy. Jego ro-
dzice pochodzili z rodzin wielo-
dzietnych. Dwa lata przed narodzi-
nami Darka zmarła jego siostra. Ro-
dzice tłumaczyli mu, że piją właśnie
z powodu jej śmierci. Ojciec był na
rocznym odwyku w Prabutach. Nie-
stety wrócił z niego pijany. Matka
co jakiś czas wybierała się na mi-
tyngi AA, ale efektów nie było wi-
dać. Darek uważa, że wszystko się
pogorszyło po śmierci dziadka.
Miał wtedy sześć lat i życie zaczy-
nało go przygniatać. Rodzice nie
byli sobie wierni. Dochodziło do
awantur. Ojciec był agresywny i
niejednokrotnie bił swoją żonę.
Ciotka Darka została zamordowana
przez swojego konkubenta. Na
szczęście siedmioletniego Darka nie
było w domu, kiedy służby wyno-
siły ciało. Pomimo ogromnej rodzi-
ny nie było na kogo liczyć. W wie-
ku 15 lat Darek uciekł do domu wu-
jostwa, ale po miesiącu musiał wró-
cić do rodziców. Ograniczono im
wtedy prawa rodzicielskie.

– Trudne były też okresy świąt,
bo wtedy zawsze byli pijani. Wyda-
wali dużo kasy na zakupy i to
wszystko gniło później na stole lub
w lodówce – opowiada o swoich ro-
dzicach.

Dalsza rodzina nawet nie próbo-
wała pomóc. Mieli możliwość opie-
kowania się Darkiem w weekendy,
bo w pozostałe dni tygodnia znajdo-
wał się w internacie. Odmówili,
tłumacząc, że mają tylko pięć
miejsc w aucie. On byłby szóstym.
Darek trafił więc do placówki opie-
kuńczej. W wieku 18 lat zdecydo-
wał się zmierzyć się ze swoją prze-
szłością, ale wszyscy specjaliści, do
których się udał, twierdzili, że jest
za młody na terapię DDA. Wysłano
go za to na socjoterapie. Korzystał z
niej dwa razy w tygodniu. Dzięki
sesjom zdał sobie sprawę, które
części jego osobowości stanowią
mechanizmy obronne.

– Kiedyś zadzwoniła do mnie
matka z nowiną, że ma głowę w
piekarniku. Zadzwoniłem wtedy na
policje, żeby ją zabrali. Jeszcze kil-
kanaście lat wcześniej postąpiłbym
inaczej. Bałbym się opinii innych
ludzi – wspomina Darek.

Z rodzicami nadal utrzymuje kon-
takt. Raz na parę miesięcy zje u
nich obiad, ale zawsze przed spot-
kaniem dzwoni, żeby się upewnić
się, czy są trzeźwi.

Syndrom DDA wpłynął na wiele
aspektów jego życia, w tym na edu-
kacje. Chociaż skończył gimnazjum
z czerwonym paskiem, to musiał
powtarzać pierwszą klasę liceum.
Ostatecznie obronił licencjat z pe-
dagogiki specjalnej. Przez pewien
czas był nauczycielem. Teraz jest
pracownikiem pomocy społecznej.
Od czterech lat żyje ze swoim part-
nerem, który jest dla niego ogrom-
nym wsparciem.

Serce do wyleczenia

– Najtrudniejszą sytuacją, której
jeszcze nie przepracowałam, był
moment mojej bezsilności w chwili,
gdy widziałam tatę w delirce, zwi-
niętego na ziemi. Nie mogłam
udzielić mu pomocy, bo mama
przejmowała się tym, co ludzie po-
wiedzą – opowiada Magda.

Obecnie nie odczuwa wstydu.
Uważa, że alkoholizm jest jak
każda inna choroba. Ważne, żeby w
porę została zdiagnozowana, zanim
zniszczy całą rodzinę chorego,
łącznie z nim samym.

Co ciekawe, gdy pytam moich
rozmówców o to, czy zmieniliby
coś w swojej przeszłości, tylko Da-
rek oznajmia, że wyjechałby z kraju
w wieku 18 lat. Za dużo czasu i
energii stracił na próby ratowania
rodziny. Natomiast Wiktoria jest
wdzięczna za to, czego nauczyło ją
życie. Pogodziła się z tym, że
umrze jako DDA. Z kolei Magda
uważa, że przeszłość ją ukształto-
wała i nauczyła radzić sobie z pro-
blemami. Dzięki temu jest teraz sil-
niejsza i bardziej empatyczna.

– Myślę, że duża część bliskich
mi osób ma lub miała kogoś bliskie-
go z takim problemem. Myślę, że to
dobrze, że ich przyciągam, bo dzię-
ki temu wychodzenie ze schematów
DDA jest dużo łatwiejsze. Dostrze-
gam wiele różnych punktów widze-
nia i uczę się na błędach, które po-
pełnił ktoś inny – mówi Magda.

Dr hab. Jerzy Mellibruda twier-
dzi, że populacja DDA w Polsce
wynosi około 15% dorosłych
mieszkańców kraju. Oczywiście
wśród nas są też tacy, którzy nie
mają pojęcia o tym, że taka przy-
padłość istnieje, a co dopiero, że
sami na nią cierpią. Czy poszliby na
terapię, gdyby wiedzieli, że jej po-
trzebują? Trudno powiedzieć. Za-
wsze jest jakaś nadzieja. Temat
zdrowia psychicznego przestaje być
tematem tabu, a to by sugerowało,
że więcej osób zasięgnie specjalis-
tycznej pomocy. W końcu nie
sztuką jest przeżyć trudne dzieciń-
stwo. Sztuką jest z niego wyrosnąć.

Katarzyna RACHWALSKA

Imiona zostały zmienione, by za-
chować prywatność i anonimowość
występujących w reportażu postaci.

*tekst zwyciężył w Konkursie Re-
portażowym OFMA

Różnorodnie o mediach

Trzy dni, dziewięć spot-
kań z przedstawicielami
największych mediów w

Polsce i pięć wycieczek
do popularnych polskich

redakcji – tak w skrócie
przebiegła Vi Konferen-
cja Mediów Studenckich

organizowana przez tele-
wizję studencką uniwe-

rek TV z uniwersytetu
Warszawskiego.

Tegoroczna edycja KMS od-
była się między 26 a 28 lis-
topada pod hasłem: „Różno-

rodnie o mediach”. Gościem panelu
otwarcia konferencji był redaktor
naczelny tygodnika „Newsweek”,
Tomasz Lis. W panelu „Dziennikar-
stwo kiedyś a dziś – jak zmiany
wpływają na pracę dziennikarza”
opowiedział się za dziennikarstwem
zaangażowanym. Dla Lisa ważne
jest, aby odważnie wyrażać swoje
opinie i w ten sposób walczyć o
„lepszą Polskę”.

Dziennikarz opisywał również, na
czym polega jego praca. Wspomniał
m.in. o wyborze okładki, która
często odgrywa ważną rolę dla pism
opiniotwórczych. Według Lisa
sprzedaż jego pisma bez intere-
sującego frontu byłaby zdecydowa-
nie niższa.

– „Polityka”, choć ma podobny
do nas profil, nie potrzebuje mieć
tak przyciągających oko okładek.
Myślę, że stoją za tym dekady his-
torii tego pisma w Polsce. Dla
„Newsweeka” są one jednak klu-
czowe. Często to one decydują o

tym, czy ktoś kupi nasze czasopis-
mo, czy nie – tłumaczył Lis.

Redaktor naczelny „Newsweeka”
na końcu swojego panelu dał radę
młodym kolegom po fachu. Według
Lisa, aby tworzyć jakościowe,
dłuższe formy dziennikarskie, trze-
ba najpierw napisać od kilkuset do
nawet tysiąca tekstów.

Drugiego dnia konferencji mog-
liśmy porozmawiać m.in. z Barto-
szem Węglarczykiem, redaktorem
naczelnym Onetu, czy Kamilą Ka-
lińczak – wieloletnią dziennikarką
radiową i telewizyjną, znaną rów-
nież jako „Facetka od polskiego”.

Podczas panelu „Zarządzanie re-
dakcją – z jakimi wyzwaniami musi
mierzyć się redaktor naczelny?”
Węglarczyk zadeklarował, że jest

zdecydowanym zwolennikiem
obiektywizmu dziennikarskiego.
Stwierdził nawet, że dziennikarze
Onetu mają zakaz wyrażania kon-
trowersyjnych opinii na Twitterze. –
To nie dziennikarz powinien być te-
matem dla mediów – mówił Węg-
larczyk. Podobnie jak jego kolega
po fachu z „Newsweeka”, dał radę
młodym adeptom dziennikarstwa.

– Dziennikarz każdego dnia po-
winien iść spać ze świadomością, że
dowiedział się czegoś nowego. Jeśli
kiedyś nadejdzie dzień, w którym
nie będzie mógł tego stwierdzić, po-
winien odejść z zawodu. A jeśli ktoś
na starcie uważa, że wie już wszyst-

ko, powinien wybrać inną ścieżkę –
na przykład polityczną – podsumo-
wał Węglarczyk.

Kamila Kalińczak, której seria
#ĄĘ podbija Instagram, mówiła z ko-
lei o mocy mediów społecznościo-
wych. Dziennikarka za pomocą swo-
jej platformy uczy poszczególnych
zagadnień związanych z językiem
polskim. Na co dzień przykuwa sporą
uwagę do stosowania feminatywów.

– Kiedy pracowałam w TVN BIS,
obracałam się w męskim środowisku.
W tamtym czasie miałam bardzo lek-
ceważące podejście do żeńskich koń-
cówek. Wszystko zmieniło się po tym,
jak zaczęłam pracować w „Wysokich
Obcasach”. Najpierw śmieszyły mnie
te wszystkie „gościnie” dziewczyn.
Przestały, kiedy dowiedziałam się, że

używanie feminatywów realnie
przekłada się na zlikwidowanie luki
płacowej między kobietami a mężczyz-
nami – tłumaczyła dziennikarka.

Podczas KMS mieliśmy okazję
porozmawiać również z: Sebastia-
nem Szczęsnym, Adamem i Dybą
Lach, Joanną Szafrańską, Anną Kal-
czyńską, Martyną Jaszczołt oraz
Marcinem Jędrychem. W ramach
wydarzenia udaliśmy się też na wy-
cieczki do ogólnopolskich redakcji
– m.in. Dzień Dobry TVN czy One-
tu Rano. VI KMS zwieńczyła deba-
ta na temat obiektywizmu mediów
w spolaryzowanym świecie.

Oliwia TROJANOWSKA

Panel otwarcia VI edycji KMS
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Redaktor naczelny„Newsweeka”na końcu
swojego panelu dał radę młodym kolegom po
fachu.Według Lisa, aby tworzyć jakościowe,

dłuższe formy dziennikarskie, trzeba najpierw napisać od
kilkuset do nawet tysiąca tekstów.
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Sławny w swej niesławie
polski Trybunał Konsty-

tucyjny, jak każdy„celeb-
ryta”, ma zarówno swoich

fanów, jak i gorliwych
przeciwników. Wszystko

przez kontrowersyjne
decyzje organu, które

wzbudzają niedowierza-
nie nawet wśród europej-
skiej śmietanki towarzy-

skiej.

Stało się. Trybunał Konsty-
tucyjny stracił już nie tylko
swoje dobre imię, ale teraz

też i godność. Jego wizerunkowy
upadek rozpoczął się w tym roku
wraz z wyborem nowych sędziów.
Zazwyczaj Sejm wybiera indywi-
dualnie 15 osób na 9-letnią kaden-
cję. Obecnie 10 z nich wybranych
jest z rekomendacji PiS-u, a tylko
pięciu przez opozycję. Z czego ka-
dencja trzech z tych pięciu upłynęła
3 grudnia. Ich miejsce prawdopo-
dobnie zajmą kandydaci zgłoszeni
przez partię rządzącą. Niezależny
Trybunał to nie jest, ale przynaj-
mniej lenistwa nie można mu za-
rzucić. W swoich decyzjach jest
praktycznie jednomyślny, co też się
chwali. To orzecznictwo TK Julii
Przyłębskiej rok temu zaostrzyło
już rygorystyczne prawo antyabor-
cyjne. W październiku organ ten
uprawomocnił również wyższość
prawa krajowego nad unijnym.
Bunt, brawura, a może jawne na-
plucie w twarz UE? Tego nie wie
nikt. Polska coraz odważniej po-
grywa sobie ze wspólnotą euro-
pejską.

Wolność Tomku w swoim domku

Wszystko zaczęło się od wybo-
rów wcześniej wspomnianych już
sędziów TK, bo to właśnie te wybo-
ry zwróciły uwagę Trybunału Spra-
wiedliwości UE, który podważał
ich legalność i praworządność. W
odpowiedzi polska strona prawo-
mocnym wyrokiem stwierdziła, że
nikt nie będzie im mówił, jakie
kwiatki mają sadzić we własnym
ogródku, bo to narusza suwerenno-
ść Polski w integracji europejskiej.

Ta samowolka PiS-u nie tylko na-
rusza standardy Unii, ale również
mocno nagina Europejską Konwen-
cję Praw Człowieka, choć i z tym
Przyłębska sobie poradziła. 24 paź-

dziernika TK orzekł w swojej włas-
nej sprawie, że Europejski Trybunał
Praw Człowieka w Strasburgu nie
ma prawa kwestionować i ingero-
wać w polski wymiar sprawiedli-
wości. Wyrok jest więc naruszeniem
praw i wolności człowieka. Tym sa-
mym czyni EKPC niezgodną z Kon-
stytucją RP. Polska praworządność
się kurczy jak wełniany sweter wy-
prany w złej temperaturze.

– Wkroczyliśmy w okres „kon-
stytucyjnej smuty”. Smuta, czyli
okres bezrządu, bezładu, anarchii,
zaburzeń wewnętrznych – dla
„Newsweek Polska” komentuje
Adam Bodnar, były Rzecznik Praw
Obywatelskich.

Sebastian to 22-letni student
Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej. Inteligent-

ny, uśmiechnięty, zawsze służy po-
mocną dłonią czy kopią notatek. Na
pierwszy rzut oka nic nie wskazy-
wałoby na to, że przez ostatni rok bo-
ryka się z czymś o wiele poważnie-
jszym niż obroną licencjatu. W
pierwszych chwilach, zarówno on,
jak i jego rodzice odpychali wizje
nowotworu. Dlaczego miałoby paść
akurat na niego? Przecież był za
młody i za wiele planów chciał wcie-

lić w życie. W jego rodzinie dbano o
zdrowie, ale nikt nie miał zwyczaju
regularnie odwiedzać lekarzy. Se-
bastian słyszał o kilku kampaniach
zachęcających do badań, ale zawsze
w jego głowie wybrzmiewała myśl,
że „to jeszcze nie ten czas, bo gdyby
coś się miało zdarzyć, to już by się
zdarzyło”. Czy aby na pewno?

Wyścig z czasem

– Zacznijmy od tego, że do tej
diagnozy wcale nie musiało dojść.
Swoją drogą, kiedy obcy facet maca
20-latka po miejscach intymnych, w
większości przypadków nie jest to

przyjemne uczucie. Badanie palpa-
cyjne, jego zdaniem, niczego groź-
nego nie zapowiadało. Byłem upar-
ty. „Niech Pan sprawdzi jeszcze
raz”. Ten sam efekt. Dopiero USG
pokazało sprawę czarno na białym. I
to dosłownie – opowiada Sebastian.

Kiedy usłyszał diagnozę „guz”,
nic mu to nie mówiło. Pamięta wiel-
kie oczy lekarza i głos nie tak po-
godny, jak na początku wizyty. W
pamięci ma też obraz „tego pas-
kudztwa” na ekranie ultrasonografu.

– Myślę, że dzisiaj uwierzyłem w
ten fakt do bólu, ale pierwsze chwile
były mroczne. To była Środa Popiel-

cowa. Nie musiałem jednak tego
dnia iść do kościoła posypać głowy
popiołem Czułem, że los zrobił to za
mnie – dopowiada.

Zanim dotarło do niego, że zyskał
łatkę pacjenta onkologicznego, mi-
nęło kilka bezsennych nocy. Tym
bardziej że walczył jeszcze z ostat-
nimi egzaminami w sesji zimowej.
W jego przypadku najlepszym wyjś-
ciem było wycięcie guza. W tamtym
czasie wiele szpitali było prze-
kształcanych w „covidowe”, więc o
rychłej operacji nie było mowy, ale
los uśmiechnął się do Sebastiana i w
dzień jednego z egzaminów za-
dzwonił do niego szpital z Poznania.
Zwolnił się termin operacji na za
trzy dni, ale był pewien haczyk.

– Musiałem w ciągu kilkudziesięciu
minut przetransportować się do szpi-
tala, żeby zrobić test na koronawirusa.
Nie byłoby w tym nic trudnego, gdy-
by nie fakt, że mieszkam siedemdzie-
siąt kilometrów od Poznania. Warto
dodać, że w samo południe rozpoczy-
nał się zdalny egzamin z Prasoznaw-

stwa. To była istna walka z czasem.
Do dziś nie potrafię zrozumieć, jak
udało mi się to wszystko ogarnąć. Do-
jechałem na egzamin o 11:58. Zdałem
jednym punktem. Kilka dni później
leżałem już na stole operacyjnym przy
Jarochowskiego. To był swoisty „the
last dance” tej paskudy w moim ciele
– opowiada student.

Powrót do świata żywych

Sebastian pamięta, że anestezjo-
lożka nie potrafiła trafić igłą w krę-
gosłup, żeby znieczulenie
zadziałało. Ból w plecach czuł przez
kilka dobrych miesięcy, ale to nic –
„paskudę” udało się pokonać. Kolej-
ne tygodnie miały zdecydować, w
jakim stadium zaawansowania znaj-
dował się guz w chwili wycięcia.
Największym wsparciem dla Sebas-
tiana stała się jego mama. To ona
pierwsza dowiedziała się o jego
chorobie. To ona niecierpliwie cze-
kała pod szpitalem, gdy Sebastian
leżał na stole operacyjnym. W koń-
cu to właśnie mama odebrała go ze

– idąc w stronę prysznica, nie miałem pojęcia, że ten okaże się wyjątkowo zimny.
Jeden dotyk zmroził mnie na kilka sekund. Kiedy położyłem się do łóżka, chwy-

ciłem za telefon i szukałem odpowiedzi w internecie. zapalenie, podrażnienie, a
być może… rak?

Ale czymże jest ta cała Europej-
ska Konwencja Praw Człowieka?
Już spieszę z odpowiedzą – to taka
umowa międzynarodowa zawarta
między państwami członkowskimi
Rady Europy w celu ochrony praw
człowieka. Niby wszystko ładnie,
pięknie, ale jak się chce być drugim
Mussolinim, to jakieś tam prawa i
umowy średnio wpisują się w kon-
wencję idei wodzostwa. A że nikt
nam Polakom nie będzie mówił, jak
na tej naszej katolickiej ziemi ma
się żyć, to pozbyliśmy się tych
praw, a bo kto nam zabroni? Cy-
tując klasyka: „Można. Gdyby to

było złe, to Bóg by inaczej świat
stworzył”.

Ja panu do portfela nie zaglądam

Przede wszystkim trzeba pod-
kreślić, że nie taki diabeł straszny
jak go malują. Wszyscy mówią, że
Trybunał zły, okrutny i skorumpo-
wany, ale dba o swoich i nie zosta-
wia ich na pożarcie żądnego krwi
społeczeństwa. I tutaj warto zobra-
zować kolejną podjętą przez niego
decyzję w ostatnim czasie. Była so-
bie kiedyś taka ustawa, która naka-
zywała najważniejszym urzędni-
kom państwowym jawność
majątkową w tym złożenie oświad-
czenia majątkowego, w którym

uwzględniony jest majątek małżon-
ka, własny oraz przysposobionych
dzieci, nawet tych już dorosłych.
Jednakże obecnie ustawa nie jest
już taka wymagająca. Od teraz
majątki rodzin polityków nie będą
jawne, bo czego oczy nie widzą
tego sercu nie żal. I wcale nie prze-
sadzam, bo płaca minimalna w Pol-
sce to na ten moment 2800 zł brut-
to, więc zazdrosnych par oczu
mogłoby być całkiem sporo. A po
co to komu? Przecież zazdrościć to
obrażać Boga, a Polacy jako naród
wybrany na taki grzech nie mogą
sobie pozwolić.

Demokracja ma kilka wymiarów.
Jednym z nich są niezależne sądy,
które działają na podstawie prawa i
w jego granicach. Ale co, jeśli wład-
za nagina tę niezależność i tworzy
własne prawo ograniczające wolno-
ść swoich obywateli? Ogranicza
wolności słowa, prawo do decydo-
wania o własnym ciele i tworzy nie-
bezpiecznego wroga z osób niehete-
roseksualnych. Czy któregoś dnia
Polki i Polacy obudzą się w rzeczy-
wistości, w której wyrokiem TK
życie w tym kraju nie będzie zgodne
z Konstytucją? W końcu już teraz w
naszym państwie bardziej dba się o
płód niż o życie ciężarnej kobiety.

Izabela SULOWSKA

Ta samowolka PiS-u nie tylko narusza standar-
dy Unii, ale również mocno nagina Europejską
Konwencję Praw Człowieka, choć i z tym

Przyłębska sobie poradziła. 24 październikaTK orzekł w
swojej własnej sprawie, że EuropejskiTrybunał Praw
Człowieka w Strasburgu nie ma prawa kwestionować i in-
gerować w polski wymiar sprawiedliwości.Zapadł nowy wyrok TK: prawa człowieka niezgodne z Konstytucją

Idzie rak nieborak…

Bezprawne prawa człowieka
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szpitala i przyrządziła pyszny obiad,
który pozwolił mu, choć na moment
zapomnieć o tym okropnym bólu
pleców po znieczuleniu.

– Czułem, że przeżywa tę chorobę
nawet mocniej ode mnie. To był
chyba jej najtrudniejszy egzamin z
macierzyństwa, który bez dwóch
zdań zaliczyła celująco. Nie wiem,
czy zasłużyłem na takie poświęce-
nie z jej strony, ale mamie będę
wdzięczny do końca życia – mówi
dumnie chłopak.

Rak przedefiniował jego życie o
180 stopni. Na szczęście okazało
się, że jego nowotwór był w najsłab-
szej odmianie – pierwszego stopnia.
Z perspektywy czasu docenia to
doświadczenie. Dziękuje też Bogu,
że dał mu zaznać tej „pustki”, która
na dłuższą metę sprawiła, że dzisiaj
czuje się silnym mężczyzną. Od te-
raz regularnie badają go tomogra-
fem, w poszukiwaniu ewentualnych
przerzutów. Sebastian nie chce kusić
losu, ale wierzy, że chyba wszystko
zmierza w dobrą stronę.

„Życie jest cholernie krótkie”
Chociaż rak prostaty zbiera

ogromne żniwo, nadal pokutuje
wiele mitów, które skutkują zbyt
późną diagnozą. Ta odmiana
nowotworu nie dotyczy tylko
starszych mężczyzn. Sebastian
ma zaledwie 22-lata i całe życie
przed sobą. Objawy również nie
pojawiły się z dnia na dzień, co
tylko pokazuje, jak niezmiernie
ważne są regularne wizyty u uro-
loga i badania gruczołu krokowe-
go.

– Jeśli ten tekst skłoni choć
jedną osobę do tego, aby częściej
niż dotychczas pamiętała o swoim
zdrowiu, poczuję, że spełniłem
„swoją misję”. Korzystając z
okazji, chciałbym świątecznie
życzyć wszystkim zdrowia,
zwłaszcza w tym zamaskowanym
i niełatwym dla nas czasie.
Mógłbym dodać coś jeszcze, ale
mając zdrowie, macie wszystko –
podsumowuje Sebastian.

Katarzyna RACHWALSKA
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Sebastian Pawlaczyk daje przykład, że warto regularnie się badać

Źr
ód

ło
:k

ol
aż

w
ła

sn
y/

W
ik

im
ed

ia
Co

m
m

on
s

kalejdoskopie epoki. Patrząc na po-
wyższe zdjęcie, człowiek by nie
przypuszczał, że Glapiński nosił w
tamtym okresie kucyk z tyłu głowy,
a jego wygląd mógł wzbudzać co
najmniej zastanowienie na twarzy
konserwatystów z Porozumienia
Centrum. Po latach jednak Prze-
mysław Hniedziewicz, jeden z
założycieli PC, przyznał, że Glapiń-
ski szybko zdobył poważanie człon-
ków partii swoją wiedzą ekono-
miczną.

Adam Glapiński przewinął się
przez rządy burzliwego okresu lat 90.
– w rządzie Jana Krzysztofa Bielec-
kiego w 1991 roku został ministrem

budownictwa i gospodarki przestrzen-
nej. Rok później już w ekipie Jana
Olszewskiego zasiadł na stołku mi-
nistra współpracy gospodarczej z za-
granicą. Rozdział związany z wielką
polityką zamknął w 2001 roku, gdy
wygasł mu mandat senatora.

W 2005 roku nie wrócił do polity-
ki po zwycięstwie PiS. Na jego poja-
wienie się musieliśmy czekać jeszcze
11 lat – do czerwca 2016 roku, kiedy
to Jarosław Kaczyński przypomniał
Polakom, że ma pewnego przyjaciela
ze starych lat.

Glapiński powraca z przytupem
Prezes NBP potrzebował dwóch

lat na stanowisku, by zainteresowały

się nim media z całego kraju. Wokół
Glapińskiego wybuchł w 2018 roku
skandal. Poszło o horrendalne
wypłaty w biurze prezesa – pełniąca
funkcję dyrektora departamentu ko-
munikacji i promocji, Martyna Woj-
ciechowska, oraz Kamila Sukiennik,
szefowa Gabinetu Prezesa NBP,
otrzymywały co miesiąc kolejno 49
563 zł i 42 760 zł. Jak się później
okazało, Wojciechowska otrzymy-
wała tak lukratywną pensję przynaj-
mniej od drugiej połowy 2016 roku.
Skandal nie przyniósł popularności
prezesowi, a próby jego tłumaczenia
tylko pogłębiły dołek, w którym się
wówczas znajdował. By załagodzić

Narodowy Bank Polski
jeszcze nigdy dotąd nie

był wskazywany tak częs-
to jako kazus instytucji

publicznej, z której
przykładu brać nie należy.

Prezes stojący na czele
najważniejszego w kraju
banku, Adam glapiński,
zdaje sobie pozwalać na
coraz więcej przy jedno-
czesnej absolutnej bez-
karności. W atmosferze

skandalu prezes NBP wy-
bił się na czołówki gazet
już prawie pięć lat temu.
Wydaje się, że po pierw-
szej wizycie na nich spo-

dobało mu się i nie zamie-
rza ustępować. Także z fo-

tela prezesa – niestety.

Spójrz, czytelniku, na zdjęcie
wyróżniające ten artykuł.
Zgaduję, że w lot udało Ci się

rozpoznać, kto się na nim znajduje.
Po lewej postać Jarosława Kaczyń-
skiego. Natomiast po prawej stronie
widzimy jego bliskiego współpra-
cownika z okresu Porozumienia Cen-
trum. W młodości Adam Glapiński
pewnie nie zdawał sobie sprawy, jak
ważna dla jego przyszłości stanie się
ta znajomość. Ani że przetrwa blisko
30 lat.

Zaczynał od„centrum”

W latach 90. cała polska scena po-
lityczna była w bałaganie kolorów
partyjnych, a same ugrupowania – w

Adam Glapiński od wielu lat pozostaje przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. Ta zażyłość po latach przeobraziła się w gwarancję bezpieczeństwa

kryzys wizerunkowy przyjęto nawet
specjalne prawo rozszerzające krąg
osób zobligowanych do składania oś-
wiadczenia majątkowego wśród pra-
cowników NBP.

Skandal z „aniołkami Glapińskie-
go”, jak media okrzyknęły obie ko-
biety, wyraźnie z czasem przycichł, a
przed wyborami 2019 roku już pra-
wie nikt o nim nie mówił. W 2020
roku wszyscy zajęli się pandemią, a
w rok 2021 weszliśmy z rosnącą in-
flacją.

Pojawiło się pole do popisu dla
prezesa NBP. Ale ten do popisów nie
był skory. Przynajmniej nie tych po-
pisów, które przynoszą chwałę.

Od początku 2021 roku było przy-
najmniej kilka konferencji praso-
wych, w trakcie których Glapińskie-
go zasypywano pytaniami o rosnącą
inflację. Prezes najpierw przekony-
wał, że zamiast inflacji grozi nam
deflacja. Potem uspokajał, że podno-
szenie stóp procentowych to będzie
„szkolny błąd”, a w końcu w środę, 3
listopada, sam zdecydował się na
taki ruch. Trudno pozbyć się
wrażenia, że zrobił to na polecenie
Morawieckiego. Premier tego dnia
rano narzekał na zbyt szybko rosnącą
inflację podczas swojej konferencji
prasowej.

Mamy grudzień 2021 roku, a ostat-
nia podwyżka procentowa, trzecia już
z kolei, miała miejsce 9 dnia tego
miesiąca. Co musiało się stać, że w
ciągu miesiąca NBP trzy razy podno-
siło stopy procentowe, których pod-
noszenie dotąd miało być błędem?

Pytań dotyczących adekwatności i
przejrzystości działań NBP za kaden-
cji Glapińskiego jest coraz więcej.
Niestety, odkąd prezes podnosi stopy
procentowe, nie jest tak chętny do
wystąpień. Nawet tych do śmiechu.

Przemysław TERLECKI

NBP, czyli Nie Bierz Przykładu
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Daniel Mirończyk-Leśniak
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Media często porówny-
wane są do potężnej ma-

chiny. Machiny, która jest
w stanie kończyć kariery

polityków, odkrywać
skrywane latami prawdy,
relacjonować najważnie-

jsze globalne wydarzenia
i – co najważniejsze –

przemawiać tak, aby tra-
fiać do ludzkich serc.

Wielkie media kojarzą
nam się przede
wszystkim z cza-

rującymi prezenterami, świetnej ja-
kości serwisami informacyjnymi i
milionami odbiorców na całym
świecie. Radio, telewizja, gazeta, in-
ternet – to właśnie te obszary po-
zwalają nam, dziennikarzom docie-
rać do wszystkich grup. Choć ich
rola m.in. w kreowaniu nastrojów
społecznych, edukowaniu odbior-
ców czy dostarczaniu rozrywki jest
bez wątpienia istotna warto zastano-
wić się nad tym, co sprawia, że
prawdziwe dziennikarstwo może
nieprzerwanie trwać.

Indywidualiści tworzący
zgraną całość

Media studenckie. To właśnie one
rok w rok wypuszczają ze swoich
szeregów adeptów dziennikarskiego
zawodu. Studenckie radia, w któ-
rych swoje refleksje młodzi dzien-
nikarze kierują do rówieśników.
Amatorskie telewizje, które obecnie
często pracują na sprzętach wyso-
kiej jakości, czy gazety – które są
niejako początkiem i najlepszą
szkołą życia dla przyszłych dzienni-
karzy. To właśnie gazeta uczy poko-
ry i szacunku. Jest przestrzenią, w
której młody człowiek uczy się pi-
sać tak, aby czytelnik rzeczywiście
chciał dany tekst przeczytać od po-
czątku do końca. Uczy również
sprawnej komunikacji, rzetelności i
wytrwałości podczas pracy nad
podjętym tematem.

Jedną z takich gazet jest „Fenes-
tra”, która od wielu lat działa na
Wydziale Nauk Społecznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
To właśnie tu rozpocząłem swoją
przygodę z dziennikarstwem. Do-
strzegłem jego wady, dostrzegłem
jego zalety oraz odpowiedzialność,
jaka kryje się za każdym, kto upra-
wia ten zawód. I to co najważniejsze
– dostrzegłem pasję i poświęcenie
wielu młodych ludzi, którzy w sze-
regach tej gazety wykorzystują wol-
ny czas na przekazywanie czytelni-

związana z „Fenestrą” od 2017 roku.
Przed rozpoczęciem studiów, jeszcze
w wieku 17 lat – wydała swoją
pierwszą książkę „Ale arbuz”. W
trakcie studiów oraz pracy w naszej
gazecie, napisała kolejną powieść
zatytułowaną „Pachniesz imbirem”,
która wiosną przyszłego roku docze-
ka się kontynuacji. Mimo artystycz-
nych wizji swoich powieści, Karoli-
na wspólnie ze znajomą psycholożką
przygotowuje obecnie książkę skie-
rowaną do rodziców, których dzieci
chorują na zespół Aspargera. Idąc za
ciosem, Karolina śmiało mówi o pla-
nie założenia własnego wydawnict-
wa, co jest poniekąd wypadkową
pracy w dziale korekty w naszej
uczelnianej gazecie.

Drugą inspirującą postacią
związaną przez lata z „Fenestrą”
jest Malika Tomkiel. Jak sama przy-
znaje, działalność dziennikarska na
wydziale pomogła jej w budowaniu
własnego portfolio oraz w udosko-
nalaniu języka. Była naczelna na-
szej gazety jest obecnie
współzałożycielką oraz redaktor na-
czelną magazynu „Kraft”. W nie-
dawnym czasie wydała swój repor-
taż o anoreksji – „Biel kości”.
Książka, którą tworzyła przez dwa
lata nie jest tylko schematycznie na-
pisanym reportażem. Jest to dzieło,
które często wykracza poza ustalo-
ne normy, zaskakując czytelnika
fragmentami autorskiej poezji, czy
empatycznym podejściem do pro-
blemu. Jej działalność udowadnia,
że dziennikarstwo może przyjmo-
wać różne formy, a eksperymento-
wanie w jego zakresie może być
świetnym sposobem na dotarcie do
odbiorców i budowanie własnego
wizerunku. Malika z powodzeniem
szkoli również innych dziennikarzy.
To niezwykle imponujące, kiedy
widzi się tak intensywny rozwój
osoby wywodzącej się z tego same-
go medium studenckiego.

Równie istotną osobą, która przez
wiele lat odgrywała jedną z naj-
ważniejszych ról w „Fenestrze”,
jest nasza była redaktor naczelna –
Aleksandra Konieczna. To właśnie
za jej kadencji nasza gazeta miała
możliwość powiększyć się z ośmiu
do szesnastu stron, a jej nakład
zwiększył się z tysiąca do trzech ty-
sięcy egzemplarzy. To właśnie
działalność w gazecie sprawiła, że
Aleksandra aktywnie udziela się w
życiu uczelnianym, prowadząc
m.in. warsztaty dziennikarskie oraz
przygotowując uczniów szkół śred-
nich do egzaminów maturalnych.
Poprzez swoje różnorodne aktyw-
ności Aleksandra została uhonoro-
wana Medalem Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
za wybitne osiągnięcia w nauce
oraz czynny udział w życiu Uniwer-
sytetu. Działalność studencka, a
także prowadzenie „Fenestry”
otworzyło Aleksandrze drzwi do in-
nych mediów związanych z jej
głównym zainteresowaniem – spor-
tem. Od 2019 roku jest dzienni-
karką ogólnopolskiego magazynu
„Żużel”, dla którego pisze repor-
taże. Wraz z rokiem 2020, została

dziennikarstwo
naszych czasów.„Fenestra”

kom najważniejszych informacji.
Właśnie ci młodzi ludzie, którzy w
„Fenestrze” stawiają pierwsze kroki,
po jakimś czasie zaczynają zupełnie
inaczej postrzegać świat. Choć ja
sam jak i wielu moich kolegów po-
pełnialiśmy i popełniamy wiele
błędów, na ich kanwie uczymy się i
staramy udoskonalać z każdym
nowo podjętym tematem. Gazeta
studencka każdemu z nas daje prze-
strzeń do realizowania własnych
założeń. To właśnie istota działań w
strukturze „Fenestry”. Mimo kon-
kretnych idei i wartości, które chce
przekazywać nasza gazeta, to właś-
nie należący do niej indywidualiści,
sprawiają, że publikowane teksty
zasługują na uznanie.

Jako zgranej drużynie przyświe-
cają nam wspólne cele. Z każdym
kolejnym wydaniem gazety staramy
się, aby nasze artykuły, reportaże
czy wywiady były na jeszcze
wyższym poziomie. Dążymy do
tego, aby postrzegano nas jako ga-
zetę z prawdziwego zdarzenia i do
tego, aby grono naszych odbiorców
zwiększało się z miesiąca na mie-
siąc. W końcu w niedalekiej przy-
szłości m.in. to właśnie my – mło-
dzi dziennikarze „Fenestry” – bę-
dziemy zasilać szeregi dużych grup
medialnych na ogólnokrajowym
rynku. To my będziemy stanowić o
jakości dostarczanych obywatelom
informacji. Nasze zaangażowanie i
podnoszenie poziomu naszych wy-
dań sprawia, że wierzymy w swoją
moc – dziennikarstwo jest naszą
pasją, miłością od pierwszego zapi-
sanego słowa. Wierzymy w misję,
której się oddajemy. Wierzymy w
sprawy, o których mówimy. Próbu-

jemy zrozumieć potrzeby naszych
odbiorców i to właśnie oni są jedną
z naszych największych motywacji.
Nasze artykuły powstają na kanwie
najważniejszych ogólnopolskich i
zagranicznych wydarzeń. Na pod-
stawie rozmów o działaniach pol-
skich społeczników, artystów czy
internetowych twórców powstają
nasze wywiady. Sięgamy wysoko, a
to wszystko po to, aby pisać o tym,
co dla wielu jest istotne, a także,
aby stawać się coraz lepszymi w
swojej pracy.

Od medium studenckiego
do zawodowych szczytów

Działanie w mediach studen-
ckich pozwala rozwijać skrzydła na
wielu płaszczyznach. Nasza gazeta
dzięki bogatej historii, może po-
chwalić się studentami, którzy – w
mediach i nie tylko – odnosili lub
odnoszą sukcesy. Uprawiane przez
członków „Fenestry” dziennikar-
stwo, jest na wielu płaszczyznach
bardzo intuicyjne. Każdy z nas po-
strzega je indywidualnie, dlatego
nie sposób nadać mu konkretną de-
finicję. Wcześniej wspomniani in-
dywidualiści to nic innego jak lu-

dzie, którzy wychodzą poza ramy
ogólnie przyjętych norm dzienni-
karstwa. Sam wielokrotnie próbo-
wałem zrozumieć czym ono tak na-
prawdę jest. Czym jest dla mnie i
czym może być dla innych człon-
ków gazety. Jeden z wykładowców
powiedział w trakcie sesji ćwicze-
niowej, że: „Dziennikarz w obec-
nych czasach sam musi sobie trzy-
mać kamerę i mikrofon, a jedno-
cześnie prowadzić wywiad. Musi
umieć reżyserować dokument i być
montażystą. Musi umieć pisać tek-
sty i być elastyczny na wielu, wielu
płaszczyznach. Działając tym sa-
mym jak jednoosobowy zespół”.

Choć dziennikarze często okreś-
lają swoją pracę jako rzemiosło, ona
potrafi być również sztuką. Czuję
tak, kiedy myślę o sobie oraz kole-
gach i koleżankach z redakcji. Przez
„Fenestrę” przeszły osoby, które
dzięki dziennikarskiej odwadze i
zawziętości postanowiły opuścić
wygodne ramy i stworzyć coś auto-
rskiego.

Jedną z takich osób jest dziewczy-
na, która na co dzień pracuje w dzia-
le korekty naszej gazety. Karolina
Binek, bo to o niej mowa, jest

W końcu w niedalekiej przyszłości m.in. to
właśnie my – młodzi dziennikarze„Fenestry”–
będziemy zasilać szeregi dużych grup medial-

nych na ogólnokrajowym rynku.To my będziemy stanowić
o jakości dostarczanych obywatelom informacji. Nasze za-
angażowanie i podnoszenie poziomu naszych wydań spra-
wia, że wierzymy w swoją moc – dziennikarstwo jest naszą
pasją, miłością od pierwszego zapisanego słowa.
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komentatorką sportową w radio
„Gol”. Podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Tokio czynnie komento-
wała zmagania naszych rodaków, a
także miała okazję przeprowadzać
wywiady z niektórymi członkami
polskiej kadry narodowej w kaja-
karstwie. Aleksandra ma również za
sobą wystąpienia na Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej oraz Mię-
dzynarodowej Konferencji Nauko-
wej. Obecnie Aleksandra Konieczna
jest w trakcie przygotowywania się
do uzyskania stopnia doktora na
Wydziale Nauk Społecznych i
Dziennikarstwa. Mimo, iż nie pełni
już funkcji redaktor naczelnej „Fe-
nestry”, to wciąż pomaga dzienni-
karzom tego medium rozwijać
umiejętności związane z dzienni-
karstwem prasowym, przeprowa-
dzając warsztaty czy służąc radą.

Nie tylko papier

Choć papierowe formy przekazu
są na uczelni najczęstszą drogą do-
cierania do odbiorców, filmowy

świat stał się z kolei moją domeną.
Pisanie długich form do gazety po-
mogło mi w rozwinięciu własnego
warsztatu scenopisarskiego, czego
konsekwencją był mój udział w po-
wstawaniu i reżyserowaniu filmów
krótkometrażowych czy teledy-
sków. Jeden z ostatnich stworzo-
nych i wyprodukowanych przeze
mnie projektów – teledysk do utwo-
ru „Wild” szygenda, był szeroko
komentowany przez lokalne portale
muzyczne m.in. poznanskirap.com.
W „Fenestrze” tworzę również serię
wywiadów z działaczami społecz-
nymi, filmowcami oraz twórcami
internetowymi. To właśnie poprzez
nasze studenckie medium, chcę in-
spirować i motywować czytelników
pokazując im przemyślenia moich
rozmówców.

Różnorodność kluczem do sukcesu

Wcześniej przytoczone słowa o
wielozadaniowości młodych dzien-
nikarzy idealnie obrazuje fakt na-
szej różnorodności. Różnorodności

sfer, w których się poruszamy, w
których tworzymy. Jako dziennika-
rze chcemy zostawić po sobie
trwały ślad. Wielu dziennikarzy
„Fenestry” rozwija swoje kariery
poprzez współpracę z innymi me-
diami. Nasza obecna redaktor na-
czelna – Oliwia Trojanowska, była
szefową działu związanego z poli-
tyką i społeczeństwem w „Fenest-
rze”. Po objęciu stanowiska redak-
tor naczelnej, próbuje cały czas
podnosić poziom naszej gazety. Oli-
wia jest również dziennikarką „Ga-
zety Wyborczej”, na łamach której
publikuje autorskie materiały. Z
drugiej strony jedna z redaktorek
działu kultury – Daria Sienkiewicz,
również podziela moją pasję do fil-
mu i wszystkiego co z nim związa-
ne i obecnie pisze również teksty
dla portalu Filmweb.

Jesteśmy głosem naszego pokolenia

Choć to tylko kilka przykładów
aktywności dziennikarzy „Fenes-
try”, to każdy jej członek mógłby

pochwalić się swoimi doświadcze-
niami zarówno dziennikarskimi, jak
i artystycznymi. Przytoczone
postaci współtworzyły i tworzą „Fe-
nestrę”. Wychodzenie poza ramy,
rozwijanie swoich pasji i wdrażanie
ich w życie jest naszą domeną. Z
każdym wydanym numerem lub
tekstem na stronie internetowej,
chcemy pokazać odbiorcom naszą
siłę. To właśnie dzięki silnym cha-
rakterom i ciągłej chęci rozwoju,
podnosimy poziom naszego me-
dium. Gazeta jest dla nas miejscem
do wyrażania siebie. Na jej łamach
poruszamy tematy istotne dla świata
i lokalnych społeczności. Dotykamy
często tematów niewygodnych,
trudnych oraz tych, które będą
mogły sprawić, że nasz odbiorca
poczuje się zainspirowany. „Fenes-
tra” od początku zaszczepia w swo-
ich dziennikarzach ciekawość świa-
ta. Jako uniwersytecka organizacja
rozumie nasze potrzeby i chęci do
mówienia o skomplikowanych te-
matach na swój sposób. Jako adepci

profesji dziennikarskiej wiemy, że
mamy możliwość mieszania form.
Wiemy, że pasja, do dzielenia się z
drugim człowiekiem informacjami
w różnej postaci jest dużą wartoś-
cią. To właśnie my, przyszli przed-
stawiciele czwartej władzy, będzie-
my kreować rzeczywistość. To my,
będziemy przemawiać przez radio-
odbiorniki lub mówić do społeczeń-
stwa przez ekrany. Będziemy zosta-
wiać swój ślad na papierze lub in-
ternetowych blogach. Będziemy
stać na straży prawdy i rzetelnej in-
formacji, tak jak ma to miejsce w
„Fenestrze”. To jest właśnie dzien-
nikarstwo naszych czasów. Trudne
do zdefiniowania, ale proste w od-
biorze. Prawdziwe, pełne empatii,
autorskie, wyjątkowe. Jako młodzi
twórcy chcemy mówić. Mówić
głośno i trafiać do serc. Tak, aby
nas zrozumiano i zapamiętano.

Daniel MIROŃCZYK-LEŚNIAK
*tekst zwyciężył w Konkursie

Grantowym OFMA w kategorii
„Aktywność studencka”

Redakcja„Fenestry”
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Po zniesieniu ścisłego
lockdownu twórcy nie
próżnowali. Rok 2021
przyniósł wiele wspa-

niałych dzieł i wydarzeń,
o których warto wspom-

nieć raz jeszcze. Rokrocz-
nie wydawane abecadło
kulturalne„Fenestry”to

przekrój najważnie-
jszych newsów minione-
go roku ze świata litera-
tury, muzyki, filmu oraz

gier.

Ajak „Arcane” – Długo wyczekiwa-
ny serial animowany wyprodu-

kowany przez Fortiche Production
we współpracy z Riot Games. Akcja
serialu rozgrywa się w dwóch
sąsiednich, choć znacznie
różniących się od siebie, prowin-
cjach – Piltover oraz Zaun. W tych
dwóch kontrastujących ze sobą
światach obserwujemy losy osiero-
conych sióstr – Vi oraz Jinx, jedno-
cześnie poznając historię powstania
rewolucyjnej technologii zwanej
hextechem, która łączy ze sobą po-
tęgę magii i nauki. Fabuła produkcji
jest ściśle związana z „League of
Legends”, przez co fani wirtualnej
rozrywki mogą liczyć na wiele na-
wiązań do tej gry.

Bjak „Blue Banisters” – To tytuł naj-
nowszego, ósmego studyjnego

albumu Lany Del Rey. Artystka
znana jest ze swojego alternatywne-
go, marzycielskiego brzmienia, a
także niekiedy kontrowersyjnego
wizerunku. Sławę przyniosła jej
wydana w 2012 roku płytaF „Born
to Die”, która okazała się ogrom-
nym sukcesem komercyjnym.
Nowe dzieło piosenkarki muzycz-
nie nie odbiega od swoich poprzed-
ników. Utrzymane jest w podobnej,
nostalgicznej, przede wszystkim
spokojnej stylistyce. Podczas
słuchania warto zwrócić uwagę na
teksty piosenek będące mocną
stroną Lany Del Rey. Pomimo tego
że „Blue Banisters” nie jest albu-
mem zaskakującym, to przedstawia
stronę artystki, jaką fani pokochali
lata temu.

Cjak „Cruella” – Nietuzinkowa,
okrutna, a przede wszystkim de-

monicznie kreatywna – taka jest
Cruella de Mon. Znana ze „101
Dalmatyńczyków” postać po
długim czasie pokazuje nam swoje
drugie oblicze w filmie opowia-
dającym o jej burzliwych po-
czątkach w świecie mody. Estella to
niezwykle utalentowana, aspirująca
dziewczyna, która trafia pod
skrzydła przełomowej projektantki
– Baronowej von Hellman. Wkrótce
może okazać się, że uczennica prze-
rośnie mistrzynię.

Djak„Diablo II: Resurrected” – To od-
nowiona i ulepszona wersja gry

z 2000 roku, która ukształtowała

gatunek hack and slash i do dzisiaj
nosi miano jednej z najlepszych
gier w historii. W nowej odsłonie
stykamy się z Diablo – Panem Gro-
zy, który powrócił i ponownie musi
zostać powstrzymany. Wcielamy się
w głównego bohatera, mającego
wkrótce ocalić świat Sanktuarium.
Mimo sporych unowocześnień nie
doczekaliśmy się usprawnień pod
względem rozgrywki, dzięki czemu
możemy cieszyć się nową oprawą z
gameplayem w iście oldschoolo-
wym stylu.

Ejak „Eternals” – Tytułowi Eternalsi
to grupa przebojowych superbo-

haterów spod skrzydeł Marvela,
którzy, mimo mniejszej sławy od
Iron Mana czy Spider-Mana, docze-
kali się swojej filmowej adaptacji.
Przedwieczni to istoty stworzone
przez Celestiali, mieszkające na zie-
mi od początku jej istnienia. To one
przyczyniły się do ukształtowania
świata takim, jakim go znamy.
Mimo ich nieinwazyjnego sposobu
bycia, tym razem zmuszeni są do
uratowania całej ludzkości. Film
Chloé Zhao w weekend otwarcia
przyciągnął do polskich kin 133 tys.
widzów – najwięcej ze wszystkich
produkcji MCU, które można było
zobaczyć w tym roku na dużym
ekranie.

Fjak Freddie Mercury – 24 listopada
tego roku minęła 30. rocznica

śmierci legendarnego wokalisty
grupy Queen. Poza talentem wokal-
nym charakteryzowała go też
ogromna charyzma sceniczna i
umiejętność przyciągania wzroku,
co sprawiało, że był niezrównanym
performerem. Przez wielu uważany
za najwybitniejszego piosenkarza
XX wieku. Mimo że minęło wiele
lat odkąd artysta ostatni raz stanął
na scenie, jego muzyka jest dla

słuchaczy wciąż żywa. Popularność
Queen nie przemija – w 2018 r. po-
wstał film „Bohemian Rhapsody”,
opowiadający historię tego kulto-
wego zespołu. Obraz zdobył aż
cztery Oscary, w tym dla najlepsze-
go aktora pierwszoplanowego.

Gjak „Gucci” – Dzięki filmowi Rid-
leya Scotta o włoskim imperium

ponownie zrobiło się głośno.
Reżyser przygląda się romantycz-
nym początkom romansu Patrizii
Reggiani z Maurizio Guccim, wnu-
kiem założyciela modowego domu,
po to, by pokazać nam zarówno ku-
lisy rodzinnego sporu o firmę, jak i

powolny rozkład słynnego małżeń-
stwa. Mimo że „House of Gucci”
stawia krytyków po dwóch stronach
barykady, film zyskuje zwolenni-
ków na całym świecie. Oscarowe
nominacje dla najlepszych aktorów
oraz aktorek wygłoszone zostaną
dopiero w lutym przyszłego roku.
Wiele mówi się jednak o tym, że to
Lady Gaga, wcielająca się w Patri-
zię, zgarnie złotą statuetkę w kate-
gorii najlepszej roli żeńskiej.

Hjak „Happier Than Ever” – Drugi al-
bum Billie Eilish został wydany

dwa lata po głośnym debiucie, który
sprawił, że młoda piosenkarka
zawładnęła przemysłem muzycz-
nym i stała się fenomenem genera-

cji Z. Oczekiwania były więc
ogromne – i faktycznie najnowsza
płyta odniosła spodziewany sukces i
zapewniła artystce aż siedem nomi-
nacji do nagród Grammy. Powodów
tak dobrego odbioru tegorocznego
dzieła Billie można doszukiwać się
chociażby w szczerości warstwy
tekstowej czy umiejętności opowia-
dania historii, z którymi słuchacz
może się utożsamiać. Eilish kończy
w tym roku dopiero 20 lat, mimo to
jej twórczość obfituje w dojrzałość i
szczerość. Przypomnijmy, że Billie
to najmłodsza artystka, która napi-
sała i zaśpiewała piosenkę do filmu
o agencie 007.

Ijak „Irenka” – To już drugi album
młodej i obiecującej wokalistki

Sanah, która podbija polski rynek
muzyki popowej. Singlem pro-
mującym płytę stała się piosenka
„Ale jazz” w wykonaniu Sanah oraz
Vito Bambino, która stała się jed-
nym z najczęściej odtwarzanych te-
gorocznych utworów w polskich ra-
diach. Sanah wydała również fi-
nalną wersję albumu, której hitem
stała się piosenka „Cześć, jak się
masz?”, zaśpiewana w duecie z
Soblem. Twórczość wokalistki to
barwne połączenie często spokoj-
nych oraz wzruszających aranżacji
z neologizmami i mową typową dla
postmillenialsów. Prostota w zaba-
wie z językiem oraz romantyczny
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Lady Gaga, by wejść w rolę, przez kilka miesięcy starała się rozmawiać tylko w języku włoskim

Mimo że„House of Gucci”stawia krytyków po
dwóch stronach barykady, film zyskuje zwo-
lenników na całym świecie. Oscarowe nomina-

cje dla najlepszych aktorów oraz aktorek wygłoszone zo-
staną dopiero w lutym przyszłego roku.Wiele mówi się jed-
nak o tym, że to Lady Gaga, wcielająca się w Patrizię, zgarnie
złotą statuetkę w kategorii najlepszej roli żeńskiej.

sznyt piosenek to już stałe znaki
rozpoznawcze Sanah.

Jjak Jakub Małecki – To popularny
polski pisarz, nominowany mię-

dzy innymi do Literackiej Nagrody
Nike oraz Nagrody Literackiej Eu-
ropy Środkowej „Angelus”. Znany
jest przede wszystkim z takich po-
wieści jak „Rdza”, „Dygot” czy
„Horyzont”. Książki Małeckiego
charakteryzuje emocjonalność, a
także poruszanie dramatycznych te-
matów rodzinnych. Wydane w tym
roku „Święto Ognia” nie jest inne.
Opowiada historię pogubionej, do-
tkniętej bólem rodziny. Głównymi
postaciami są dwie, bardzo różne od
siebie siostry. Prawo do ekranizacji
powieści zakupiła wytwórnia Opus
Film.

Kjak „Klara i Słońce” – Kazuo Ishigu-
ro to brytyjski pisarz japońskie-

go pochodzenia, który w 2017 roku
zdobył Nagrodę Nobla z dziedziny
literatury. „Klara i Słońce” to
pierwsza powieść tego autora wyda-
na po otrzymaniu nagrody. Jest to
futurystyczna opowieść o Klarze –
Sztucznej Przyjaciółce, która czeka,
aż pewnego dnia któryś z ludzi wy-
bierze ją na swoją towarzyszkę
życia. Najnowsze dzieło Ishiguro to
niezwykła historia opowiadająca o
prawdziwych emocjach zamknię-
tych w ramach sztucznej inteligen-
cji.

Ljak„L’evenement” – Film francu-
skiej reżyserki Audrey Diwan

otrzymał w tym roku Złotego Lwa
w Wenecji. Zatrważająca historia o
kobiecej bezradności, trudnych wy-
borach oraz surowym prawie abor-
cyjnym konkurowała z takimi fil-
mami jak: „Matki równoległe”,
„Żeby nie było śladów” czy „To
była ręka Boga”. Mimo że akcja ob-
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niezmiennie prezentuje świetne
kreacje aktorskie i udowadnia, że
zasługuje na swoją popularność i
uznanie. Rozpoznawalność zapew-
niły mu przede wszystkim „Tamte
dni, tamte noce”, „Lady Bird”, a
także „Małe Kobietki”.

Ujak Unknown artist – Do niedawna
był nim Mike Winkelmann,

twórca znany obecnie na całym
świecie jako Beeple. Wirtualny ko-

laż, „Everydays: the First 5000
Days”, złożony z 5000 pomniej-
szych grafik artysty, został sprzeda-
ny za 69 milionów dolarów w naj-
większym londyńskim domu auk-
cyjnym Christie’s. Po raz pierwszy
w historii Christie’s sprzedało pra-
wa do dzieła w formie cyfrowej,
wykorzystując w tym celu technolo-
gie NFT. Ten moment uważa się za
zupełnie nowy rozdział w sposobie
handlu sztuką. Szczęśliwym posia-
daczem kolażu Beeple’a stał się
Vignesh Sundaresan, programista i
inwestor na rynku kryptowalut.

Wjak Wiedźmin – Drugi sezon
„Wiedźmina” to jedna z naj-

bardziej wyczekiwanych adaptacji

książek Andrzeja Sapkowskiego.
Serial opowiada o Geralcie z Rivii,
który jako zmutowany łowca po-
tworów podąża ścieżką przeznacze-
nia w pełnym okrucieństwa świe-
cie. Jeszcze przed premierą konty-
nuacji fani mogli zaznajomić się z
historią nauczyciela Geralta – Vese-
mira – w animacji o podtytule
„Zmora Wilka”, w której obserwu-
jemy jego przemianę z biednego
chłopa w morderczego tropiciela.
Sama produkcja stylistycznie bar-
dzo odbiega od tego, co fani mogą
znać z serialowego, growego czy
książkowego odpowiednika, gdyż
przedstawiona jest w estetyce ani-
me.

Xjak Xiaoyu Bruce Liu – Kanadyjski
pianista o chińskich korzeniach

to zwycięzca XVIII Konkursu Cho-
pinowskiego. Kształcił się w pań-
stwowym konserwatorium muzycz-
nym w Montrealu. Rok 2021 przy-
niósł muzykowi jeden z naj-
wyższych honorów, którym jest
miano laureata odbywającego się co
pięć lat Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina. Tradycja prestiżowego
przeglądu muzycznego sięga lat 20.
XX wieku. Po październikowym
sukcesie na scenie Filharmonii Na-
rodowej muzyk ruszył w czteromie-
sięczne tournée. Laureat konkursu
Chopinowskiego zagra 15 koncer-
tów na czterech kontynentach. Bru-
ce’a Liu można było usłyszeć m.in.
30 października w Filharmonii Poz-
nańskiej.

Yjak Young Leosia – Młoda,
wschodząca gwiazda rapu, która

podbiła serca słuchaczy. Wraz z
utworem „Szklanki’’ z impetem
weszła na polską scenę muzyczną.
Na swoim koncie ma takie hity jak
„Baila Ella’’, a singiel „Jungle
Girl”, który nagrała we współpracy
z Żabsonem, ma już ponad 24 mi-
liony wyświetleń w serwisie You-
Tube. Jej debiutancki album „Hu-
lanki’’ zyskał status platynowej
płyty jeszcze przed premierą, a jej
muzyka na stałe zagościła w klu-
bach. Young Leosia jest artystką,
która w niebagatelny sposób wpro-
wadza powiew świeżości, poka-
zując siłę kobiet na polskiej scenie
rapu.

Zjak Ziętek Tomasz – Aktor ma na
swoim koncie udział w ponad

dwudziestu filmowych i serialo-
wych produkcjach, między innymi
w nominowanym do Oscara
„Bożym Ciele” Jana Komasy oraz
wielokrotnie nagradzanej „Cichej
Nocy” Piotra Domalewskiego. Rok
2021 był dla niego aktorsko bardzo
dobrym czasem. Zagrał główną rolę
w mocno wyczekiwanym filmie
„Żeby nie było śladów” Jana P. Ma-
tuszyńskiego, opartym na reportażu
Cezarego Łazarewicza. Oprócz tego
zabłysnął w filmie „Hiacynt” w reż.
P. Domalewskiego, dystrybuowa-
nym przez platformę Netflix.

Kornelia STARCZEWSKA
Paulina JUZAK

Daria SIENKIEWICZ
Piotr RYDZ

W tym roku doczekaliśmy się albumów najbardziej popularnych wokalistek: Adele, Billie Eilish i Lany del Rey
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razu rozgrywa się w latach 60., gdy
aborcja we Francji była surowo za-
broniona, film silnie rezonuje z rze-
czywistością współczesnej Polski.
Oszczędne środki ekspresji skon-
trastowane są tu z silnymi emocja-
mi głównej bohaterki Anne, której
akademicka przyszłość może lec w
gruzach z powodu niechcianej
ciąży. „Zdarzyło się” – bo tak brzmi
polskie tłumaczenie weneckiego
zwycięzcy – trafi do kin dopiero w
przyszłym roku i z pewnością wy-
woła niemałe kontrowersje.

Mjak „Medium” – Ten psycholo-
giczny horror stworzony został

przez polskie studio Bloober Team.
W grze wcielamy się w kobietę,
która posiada zdolność komuniko-
wania się ze zmarłymi duszami. Bo-
haterka postanawia rozwiązać za-
gadkę pewnego tajemniczego mor-
derstwa dziecka. „Medium” jest
produkcją, która wyraźnie nawiązu-
je do klasycznych horrorów. Roz-
grywka opiera się głównie na eks-
ploracji i rozwiązywaniu zagadek,
w których główne skrzypce grają
nadprzyrodzone umiejętności prota-
gonistki. Warstwa artystyczna pro-
dukcji mocno nawiązuje do pol-
skich korzeni, czerpiąc inspirację z
lat 90. czy nawet prac Zdzisława
Beksińskiego.

Njak „Nie czas umierać” – To ostatni
raz, gdy mieliśmy szansę podzi-

wiać Daniela Craiga w roli Jamesa
Bonda. Premiera filmu, początkowo
zaplanowana na 2020 rok, została
opóźniona z powodu pandemii o
ponad dwanaście miesięcy. Nie
wpłynęło to na przewidywany suk-
ces produkcji – nowy Bond stał się
jednym z najlepiej sprzedających
się hitów tego roku. James w wyko-
naniu Craiga nie jest już młodym i
niezawodnym agentem, mimo to
nadal imponuje uporem oraz wrażli-
wością, której nie boi się pokazać
światu. W klimat produkcji świetnie
wpasowuje się stworzony specjalnie
na potrzeby filmu utwór „No Time
to Die” autorstwa Billie Eilish.

Ojak „Ostatni Pojedynek” – Produk-
cja reżysera Ridleya Scotta, któ-

ra przenosi nas w świat pełnej okru-
cieństwa czternastowiecznej Fran-
cji, światową premierę miała na fes-
tiwalu filmowym w Wenecji. Pro-
dukcja oparta jest na prawdziwych
wydarzeniach i, mimo średnio-
wiecznego obrazu, fabuła poprowa-
dzona jest w iście współczesny, nie-
zwykle wciągający sposób. Film
opowiada o czternastowiecznym,
ostatnim pojedynku sądowym sto-
czonym we Francji. Ridley Scott
zgromadził imponującą obsadę ak-
torską – w rolach głównych wystę-
pują m.in. Adam Driver, Matt Da-
mon oraz Ben Affleck.

Pjak „Persona 5: Strikers” – „Perso-
na” to seria, której korzenie się-

gają lat 90., ale, mimo wielu odsłon
i szeregu ulepszeń na przestrzeni
lat, gracze często odbijali się od
JRPG-owego stylu gry. „Persona 5:

Strikers” wywraca rozgrywkę do
góry nogami, stawiając nacisk na
bardziej dynamiczny i agresywny
system walki. Produkcja jest konty-
nuacją wydanej w 2017 roku „Per-
sony 5”, która opowiada o grupie
nastolatków o ponadprzeciętnych
zdolnościach zmiany ludzkich serc.
Za cel obierają sobie najbardziej
skorumpowanych członków
społeczeństwa, by ci wyznali swoje
grzechy.

Rjak „Raya i ostatni smok” – To dis-
nejowska animacja opowia-

dająca o przygodach wojowniczki
pochodzącej z niezwykłego króle-
stwa Kumandra. Kiedy świat stoi
przed obliczem zagłady ze strony
monstrów zamieniających ludzi w
posągi, Kaya wyrusza w przygodę
życia w celu odnalezienia ostatnie-
go smoka, który ma przywrócić
światło i nadzieję w pełnym kon-
fliktów, niszczejącym świecie. W
filmie nie zabrakło barwnych i za-
padających w pamięć postaci czy
niesamowitych, baśniowych wido-
ków. Widzowie zdecydowanie
mogą liczyć na kino podróży w iś-
cie disnejowskim stylu.

Sjak „Squid Game” – Południowo-
koreański serial stał się między-

narodowym fenomenem. Opowia-
da historię zdesperowanych ludzi
w trudnej sytuacji materialnej,
przez którą decydują stać się częś-
cią tajemniczej rozgrywki. Pod-
czas niej biorą udział w brutalnych
wersjach zabaw z dzieciństwa.
Ukazane zostaje, jak daleko boha-
terowie mogą się posunąć, aby wy-
grać. Najważniejszym elementem
serialu są relacje międzyludzkie, a
w pamięć zapada kontrast pomię-
dzy cukierkową scenografią a dra-
stycznymi wydarzeniami. Reżyser
Hwang Dong-hyuk scenariusz na-
pisał już w 2009 roku i czekał na
jego realizację aż 10 lat. W listopa-
dzie twórcy poinformowali, że se-

rial doczeka się kontynuacji. Na
drugi sezon przyjdzie nam jednak
czekać co najmniej kilkanaście
miesięcy.

Tjak Timothée Chalamet – Jeden z
najbardziej znanych aktorów

młodego pokolenia ma za sobą pra-
cowity rok. Główną rolę zagrał w
bardzo głośnej i niezwykle wycze-
kiwanej „Diunie” – ekranizacji po-
wieści science-fiction autorstwa
Franka Herberta. Poza tym znalazł
się w obsadzie najnowszego filmu
Wesa Andersona, zatytułowanego
„Kurier francuski z Liberty, Kansas
Evening Sun” oraz w „Nie patrz w
górę” w reżyserii Adama McKaya.
Timothée Chalamet już od paru lat

„Squid Game”– Południowokoreański serial
stał się międzynarodowym fenomenem. Opo-
wiada historię zdesperowanych ludzi w trud-

nej sytuacji materialnej, przez którą decydują stać się częś-
cią tajemniczej rozgrywki.
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Po długich 16 latach do-
biegła końca era Angeli
Merkel. zwycięstwo so-

cjaldemokratów w ostat-
nich wyborach do Bun-

destagu zapewniło fotel
kanclerski Olafowi Schol-

zowi. Kim jest ten doś-
wiadczony polityk? Jakie

reformy planuje nowa
koalicja rządząca? Czy
zmianie ulegnie stosu-

nek Berlina w kwestii
praworządności w Pol-

sce?

Scholz pochodzi z północ-
nych Niemiec. Urodził się
w 1958 roku w Osnabrück,

w Dolnej Saksonii. Od lat siedem-
dziesiątych związany z partią SPD,
z jej ramienia zasiadał w Bundesta-
gu w latach 1998-2011. Kolejnym
etapem jego kariery politycznej było
sprawowanie funkcji burmistrza
Hamburga. Od 2018 roku pełnił
funkcję wicekanclerza i ministra fi-
nansów w rządzie „wielkiej koali-
cji” (CDU/CSU i SPD).

Scholz w skuteczny sposób po-
prowadził osłabioną SPD do zwy-
cięstwa we wrześniowych wybo-
rach. Odrodzenie socjaldemokracji
zbiegło się w czasie z kryzysem
chadecji, dla którego nieodzowna
była postać kontrkandydata Scholza
– Armina Lascheta, polityka niebu-
dzącego entuzjazmu, który popełnił
kilka poważnych błędów.
Gwoździem do trumny dla jego wi-
zerunku były zdjęcia z wizyty na te-
renach dotkniętych powodzią, na
których... uśmiechał się. Angela
Merkel pozostawiła po sobie trudną
do wypełnienia polityczną dziurę.
Scholzowi udało się stworzyć wia-
rygodny wizerunek, dzięki czemu

SPD zdobyła blisko 26% głosów.
Pozwoliło to na zbudowanie koali-
cji wraz Zielonymi i FDP. Stanowi-
sko wicekanclerza przypadnie Ro-
bertowi Habeckowi, zaś szefową
MSZ zostanie Annalena Baerbock.
Lider FDP Christan Lindner otrzy-
mał posadę ministra finansów.

„Odważyć się na więcej postępu”

Bieżącym problemem z jakim
zmierzy się Scholz jest pandemia.
Czwarta fala zbiera w Niemczech

prawdziwe żniwo. Nowy kanclerz
dał się poznać jako zwolennik obo-
wiązku szczepień przeciw COVID-
19. Przepisy wzorowane na roz-
wiązaniach znanych z Austrii
miałyby wejść w życie w lutym
2022 roku. Ponadto nowy rząd za-
mierza przyspieszyć transformację
energetyczną. Już dzisiaj Niemcy są
światowym liderem w kwestii
ochrony środowiska, jednak rząd
Scholza chce być jeszcze ambitniej-
szy. RFN chce odejść od spalania

Obsypane prezentami cho-
inki, kilometry lampek
choinkowych, chóralne

koncerty kolęd, beztroskie spotkania
z najbliższymi – obraz Bożego Na-
rodzenia w popkulturze to bezspor-
nie najcudowniejszy czas w roku. W
wigilijny wieczór broń zostaje za-
wieszona, z ekranów płynie
przesłanie miłosierdzia, a codzien-
ność lukruje się powszechną życzli-
wością. Świąteczny okres utożsa-
miany jest z bezpieczeństwem. Fil-

mowcy z fabryki koszmarów burzą
tę iluzję i wyszarpują kinomanów ze
strefy komfortu. Na przestrzeni lat
owocami ów twórczej strategii były
zarówno znakomite mrożące krew w
żyłach dreszczowce, jak i ubarwione
świątecznym sztafażem gnioty.

W 1974 roku na ekranach kin za-
debiutowały „Czarne święta”. Zain-
spirowany popularną w latach 70.
miejską legendą film opowiadał
historię grupy studentek, która w
przededniu świąt stała się celem
ataku tajemniczego mordercy. Pro-
dukcja Boba Clarka była na wielu

płaszczyznach przełomowa. W
„Czarnych świętach” po raz pierw-
szy wybrzmiały gatunkowe tropy,
które stały się podwaliną pod po-
wstanie „Halloween” i narodziny
slashera – podgatunku, który skradł
serce miłośników horroru. W prze-
ciwieństwie do swoich następców,
Clark odarł film z rozrywkowej
otoczki. Twórcy wystrzegali się
krwawego eskapizmu spod znaku
„Piątku trzynastego”, a elementem
szczególnego zainteresowania stał
się dramatyczny ciężar opowiada-
nej historii.

Bohaterki „Czarnych świąt” nę-
kane są przez wewnętrzne demony,
borykają się z osobistymi problema-
mi i niosą na barkach nieznośny
ciężar codzienności. Dlatego gdy
następstwem diabelskiego przypad-
ku stają się ofiarami brutalnych
morderstw, stężenie żalu jest
przytłaczające. Niewiele jest w pro-
dukcji Clarka świątecznego blich-
tru. Zbliżające się Boże Narodzenie
stanowi wyłącznie tło dla krwa-
wych wydarzeń, mimo to po seansie
z podejrzliwością zasiada się do wi-
gilijnego stołu. Wszak przekaz jest
jasny: zło czyha zaraz za rogiem.

Święty Mikołaj przybywa do
miasta – dla Billy’ego Chapmana
słowa nieśmiertelnego świątecznego
przeboju były zwiastunem tragedii.
Główny bohater „Cichej nocy,
śmierci nocy” odwiedza z rodzicami
przebywającego w szpitalu psy-
chiatrycznym dziadka. Staruszek z
szaleństwem w oczach tłumaczy
chłopcu, co Mikołaj robi z nie-
grzecznymi dziećmi. Zalany łzami

Billy mówi rodzicom, że nie chce,
by Gwiazdor go odwiedził. Przezna-
czenia nie da się niestety oszukać.
Chwilę później matka i ojciec
chłopaka giną z rąk przestępcy w
mikołajowym przebraniu. Utrata
najbliższych to dopiero początek
piekła, przez które musi przejść sie-
rota, a którego przedsionkiem oka-
zuje się dom dziecka zarządzany
przez apodyktyczną siostrę zakonną.

„Cicha noc, śmierci noc” to b-
klasowa rozrywka, która pomimo
wysokiego stężenia naiwności, sce-
nariuszowych mielizn i realizacyj-
nej tandety intryguje podejściem do
tematu slashera. Mętna granica po-
między drapieżcą a ofiarą sprawia,
że Billy Chapman jest szwarccha-
rakterem, któremu należy
współczuć. Przez niemal połowę
projekcji widzowie śledzą losy
chłopca pokrzywdzonego przez re-
presyjny model wychowania, skrę-
powanego okrutnym systemem na-
gród i kar, piętnującym jakiekol-
wiek przejawy niekatolickiej oby-

Shakin’Stevens chciał, aby Boże Narodzenie trwało cały rok.„Czarne święta”,„Cicha
noc, śmierci noc”i„Jack Frost”służą za doskonałe wytłumaczenie, dlaczego marze-

nie jowialnego muzyka powinno pozostać w sferze fantazji. Twórcy świątecznych
horrorów igrają z oczekiwaniami widzów i zapraszają śmiałków do świata, gdzie za

rogiem nie stoją anioł z Bogiem.

Kanclerz
postępu

węgla w 2030 roku, a więc o osiem
lat szybciej niż planowano. Z kolei
wycofanie gazu ziemnego ma na-
stąpić w 2040 roku. Kolejną plano-
waną reformą jest legalizacja rek-
reacyjnego użytku marihuany. Tym
samym Niemcy stałyby się pierw-
szym europejskim państwem z ta-
kim rozwiązaniem prawnym.

Nadciąga ochłodzenie?

Z perspektywy Polski dobre rela-
cje z Niemcami są absolutnie klu-
czowe. RFN jest naszym naj-
ważniejszym partnerem gospodar-
czym, pełni przewodnią rolę w Unii
Europejskiej oraz rozdaje karty w

geopolityce kontynentu. Jak różne
od praktyk odchodzącej kanclerz
będzie podejście Scholza do kwestii
naszego kraju?

– W przeciwieństwie do Merkel,
która jako studentka z plecakiem
zwiedziała Polskę i dobrze oriento-
wała się w naszej historii i mental-
ności, Scholz Polską nigdy się zbyt-
nio nie interesował. Cała jego
młodość kręciła się wokół Hambur-
ga, z którym była związana jego ro-
dzina. Trudno w jego politycznej
karierze znaleźć jakąś szerszą re-
fleksję doyczącą Polski. W wywia-
dzie podczas kampanii wyborczej
mówił, że chce mieć „dobre relacje”
z Polską, która jest najbliższym
sąsiadem RFN. W umowie koalicyj-
nej umieszczono lapidarny zapis o

wzmocnieniu Trójkąta Weimarskie-
go, poszerzeniu wymiany
młodzieży i aktywizacji współpracy
przygranicznej. Jak dotąd Scholz
nie dał się wciągnąć w dyskusje w
kwestii przestrzegania praworząd-
ności w Polsce. Pytany o sankcje
nałożone przez TSUE mówił wymi-
jająco, że „musimy mieć wyczucie i
musimy realizować naszą niemiec-
ką odpowiedzialność z rozwagą” ze
względu na położenie Niemiec w
sercu Europy. Ta ostrożność na nie-
wiele się przydała, gdyż nowa koa-
licja została przyjęta przez PiS z
wrogością i nie wykluczam, że poli-
tyka „konfrontacyjnej współpracy”

doprowadzi do poważnych napięć.
Jeszcze zatęskni się za obrabianą na
różne sposoby w rządowych me-
diach, stonowaną, życzliwą kan-
clerz Merkel – komentuje prof. dr
hab. Bogdan Koszel, politolog i nie-
mcoznawca z UAM.

Wygrana Scholza to nowy start w
niemieckiej i europejskiej polityce.
Nie jest pewne czy i jak nowy kan-
clerz odnajdzie się w roli „niefor-
malnego lidera” wspólnoty, nato-
miast zdecydowanie zmieni poli-
tyczny krajobraz świata. Polska de-
cydując się na konflikt z Niemcami,
strzela sobie w stopę. Słowa prezesa
PiS-u o „czwartej Rzeszy” kładą się
cieniem na nadszarpnięte relacje
między naszymi krajami.

Kacper ZIELENIAK

Wygrana Scholza to nowy start w niemieckiej i
europejskiej polityce. Nie jest pewne czy i jak
nowy kanclerz odnajdzie się w roli„nieformal-

nego lidera”wspólnoty, natomiast zdecydowanie zmieni
polityczny krajobraz świata. Polska decydując się na konflikt
z Niemcami, strzela sobie w stopę. Słowa prezesa PiS-u o
„czwartej Rzeszy”kładą się cieniem na nadszarpnięte rela-
cje między naszymi krajami.

8 grudnia Scholz został zaprzysiężony na kanclerza RFN

Mikołaju, nie strzelaj!
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czajowości i pozbawionym wspar-
cia w walce z pokutującą traumą.

Dorosły Billy pomimo starań nie
jest w stanie poradzić sobie z tra-
wiącym go od środka lękiem, który
ostatecznie popycha go w otchłań
szaleństwa. Mężczyzna rozpoczyna
krwawą siekierezadę, w trakcie któ-
rej przebrany w strój – będącego
symbolem represji – świętego Mi-
kołaja karze niegrzecznych do-
rosłych. Morderca w finale umiera,
wydając ostatnie tchnienia, zwraca
się do otaczających go wychowan-
ków domu dziecka: „Jesteście teraz
bezpieczni, Mikołaj odszedł”. Na
towarzyszące zakończeniu przygnę-
bienie pomocne będzie zapętlenie
„Tego wspaniałego życia”.

Horror to nie tylko stawianie inte-
lektualnych wyzwań – czasami cho-
dzi przecież wyłącznie o dobrą za-
bawę. W nurcie świątecznych stra-
szaków znaleźć można masę filmów
potraktowanych z przymrużeniem
oka, oscylujących nierzadko wokół
kategorii „tak złe, że aż dobre”. Jed-

nym z takich filmów jest cudownie
paździerzowy „Jack Frost” w
reżyserii Michaela Cooneya. Niech
nikogo tytuł nie zmyli, to nie jest fa-
milijny klasyk z Michaelem Keato-
nem w roli tytułowej, a plugawa ko-
media o seryjnym mordercy, który
w wyniku wypadku staje się

żądnym krwi bałwanem. Jack Frost
terroryzuje mieszkańców Snow-
monton, a lampki choinkowe, sanki
i sople lodu stają się w jego rękach
śmiercionośnym orężem. Film Coo-
neya to festiwal campu, w którym
morderstwa, rządowe eksperymenty
i magia świąt składają się na wybu-

chowy koktajl z tandety. Nieocenio-
na produkcja dla miłośników
głupich wrażeń.

Andy Williams zapewniał, że to
najcudowniejszy czas w roku.
Twórcy świątecznych horrorów nie
próbują Bożego Narodzenia zbez-
cześcić, oferują natomiast gatun-

kową alternatywę dla tworzonych
od matrycy produkcji Hallmark
Channel i zalewających Netflix fil-
mów spod znaku „Świątecznego
księcia”. Możliwości jest bez liku,
dlatego życzę wszystkim udanych
seansów.

Remigiusz RÓŻAŃSKI
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Twórcy świątecznych horrorów igrają z oczekiwaniami widzów
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Olimpijskich w Grenoble zajęli
piąte miejsce. W następnym sezo-
nie wywalczyli swój najważniejszy
medal – sięgnęli po wicemistrzo-
stwo świata. W tym samym roku
zdobyli również brązowy krążek
ME i tytuł mistrzów ZSRR. Po za-
kończeniu sezonu para wycofała się
z zawodowego uprawiania łyżwiar-
stwa, a każde z nich rozpoczęło ka-
rierę trenerską.

Ogromne sukcesy malutkiej kobiety

Po przejściu na sportową emery-
turę Moskwina rozpoczęła
współpracę z kilkoma łyżwiarzami,
w których dostrzegła potencjał.
Jednak triumfy pojawiły się dopie-
ro wraz z pojawieniem się pary Je-
lena Wałowa/Oleg Wasiljew. Rosyj-
ski duet w 1984 roku zdobył złoty

medal Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich. Była to pierwsza z czterech
par, z którą 80-latka sięgnęła po ty-
tuł mistrzów olimpijskich.

Przed Igrzyskami w Albertville,
w 1992 roku trenerka miała „pod
swoimi skrzydłami” dwie pary –
Natalię Miszkutenok i Artura Dmit-
rijewa oraz Jelenę Bieczkie i Deni-
sa Pietrowa. Pierwsza z nich na naj-
ważniejszej imprezie czterolecia
wywalczyła złoty, a druga srebrny
medal. Cztery lata później sytuacja
się powtórzyła. Dimitriew z nową
partnerką – Oksaną Kazakową po-
nownie stanął na najwyższym stop-
niu podium, natomiast tuż za nimi
uplasowali się Jelena Bierieżna i
Anton Sicharulidze.

Obecnie Moskwina trenuje kolej-
ne dwa utalentowane, młode duety

Przygodę z łyżwiar-
stwem zaczęli w podob-

nym wieku, a każde z
nich najpierw próbowało
swoich sił indywidualnie.

Jednak dopiero jako
para na lodzie udało im

się sięgnąć po najwyższe
laury, a na szczycie sta-
nęli już w roli trenerów.

Mowa oczywiście o Ta-
marze Moskwinie i Ale-
ksieju Miszynie - byłym

radzieckim duecie wy-
stępującym w kategorii

par sportowych, a pó-
źniej jednych z najlep-

szych i najbardziej cenio-
nych trenerów łyżwiar-

stwa figurowego na
świecie.

Moskwina i Miszyn jako
soliści trenowali w jed-
nej grupie treningowej

pod okiem męża łyżwiarki – Igora
w Leningradzie. Jednak w 1965
roku szkoleniowiec zadecydował,
że powinni oni spróbować swoich
sił w konkurencji par sportowych.

Już rok później duet zajął 3.
miejsce w mistrzostwach kraju oraz
zdobył brązowy medal na zimowej
uniwersjadzie. Pierwszy krążek z
imprezy wyższej rangi udało im się
przywieźć w 1968 roku. Para Mos-
kwina/Miszyn stanęła na drugim
stopniu podium podczas mistrzostw
Europy. To nie był koniec sukce-
sów na ten rok. Na Igrzyskach

Tamara Moskwina i Aleksiej Mishyn na pokazie z okazji 50-lecia kariery trenerskiej

– Aleksandrę Bojkową i Dmitrija
Kozłowskiego oraz Anastasiję Mi-
szyne i Aleksandra Galliamowa.
Obie pary na pewno powalczą o
medale na przyszłorocznych ZIO w
Pekinie, w końcu Miszyna i Gallia-
mov to aktualni mistrzowie świata,
a Boikova i Kozłowski to mistrzo-
wie Europy i brązowi medaliści
światowego czempionatu.

80-latka zapowiedziała już, że po
sezonie olimpijskim planuje zakoń-
czyć karierę trenerską. Nie żegna
się jeszcze z łyżwiarstwem, ale nie
chce być głównym szkoleniowcem
żadnej pary. Rozważa zaangażowa-
nie się w inicjatywy społeczne lub
napisanie książki.

Z wieloma swoimi byłymi pod-
opiecznymi trenerka ma kontakt do
dziś, dostaje od nich gratulacje po
każdym sukcesie. Z inicjatywy Si-
charulidze w Petersburgu powstał
Klub Łyżwiarstwa Figurowego im.
Tamary Moskwiny. 80-latka jest
jego prezesem oraz głównym trene-
rem par sportowych.

Legendarny trener
legendarnego łyżwiarza

Miszyn podobnie jak Moskwina,
tuż po zakończeniu kariery zawod-
niczej, swoje pierwsze kroki jako
trener stawiał w ośrodku w Peters-
burgu. W odróżnieniu od swojej
byłej partnerki zajął się szkoleniem
solistów, a później również solis-
tek.

Pierwszym zawodnikiem, z któ-
rym udało mu się sięgnąć po naj-

wyższe laury, był Aleksiej Urma-
now, który w 1994 roku został
mistrzem olimpijskim. Jednak naj-
większe sukcesy święcił będąc tre-
nerem Jewgienija Pluszczenki –
jednego z najlepszych solistów w
historii łyżwiarstwa figurowego.
Pluszczenko dzięki współpracy z
80-latkiem dwukrotnie sięgnął po
olimpijskie złoto, został trzykrot-
nym mistrzem świata i siedmio-
krotnym mistrzem Europy!

Jedną z pierwszych kobiet, z
którymi współpracował Miszyn,
była Carolina Kostner. Włoszka
ma w swoim dorobku brązowy
medal ZIO i mistrzostwo świata
wywalczone w 2012 roku. Obecnie

jedną z największych gwiazd obo-
zu rosyjskiego trenera jest Jeliza-
wieta Tuktamyszewa, która ma w
swojej kolekcji złoty medal MŚ i
ME, a na zbliżających się igrzys-
kach olimpijskich będzie jedną z
łyżwiarek, które zamierzają po-
krzyżować plany podopiecznym
Eterii Tutberidze.

Tamara Moskwina i Aleksiej Mi-
szyn to niewątpliwie jedne z najwy-
bitniejszych i legendarnych postaci
łyżwiarstwa figurowego. Cieszą się
olbrzymim szacunkiem i uznaniem.
To ludzie dzięki, którym światowe
łyżwiarstwo nieustannie się zmie-
nia. Na przestrzeni ostatnich 50 lat,
Rosjanie odmienili łyżwiarstwo fi-
gurowe i ze zbitki pojedynczych
elementów technicznych stworzyli
prawdziwy spektakl.

Julia JUREK

Tamara Moskwina i Aleksiej Miszyn to
niewątpliwie jedne z najwybitniejszych i le-
gendarnych postaci łyżwiarstwa figurowego.

Cieszą się olbrzymim szacunkiem i uznaniem.To ludzie
dzięki, którym światowe łyżwiarstwo nieustannie się zmie-
nia. Na przestrzeni ostatnich 50 lat,

Mistrzowie zza bandy
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Kończący się rok był w
sporcie pełen ważnych

wydarzeń. z rocznym
opóźnieniem odbyły się

igrzyska w Tokio, a także
euro 2020. Polscy spor-

towcy osiągnęli kilka
wspaniałych sukcesów,

ale również ponieśli kilka
bolesnych porażek. Pan-

demia koronawirusa,
choć w pewnym stopniu
opanowana, dalej kom-

plikuje życie organizato-
rom i zawodnikom. Mimo

wszystko – mamy co
wspominać!

Ajak AFERA PODSŁUCHOWA W PZPN –
za nami rok prawdziwych zmian

w Polskim Związku Piłki Nożnej.
Już w styczniu stanowisko selek-
cjonera stracił Jerzy Brzęczek, któ-
rego zastąpił Portugalczyk – Paulo
Sousa. W sierpniu zaś po ośmiu la-
tach stołek prezesa oddać musiał
Zbigniew Boniek. Na jego miejsce
wybrano Cezarego Kuleszę – jed-
nego z twórców disco polo w Pol-
sce (w 1994 roku założył agencję
muzyczną Green Star, specjali-
zującą się w tym gatunku), a do
niedawna prezesa Jagiellonii
Białystok. Kulesza natychmiast
rozpoczął „sprzątanie” po Bońku,
podczas którego w jego gabinecie
znaleziono podsłuch! Kto stoi za
podłożeniem urządzenia? Podejrza-
nych jest sporo, a śledztwo wciąż
trwa.

Bjak BEKA – to jedno z pierwszych
słów, jakie w wywiadzie po sen-

sacyjnym triumfie na Igrzyskach
Olimpijskich powiedział Dawid To-
mala. Tomala, którego sukcesu nie
przewidział chyba nikt. Pochodzący
z Tych sportowiec zwyciężył w
konkurencji chodu sportowego na
50 km, stając się tym samym god-
nym sukcesorem Roberta Korze-
niowskiego. Złoto chodziarza było
największą pozytywną niespo-
dzianką reprezentantów Polski w
Tokio, i szkoda tylko, że Tomala
tego sukcesu nie będzie mógł już
powtórzyć. Podczas Igrzysk w Pa-
ryżu, w 2024 roku ta konkurencja
nie będzie już rozgrywana…

Cjak CIMANOUSKA – po skrytykowa-
niu działań podejmowanych

przez białoruskich działaczy bie-
gaczka została wycofana z tokij-
skich Igrzysk i zmuszona do powro-
tu na Białoruś. Kwestia czysto spor-
towa, czyli brak zgody zawodniczki
na start na dystansie 4x400 metrów,
którego nigdy nie trenowała, stała
się sprawą polityczną. Do powrotu
jednak nie doszło, gdyż Cimanous-
ka zgłosiła się na policję w związku
z obawami o represje w ojczyźnie.
Zawodniczka pozostała w Japonii, a
sprawą zajęła się polska ambasada,
przyznając jej wizę humanitarną.
Dziś sprinterka kontynuuje swoją

karierę i mieszka z mężem w na-
szym kraju.

Djak DART – dyscyplina sportu, ko-
jarzona przez lata w naszym kra-

ju z pubami i wieczorną rozrywką,
na początku roku zyskała nowy wy-
miar. Wszystko dzięki kombinacji
dwóch czynników – transmisji mist-
rzostw świata w tej dyscyplinie w
ogólnodostępnym TVP Sport i
dobrym występom polskiego repre-
zentanta, Krzysztofa Ratajskiego.
Polak przy dużym wsparciu kibi-
ców dotarł aż do ćwierćfinału tej
imprezy, a dzięki wysokim wyni-
kom oglądalności telewizja zdecy-
dowała się na więcej transmisji ze
zmagań najlepszych darterów. Jed-
nocześnie w społecznej świadomoś-
ci dyscyplina zyskała wymiar zawo-
dowy, co może zaowocować jej roz-
wojem.

Ejak EURO �0�0 – najlepsze piłkars-
ka impreza w XXI wieku. Z tą

tezą zgadza się zdecydowana więk-
szość ekspertów. W chaosie organi-
zacyjnym, na boiskach całej Europy
mogliśmy oglądać niesamowite wi-
dowiska, pełne sensacyjnych roz-
strzygnięć (via Szwajcaria elimi-
nująca Francję), fenomenalnych
goli (w tym wiele… samobójczych)
i sytuacji, które zostaną w pamięci
kibiców na długie lata (zawał serca
i walka o życie Christiana Erikse-
na). Na koniec trofeum zasłużenie
trafiło w ręce Włochów, którzy w
finale kolejny raz odroczyli marze-
nia Anglików o „futbolu wra-

cającym do domu”. I tylko występ
Polaków lepiej przemilczeć…

Fjak FAME MMA – choć możemy
mieć różne opinie na temat tej or-

ganizacji, nie można już udawać, że
ta nie istnieje. Federacja, która na
początku specjalizowała się
wyłącznie w walkach patostreame-
rów, yotuberów etc., w minionym
roku przyciągnęła do siebie takie
nazwiska jak Norman Parke, Borys
Mańkowski czy Marcin Wrzosek
(który przez porażkę na Fame stra-
cił pracę w KSW). Poznańska orga-
nizacja z gali na galę bije kolejne
rekordy widzów, którzy wykupują
transmisje w PPV. Wiele wskazuje
na to, że nadchodzący 2022 rok bę-
dzie jeszcze lepszy dla włodarzy
FAME. Muszą jednak mieć się na
baczności – konkurencja nie śpi i
rośnie w siłę.

Gjak #GIRLPOWER – za nami kolejny
rok, w którym głos kobiet w

sporcie jest coraz bardziej słyszal-
ny. Na szczególną uwagę zasługuje
tu historia Simone Biles, amerykań-
skiej gimnastyczki, która wycofując
się z rywalizacji podczas Igrzysk w
Tokio dała asumpt do szerszej dys-
kusji na temat kwestii mentalnych u
sportowców. Dużo działo się także
na lokalnym podwórku – Lech Poz-
nań łącząc siły z UAM powołał do
życia sekcję kobiet. Podopieczne
Alicji Zając spisują się fantastycz-
nie i spędzą zimę w fotelu liderek.
Wiosną zaś powalczą o awans do II
ligi!

Hjak HURKACZ – polski tenisista se-
zon 2021 zaczynał jako 35. te-

nisista świata, będąc w naszym
kraju w cieniu Igi Świątek. Kończy
go jako 9. najlepszy singlista świa-
ta i postać znacznie bardziej rozpo-
znawalna niż przed rokiem. Nie ma
wątpliwości, że miniony sezon był
dla zawodnika z Wrocławia
przełomowy. Trzy wygrane turnie-
je, w tym jeden z najwyższej po
wielkim szlemie kategorii „1000”,
a także udział w kończącym rok
Mastersie złożyły się na rankingo-
wy awans. Nie można także zapo-
minać o tak wspaniałych pojedyn-
kach, jak ten w ćwierćfinale Wim-
bledonu z Rogerem Federerem. Po-
lak stał się członkiem tenisowej
elity.

Ijak IGRZYSKA – temat najważnie-
jszej imprezy czterolecia przewi-

jał się przez cały rok, nie tylko
przez nieco ponad dwa tygodnie,
kiedy najlepsi sportowcy rywalizo-
wali w Japonii. Od pytań, czy im-
preza w ogóle się odbędzie, po
kwestie obecności kibiców, wymo-
gów sanitarnych, aż po skompliko-
waną logistykę lotów do kraju
kwitnącej wiśni. To wszystko
złożyło się na wyjątkowe pod
każdym względem wydarzenie.
Choć niektórych przerażały puste
trybuny na olimpijskich arenach,
sportowcy zapewnili nam wspaniałe
doznania. Zacięta rywalizacja i
nowe rekordy – dzięki nim tokijskie
Igrzyska zapiszą się nie tylko jako
te „pandemiczne”.

Jjak JACQUES ROGGE – przez swojego
poprzednika na stanowisku prezy-

denta Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego został określony jako
„zawodnik wagi ciężkiej”. Nowy
prezydent nie tylko usprawnił
działanie MKOl-u, ale również po-
prawił jego wizerunek, nadszarpnię-
ty przez wcześniejsze władze. Gdy
w sierpniu zmarł, cały sportowy
świat przekazywał kondolencje.
Podkreślano, że Rogge był „Panem
Normalnym”. Nie potrzebował wy-
wyższać się ponad sportowców, lu-
bił spędzać z nimi czas i przebywać
w wiosce olimpijskiej. Wiele z jego
koncepcji dotyczących Igrzysk
Olimpijskich jest dzisiaj ich nie-
odłącznym elementem.

Kjak KIELCE – Miasto to od lat ucho-
dzi za stolicę polskiej piłki ręcz-

nej. Kielczanie cały czas potwier-
dzają, że jest to stwierdzenie słuszne.
Zespół Łomży Vive kolejny raz zdo-
minował krajowe podwórko, pewnie
wygrywając mistrzostwo oraz Puchar
Polski. I choć wiosną nieoczekiwanie
odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów
już w 1/8 finału, w nowe rozgrywki
jesienią weszli w piorunującym stylu,
w pokonanym polu zostawiając mię-
dzy innymi PSG czy Barcelonę. Jak-
by tego było mało – prezes Bertus
Servaas już teraz dokonuje niezwykle
ciekawych ruchów na rynku transfe-
rowym, wzmacniając zespół na kolej-
ne sezony.

Ljak LEKKOATLETYKA – polska repre-
zentacja praktycznie zawsze

Sportowe abecadło 2021

Igrzyska w Tokio odbyły się z rocznym opóźnieniem
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był nie tylko znakomitym spor-
towcem, lecz również jedną z naj-
większych gwiazd sportu czasów
PRL-u. Była to naturalna konsek-
wencja tego, że jedną z najwięk-
szych dorocznych atrakcji był
wtedy Wyścig Pokoju. W latach
70. czterokrotnie wygrał ten naj-
większy wyścig kolarski amato-
rów, dokładając do tego dwa sreb-
rne medale igrzysk olimpijskich,
trzy złote medale mistrzostw
świata (w tym w wyścigu ze startu
wspólnego amatorów) i jeden
srebrny światowego czempionatu.
Z rowerem nie rozstał się do koń-
ca – w 2018 roku uległ groźnemu
wypadkowi. Zmarł 1 lutego 2021
roku.

Sjak SIATKARSKA LIGA MISTRZÓW – 1
maja był wielkim dniem dla pol-

skiej siatkówki. Bowiem tego dnia,
w Weronie Grupa Azoty ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła w
siatkarskiej lidze mistrzów. Co
więcej – był to pierwszy taki triumf
polskiego zespołu w erze Cham-
pions League. Niezwykle istotnym
w tym sukcesie był też fakt, że zde-
cydowana większość zespołu sta-
nowili Polacy i to oni też brylowali
w finałowym starciu z włoskim
ITAS Trentino. Kędzierzynianie z
fenomenalnym trio Śliwka-Kacz-
marek-Semeniuk rozbili włoski
gwiazdozbiór 3:1, stając się sensa-
cyjnym zwycięzcą najważniejszych
klubowych rozgrywek w Europie i
przechodząc do historii polskiej
siatkówki.

Tjak TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI – im-
preza rozgrywana na przełomie

roku na skoczniach Niemiec i Au-
strii po raz kolejny okazała się
szczęśliwa dla polskich kibiców. Po
raz trzeci w swojej karierze złotego
orła zdobył Kamil Stoch, a trzecie
miejsce zajął Dawid Kubacki. Nie-
wiele zabrakło, a oni, jak i cała re-
prezentacja Polski, już na samym
początku rywalizacji straciliby ja-
kiekolwiek szanse. Wszystko przez
pozytywny wynik testu Klemensa
Murańki na koronawirusa. Polscy
skoczkowie nie mogli wziąć udziału
w kwalifikacjach przed pierwszym
konkursem w Oberstdorfie, jednak
dzięki interwencji działaczy do-
puszczono ich do konkursu.

Ujak UTRATA PASA – 30 październi-
ka Jan Błachowicz przegrał w

pojedynku mistrzowskim z brazy-
lijczykiem Gloverem Teixeirom,
tym samym tracąc pas kategorii
półciężkiej UFC wywalczony rok
wcześniej. Walka w Abu Zabi od
początku nie przebiegała po myśli
Polaka, a on sam stwierdził pó-
źniej, że nie wie, gdzie podziała się
„legendarna polska siła”. Roku
2021 w jego wykonaniu nie można
jednak rozpatrywać tylko przez
pryzmat tego pojedynku. W marcu
w USA pokonał jedną z najwięk-
szych gwiazd światowego MMA,
Israela Adesanye, tym samym roz-
wiewając wątpliwości co do swo-
ich umiejętności. Początek ponow-
nej drogi po pas w marcu 2022
roku.

Wjak WSPINACZKA SPORTOWA –
nowa dyscyplina olimpijska z

miejsca podbiła serca kibiców. Efek-
towna, imponująca i ekscytująca,
zyskała masę nowych fanów w cza-
sie tokijskiej imprezy. Jedynym mi-
nusem był format tworzący trójbój,
który od początku budził kontro-
wersje w środowisku. Łączył on
konkurencję szybkościową z tech-
nicznymi boulderingiem i prowadze-
niem. To pozbawiło medalu Polkę,
Aleksandrę Mirosław, która przy
okazji finałowego pojedynku w
speedzie pobiła rekord świata w tej
konkurencji. 15-metrową ścianę po-
konała w 6,84 sekundy. Od Igrzysk
w Paryżu za tę konkurencję będą
przyznawane osobne medale.

Zjak ZŁOTA PIŁKA – nagroda, której
brak w rękach Polaka zwyczajnie

boli. Robert Lewandowski ma za
sobą drugi kapitalny sezon i po raz
drugi kończy go bez Złotej Piłki na
koncie. W 2020 roku skrzywdziła go
decyzja France Football, w 2021
roku – głosujący uznali, że Leo Mes-
si po wygraniu Copa America
zasługuje na tę nagrodę bardziej.
Oburzenie większości europejskich
komentatorów było słuszne – Polak
wygrał w Niemczech wszystko, co
było do wygrania, pobił rekord Ger-
da Müllera (41 goli w jednym sezo-
nie Bundesligi), jako jeden z niewie-
lu biało-czerwonych dobrze wypadł
na EURO. Niestety, to znów nie wy-
starczyło. Może za rok?

Kacper BAGROWSKI
Rafał WANDZIOCH

W �0�1 roku nie zabrakło sportowych emocji
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wracała z igrzysk z medalami zdo-
bytymi na stadionie lekkoatletycz-
nym, jednak daleko było tym
osiągnięciom do triumfów wielkie-
go Wunderteamu z lat 50. i 60. Aż
do roku 2021. Narodowy Stadion
Olimpijski w Tokio okazał się
wyjątkowo szczęśliwy dla naszych
reprezentantów, którzy w konku-
rencjach lekkoatletycznych wywal-
czyli aż dziewięć z czternastu me-
dali. Złożyły się na to aż cztery
złote krążki – wszystkie z tego
kruszcu zdobyte przez naszych re-
prezentantów na Letnich Igrzys-
kach XXXII Olimpiady. Dziś nikt
nie ma wątpliwości, że Polska lek-
koatletyką stoi!

Łjak ŁAGUTA – po dwóch latach do-
minacji Bartosza Zmarzlika w

żużlowej Grand Prix pojawił się za-
wodnik, który był w stanie strącić
go z tronu. Artiom Łaguta musiał na
to jednak mocno zapracować, gdyż
Polak rywalizował z nim o złoto do
ostatniej rundy Mistrzostw Świata.
Ostatecznie to pochodzący z Syberii
Rosjanin wyszedł z tej walki zwy-
cięsko, zapewniając pierwszy w
historii medal z najcenniejszego
kruszcu dla swojej ojczyzny. Łaguta
sukcesy odnosił także w rywalizacji
ligowej. Wraz ze swoim klubem,

Betard Spartą Wrocław, przełamał
dominację leszczyńskiej Unii i
sięgnął po złoty medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski.

Mjak MIODUSKI – prezes Legii War-
szawa to postać fenomenalna.

Wszak trzeba być naprawdę niesa-
mowitym człowiekiem, żeby spro-
wadzić najbogatszy klub w Polsce
na samo dno. Gdy już wydawało
się, że po zatrudnieniu Czesława
Michniewicza i zdobyciu mistrzo-
stwa Polski Legia naprawdę „odje-
dzie” reszcie ligi, Dariusz Mioduski
wraz z Radosławem Kucharskim
podjęli szereg fatalnych w skutkach
decyzji. Do klubu przyszli zawodni-
cy o wątpliwej jakości i charaktery-
styce zupełnie innej od tej, jakiej
życzyłby sobie trener Michniewicz,
przez co pożegnał się z pracą.
Wszechobecny chaos w klubie spra-
wił, że na koniec roku Legia znaj-
duje się na dole tabeli i grozi jej
pierwszy w powojennej historii klu-
bu spadek!

Njak NIESAMOWICI SŁOWEŃCY –
trudno wskazać dyscyplinę

sportu, w której nie byłoby choć
jednego bardzo dobrego sportow-
ca ze Słowenii. Kraj liczący sobie
nieco ponad dwa miliony miesz-

kańców masowo produkuje
gwiazdy światowego sportu.
Prawdziwym fenomenem w mi-
jającym roku byli jednak słoweń-
scy kolarze, którzy zdominowali
stawkę. Mowa tu o dwójce Tadej
Pogačar i Primož Roglič. Ten
pierwszy, mając zaledwie 23 lata
zwyciężył między innymi w Tour
de France, w klasyku Liège-Bas-
togne-Liège czy Giro di Lombar-
dia. Starszy z tej dwójki wygrał w
innym wielkim tourze – Vuelta a
España, był też drugi w Waloń-
skiej Strzale. Obaj Panowie przy-
wieźli też medale olimpijskie z
Tokio – Pogačar brąz w wyścigu
ze startu wspólnego, Roglič zaś
został mistrzem olimpijskim w
jeździe indywidualnej na czas.
Dominatorzy!

Ojak OBERSTDORF – tego, co wyda-
rzyło się na skoczni w niemiec-

kim Oberstdorfie nie spodziewał
się nikt, włącznie z głównym bo-
haterem tej historii – Piotrem Żyłą.
Podczas Mistrzostw Świata złota
zdobytego w Seefeld na normalnej
skoczni bronił Dawid Kubacki.
Głównym faworytem do medalu
był jednak absolutny fenomen tego
sezonu, Norweg Halvor Egner
Granerud. Jak to jednak zwykle

bywa w konkursach rangi mist-
rzowskiej – najwięksi faworyci
sprawiają swoim fanom niemiłe
niespodzianki. Beneficjentem tejże
okazał się być Piotr Żyła. Po za-
kończeniu zawodów długo nie
mógł dojść do siebie, nie był nawet
w stanie udzielić wywiadu żadnej
z redakcji. Potem przyszedł jednak
czas na euforię, którą odczuł cały
kraj!

Pjak PARAOLIMPIADA – Tak jak za-
grożone były Igrzyska w Tokio,

tak również była Paraolimpiada.
Ostatecznie obydwie imprezy udało
się rozegrać, a ta druga miała w na-
szym kraju najlepszą ekspozycję
medialną w historii. Zmagania spor-
towców z niepełnosprawnościami
można było śledzić w telewizji, a o
ich wynikach pisały sportowe media.
Reprezentanci Polski wrócili z Tokio
z 25 medalami, w tym siedmioma
złotymi. Równie dużą popularnością
cieszyły się Mistrzostwa Europy w
AMP Futbolu, rozgrywane w Krako-
wie. Na meczach Biało-Czerwonych
trybuny były pełne kibiców. Polacy
przy wsparciu publiczności wywal-
czyli brązowe medale.

Rjak RYSZARD SZURKOWSKI – kolarz
pochodzący z Dolnego Śląska

Wszak trzeba być naprawdę niesamowitym
człowiekiem, żeby sprowadzić najbogatszy
klub w Polsce na samo dno. Gdy już wydawało

się, że po zatrudnieniu Czesława Michniewicza i zdobyciu
mistrzostwa Polski Legia naprawdę„odjedzie”reszcie ligi,
Dariusz Mioduski wraz z Radosławem Kucharskim podjęli
szereg fatalnych w skutkach decyzji.
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gwiazdy polskich spor-
tów zimowych jak nikt

inny poznały znaczenie
słowa presja. Nasz sport

przez lata bazował na
wybitnych jednostkach i

to one miały przywozić
medale oraz dawać kibi-

com radość. Takiego sza-
leństwa jak to związane

ze startem Justyny Ko-
walczyk w Vancouver nie

znali pewnie i najstarsi
górale. Wszak – marzenie

o złocie ożyło po latach.

Przypomnijmy, że Polka do
Kanady leciała jako liderka
klasyfikacji generalnej Pu-

charu Świata. W olimpijskim sezo-
nie wygrała cykl Tour de Ski, a w
Canmore zmiażdżyła rywalki w
sprincie stylem klasycznym. Ocze-
kiwania były tym większe, że Ko-
walczyk rok wcześniej wywalczyła
trzy medale mistrzostw globu, w
tym dwa złote. W kraju panowała
„kowalczykomania”, a rywalki
śmiały się, gdy Polka mówiła, że za-
dowoli ją jeden brązowy medal. Fa-
worytką miała być w każdej konku-
rencji. Zapominano, że sama zainte-
resowana trasy już po próbie olim-
pijskiej nazwała „oślimi łączkami”.
Uważała, że są one bardzo proste,
techniczne i rywalek nie będzie
gdzie „zgubić”. Znamienne było to,
że zaprojektował je były zawodnik,
który nigdy nie miał sukcesów.
Stworzył więc takie obiekty, na któ-
rych słabszym było łatwiej utrzymać
kontakt z czołówką.

Nie chciała biec

Nim Kowalczyk przystąpiła do
rywalizacji, to po srebro pofrunął
Adam Małysz. Na normalnej skocz-
ni musiał uznać wyższość tylko jed-
nego zawodnika – Simona Amman-
na. Legendarnego Szwajcara, który
sięgnął po trzecie złoto olimpijskie
w swojej karierze, oskarżano, że
stosuje inne niż pozostali zawodni-
cy wiązania do nart. Co jednak nie
jest zakazane, to jest dozwolone.
Małysz nie narzekał, ale skakał
świetnie, czym potwierdzał, że wy-
bór Hannu Lepistoe na szkoleniow-
ca był strzałem w dziesiątkę.

Justyna do rywalizacji przystąpiła
15 lutego. Rozpoczęła od biegu na
10 km stylem dowolnym. Wie-
działa, że to konkurencja, w której
na medal będzie miała najmniejsze
szanse. Rano, gdy zobaczyła oblo-
dzone zakręty, miała chcieć zrezyg-
nować ze startu. Ostatecznie po-
biegła i wypadła bardzo dobrze. Za-
jęła piąte miejsce. Do medalu za-
brakło niespełna sześciu sekund. W
kraju zapanowało rozczarowanie, a
Kowalczyk szykowała się do sprin-
tu stylem klasycznym. Konkurencji,
która miała być zdaniem trenera jej
największą szansą, a zarazem takiej,
w której w przeszłości nie odnosiła
wielkich sukcesów.

O długość stopy

– Bardzo dziękuję mojemu trene-
rowi za to, że w ciągu roku potrafił
zrobić z mistrzyni maratonu wice-
mistrzynię olimpijską w sprincie –
mówiła Kowalczyk mediom krótko
po zakończeniu sprinterskiej rywa-
lizacji. Choć prowadziła przez

większość finału, to na mecie wy-
walczyła drugą lokatę. Wygrała Ma-
rit Bjoergen. Norweska królowa do
formy wróciła po nieudanych mist-
rzostwach świata rok wcześniej. Po
drodze zachorowała na astmę i po-
informowała, że leki, które mają
wyrównywać szansę, dodają jej do-
datkowe procenty mocy. Podobno
tej straconej przez chorobę.

Kalendarz biegowy był bardzo
napięty i już dwa dni później Polka
przystąpiła do walki w biegu łączo-
nym. Konkurencji, w której rok
wcześniej została mistrzynią świata.
Tym razem złoto odjechało wraz z
ucieczką Marit Bjoergen. Gdy Nor-
weżka fetowała już na mecie, to
Polka walczyła o wszystko. Na fi-
nisz wbiegła wraz z Anną Haag ze
Szwecji i Kristin Steirą z Norwegii.
Ostatecznie zdobyła brąz – jak
przyznała dzięki długości swojej
stopy, bo o centymetry pokonała
drugą z rywalek. Nie było jednak
złota. Głód stawał się coraz więk-
szy, a kibicom nie wystarczało na-

wet kolejne srebro Adama Małysza.
Zdobył je na dużej skoczni. Znów
przegrał z Simonem Ammanem. Po
raz czwarty w olimpijskim konkur-
sie Szwajcar ograł Polaka. Wcześ-
niej dwukrotnie zrobił to w Salt
Lake City w 2002 roku.

Ten dzień

– Zostało mi trzydzieści kilomet-
rów. Niby ulubiony dystans, który
zawsze ratował mi tyłek. Jak będzie
teraz? Nie wiem – tak w dzień
przed ostatnią konkurencją mówiła
Kowalczyk. Następnego dnia doko-
nała cudu. Na trasie dogoniła ucie-
kającą Bjoergen, później pokonała
ją na finiszu. Wygrała dokładnie o
0,3 sekundy. To tyle co nic. Dla niej
to było wszystko. Dla Polaków
wieczność – 38 lat minęło od ostat-
niego złota. Tego dnia serce pol-
skiego sportu biło więc na trasach w
Whistler. Mało kto patrzył na to, co
działo się w oddalonym o ponad
160 km Richmond. A tam pisała się
kolejna historia. Rozpoczęta i za-
kończona łzami.

Na początku sezonu polskie pan-
czenistki, czyli Katarzyna Bachle-
da-Curuś, Luiza Złotkowska, Kata-
rzyna Woźniak i Natalia Czerwonka
płakały, bo myślały, że o włos prze-
szła im koło nosa kwalifikacja
olimpijska w drużynie. O tę wal-

czyły z Chinkami. Na igrzyska miał
jechać zespół, który uzyska lepszy
czas podczas zawodów Pucharu
Świata w Salt Lake City. Biało-
Czerwone jechały pierwsze. W trak-
cie przejazdu rywalek popsuła się
jednak tablica świetlna z wynikami.
Gdy zadziałała, to pokazała, że
Chinki pojechały lepiej. Z błędu
wyprowadził Polki dopiero mąż tre-
nerki Ewy Białkowskiej, który za-
dzwonił z gratulacjami.

Siła drużyny

Indywidualnie panczenistki na ig-
rzyskach wypadły bardzo słabo. Dla-
tego przed drużyną od trenerki
usłyszały brutalne słowa: „W Polsce
wszyscy powiesili na was psy. Jeśli
chcecie uratować swój honor i wró-
cić do kraju w lepszych nastrojach,
to musicie wygrać chociaż jakiś je-
den wyścig”. Tercet Bachleda-Cu-
ruś, Woźniak i Złotkowska rywaliza-
cję w ćwierćfinale rozpoczął od po-
jedynku z Rosjankami. Faworyzo-
wane rywalki przed startem prowo-
kowały – miały już wybrane kolory
samochodów, które obiecano im za
zdobyty medal. A także przygotowa-
ne karteczki – trener miał pokazy-
wać, jak wyraźnie prowadzą. By od-
puściły i nie zmęczyły się z Polkami.
Do biegu wypuścił rezerwową Gali-
nę Lichaczową i to ona zawiodła.
Rosjanki prowadziły, ale to Biało-
Czerwone równo rozłożyły siły. Gdy
Lichaczowa została za koleżankami,
walka o medal stała się faktem.

Półfinał panczenistki jechały na-
stępnego dnia. Przed startem prały
ubrania – chciały założyć dokładnie
ten sam strój co w ćwierćfinale. Były
tak skoncentrowane na walce, że do-
piero trener Paweł Abratkiewicz
przypomniał im o tym, żeby spako-
wać ubrania na podium. Do walki
przystąpiły wieczorem – tego same-
go dnia, gdy Kowalczyk sięgnęła po
złoto. Mało kto patrzył wtedy na tor
w Richmond. Tymczasem Polki je-
chały świetnie. Z Japonkami wal-
czyły do końca. Przegrały minimal-
nie. Został im bieg o brąz. I w tym
razem stało się to samo, co dzień
wcześniej – tym razem, to jedna z
Amerykanek osłabła. Jadące równo
Polki wygrały wyraźnie. Polały się
łzy. Tym razem radości. Zbudowały
zespół, który zachwycił nas także w
Soczi. Sześć medali w 2010 roku
było początkiem tego, co stało się
cztery lata później. O tym opowiemy
w ostatniej części naszego cyklu.

Aleksandra KONIECZNA
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Na początku sezonu polskie panczenistki, czyli
Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska,
KatarzynaWoźniak i Natalia Czerwonka

płakały, bo myślały, że o włos przeszła im koło nosa kwalifi-
kacja olimpijska w drużynie.
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Polskie łyżwiarki rozgrzały kanadyjski lód


