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Wkraczając w nowy 2022
rok jesteśmy zmęczeni.

Zmęczeni pandemią, zmę-
czeni walką o swoje prawa
i zmaganiami z otaczającą

nas rzeczywistością. Na
pozytywne zmiany musi-

my niestety jeszcze trochę
poczekać. Polityczne za-
wirowania będą nam to-

warzyszyć zawsze, jednak
miejmy nadzieję, że w tym

roku nie dadzą się nam
tak mocno we znaki.

Covid zabija w Polsce na potę-
gę. Dzień za dniem umierają
w naszym kraju setki osób,

szpitale są przepełnione, szczepienia
praktycznie stoją w miejscu. Najgor-
sze jest to, że nic nie wskazuje na
możliwość poprawy w najbliższym
czasie, ponieważ rząd PiS-u skapitulo-
wał całkowicie – nie tylko przed wiru-
sem, a przede wszystkim przed swoim
elektoratem, którego znaczną część
stanowią osoby mające awersję do
nauki, nazywane kolokwialnie „anty-
szczepionkowcami”. Polska jest obec-
nie na 15. miejscu na świecie pod
względem całkowitej liczby ofiar pan-
demii. Nadmiarowe zgony przyspie-
szają katastrofę demograficzną, którą
trudno będzie nam powstrzymać.

Nowy rok przynosi realizację Pol-
skiego Ładu. Zmiany w systemie po-
datkowym to ulga dla części obywa-
teli (na przykład emerytów), ale za-
razem ogromne straty dla samo-
rządów. Na Polskim Ładzie nie zys-
kają przedsiębiorcy, którzy obawiają
się wzrostu podatków i składek.
Według badania „Gazety Wyborczej”
aż 44% ankietowanych przedsiębior-
ców uważa, że będzie musiało pod-
nieść ceny w wyniku wzrostu kosz-
tów działalności, a 18% nosi się z za-
miarem zakończenia działalności
gospodarczej w tym roku. Problemy
związane z Polskim Ładem to nie
wszystko. Do naszych portfeli coraz
głośniej puka inflacja, która osiąga
najwyższe wartości od dwóch dekad.
Czujemy wszechobecną drożyznę,
coraz uważniej dokonujemy codzien-
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Szarość przykrywająca horyzont.„Gryzące” powietrze powodujące
kaszel, zmęczenie, pieczenie oczu. Siwy dym unoszący się z kominów
domów. Każdy oddech w takich warunkach jest niebezpieczny. Przed

tym cichym zabójcą nie sposób uciec. Towarzyszy nam szczególnie
zimą i w wielkim mieście, i na wsi, gdzie wielu bezkarnie

pali śmieci w piecu. To smog.

Zawieranie międzynarodowych przyjaźni, nauka języków obcych oraz
mity związane z programem Erasmus+. W rozmowie z Danielem Miroń-
czykiem−Leśniakiem, Ania Kowalczyk – wiceprzewodnicząca
ESN UAM Poznań, opowiada o swoich doświadczeniach z wymia-
nami zagranicznymi oraz pracy w uczelnianej organizacji.
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nych wydatków. W nowym roku
przyjdzie nam zapłacić więcej nie
tylko za zakupy. Podrożeją bowiem
rachunki, szczególnie za gaz. Kilku-
setprocentowe podwyżki dotyczą
przede wszystkim samorządów
(przykładowo, w Nowym Sączu bę-
dzie to wzrost o 480%) oraz bizne-
sów, co nie zmienia faktu, że więcej
zapłacą także prywatni odbiorcy w
gospodarstwach domowych. Jak do-
nosi „Business Insider”, średni
wzrost cen rachunków za gaz w 2022
roku wyniesie 54%, za prąd 24%.

Obóz rządowy chwieje się i trzesz-
czy w posadach. Niestabilna większo-

ść sejmowa, konflikty wewnątrzpar-
tyjne, zarzucenie walki z pandemią –
wątpliwe, że cokolwiek zmieni się w
tych aspektach. Na monolicie władzy
PiS-u pojawiła się ostatnio kolejna
rysa – niespodziewane zawetowanie
„Lex TVN” przez prezydenta Dudę.
Ochłodzenie relacji Pałacu Prezyden-
ckiego z Nowogrodzką nie oznacza
jednak nastania całkowitego rozłamu.
Kaczyński potrzebuje Dudy, nie tylko
do „długopisowania”, lecz również w
celu utrzymania choć części władzy
obozu Zjednoczonej Prawicy w przy-
padku jego porażki w nadchodzących
wyborach parlamentarnych.

Nowy rok przyniesie czas
ważnych wyborów dla obywateli
dwóch europejskich krajów. Na
wiosnę zaplanowano bowiem wybo-
ry parlamentarne na Węgrzech oraz
prezydenckie we Francji. W ich kon-
sekwencji kraj nad Loarą może cze-
kać prawdziwe, polityczne trzęsienie
ziemi, które byłoby brzemienne w
skutkach przede wszystkim dla Unii
Europejskiej. Najpoważniejszą ry-
walką urzędującego prezydenta jest
Marine Le Pen, polityczka skrajnie
eurosceptyczna i populistyczna, ba-
zująca na antyimigranckiej i proro-
syjskiej retoryce. Na prawo od Le

Pen pojawił się kolejny, niebezpiecz-
ny gracz. Éric Zemmour charaktery-
zuje się jeszcze bardziej bezpardono-
wym językiem niż liderka Zjedno-
czenia Narodowego. Wygrana kogoś
z tej dwójki może oznaczać histo-
ryczny zwrot we francuskiej polity-
ce. Jeśli chodzi o Węgry, ewentualne
zmiany są nieco bardziej optymis-
tyczne. Zjednoczenie tamtejszej opo-
zycji daje realną szansę na zakończe-
nie trwających już ponad dekadę
rządów Fideszu.

Sytuacja na arenie międzynarodo-
wej nie napawa optymizmem, żyjemy
bowiem w epoce nowej zimnej wojny.
Jesteśmy świadkami narastającej ry-
walizacji dwóch mocarstw. Mowa
oczywiście o Stanach Zjednoczonych
Ameryki, których dominującą pozycję
geopolityczną coraz śmielej podkopu-
je Chińska Republika Ludowa.
Zbliżające się zimowe igrzyska olim-
pijskie w Pekinie zostały zbojkotowa-
ne przez dyplomatów z kilku krajów.
Pandemia koronawirusa, stłamszenie
autonomii Hongkongu, ludobójstwo
Ujgurów w Sinciangu, pogróżki adre-
sowane do rządów innych państw (np.
Australii i Litwy), prężenie militar-
nych muskułów czy wreszcie finanso-
wo-technologiczna kolonizacja kra-
jów rozwijających się poprzez chiń-
skie inwestycje. To tylko niektóre z
licznych przyczyn pogłębiającego się
kryzysu w relacjach ChRL z Zacho-
dem. Największą kością niezgody jest
kwestia Tajwanu. Obserwatorzy oba-
wiają się ryzyka chińskiej inwazji na
wyspę. Chociaż Tajwan to państwo
nieuznawane przez większość
społeczności międzynarodowej, to po-
zostaje w bliskich relacjach z USA
czy Japonią. Ewentualny atak Pekinu
mógłby doprowadzić do konfliktu
wojskowego na skalę światową. Z
punktu widzenia Europy i Polski istot-
ne są również ambicje Federacji Ro-
syjskiej, która konsekwentnie pod-
kreśla swoją gospodarczą i wojskową
dominację nad obszarem postradziec-
kim. Ryzyko ponownej eskalacji mili-
tarnej na Ukrainie pozostaje realne.
Nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja
na granicy Polski z Białorusią. Prode-
mokratyczne protesty naszych
wschodnich sąsiadów zostały brutal-
nie stłumione, wierzę jednak, że to nie
koniec walki Białorusinów o wolność.

Kacper ZIELENIAK

To powietrze nas zabija

Co przyniesie rok 2022?
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2022: Czekamy
na wiatr co rozgoni
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Orędownikiem zmiany jest
oczywiście szef resortu –
Przemysław Czarnek, któ-

ry od początku swojej kadencji dał
się poznać jako osoba wyjątkowo
homofobiczna, a także skrajnie kon-
serwatywna. Minister edukacji i
nauki jest symbolem rządowej pro-
pagandy i katolickiej indoktrynacji,
którą chce przelać na edukację
młodzieży w kraju i – póki co – nie-
stety, wszystko idzie zgodnie z pla-
nem. Warty przypomnienia jest pro-
jekt ustawy dotyczący wzmocnienia
roli kuratorów oświaty przyjęty
przez rząd pod koniec ubiegłego
roku. Likwidacja WOSu na rzecz
HiTu to kolejny gwóźdź do trumny
dla już i tak nadszarpniętej kondycji
polskiego systemu edukacji. Otwie-
ra to furtkę do całkowitej zmiany
treści programu nauczania, wprowa-
dzenia tematów przychylnych wład-
zy i odseparowaniu tematów niewy-
godnych.

Wraz z nowym rokiem pora na
Polski Ład, czyli wielki plan rządu
PiS na wyjście z kryzysu ekono-
micznego. Fanfary, wielkie zapo-
wiedzi, bilbordy, obietnice o więk-
szych zarobkach, lepszych warun-
kach rozwoju małych przedsię-

biorstw, zwiększonej liczbie godzin
historii w szkołach – tak wyglądają
duże reformy. Nie da się ukryć, że
PiS znalazł idealny moment, aby
„zreformować” jak najwięcej płasz-
czyzn życia społecznego w kraju.
To, jaki cel ma nowa reforma edu-
kacji przedstawił minister Czarnek
w „Polskim Radiu 24”: „wzbudza
to emocje tych, którzy żerowali na
tym, że młodzież była nieświadoma
(…) jakie procesy historyczne do-
prowadziły nas do wolnego pań-
stwa”. Mamy więc zredefiniowaną
prawdę o naszej historii ostatnich
trzech dekad, napisaną na nowo
przez PiS.

Właściwie, żeby odgadnąć inten-
cje obozu rządzącego, wystarczy
spojrzeć na listę siedmiu ekspertów
powołanych do stworzenia podsta-
wy programowej przedmiotu. Zna-
leźli się tam między innymi: Robert
Derewenda – radny miasta Lublin z
ramienia PiS, a także wykładowca
na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim; Mieczysław Ryba – profe-
sor KUL i częsty ekspert w TVP;
Małgorzata Żaryn – żona senatora
PiS. Przy tak dobranej grupie eks-
pertów nie można się łudzić, że
tworzona przez nich narracja będzie
obiektywna. Podstawy programowe
nowego przedmiotu tworzone są

Czy konsola Pegasus przeżywa drugą młodość? Nie, to tylko zbieżność nazw
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Na Allegro kupicie na-
wet za niecałe 40 zł.

Oczywiście wersja jest
nieoryginalna. Ale na-

wet oryginał z początku
lat 90. był klonem, bo

bieda piszczała tak, że
wystarczyło jej dodać

basu, aby powstał cieka-
wy bit. Dzieci lat 80. i 90.

pewnie dobrze pamię-
tają spędzone przy niej

godziny. Dziś muszą
mieć za złe psucie

dobrych konotacji na-
zwy„Pegasus”. Pech

chciał, że słynny pro-
gram szpiegowski na-

zwano tak, jak kultową
polską konsolę.

Gdyby polski 8-bitowy
klon japońskiego Fami-
coma został wydany

obecnie, czyli 30 lat po swojej epo-
ce, mógłby liczyć na ciekawą pro-
mocję swojej nazwy. Słowo „Pega-
sus” rozpaliło już bowiem opinię
publiczną nie tylko w Polsce. Stwo-
rzony przez izraelską firmę NSO
Group system niemal perfekcyjne-
go śledzenia doprowadził w Polsce
do wybuchu skandalu, który wład-
za zdaje się bagatelizować. W tym

słuchaj, wolę konsolę

HiT Czarnka we wrześniu wchodzi do szkół

Teraźniejszość pisana przez czarnka
Od września tego roku pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych będą miały
okazję zapoznać się z nowym przedmiotem szkolnym, zaproponowanym przez
Ministerstwo edukacji i Nauki – historią i teraźniejszością. Kontrowersyjny
przedmiot ma zastąpić dotychczasową wiedzę o społeczeństwie i wzbogacić treś-
ci podstawy programowej o pierwsze 15 lat XXI wieku.
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samym czasie opozycja przekonu-
je, że mamy do czynienia z „matką
afer”. Czy słusznie?

Izraelskie słuchowisko po polsku
Roman Giertych, obecnie mece-

nas, w przeszłości koalicjant PiS, a
potem i do dziś przeciwnik tej for-
macji, był pierwszą ujawnioną w
Polsce ofiarą inwigilacji izraelskim
systemem. W listopadzie Giertych
ujawnił, że jego telefon w 2019
roku 18 razy został zhakowany
przy użyciu oprogramowania
szpiegowskiego. Dowiedli tego
eksperci kanadyjskiej organizacji
Citizen Lab, która jest powiązana z
Uniwersytetem w Toronto.

Citizen Lab nie wskazało, kto
miał doprowadzić do włamania się
przy użyciu Pegasusa na telefon
Giertycha. W sprawie tego, kto jest
ich klientem NSO Group również
milczy. Izraelczycy wskazują jed-
nak, że współpracują jedynie ze
służbami rządowymi. Ujawnienie
tego wątku już wywołało spore
oburzenie, ale szybko okazało się,
że Roman Giertych nie jest jedy-
nym inwigilowanym. Pegasusa
wykorzystywano także wobec pro-
kuratorki Ewy Wrzosek, a przed
wigilią ujawniono, że szpiegowany
był również Krzysztof Brejza, se-
nator Koalicji Obywatelskiej.
Obecnie weryfikacji poddają się
kolejne osoby.

Polski rząd w posiadanie licencji
na Pegasusa (pełny dostęp do sys-
temu mają tylko Izraelczycy i
Amerykanie) wszedł w listopadzie
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2017 roku. Deal miał zostać ubity
podczas spotkania Szydło – Netan-
jahu, a zakupu dokonała spółka au-
toryzowana przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne. To ustalenia
byłego szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Krzysztofa
Bondaryka. Co więcej, jego zda-
niem krąg podsłuchiwanych ma
być szeroki. W ciągu czterech lat
wykorzystywania Pegasusa w Pol-
sce podsłuchiwanych mogło być
nawet kilkaset osób.

Szklana kula 2022
Pegasus daje pełny dostęp do

urządzenia i jego zasobów. Szpie-
gujący mogą chociażby dostać się
do maili bez używania haseł, ko-
piować same bazy haseł, czy też
zdalnie włączać mikrofon lub blo-
kować telefon. A gdyby tego było
mało – nawet jeśli używamy spe-
cjalnych programów do szyfrowa-
nia, na nic się one zdają, gdyż Pe-
gasus daje wgląd do informacji
jeszcze przed szyfrowaniem.

Samo użytkowanie oprogramo-
wania inwigilacyjnego jest już mo-
ralnie wątpliwe, ale ma jeszcze
dwa inne ciężary gatunkowe. Po
pierwsze – koszty. Fakt, że Pega-
susa sprzedaje się w modelu sub-
skrypcyjnym sprawia, iż płaci się
od każdej śledzonej osoby. Według
cennika można zapłacić od 50 ty-
sięcy do nawet 100 tysięcy dola-
rów za jeden podsłuchiwany nu-
mer (około 200-400 tys. zł).

Drugi szkopuł też ma związek z
modelem, w jakim jest dystrybuo-

wany dostęp do usług oferowa-
nych przez Pegasusa. Wzbudza
jednak oskarżenia o zdradę stanu –
mowa bowiem o udostępnianiu
przez polskie służby informacji o
swoich obywatelach obcemu wy-
wiadowi. Licencja, którą uzyskały
polskie służby, pozwala na śledze-
nie, ale za pośrednictwem Izrael-
czyków. W tej wersji dostępu zain-
teresowane inwigilowaniem pod-
mioty przekazują pracownikom
NSO Group konkretny numer tele-
fonu, a ci dopiero zaczynają inwi-
gilację. Dane przekazywane są od-
powiednim licencjobiorcom, ale
przechowywane są na izraelskich
serwerach. Warto dodać, że sami
pracownicy NSO Group to często
byli lub aktualni przedstawiciele
służb specjalnych Izraela.

Na szczęście już nie taki diabeł
straszny. Jest to system inwigilacji,
jak wspomniałem, NIEMAL do-
skonałej. Podczas działania nie
wywołuje objawów, choć istnieją
przekazy wskazujące na występo-
wanie podejrzanych zakłóceń pod-
czas wykonywania przelewów na
zhakowanych telefonach. Na razie
najskuteczniejszym sposobem na
zdemaskowanie Pegasusa jest
użycie stworzonego przez Amne-
sty International Security Lab dar-
mowego programu MVT. Ten w
ciągu 15 minut może ujawnić śla-
dy szpiegowania. Czyli tyle, ile
zajmują trzy plansze w podróbce
Mario na Pegasusie. Tej rodzimej
konsoli.

Przemysław TERLECKI

Plakatem
jak nożem w plecy

Krytyka świątecznych
plakatów, które co roku
w okresie Bożego Naro-

dzenia zdobią ulice War-
szawy, to już tradycja. tej

zimy prawica doszukała
się motywu laicyzacji

świąt i obraźliwego
hasła. trzeba przyznać,

że twórcy świątecznej
grafiki nie mają łatwo.

Jednakże, aby nie za-
wieść polityków, w tym
roku również postarali
się sprostać oczekiwa-

niom krytyków.

Okres świąteczny to dla
wielu bardzo stresujący
czas. Kulinarne wyzwa-

nia, zakupowa gonitwa za prezenta-
mi, pustki w portfelu i spotkanie z
(nie)ulubionym wujkiem. Nic dziw-
nego, że wszystkim (na czele z poli-
tykami) udziela się stres i frustracja.
I tym razem nasza rządząca prawica
poczuła się urażona świątecznym
plakatem z życzeniami.

Chociaż ja tam nie wiem, czemu
się czepiają. Rok temu, owszem, gra-
fiki były jakieś dziwne, bo z czerwo-
nymi ludźmi bez twarzy i z
księżycem, który wszystkim przecież
kojarzy się z Islamem, a nie z serem.
Zatem krytyka była całkowicie uza-
sadniona, ale w tym roku? Plakat
wykonany na zlecenie warszawskie-
go samorządu przedstawia
jeżdżących na lodowisku łyżwiarzy
na tle grafiki budynku Wodozbioru w
Ogrodzie Saskim. W dodatku z do-
sadnymi życzeniami: „Każdemu, bez

wyjątków, wszystkiego dobrego”.
Wiadome jest, że taki Kargul i Paw-
lak mogliby się obrazić, że jak to tak
każdemu? Oni sobie przecież nawza-
jem nie życzą dobrze.

Panie, liczba gwiazdek
jest podejrzana

„Ponury i złowrogi. Mimo
postaci ludzkich bije z niego samo-
tność. […] Chłód zimy nie jest
zrównoważony ciepłym światłem
gwiazd tylko upiorną czerwienią.
Symbole bez treści. Życzenia wysi-
lone”. Na Twitterze wyraził swoje
zdegustowanie Krzysztof Bosak. I
trudno mu się dziwić. Mnie też
czerwień za nic nie kojarzy się ze
świętami, tylko z jakimś starszym,
siwym panem w czerwonym stroju,
co lubi zaczepiać dzieci. Polityk So-

lidarnej Polski Patryk Jaki poszedł
o krok dalej. W dogłębnej analizie
plakatu doszukał się ośmiu gwiaz-
dek – symbolu wulgarnej krytyki
wobec PiS-u. Brakuje mu również
bezpośredniego nawiązania do na-
rodzin Chrystusa. Coś tak czuję, że
ogólna ocena wykonania grafiki
przez krytyków to nie będzie osiem
gwiazdek.

Stołeczny ratusz przekonuje, że
małego Jezuska nie ma, bo miasto to
nie instytucja o charakterze religij-
nym, tylko administracja samo-
rządowa. Zachowują neutralność

światopoglądową, bo (o zgrozo!) nie
wszyscy w tym kraju są tego samego
wyznania i nikogo nie chcą urazić.
Cóż… Trochę z tym „nieurażaniem”
im się nie udało. Mój nauczyciel pla-
styki zawsze powtarzał, że „plakat
jest dobry, kiedy przyciąga uwagę
odbiorcy”, więc ostatecznie chyba
wyszło, jak powinno.

Tusk dolewa oliwy do ognia
Warszawiacy, a wraz z nimi cały

kraj, jeszcze nie ochłonęli po co-
rocznej aferze plakatowej, a tu
przychodzi taki Donald Tusk i jesz-
cze bardziej szydzi z prześladowa-
nego już i tak obozu władzy. Lider
PO na demonstracji w obronie wol-
nych mediów przed Pałacem Prezy-
denckim zacytował wiersz „Który
skrzywdziłeś” Czesława Miłosza.

Wiersz jest symbolem despotyzmu
władzy względem obywateli. Poja-
wiły się głosy, że były premier na-
wołuje do zabicia prezydenta i to,
co mówi, to czyste zło, jawne pod-
judzanie prawicy do harakiri, ale
czy ich trzeba do tego nakłaniać?
Oni radzą sobie z autodestrukcją
równie dobrze, co opozycja. Myślę,
że z tej całej sytuacji przynajmniej
poseł Jaki powinien wyjść zadowo-
lony, bo piękną mieliśmy szopkę
bożonarodzeniową w tym roku. Po-
litycy jak zwykle nas nie zawiedli.

Izabela SULOWSKA

Tusk oskarża rządzących o despotyzm, a prawicę razi świąteczna grafika
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przez osoby działające na rzecz
Kościoła Katolickiego i obozu
rządzącego, więc o „bezstronnej” i
„merytorycznej” treści przedmiotu
możemy jedynie pomarzyć.

Minister Czarnek stosuje tę samą
retorykę, która obecna jest w prze-
strzeni publicznej od kilku lat – po-
lityka wykluczenia pewnych osób i
grup społecznych, przerzucania
winy za własne porażki na opozycję
i okresowego straszenia rewolucją
neomarksistowską. Nie inaczej było
przy reformie edukacji. „Celowo
nie uczono na taką skalę historii,
żeby można było manipulować
młodzieżą. To, że teraz nie będzie
można manipulować, że młodzież
będzie znała prawdę, no, to boli nie-
których”. Mówił szef resortu eduka-
cji i nauki w rozmowie w „Polskim
Radiu 24”. Tak więc na nowo
mamy do czynienia z ukazaną
prawdą, którą dobrze znają tylko
politycy rządzący. Jak wygląda
„prawda” w wydaniu PiS-u?

Podstawę programową przedmio-
tu możemy znaleźć w projekcie roz-
porządzenia szefa MEiN. Jej zawar-
tość znacząco odbiega od lekcji
wiedzy o społeczeństwie, którą ten
przedmiot zastąpi, a przecież sam
minister Czarnek mówił, że „wie-
dza o społeczeństwie nie będzie
wyrugowana ze szkół”. W podsta-
wie programowej znajdziemy tema-
ty „znaczenia ideowo-moralnego
duszpasterskiego programu Pryma-

sa Polski Stefana Wyszyńskiego”,
znane z wypowiedzi ministra poję-
cie „neomarksizm”, ekspansję
„ideologii poprawności politycznej”
i jej zestawienie z „kulturowym
dziedzictwem Zachodu” (myślą
grecko-rzymską i chrześcijańską).
Oprócz tych przykładów uczniowie
będą zobligowani do przyswojenia
znacznej ilości materiałów z zakre-
su myśli chrześcijańskiej, działań
Jana Pawła II – a nawet jego wizji
budowy Trzeciej Niepodległości.

Według zestawienia przygotowa-
nego przez OKO.press ze 122 wy-
magań szczegółowych tylko 18 bę-
dzie dotyczyło programu wiedzy o
społeczeństwie. Równie duże zmia-
ny zachodzą w podstawie progra-
mowej historii, w której uświadczy-
my więcej postaci Jana Pawła II,
Żołnierzy Niezłomnych i Stefana
Wyszyńskiego.

PiS wybrało sobie idealny mo-
ment na przytłoczenie społeczeń-
stwa zmianami w ramach Polskiego
Ładu. Widocznie wszystkie resorty
działają obecnie na największych
obrotach, całkowicie pomijając pro-
blemy związane z pandemią i
rosnącą inflacją. W tym wielkim
planie obozu rządzącego nie za-
brakło próby zawłaszczenia eduka-
cji młodzieży – wprowadzenia do
niej „patriotyzmu” i postaw społecz-
nych według wzorców prezesa Ka-
czyńskiego i ministra Czarnka.

Kacper POCZTARSKI

Stołeczny ratusz przekonuje, że małego Jezus-
ka nie ma, bo miasto to nie instytucja o charak-
terze religijnym, tylko administracja samo-

rządowa. Zachowują neutralność światopoglądową, bo
(o zgrozo!) nie wszyscy w tym kraju są tego samego wyzna-
nia i nikogo nie chcą urazić. Cóż…
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cisza. to ona towarzy-
szyła talibom, gdy wkra-

czali do Kabulu, stolicy
Afganistanu. Nie było

rozlewu krwi, strzałów
czy przemocy. tylko jed-
no słowo przerwało spo-

kój miasta:„wybaczamy”
- padło z ust bojowników
domagających się nego-
cjacji w sprawie pokojo-

wego przejęcia przez
nich władzy w kraju. 15

sierpnia br. to data kiedy
Afganistan po kroku w

przyszłość zrobił dwa
kroki w przeszłość.

Początkowo talibowie wal-
czyli z bezprawiem, prag-
nęli pokoju i bezpieczeń-

stwa w swoim kraju. Szybko jednak
z wybawiciela stali się katem włas-
nego narodu. Ich cel to ustanowienie
Islamskiego Emiratu Afgańskiego
opartego na surowym prawie isla-
mu. Dziś zna ich już cały świat, ale
media szybko zaspokoiły swój nie-
nasycony apetyt sensacją i cierpie-
niem. Jednak wciąż gdzieś tam w
sercu Azji zwanym Afganistanem
mała dziewczynka płacze, bo właś-
nie na jej oczach zabito matkę, a 6-
letni chłopiec przebiegł przez ulice z
karabinem w ręku. Czy zapomnieliś-
my już jak być ludźmi, a może znaj-
dzie się choć jedna osoba, która jesz-
cze pamięta?

Amira (imię zmienione) to kobie-
ta taka jak ja, czy ty. Ma 27 lat i po-
chodzi z Kabulu. Jeszcze kilka mie-
sięcy temu razem z rodzicami,
dwiema siostrami i bratem wiodła
szczęśliwe życie w mieście w któ-
rym się wychowała, miała pracę,
przyjaciół i marzenia, ale to wszyst-
ko zostało jej odebrane. Musiała
uciekać, bo jej kraj – jedyny, jaki
znała – przejęła grupa mężczyzn,
którzy nienawidzą kobiet. Obecnie
razem z rodziną przebywa w Pol-
sce. Jest bezpieczna, udało jej się
uciec, ale jej serce zostało w Afga-
nistanie, tak jak życie, którego już
nie odzyska.

„Jutra już nie będzie”
Talibowie sukcesywnie zdobywa-

li kolejne prowincje kraju. Pojawiły
się głosy, że zbliżają się do stolicy,
wtedy jeszcze nikt nie spodziewał
się, że zdobędą ją tak szybko. –
Wszyscy myśleliśmy, że rząd bę-
dzie prowadził z nimi negocjacje,
które potrwają nawet trzy miesiące.
Wierzyłam też, że Amerykanie jesz-

(De)humanitaryzm
– nic co nieludzkie nie jest mi obce

Prawa kobiet w Afganistanie przestają istnieć

cze nas uratują – wspomina dziew-
czyna. – Ten dzień nie zapowiadał
się jakoś szczególnie. Z samego
rana poszłam do pracy i to tam do-
wiedziałam się, że talibowie są co-
raz bliżej. Nie wahałam się i od
razu postanowiłam złożyć wniosek
o paszport, który został mi skra-
dziony miesiąc wcześniej – dodaje.

Na ulicach panował chaos. Do
stolicy zjechały się tłumy ludzi.
Uciekali z prowincji, które przejęli
już talibowie. Przemieszczanie się
po mieście było utrudnione, szyb-
ciej było biec niż jechać samocho-
dem. W urzędzie nie było już niko-
go. Pracownicy zostali odesłani do
domów.

Na miejscu został jedynie ochro-
niarz, który radził każdemu, kto
przychodził wrócić jutro. – Powie-
działam mu wtedy, że jeśli talibo-
wie faktycznie wkroczyli do miasta,
to jutra już nie będzie ani dla mnie,
ani dla niego. Byłam już pewna, że
muszę uciekać – wspomina Amira.

Ojciec dziewczyny jest emeryto-
wanym funkcjonariuszem policji.
Szkolił młodych funkcjonariuszy i
współpracował z rządem. Po przeję-
ciu władzy talibowie rozpoczęli po-
lowanie. Szukają ludzi, którzy
współpracują z USA, wojskiem czy
starym rządem Afganistanu – ludzi
takich, jak ojciec Amiry. Takie oso-
by uznawane są przez nich za zdraj-
ców i niewolników zachodu, a na-
stępnie zabijane.

Kiedy dziesięciu uzbrojonych ta-
libów wkroczyło do jej domu ona i
jej rodzeństwo sparaliżowani stra-

chem stali pod ścianą nie mogąc
złapać oddechu. Talibowie szukali
broni, którą rzekomo ukrywał jej oj-
ciec. Niczego nie znaleźli, ale przez
kilka dni obserwowali dom z samo-
chodu. Amira współpracowała z
NATO i amerykańskim rządem.
Często też występowała publicznie
jako aktywistka walcząca o prawa

kobiet w Afganistanie. Jej rodzina
była więc szczególnie narażona –
jeśli talibowie dowiedzieliby się
kim jest, bez chwili zawahania zabi-
liby ją i jej bliskich.

Czy zdążą na ostatni samolot?
Opuszczenie kraju stała się ko-

niecznością. Wielu Afgańczyków
straciło życie próbując uciec. W sa-
mych atakach terrorystycznych pod
lotniskiem w Kabulu, 26 sierpnia
br. zginęło około 180 osób. Talibo-
wie otoczyli lotnisko. Nikogo nie
chcieli przepuścić. Organizacja, z
którą współpracowała Amira pod-
stawiła dla swoich pracowników i
ich rodzin autobus. Mieli nim do-

trzeć bezpośrednio na terminal lot-
niska. Amerykańscy żołnierze nego-
cjowali z terrorystami bezpieczną
eskortę pasażerów. Wszystko trwało
dwa dni. Przeraźliwe krzyki, płacz,
strach i regularnie oddawane
strzały. Ostrzegawcze czy w kierun-
ku ludzi, niepewność była najgor-
sza.

– Nie mogłam spać, jeść, a nawet
oddychać. Słysząc odgłosy strzałów
płakałam, desperacko modląc się o
ten ostatni samolot. Próbowałam
rozmawiać z talibami, ale oni
patrząc zimnym wzrokiem jedynie
mierzyli do mnie z broni. Traciłam
nadzieję. Byłam pewna, że tam
umrę – wspomina roztrzęsiona
dziewczyna.

Gdy dokumenty zostały wydane i
mogła dostać się do samolotu,
biegła. Nie oglądała się za siebie.
Ucieczka z kraju i ratowanie rodzi-
ny były głównie jej inicjatywą. Zro-
biła to dla młodszego rodzeństwa,
bo w Afganistanie nie ma już dla
nich przyszłości. Rodzice Amiry już

raz opuścili dom, przeprowadzając
się do Pakistanu. Było to w latach
90, gdy talibowie doszli pierwszy
raz do władzy. Teraz czuli, że są już
za starzy i wolą umrzeć w ojczyźnie
niż znów zaczynać od zera w ob-
cym kraju, ale determinacja córki
dała im siłę do działania.

Samolot pełen przytulonych do
siebie, siedzących na podłodze ludzi,
ociężale wzbił się w powietrze.
Wylądował w Katarze. Później szyb-
ka ewakuacja do bazy w Niemczech,
a po trzech dniach lot do Poznania.
Teraz przebywając na polskiej ziemi,
afgańska rodzina stara się o azyl w
Kanadzie, jednym z krajów, z któ-
rym współpracowała Amira.

„Prawdziwy żołnierz
serce ma po właściwej stronie”

Amerykańskie wojska przez dwie
dekady stacjonowały w Afganista-
nie. Były jak mur, który chronił Af-
gańczyków przed talibami, którzy
odsunięci od władzy w 2001 roku
nieustannie dążyli do jej odzyska-
nia. Gdy amerykanie wycofali się z
kraju talibowie nasilili swoje ataki
zdobywając kolejne duże miasta i
ostatecznie przejmując władze.

Marcin (imię zmienione) jest
młodym polskim żołnierzem. W
2019 roku odbył roczną misję stabi-
lizacyjną wspierającą NATO i USA
w Afganistanie. Jako ratownik me-
dyczny wolnej ochrony wraz ze
swoim plutonem stacjonował w jed-
nostce wojskowej w Bagram. Do
jego głównych obowiązków na-
leżała ochrona wysokich rangą dy-

Amira (imię zmienione) to kobieta taka jak ja,
czy ty. Ma 27 lat i pochodzi z Kabulu. Jeszcze
kilka miesięcy temu razem z rodzicami, dwie-

ma siostrami i bratem wiodła szczęśliwe życie w mieście w
którym się wychowała, miała pracę, przyjaciół i marzenia,
ale to wszystko zostało jej odebrane. Musiała uciekać, bo jej
kraj – jedyny, jaki znała – przejęła grupa mężczyzn, którzy
nienawidzą kobiet.
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Nowa Zelandia w ostat-
nim czasie przedstawiła

nowatorskie rozwiązanie
legislacyjne, którego ce-
lem będzie wprowadze-

nie zakazu sprzedaży pa-
pierosów. Prawo ma za-

cząć obowiązywać w
przyszłym roku, ale sam

projekt już teraz wy-
wołuje spore kontro-

wersje. czego dokładnie
dotyczy?

Pomysł Nowozelandczyków
polega na tym, aby stop-
niowo na przestrzeni lat

zwiększać próg wieku, w którym
będzie możliwy legalny zakup wy-
robów tytoniowych. Tym sposobem
osoby urodzone po 2008 roku nigdy
nie będą mogły kupić paczki papie-
rosów. Jak ilustruje „NY Times”, ta
metoda w 2050 roku będzie skutko-
wać zakazem sprzedaży tytoniu
osobom poniżej 42 roku życia.

Nowatorski pomysł?
Dr Ayesha Verrall, ministra w

rządzie Nowej Zelandii, podkreś-
lała na grudniowej konferencji pra-
sowej, jakoby „nowe prawo miało
na celu przede wszystkim zapew-
nić, że młodzi ludzie nigdy nie
wpadną w nałóg”. Nie bez powodu
więc projekt nazywa się potocznie
„Pokoleniem bez dymu”. Już
wcześniej podejmowano próby
zniechęcenia Nowozelandczyków
do papierosów, w tym poprzez
stopniowe podnoszenie cen wyro-

bów tytoniowych. Tym sposobem
w ostatnim roku paczka tańszych
papierosów kosztowała około 35
dolarów przy zarobkach wy-
noszących średnio 28 dolarów na
godzinę. Dla porównania za boche-
nek chleba zapłacimy tam jedynie
około dwóch dolarów. Ceny tytoniu
są więc wyraźnie zawyżone w sto-
sunku do zarobków. Rząd Nowej
Zelandii przychylał się do kolej-
nych podwyżek. Dr Verrall argu-
mentowała tak radykalne kroki fak-
tem, iż „kolejne zwiększenia akcy-
zy dotknęłyby najbardziej osoby
już znajdujące się w nałogu”. Przy-

pomnijmy, że projekt ma zapobiec
sytuacji, w której to ktokolwiek w
przyszłości sięgnie po papierosy.

Pomysły na ograniczenie liczby
palaczy w Nowej Zelandii nie są
pierwszymi na świecie. W 2010
roku sprzedaży tytoniu zakazał
Bhutan, jednak restrykcje musiały
zostać zniesione już po 10 latach.
W tym przypadku na niepowodze-
nie przedsięwzięcia miały wpływ
pandemia i przemyt papierosów, a
konkretniej obawa przed transmisją
wirusa zza granicy.

Papierosy statystycznie
Według oficjalnych statystyk

umieszczonych na specjalnie stwo-
rzonej rządowej stronie smokef-
ree.org.nz, 9.4% dorosłych obywa-
teli tego kraju pali papierosy. Licz-
ba ta wyraźnie spada na przestrzeni

lat. Dla porównania, w 2006 roku
było to aż 18%. Demograficznie
przekłada się to na 9.2% palaczek i
9.5% palaczy wśród całej popula-
cji. Najwięcej spośród wielu grup
etnicznych zamieszkujących Nową
Zelandię palą Maorysi – 22.3%
całej populacji. Wśród wszystkich
Maorysów, co niestandardowe w
stosunku do większości podobnych
badań, więcej jest palaczek (24.1%)
niż palaczy (20.5%). Pomimo dość
wysokiego odsetka osób palących,
podobnie jak przy ogóle populacji
Nowej Zelandii, zauważyć można
tendencję spadkową. W 2006 roku

papierosy paliło bowiem aż 39%
Maorysów.

Przy ocenie skuteczności takiego
rozwiązania należy zaznaczyć, że
zakaz nie ma obejmować e-papiero-
sów. Podkreśla się również, że za-
kaz sprzedaży tytoniu nie będzie
oznaczał spadku zainteresowania
towarem. Część Nowozelandczy-
ków będzie uprawiać roślinę we
własnym zakresie, a co za tym
idzie, nastąpi znaczny wzrost sprze-
daży papierosów na czarnym rynku,
który już dość znacząco wpływa na
sprzedaż tytoniu. Szacuje się, że pa-
pierosy z nielegalnych źródeł stano-
wią około 10% całości produktów
w kraju. Takie skutki są całkowicie
nieopłacalne dla rządu Nowej Ze-
landii, a prawo antytytoniowe wy-
daje się nieskuteczne w praktyce.

Zuzanna ZAREMBA

Nowa Zelandia walczy z nałogiem

Pokolenie bez dymuplomatów przybywających do kra-
ju. – Afganistan zawsze był jednym
z największych punktów zapalnych
świata, ale to, co stało się po wyco-
faniu naszych wojsk pokazuje, jak
dużą rolę odgrywaliśmy w tym
wszystkim. Sam jestem tym
oszołomiony, bo nie spodziewałem
się, że talibowie tak szybko przejmą
władzę – wyznaje żołnierz.

Afgańczycy są gościnnym i
otwartym narodem, ale mają swoje
zasady, których twardo się trzy-
mają. Jeśli jesteś ich gościem, obro-
nią Cię za wszelką cenę, ale gdy już
opuścisz ich dom, są w stanie nawet
Cię zabić. Podział społeczny jest
prosty – albo pracujesz dla talibów i
jesteś ich szpiegiem, a oni darują
życie tobie i twoje rodzinie, albo
sympatyzujesz z byłym afgańskim
rządem i armią, co jako zdrajca
przypłacasz życiem.

Marcin nie brał udziału w bez-
pośrednich walkach z talibami.
Mimo to jeśli jesteś żołnierzem, nie
jesteś w stanie uciec od śmierci.
Ona jest jak cień, krok za krokiem
podąża za tobą. Widzisz ją na uli-
cach w oczach starszej kobiety
żebrzącej o jedzenie, w dłoniach
kupca, który jeśli niczego nie sprze-
da, nie nakarmi swojej rodziny i
wreszcie w uśmiechu małego
chłopca bawiącego się w żołnierza
– on jeszcze nie wie, że nie jest to
tylko zabawa.

– Najgorszym widokiem było
patrzenie na umierające na ulicach
dzieci. Czym zasłużyły sobie na tak
okrutny los? Do dziś na myśl o tym
pęka mi serce – wspomina żołnierz.
– Czasem aż czułem wyrzuty su-
mienia, że mam co jeść i gdzie
spać, podczas gdy zaraz za bramą
naszej bazy ludzie umierali z głodu.
Wojsko bardzo dba o swoich ludzi,
ale jednocześnie nie pozwala za-
pomnieć, że prawdziwy żołnierz
serce ma po właściwej stronie– do-
daje.

„Każdej nocy śni mi się Afganistan,
który znów jest piękny i wolny”

Amira ukończyła psychologię i
stosunki międzynarodowe.
Współpracowała z NATO i ONZ.
Jako aktywistka działała na rzecz
równouprawnienia, dostępu do edu-
kacji i pracy dla kobiet w Afganista-
nie. Wielokrotnie organizowała po-
moc humanitarną dla rodaków prze-
siedlonych przez wojnę. Obecnie
współpracuje z Norweską Radą ds.
Uchodźców. Kobiety takie jak ona –
silne i niezależne – wiedzą czego
chcą. Dla talibów są więc za-
grożeniem, którego trzeba się po-
zbyć. W ich systemie wartości ko-

bieta nie powinna samodzielnie
myśleć i mówić. Afganki przez bli-
sko 20 lat sukcesywnie walczyły o
swoje prawa i pozycje w społeczeń-
stwie. Teraz to, kim są i co robią
zostało im zakazane i niczym zbęd-
ne elementy znikają z przestrzeni
publicznej. Z parlamentu, z urzę-
dów, z ulic.

Kobiety nie mogą już zdobyć
wyższego wykształcenia, dostępna
jest dla nich jedynie edukacja pod-
stawowa. Wszelkie organizacje i
stowarzyszenia działające na rzecz
kobiet zostały rozwiązane. Nikt nie
obroni ich już przed katem, którym
stała się dla nich ojczyzna. Czy zos-
tał im jedynie niemy krzyk agonii
tuż przed zbliżającym się końcem?

– Zanim trafiłam do Polski, spę-
dziłam kilka dni w Niemczech. Tam
poznałam i zaprzyjaźniłam się z
trzema Afgankami, które zamiast

siedzieć i płakać, postanowiły wal-
czyć – walczyć o edukację naszych
dzieci. Opiekują się trzystoma dzie-
ćmi, głównie uczą je angielskiego i
historii naszego kraju. Bez edukacji
ten kraj cofnie się nie o 20, ale o
100 lat – mówi Amira. W

Afganistanie większość dzieci
uczęszcza do szkół publicznych.
Wiele z nich pochodzi z bardzo
biednych rodzin. One nie mają do-
stępu do elektryczności, a co dopie-
ro do internetu. Rząd talibów rów-
nież nie ułatwia życia swoim oby-
watelom. Ogranicza im dostęp do
prądu, a co za tym idzie do świata
poza granicami kraju.

Na stole niedokończone śniada-
nie, obok nieprzeczytana książka i
radio grające melancholijną melo-
dię w tle – to obraz wielu afgań-
skich domów. Domownicy wyszli,
tak jak stali. Opuścili swój dom,
miasto, kraj. Uciekli, ale nie był to
ich wybór. Czy kiedyś wrócą, do-
kończą czytanie książki i w wygod-
nym fotelu z widokiem na Kabul
posłuchają ulubionej audycji w ra-
diu?

– Tęsknię za życiem, które stra-
ciłam, za marzeniami, których już
nie zrealizuję, za kawą w ulubionej
kawiarni i widokiem z okna mojego
nowego mieszkania. Czuje się jak-
by ktoś wyrwał mi z piersi serce –
to rodzaj bólu, którego nie można
opisać słowami. Każdej nocy śni mi
się Afganistan, który znów jest
piękny i wolny. Bardzo mocno wie-
rzę, że ta wizja kiedyś przestanie
być tylko marzeniem – wyznaje
Amira.

Izabela SULOWSKA

*Tekst wziął udział w Konkursie
Reportażowym OFMA

Pomysły na ograniczenie liczby palaczy w No-
wej Zelandii nie są pierwszymi na świecie.W
2010 roku sprzedaży tytoniu zakazał Bhutan,

jednak restrykcje musiały zostać zniesione już po 10 latach.

Kobiety nie mogą już zdobyć wyższego wykształce-
nia, dostępna jest dla nich jedynie edukacja podsta-
wowa.Wszelkie organizacje i stowarzyszenia

działające na rzecz kobiet zostały rozwiązane. Nikt nie obroni ich już
przed katem, którym stała się dla nich ojczyzna. Czy został im jedy-
nie niemy krzyk agonii tuż przed zbliżającym się końcem?
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Sylwia Dubiniak codziennie musi przyjmować tzw.„tabletkę życia”, która wywołuje u niej sztuczną menopauzę
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– Poza wujkiem nikt w
mojej rodzinie nie miał

raka. Wujek zmarł. Myś-
lałam, że teraz moja ko-

lej. Jeszcze miałam takie-
go pecha, że tydzień po

diagnozie moja sąsiadka
zmarła na tego samego

raka, którego zdiagnozo-
wano u mnie. to był ko-

lejny cios – wspomina
sylwia Dubiniak. Miała

zaledwie 33 lata, gdy jej
życie wywróciło się do

góry nogami.

Rak piersi w stadium po-
czątkowym zwykle prze-
biega bezobjawowo. Tak

też było w przypadku Sylwii, która
postanowiła zbadać się profilaktycz-
nie, tylko dlatego, że to był paź-
dziernik, a jak wiadomo, to miesiąc
walki z tym nowotworem. Tamtego
dnia była zmęczona i mało brako-
wałoby, a nie pojawiłaby się na ba-
daniu. Najpierw zrobili jej USG. Le-
karz nie powiedział od razu, ale wi-
działa po jego oczach, że on już wie.
Niepokój narastał.

– Nie straszył, ale też nie pocie-
szał. Kazał mi się zapisać na mam-
mografię. Wolny termin wypadał w
marcu 2020 roku. To był żart. Po-
szłam prywatnie i w marcu to ja już
byłam po dwóch operacjach.

Instytut Onkologii w Gliwicach
zrobił jej mammografię, potem
biopsję i na początku listopada
postawił diagnozę. Guz hormonoza-
leżny. Osiem centymetrów.

– Kaplica. Przeżegnać się i
pożegnać ze światem. To miałam w
głowie. Wiedziałam, że umrę, że to
koniec. Poryczałam się wtedy
pierwszy i ostatni raz przy ludziach.
Później wolałam wylewać żale w
samotności sypialni.

Sylwia uważa, że miała ogromne
szczęście, bo trafiła na świetnego
lekarza, który był jednocześnie jej
psychologiem i onkologiem.

– Od razu mi powiedział: «Wie
pani, co teraz musi pani zrobić?
Pani musi tak nastawić głowę, żeby
głowa myślała pozytywnie». A ja
sobie myślałam, że co on mi za
głupoty gada, skoro ja zaraz umrę?
Jakie pozytywnie?

Lekarz spokojnie tłumaczył dalej,
że jeśli ona będzie w dobrym stanie
psychicznym, to jej organizm też
dobrze przyjmie leczenie. Powie-
dział, że przyda jej się wsparcie.
Sylwia nie chciała zbytnio an-
gażować męża, gdyż gorzej od niej
znosił diagnozę.

– Jeślibym widziała, że on płacze,
to pewnie też bym ryczała, ale le-
karz był nieugięty i kazał mi przyje-
chać z Bartkiem na kolejną wizytę.
Tak też zrobiłam. Lekarz wziął
męża na rozmowę. Kazał mu się
ogarnąć. Zapewnił, że gdyby miał
wybór, na jakiego raka zachorować,

Jak zostałam Amazonką?

wybrałby raka piersi. Pomogło –
opowiada Sylwia.

Pod ostrzem noża
W mitologii greckiej Amazonki

były niezwykle silnymi i nieza-
leżnymi kobietami, które ponoć
miały ucinać sobie jedną z piersi,
aby lepiej strzelać z łuku. Poza ro-
dziną i znajomymi 36-latka mogła
liczyć właśnie na Amazonki – w ich
nieco uwspółcześnionej odsłonie.
Grupa, która powstała na Faceboo-
ku stała się źródłem informacji i
wsparcia, bo jak mówi Sylwia: „są
rzeczy, których lekarz nie powie,
rady, do których dojście zajęłoby
zbyt dużo czasu”.

– Najgorsze posty to takie, z któ-
rych dowiadujesz się, że ktoś umarł.
A umiera nas sporo. Ja mam tak, że
potrafię wyczuć, że ktoś zaraz
umrze, chociażby po tym, że ktoś
się przestaje udzielać w komenta-
rzach albo autentycznie marnieje w
oczach, zmienia styl pisania. I
wiesz… To ciągnie w dół – dopo-
wiada.

Każda z Amazonek ma takie
same schematy postępowania: wy-
parcie, pogodzenie się z losem i w
końcu nadchodzi moment, kiedy
próbuje się wycisnąć z życia, co się
da.

– Ta choroba to jeden wielki rol-
lercoaster. Najpierw się załamałam,
bo rak. Później wpadłam w euforię,
jak się okazało, że jest hormonoza-
leżny i wystarczy operacja i anty-
hormony przez 10 lat i po kłopocie.
Ha! A potem mi powiedzieli, że
mam przerzuty do węzłów chłon-
nych i że «niestety, musimy pani

podać profilaktycznie chemię» –
przyznaje kobieta.

Zanim podano jej chemię,
zdążyła wylądować na stole opera-
cyjnym już dwa razy. Za pierwszym
wycięto jej lewą pierś, a za drugim
węzły chłonne. Na początku czerw-
ca 2020 roku wszyto jej port naczy-
niowy. Port okazał się przywilejem,
gdyż oferuje się go nie w każdym
szpitalu i nie każdej pacjentce.

– Ta mała rurka jest bardzo droga,
ale i bardzo przydatna. Gdyby nie
ona, miałabym popalone żyły – Syl-
wia przyznaje z wdzięcznością.

Chemia zabija nie tylko raka, ale
i zdrowe komórki. Utrata włosów i
niewyobrażalne zmęczenie. Do tego
dochodzi ogromne obciążenie psy-
chiczne.

– Kilka dni po chemii i byłam w
stanie stanąć na nogi, kiedy inne
dziewczyny potrafiły leżeć nawet
po 2-3 tygodnie. Myślę, że tak się
zatraciły w cierpieniu, że na nic in-
nego nie miały siły. Też miałam
swoje momenty słabości czy frust-
racje. Też leżałam w łóżku, przekli-
nając swoje ciało, które nie potra-
fiło dojść do toalety, ale walczyłam
dalej.

Sylwia do tej pory woli pokazy-
wać, że nawet z chorobą da się żyć
w miarę normalnie. „Kopniakiem”

potrzebnym do tego, żeby prze-
stała się nad sobą użalać, była dru-
ga chemia, a raczej to, co się
działo przed nią. W drzwiach In-
stytutu minęła się z pewną rodziną.
Starszy mężczyzna prowadził
ogromny wózek z torbami pod-
różnymi, a za nim szedł malutki
chłopczyk, na oko młodszy od
synka Sylwii. Miał może cztery
lata i port wszyty w tym samym
miejscu, co Sylwia. „Dziewczyno
opanuj się”, „Jak ty możesz się
użalać nad sobą, jak takie małe
dzieci chorują?” – wołał we-
wnętrzny krytyk w jej głowie.

Śmierci mówimy„nie dziś”
– Wszyscy albo się śmieją, albo

nie dowierzają, kiedy mówię, że
wtorki z chemią były dla mnie
wspaniałe. Stały się odskocznią.
Mogłam się pomalować, założyć
którąś z peruk. Nieraz mnie lekarki
tam nie poznawały. Dopiero pó-
źniej. Po tym, jak pokazałam łysinę
i się do nich odzywałam – wspomi-
na ze śmiechem.

Cały Instytut był poświęcony on-
kologii, więc Sylwia nie czuła na
sobie wścibskich, współczujących
spojrzeń.

– Każdemu się wydaje, że pacjent
onkologiczny to blady szkielet. Nic

bardziej mylnego. Przy czerwonej
chemii trzymałam wagę. Przy białej
przytyłam 22 kg. Głównie od stery-
dów. Na szczęście nie wymioto-
wałam. Miałam świetnie dobrane
leki.

Pierwszą chemię podali jej 2
czerwca, ostatnią 27 listopada rok
później. Potem przyszedł czas na
radioterapię.

– 25 dni. Dzień w dzień prócz
weekendów. Ta sama godzina.
Leżałam nieruchomo, gdy mnie
naświetlano, a życie powoli wracało
do normy – opowiada Sylwia.

Zarówno chemia, jak i radiotera-
pia dopiero z niej wychodzą. Jej
układ odpornościowy zawodzi na
każdym kroku. We wrześniu 2021
roku miała mieć wymianę implantu
czasowego, który został jej
założony podmięśniowo (tuż po
wycięciu lewej piersi dwa lata
wcześniej). Swoją drogą, bolało jak
cholera. Sylwia zdecydowała się też
na wycięcie drugiej piersi „żeby nie
kusić losu”, ale terminy obu zabie-
gów zostały przeniesione najpierw
na grudzień, a później na wiosnę
br., bo kobieta cały czas jest prze-
ziębiona.

– Rząd ma gdzieś, że mam
większą szansę ponownego zacho-
rowania na raka niż osoba, która go
nie miała. Operacja jest nierefundo-
wana. Musiałam radzić sobie sama.
Nie chciałam żyć w strachu. Jestem
wdzięczna za każdą wpłatę. W nie-
cały miesiąc zebraliśmy około 26
tys. złotych.

Sekunda po sekundzie
Pomimo młodego wieku Sylwia

tkwi w sztucznie wywołanej meno-
pauzie. Z kolei przez nią nabawiła
się osteoporozy. Do tego dochodzą
niebezpieczne skoki ciśnienia.
Przeciętne wynosi średnio 120/80.
Sylwia potrafi mieć 232/86 przy
zwykłym wstaniu z łóżka. Przynaj-
mniej wie jak sobie z nim radzić.
Tabletka pod język. Hydroksyzyna.
Czasami musi zadzwonić po pogo-
towie. Potem przesypia cały dzień,
bo jest tak naszprycowana lekami.
Ale żyje. Z dnia na dzień. Sylwia
chciałaby mieć kolejne dziecko, ale
ciąża to hormony, a jej guz jest hor-
monozależny. W przypadku adopcji
najważniejszym kryterium jest
zdrowie rodziców. Sylwia chociaż
pozbyła się nowotworu, nadal może
mieć (odpukać!) przerzut. Żadna
choroba nie wybiera. Kobieta z
doświadczenia wie, że w przypadku
raka nie ma reguły. Możesz mieć
kredyt, dom i dzieci, możesz stu-
diować, dbać o zdrowie, pracować
czy podbijać świat. To nie ma zna-
czenia. Amazonki na Facebooku
powtarzały Sylwii „żyj chwilą” i
kobieta przyznaje, że brzmiało to
cholernie głupio. Teraz rozumie tę
prostą mądrość i przekazuje ją da-
lej.

Katarzyna RACHWALSKA

Każdemu się wydaje, że pacjent onkologiczny
to blady szkielet. Nic bardziej mylnego. Przy
czerwonej chemii trzymałam wagę. Przy białej
przytyłam 22 kg. Głównie od sterydów. Na

szczęście nie wymiotowałam. Miałam świetnie dobrane
leki.
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tymek to dwu i półmie-
sięczny niemowlak cho-

rujący na śmiertelną cho-
robę – rdzeniowy zanik
mięśni (sMA). W Polsce

osób mających sMA jest
zaledwie 1000, a lek, któ-

ry zatrzymuje chorobę
kosztuje 9,5 miliona zł.

Aby ratować życie i zdro-
wie tymka – rodzina,
przyjaciele i całkiem

obcy ludzie – poruszyli
niebo i ziemię.

Gdy patrzę na uzbieraną
kwotę, wydaje mi się
ogromna. Dla nas milion

był czymś niemożliwym, a za
niedługo uzbieramy już drugi. Nie-
mniej przy tej całej kwocie, czyli 9,5
miliona złotych, ciągle mamy oba-
wę, że zbiórka stanie, a z nią serce
naszego synka – mówi Weronika
Kamińska, mama Tymka.

Rdzeniowy zanik mięśni jest
rzadką chorobą genetyczną. Naj-
częściej dotyczy niemowląt i dzieci
– dotknięte tą chorobą mięśnie zani-
kają, a chorzy przestają ruszać no-
gami, rączkami i główką, czego
konsekwencją jest utrata oddechu.
Pierwsze objawy pojawiają się na-
gle, a stan chorego pogarsza się z
tygodnia na tydzień. Jak mówi
mama Tymka, jej rodzina miała
szczęście w nieszczęściu.

– Przed narodzinami Tymka w
Wielkopolsce badanie przesiewowe
na SMA zostało zrefundowane.
Dzięki temu u naszego synka wy-
kryto tę chorobę. Tymek już w 15-
nastej dobie swojego życia dostał
lek spowalniający, więc w tym mo-
mencie nie ma jeszcze objawów,
które mają inne dzieci, u których
SMA wykryto znacznie później –
tłumaczy.

Chwili, w której dowiedziała się
o śmiertelnej chorobie swojego
dziecka, nigdy nie zapomni. Nie-
moc, cisza i przede wszystkim
strach – takie uczucia towarzyszyły
obojgu rodzicom chłopca. W głowie
widzieli same czarne scenariusze,
chociaż wtedy jeszcze nie do końca
wiedzieli, czym tak właściwie jest
SMA i jak z nim walczyć.

– Gdy usłyszeliśmy „rdzeniowy
zanik mięśni”, nie wiedzieliśmy, co
o tym myśleć. Po pierwsze nic nie
wiedzieliśmy o tej chorobie, a sama
nazwa wskazuje na zanik mięśni, na
jakąś niepełnosprawność. W głowie
widzi się obrazy takich dzieci. Ta
informacja była wstrząsająca i
zmieniła nasze życie. Od tego mo-
mentu już nic nie było takie samo –
wyznaje mama Tymka.

Dla państwa Kamińskich naj-
ważniejsze są obecnie dzieci – Ty-
mek i jego trzy letnia siostra Gabry-
sia. W życiu rodziny Tymka jest
niestety wiele trudności. Muszą się
oni zmagać nie tylko z SMA, ale
także z chorobą mamy chłopca. U

pani Weroniki podczas ciąży wy-
kryto raka szyjki macicy. Obecnie
jest pod stałą kontrolą specjalistów
– ginekologów i onkologów, a także
czeka na wyniki, które o wszystkim
zadecydują.

– Gdy wykryto u mnie nowotwór
byłam w ciąży i lekarze nic nie

mogli z tym zrobić. Zrobiono mi
badania, wyszedł pewien stopień
nowotworu. Po czterech miesiącach
powtórzono biopsję i mój stan po-
gorszył się o dwa stopnie. Po uro-
dzeniu Tymka miałam zrobioną ko-
lejną biopsję i czekam na jej wyni-
ki. Aktualnie nie wiem, czy choroba

O życiu wartym 9,5 miliona zł

RodziceTymka pomimo spotykających ich
trudności są niezwykle silni i optymistyczni.
Jak sami mówią muszą mieć nadzieję, bo cho-

dzi o życie i zdrowie ich syna – robią to wszystko dla niego.
Ich historia poruszyła nie tylko lokalną społeczność.

Państwo Kamińscy potrzebują naszej pomocy, aby uratować swojego synka

Tymek cierpi na rzadką chorobę – na lek dla chłopca brakuje 7,� mln zł

postępuje, czy zatrzymała się – wy-
znaje pani Weronika.

Teraz gdy zbiórka nabrała rozpę-
du i rozgłosu, cała rodzina jest w
ciągłym biegu, wiecznie osobno.
Całymi dniami odbierają telefony,
odpowiadają na maile, rozwożą
puszki i udzielają wywiadów.
Wszyscy wykazują ogromne zaan-
gażowanie, bo cel jest jeden –
uzbierać 9,5 milionów złotych dla
Tymka.

– Kiedyś było tak, że pisaliśmy
do siebie „cześć, co słychać?”, teraz
już tego nie robimy. Wszystkie wia-
domości, jakimi się wymieniamy,
dotyczą Tymka. Jest tyle organiza-
cji, tyle spraw do dopięcia. Musimy
ciągle gdzieś jechać i sprawdzać,
chociażby to, czy wszędzie są pusz-
ki, do których zbieramy pieniądze.
Mamy tyle rzeczy do zorganizowa-
nia, tego jest naprawdę wiele. Ja na
przykład jestem każdej doby przez
około 20 godzin przy telefonie.
Przy dobrych wiatrach pozostałe
cztery godziny poświęcam na sen –
mówi pani Weronika.

Rodzice Tymka pomimo spoty-
kających ich trudności są niezwykle
silni i pozytywni. Jak sami mówią
muszą mieć nadzieję, bo chodzi o
życie i zdrowie ich syna – robią to
wszystko dla niego. Ich historia po-
ruszyła nie tylko lokalną społeczno-
ść. Pani Weronika nie wierzyła, że
uda im się zebrać tyle pieniędzy –
do tej pory przekazano im już jed-
nak 2 miliony złotych.

– Nie zdawaliśmy sobie sprawy,
jakich ludzi mamy wokół siebie.
Bardzo dużo życzliwych osób jest
wokół nas. Ludzie zgłaszają się z
całego kraju i świata, mamy pomoc
zarówno z Podkarpacia, jak i ze
Szwajcarii – rodzice Tymka ze
wzruszeniem opowiadają o hojności
i dobru, które ich spotyka.

Dla Tymka każda złotówka jest
na wagę złota. Z tego powodu ro-
dzina i przyjaciele państwa Ka-
mińskich organizują różne akcję
charytatywne. Oprócz nich na stro-
nie siepomaga.pl istnieje zbiórka,
która ma pomóc niemowlakowi i
jego rodzicom uzbierać potrzebną
sumę. W wielu okolicznych skle-
pach możemy znaleźć też puszki.

– To wszystko jest z inicjatywy
ludzi. My też wychodzimy ze
swoimi pomysłami i akcjami. Bab-
cia Tymka ostatnio pod kościołem
zorganizowała sprzedaż ciast.
Moje koleżanki zorganizowały
sesje zdjęciowe dla rodzin, z któ-
rych cały zebrany dochód został
przekazany nam. Same wszystko
wymyśliły i zorganizowały. Od-
było się również morsowanie dla
Tymka, czy nawet Sylwester, z
którego dochód również został
przeznaczony na lek – dopowiada
mama chłopca.

Tymek nie może ważyć więcej
niż 13 kilogramów, aby można było
podać mu lek, który zatrzyma cho-
robę. W momencie pisania tego tek-
stu zostało niecałe 7,5 miliona
złotych do końca zbiórki – tyle i aż
tyle.

– Liczę na to, że uzbieramy po-
trzebną sumę. Mam nadzieję, że lu-
dzie będą się angażować tak, jak do
tej pory, bo wspaniale się angażują i
jestem im po prostu za to wszystko
wdzięczna. Mam również nadzieję,
że te osoby w żaden sposób się nie
wypalili ani nie wypalą i będą nam
nadal pomagać – sami zwyczajnie
nie damy rady – mówi pani Weroni-
ka.

Rodzinę Tymka można wesprzeć
m.in. biorąc udział w zbiórce, którą
znajdziecie pod adresem: www.sie-
pomaga.pl/tymek-kaminski.

Julia REMISZ
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Na finiszu ubiegłego
roku Zbigniew Ziobro na-
dal walczył o suwerenno-

ść Polski. tym razem na
celowniku Ministra spra-

wiedliwości znalazł się
tzw. mechanizm warun-

kowości. skierował on
wniosek do trybunału

Konstytucyjnego o
stwierdzenie niekonsty-

tucyjności tego roz-
wiązania, które rok temu

zaakceptował sam pre-
mier Morawiecki. O co

tym razem chodzi proku-
ratorowi generalnemu i

jak w tej perspektywie
kształtuje się jego pozy-
cja w koalicji rządzącej?

Podczas zorganizowanej przez
Ministerstwo Sprawiedli-
wości konferencji prasowej

minister Ziobro do spółki ze swoimi
giermkami Sebastianem Kaletą oraz
Marcinem Warchołem urzekli nas
opowieścią o niepraworządnej i auto-
rytarnej Unii Europejskiej. Po pod-
kreśleniu, że to w zasadzie Niemcy
forsują pomysł mechanizmu wiążące-
go środki unijne z kwestią prawo-
rządności oraz że szczegółowo go
przeanalizowano, szef Ministerstwa
Sprawiedliwości powiedział, że nie
ma najmniejszych wątpliwości, że
„jest to rozwiązanie w sposób jaskra-
wy sprzeczne z polską konstytucją”.
Argumentacje całej trójki można w za-
sadzie podsumować stwierdzeniem,
że Unia Europejska pozatraktatowo
rozszerzyła swoje uprawnienia. Bar-
dzo ciekawa w tym kontekście była
wypowiedź Marcina Warchoła.
Posłużył się on dokładnie tą samą ana-

logią, co kiedyś Margaret Thatcher od-
nośnie budżetu państwa, ponieważ
stwierdził, że: „Unia Europejska nie
ma własnych kompetencji, to państwa
członkowskie są dawcami i gestorami
kompetencji przyznanych UE”.

No dobrze, ale jak to się stało, że
Zbigniew Ziobro posiada tak wielką
władzę? W tym celu musimy cofnąć
się o kilka lat. Otóż na początku
było ich trzech: Jarosław Kaczyń-
ski, Jarosław Gowin oraz Zbigniew

Smog to problem znany
ludzkości od XIX wieku.
Nazwa, stworzona z

połączenia słów „fog” i „smoke”,
trafnie oddaje naturę tego zjawiska.
Już w czasach wiktoriańskich Lon-
dyn spowijała gęsta, toksyczna
mgła, znana jako „pea soup fog”.
Apogeum zanieczyszczenia przy-
padło na rok 1952, kiedy tzw. wiel-
ki smog londyński zabił w krótkim
czasie czterech dni kilkanaście ty-
sięcy osób. Współcześnie, smog

trapi przede wszystkim miasta w
krajach rozwijających się, takich
jak Chiny, Indie czy Meksyk. Nie-
stety, w tym niechlubnym gronie
należy umieścić również Polskę.
Oddychamy fatalnym powietrzem –
to wiemy i czujemy. Dlaczego tak
jest? Jak wpływa na nasze zdrowie
to, że mamy najgorsze powietrze w
Europie?

Niebezpieczne drobinki
Wyróżnia się dwa rodzaje smo-

gu. Pierwszy – tzw. londyński, wy-
stępuje najczęściej w sezonie

grzewczym. Jego powstanie wiąże
się ze spalaniem węgla i zjawi-
skiem inwersji temperatur. Ten ro-
dzaj smogu charakteryzuje się nie-
bezpiecznie wysokim stężeniem
pyłów i opadającej sadzy oraz roz-
maitych tlenków: węgla, siarki,
azotu. Drugi typ to smog „Los An-
geles”, znany także jako fotoche-
miczny. Pojawia się latem, zwłasz-
cza w regionach o ciepłym klima-
cie. Tworzą go gazy pochodzące
przede wszystkim z transportu
lądowego, stąd jego powszechność
w miastach tak zdominowanych

przez samochody jak Los Angeles.
Dokucza również mieszkańcom
polskich metropolii, mamy bo-
wiem jeden z najwyższych wskaź-
ników zmotoryzowania społeczeń-
stwa na świecie. Najpoważnie-
jszym zagrożeniem, jakie niesie ze
sobą smog, są pyły zawieszone –
PM2.5 oraz PM10. Liczby ozna-
czają maksymalną średnicę drobi-
nek w mikrometrach. Im mniejsze,
tym bardziej niebezpieczne. Przed-
ostają się do krwioobiegu, a nawet
do mózgu, osadzają się w płucach,
sprawiając, że po pewnym czasie
wyglądają jak u nałogowego pala-
cza. Nie chronią przed nimi papie-
rowe maseczki ani szaliki. Zwięk-
szają ryzyko powstania chorób
układu oddechowego takich jak
astma i pylica, układu krwionośne-
go (miażdżyca), nowotworów, za-
grażają kobietom w ciąży. Wdy-
chając pyły trujemy się między in-
nymi rtęcią, niklem, kadmem, arse-
nem, rozmaitymi metalami ciężki-
mi oraz sadzą.

Kraina smogiem przykryta
W połowie zeszłego miesiąca

gęsty, dokuczliwy smog spowił
znaczną część Polski. 15 grudnia
ubiegłego roku, zgodnie z bada-
niem firmy IQAir, Kraków był naj-
bardziej zatrutym miastem świata,
wyprzedzając takie molochy jak
Pekin, Delhi czy Lahaur w Paki-
stanie. W czołówce znalazły się
również Wrocław, Warszawa i
Poznań. Polskie miasta regularnie
okupują zestawienia najbardziej
zanieczyszczonych miejscowości
świata. Paradoksalnie są to często
niewielkie ośrodki uzdrowiskowe,
położone w kotlinach południa.
Żywiec, Nowy Sącz, Nowy Targ,
Goczałkowice-Zdrój, Zakopane.
Pobyt w miejscach, które ludzie
uznają za prozdrowotne, może się
okazać szkodliwy. Wzrost świado-
mości problemu smogu spopulary-
zował witryny i aplikacje, na
bieżąco monitorujące poziom za-
nieczyszczenia. Jedną z najpopu-
larniejszych jest wspomniane

szarość przykrywająca horyzont.„Gryzące”powietrze powodujące kaszel, zmęcze-
nie, pieczenie oczu. siwy dym unoszący się z kominów domów. Każdy oddech w ta-

kich warunkach jest niebezpieczny. Przed tym cichym zabójcą nie sposób uciec. to-
warzyszy nam szczególnie zimą i w wielkim mieście, i na wsi, gdzie wielu bezkarnie

pali śmieci w piecu. to smog.

Ziobro. Co prawda nie płynęła w
nich jedna krew, ale jeden przy-
świecał im cel – Polska sercem Eu-
ropy. Polski Triumwirat zawiązał
się jeszcze przed wyborami parla-
mentarnymi w 2015 roku. Jak
dobrze wiemy, karty wtedy rozda-
wał prezes Kaczyński i nie było to
związane z charyzmą, lecz prostą
matematyką sejmową. Sytuacja
znacząco zmieniła się po wyborach
w 2019 roku, kiedy to Zbigniew
Ziobro i Jarosław Gowin powięk-

szyli liczbę swoich parlamentarzys-
tów i powoli zaczęli się sprzeciwiać
woli prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości. W ten sposób docieramy do
połowy roku 2021, odejścia Gowina
ze Zjednoczonej Prawicy i rozpadu
Triumwiratu. Od tego momentu
możemy mówić o gwiezdno-wojen-
nej „zasadzie dwóch” w koalicji
rządzącej i jeszcze większym
wzroście znaczenia ziobrystów.

Sytuację tą można w pewnym
sensie przyrównać do brytyjskiej
sceny politycznej sprzed paru lat.
Mieliśmy wtedy do czynienia z
względnie umiarkowaną Partią
Konserwatywną i ciągnącą ją silnie
w stronę eurosceptycyzmu Partią
Niepodległości Zjednoczonego
Królestwa. W pewnym uproszcze-
niu jest tak teraz w Polsce. Mamy
umiarkowane Prawo i Sprawiedli-
wość, a nasz Nigel Farage razem ze
swoją Solidarną Polską nakierowuje
swojego dojrzalszego kolegę na
skrajny dyskurs antyunijny. Dodać
do tego należy jeszcze jednak jeden
problem. Prawo i Sprawiedliwość i
ziobryści są razem w koalicji, a To-
rysi z Faragem nigdy nie byli. W
perspektywie tego, że Solidarna
Polska pozwala sobie na coraz wię-
cej, jest to znacząca trudność, bo
ukazuje Prawo i Sprawiedliwość
jako osłabiającego się koalicjanta.

Wobec takiej sytuacji widzę trzy
rozwiązania dla Prawa i Sprawiedli-
wości. Po pierwsze, partia może
spróbować rozpisać przedterminowe
wybory, pójść do nich samodzielnie i
zobaczyć, co się stanie. Po drugie,
istnieje możliwość próby „zniszcze-
nia” Solidarnej Polski i przejęcia jej
parlamentarzystów, co jednak
uważam za wątpliwe. Pozostaje jesz-
cze opcja czekania do końca kadencji
parlamentu. Czego by Prawo i Spra-
wiedliwość nie zrobiło, jedno wiemy
na pewno – pomimo znaczącej prze-
wagi nad ziobrystami, stąpa teraz po
bardzo kruchym lodzie.

Adam BRATKA

Zbigniew Ziobro to polski Nigel Farage?

To powietrze nas zabija

Jaki kraj taki Farage

Mamy umiarkowane Prawo i Sprawiedliwość,
a nasz Nigel Farage razem ze swoją Solidarną
Polską nakierowuje swojego dojrzalszego ko-

legę na skrajny dyskurs antyunijny.
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„IQAir”, tworzące codzienny ran-
king jakości powietrza w miastach
oraz ukazujące rozkład skażenia na
mapie. Podobne funkcje oferuje
strona Airly, gdzie można śledzić
aktualne pomiary z setek stacji ba-
dawczych.

Smog i Covid – zabójcza kombinacja
„European Heart Journal” podaje,

że zanieczyszczenie środowiska od-
powiada za blisko dziewięć milio-
nów zgonów w ciągu roku. W Pol-
sce smog zabija rocznie od 45 do
100 tysięcy osób. Oszacowano, że
na skutek smogu, przykładowo
mieszkańcy Krakowa, średnio żyją
krócej o 43 miesiące. Szczególnie
teraz, zimą, jesteśmy czarną, to-
ksyczną plamą na mapie Europy.
Niedawne badania naukowców do-
szukują się wpływu smogu na prze-
bieg choroby Covid-19. Opubliko-
wane w czasopiśmie „Cardiovascu-
lar research” dane pokazują korela-
cję pomiędzy liczbą zgonów wy-
wołanych przez wirusa a poziomem

zanieczyszczenia powietrza. Z ma-
teriałów wynika, że gdyby nie smog
i jego niszczycielskie oddziaływa-
nie na nasze organizmy, liczba ofiar

koronawirusa w Polsce mogłaby
być mniejsza aż o 28%. Smog ma
także wpływ na występowanie po-
wikłań pocovidowych. Obecność

pyłów zawieszonych w powietrzu
ułatwia transmisję wirusa, spra-
wiając, że jego cząsteczki unoszą
się dłużej. Długotrwałe narażenie

na zanieczyszczenie obniża odpor-
ność, co dodatkowo naraża nas na
ciężkie przebycie Covid-19. Trudne
zadanie walki ze smogiem spada
przede wszystkim na samorządy,
które wdrażają programy wymiany
starych pieców – tzw. kopciuchów.
W przypadku dużych aglomeracji
kłopotem są zanieczyszczenia
napływające nad miasto, z ościen-
nych, podmiejskich gmin. Aby sku-
tecznie rozwiązać ten problem, po-
trzeba działań systemowych – a te
już podjęte, jak dotąd, są niewystar-
czające.

Jak chronić się przed smogiem?
Przede wszystkim monitorować za-
grożenie w dostępnych źródłach.
W dni, kiedy zanieczyszczenie jest
nasilone, należy zminimalizować
aktywność fizyczną na dworze i
unikać wietrzenia pokoi. Warto
również zaopatrzyć się w specjalis-
tyczne maseczki z filtrem oraz
oczyszczacze powietrza do po-
mieszczeń.

Kacper ZIELENIAK
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1� grudnia 2021 roku Kraków miał najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie

na weto. Po drodze Kukiza nazwa-
no planktonem politycznym i
zdrajcą za to, że zagłosował „zgod-
nie ze swoim sumieniem”. Potem
nadeszła jesień, Nowy Ład i infla-
cja, i na trzy miesiące sprawa zos-
tała zamrożona. I nagle przyszła od-

wilż. I Polacy znowu wyszli na uli-
ce. Grudniowe demonstracje odbyły
się w około 100 miejscowościach.

– To jest ważniejsze niż pierogi i
inne święta – powiedział jeden z
protestujących w materiale dla
„Polsat News”. I choć to odważna

W połowie grudnie Pola-
cy po raz kolejny wyszli

na ulice. Największa de-
monstracja z udziałem

Donalda tuska odbyła się
przed Pałacem Prezyden-

ckim w Warszawie.
Wszystko za sprawą przy-

jęcia przez sejm
(nie)sławnej ustawy„lex

tVN”. Apele do prezyden-
ta płynęły z całego kraju i

z zagranicy. Andrzej
Duda podzielił zdanie

większości Polaków i za-
wetował nowelizację. czy

decyzja prezydenta
oznacza koniec proble-
mów związanych z wol-

nością mediów w naszym
kraju?

Dla niewtajemniczonych lex
TVN to nic innego jak no-
welizacja ustawy o radio-

fonii i telewizji, która swoim istnie-
niem zagraża wszelkim wartościom,
w tym wolności słowa i pluralizmu
medialnego, które dla Polski powin-
ny być szczególnie ważne, jeśli i nie
najważniejsze. No, chyba że marzy
się nam kraj autorytarny, w którym
jedyne co władza ma nam do zaofe-
rowania, to przysłowiowy krzyżyk
na drogę.

Nad tymi kwestiami debatowano
jeszcze w sierpniu 2021 roku. PiS
argumentował swoje stanowisko
obawą przed tym, że polskie media
byłyby kupowane przez firmy z nie-
demokratycznych krajów np. z Ros-
ji czy Chin. Argumenty te zalała
fala krytyki ze strony USA i Unii
Europejskiej. Opozycja pokładała
nadzieje w prezydencie. Naciskano

teza, to warto się zastanowić czy
aby nie przypadkiem prawdziwa.

Do absurdu w wykonaniu PiS-u
doszło 17 grudnia. Komisja Kultury
i Środków Przekazu zwołała nie-
spodziewane posiedzenie. Niespo-
dziewane, bo opozycja dowiedziała
się o nim na kilkanaście minut
przed jego rozpoczęciem i to z
SMS-a. Debatowano, debatowano,
aż w końcu Sejm odrzucił senackie
weto dla projektu lex TVN i w nie-
małym pośpiechu projekt trafił na
biurko prezydenta, który mógł go
podpisać, zawetować lub skierować
do Trybunału Konstytucyjnego. A
po co był ten cały pośpiech? Może
władzy zależało na skupieniu uwagi

Polaków na czymś innym niż na za-
bójczej drożyźnie w sklepach. Ha!
To się pewnie rządzący zaskoczyli,
bo Polacy nadal dostrzegają, że
portfele są coraz lżejsze. Śmiechom
nie było końca, gdy się okazało, że
rzekome głosy dochodzące ze stro-
ny członków PiS-u o zamrożeniu, a
nawet i wyrzuceniu lex TVN do ko-
sza to nielogiczne mrzonki, bo jaki
byłby sens w strzelaniu sobie w ko-
lano tuż przed metą, gwarantującą
autorytarne rządy? Żaden. Wolne
media są nie na rękę. Wolne media
budzą strach, a strach trzeba zdusić
w zarodku. Cóż, przynajmniej TVN
miał z tej całej afery jakiś pożytek.
Według analizy OKO.press zasięg
dyskusji na temat lex TVN w 2021
roku wyniósł aż dwa miliardy, co
wskazuje na to, że dyskusja na te-
mat tejże nowelizacji była warta aż
201 milionów złotych. Kolokwial-
nie mówiąc: hajs się zgadza i zasię-
gi porobione.

Kurtyna nie zapadła. Na scenę
wyszła nasza ulubiona głowa pań-
stwa, która chyba chciała udowod-
nić, że nie pociągają za nią żadne
sznureczki. Ku zdziwieniu wszyst-
kich prezydent powiedział „NIE”.
Czym spowodowane jest weto
Dudy? Czy mamy wierzyć, że istot-
ne jest dla niego przestrzeganie
konstytucji (i to nie tylko w sytua-
cjach wygodnych dla partii
rządzącej) oraz wola narodu? Czy
potraktował na poważnie niepokoje
związane z utratą wolnych mediów,
a co za tym idzie, pożegnaniem się
z wolnością słowa w Polsce? Prze-
mówienie, jakiego udzielił, było do-
syć wymowne i niejeden pewnie
wywnioskował z niego, że nie bez
powodu głośna sprawa Jakuba
Żulczyka została ostatnio umorzo-
na. Chociaż prezydenckie weto to
dobra wiadomość dla polskich me-
diów, to nie powinno uśpić czujnoś-
ci obywateli. Wolność w Polsce jest
nadal kwestią sporną.

Katarzyna RACHWALSKA

Wolne media budzą strach, a strach trzeba
zdusić w zarodku. Cóż, przynajmniejTVN miał
z tej całej afery jakiś pożytek.Według analizy

OKO.press zasięg dyskusji na temat lexTVN w 2021 roku wy-
niósł aż dwa miliardy, co wskazuje na to, że dyskusja na te-
mat tejże nowelizacji była warta aż 201 milionów złotych.

Długa droga w dół

Prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy radiofonii i telewizji

Źr
ód

ło
:K

ol
aż

w
ła

sn
y/

W
ik

im
ed

ia
Co

m
m

on
s



10 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Źr
ód

ło
:A

rc
hi

w
um

pr
yw

at
ne

An
iK

ow
al

cz
yk

Zawieranie międzynaro-
dowych przyjaźni, nauka

języków obcych oraz
mity związane z progra-

mem erasmus+. W roz-
mowie z Danielem Miroń-

czykiem−Leśniakiem,
Ania Kowalczyk – wice-

przewodnicząca esN
UAM Poznań, opowiada o
swoich doświadczeniach
z wymianami zagranicz-
nymi oraz pracy w uczel-

nianej organizacji.

Jak rozpoczęła się twoja przy-
goda z programem erasmus+?

− O programie dowiedziałam się
w klasie maturalnej od koleżanki,
która była na pierwszym roku stu-
diów. Moja znajoma była wtedy w
trakcie rekrutacji na Erasmusa. Ja
już wtedy wiedziałam, że będę stu-
diować filologię germańską, dlatego
od razu pojawiła się myśl o wyjeź-
dzie do Niemiec. Tym samym poje-
chałam na swoją pierwszą wymianę
właśnie do Freiburga.

czy każda chętna osoba może
wziąć udział w programie eras-
mus+?

− Erasmus głównie jest kojarzony
z długimi wymianami uczelniany-
mi, natomiast są to również wyjaz-
dy na praktyki, wyjazdy absolwen-
ckie, a także wymiany krótkotermi-
nowe, które mogą trwać do dziesię-
ciu dni. Jeśli chodzi o tę formę
Erasmusa, która interesuje znaczną
część studentów, czyli wymiany na
semestr lub cały rok akademicki, to
podstawą do wyjazdu jest przede
wszystkim ukończenie pierwszego
roku akademickiego oraz status stu-
denta.

Wśród studentów panuje prze-
konanie, że na wymiany zagra-
niczne mogą wyjechać wy-
łącznie wybitni studenci. czy
ten przesąd dotyczący naj-
wyższych stopni w nauce jest
dalej aktualny?

− Wydaje mi się, że jestem
dobrym przykładem obalającym ten
mit. Nigdy nie uważałam się za
lepszą od innych kolegów i ko-
leżanek, a udało mi się wyjechać
dosyć szybko na wymianę. Dodat-
kowo przed wyjazdem nie uczestni-
czyłam w konferencjach czy projek-
tach studenckich. W procesie rekru-
tacyjnym najważniejsze jest zare-
klamowanie swojej osoby. Zasady
naboru są różne w zależności od
uczelni, ale w moim przypadku list
motywacyjny, w którym opisy-

wałam swoje cele związane z kon-
kretnym wyjazdem, był kluczowy
w trakcie selekcji zgłoszeń. Oceny
oczywiście odgrywają swoją rolę w
rekrutacji. Każdy wydział ma
określone minimum, jakie trzeba
osiągnąć, natomiast wcześniej
wspomniany list motywacyjny jest
kluczem do sukcesu. Niektóre wy-
działy przeprowadzają również roz-
mowy z kandydatami, podczas któ-
rych uczelnia upewnia się, że pora-
dzimy sobie w trakcie pobytu za
granicą.

Z programu erasmus+ korzys-
tałaś już od 2018 roku. Jakie
emocje towarzyszyły ci przed
pierwszym wyjazdem?

− Przede wszystkim było to duże
podekscytowanie i komfort, ponie-
waż znałam dobrze język niemiecki
i wiedziałam, że będę w stanie po-
rozumiewać się na miejscu. Znam
studentów, którzy wyjeżdżają na
wymiany, nie znając języków ob-
cych – wtedy nie wszystko może iść
po naszej myśli. Z drugiej strony
pojawiał się niepokój i obawa przed
nieznanym. Chyba miałam takie

podejście jak większość osób wy-
jeżdżających samotnie na długą wy-
mianę za granicę. Wtedy zrozu-
miałam, że trzeba samodzielnie
załatwić dużo spraw przed wyjaz-
dem – m.in. wypełnienie wielu do-
kumentów i mentalne przestawienie
się na dorosłe życie za granicą, a
także załatwienie zakwaterowania
na czas pobytu. Dodatkowo, znając
odzew innych studentów, wiem, że
znaczna część aplikujących na wy-
mianę musi mierzyć się z niedoin-
formowaniem. Wielu moich znajo-
mych nie posiadało podstawowej
wiedzy, w jaki sposób i kiedy mogą

zapisać się na pierwszą turę rekruta-
cji. Oczywiście wydziały posiadają
na stronach internetowych zakładki
z aktualnościami dotyczącymi Eras-
musa, natomiast jest to często wie-
dza zbyt ogólna. Brakuje na wy-
działach informacji z pierwszej ręki
od studentów, którzy wrócili z wy-
miany w konkretnych krajach. Cho-
dzi mi o takie drobnostki, jak wie-
dza o tym, że jadąc do Włoch, trze-
ba zakupić inną wtyczkę do kontak-
tu czy wiedza o tym, jak szukać za-
kwaterowania. Dodatkowo więk-
szość studentów nie zdaje sobie
sprawy, że zagraniczne uczelnie

„Mamy wiele możliwości
na urozmaicenie swojego życia”

Ania Kowalczyk – wiceprzewodnicząca ESN UAM Poznań

Wielu studentów chce po prostu pomieszkać
przez jakiś czas za granicą i zobaczyć jak to
jest. Są też osoby, które wiążą swoją przyszłość

z konkretnym krajem, dlatego decydują się na udział w wy-
mianie. Na wszystkie wymiany składa się wiele czynników –
ludzie, których poznamy, a także miasto i nasze nastawie-
nie. Osobiście uważam, że nieważne, gdzie wyjedziemy,
każdy znajdzie coś dla siebie.

oferują kursy językowe przed roz-
poczęciem semestru. Taka wiedza
może zaoszczędzić dużo stresu już
na miejscu. Od tamtego czasu po-
wtarzam, że na Erasmusa najtrud-
niej jest wyjechać, potem jest już z
górki.

Dwukrotnie wyjeżdżałaś do
Niemiec – Mainz oraz Freiburg.
czy wyjazd do tego kraju może
być równie ekscytujący, co wy-
jazd tysiące kilometrów od Pol-
ski?

− To chyba zależy od danej oso-
by. Moim zdaniem wyjazd do same-
go Krakowa może być równie inte-
resujący, co wyjazd do Paryża. Wy-
jazd na Erasmusa zależy od tego,
jakie mamy priorytety. Wielu stu-
dentów chce po prostu pomieszkać
przez jakiś czas za granicą i zoba-
czyć jak to jest. Są też osoby, które
wiążą swoją przyszłość z konkret-
nym krajem, dlatego decydują się
na udział w wymianie. Na wszyst-
kie wymiany składa się wiele czyn-
ników – ludzie, których poznamy, a
także miasto i nasze nastawienie.
Osobiście uważam, że nieważne,
gdzie wyjedziemy, każdy znajdzie
coś dla siebie.

Jakiś czas temu wróciłaś z ko-
lejnej wymiany. tym razem
spędziłaś kilka miesięcy na
uczelni we Włoszech. Jak opi-
szesz ten czas i czym ta wy-
miana różniła się od pozos-
tałych?

− Przede wszystkim to była już
moja trzecia wymiana, dlatego
czułam się jak „erasmusowy dino-
zaur”. Takie doświadczenie było
bardzo pomocne, ponieważ mogłam
się skupić oprócz samej nauki na
strefie rozrywkowej, czyli pod-
różowaniu i poznawaniu Włoch.
Chciałam wykorzystać ten wyjazd
głównie pod względem rozwoju ję-
zyka. Jeśli chodzi o konkretne
różnice kulturowe i podejście
Włochów do życia, to zawsze dzi-
wił mnie widok ludzi pijących kawę
i jedzących rogale o siódmej rano
nazywających to śniadaniem. Do-
wiedziałam się również, że codzien-
nie jest godzinna przerwa, podczas
której zamyka się cała uczelnia i
wszyscy idą na stołówkę. To są niu-
anse, które nie przeszkadzają w
życiu codziennym, ale czasami dzi-
wią i bawią. Takich rzeczy jest bar-
dzo dużo, ale każdy kraj ma swoje
rytuały, które mogą szokować cu-
dzoziemców.

W trakcie studiów rozpoczęłaś
swoją przygodę z uniwersy-
tecką organizacją – erasmus
student Network. Obecnie jes-
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Wraz z pierwszym dniem
nowego – 2022 roku, te-

nisiści rozpoczęli kolejny
sezon zmagań na świato-
wych kortach. to już trze-

ci rok, w którym zawod-
nicy oraz wszyscy miłoś-

nicy tenisa muszą mie-
rzyć się nie tylko z

rywalami, ale przede
wszystkim z pandemią
koronawirusa. Jednak

czy w nowym sezonie na
tronie zasiądą młode

gwiazdy, a może„starzy
wyjadacze”nie pozwolą

im stanąć na szczycie i
nadal będą śrubować re-

kord wygranych w tur-
niejach wielkoszlemo-

wych?

W zeszłym roku Novak
Djokovic miał szansę
na zdobycie najpierw

Złotego, a potem Wielkiego Szlema.
Niestety, Serbowi nie udało się
osiągnąć żadnego z tych wyczynów.
Po łatwym wygraniu styczniowego
Australian Open, późniejszego Ro-
land Garros i Wimbledonu, Novak
przed wyjazdem do Tokio był na
najlepszej drodze, aby jako pierwszy
mężczyzna w historii wywalczyć
Złotego Szlema. Jednak niespodzie-
wanie nie udało mu się tego doko-
nać. Po powrocie z Japonii Serb miał
jeszcze szansę na Wielkiego Szlema,
niestety, w ostatnim wielkoszlemo-

wym turnieju lepszy okazał się Da-
niil Medvedev.

Nowy sezon, starzy mistrzowie
Fani tenisa zastanawiali się czy w

rozpoczętym niedawno sezonie No-
vak ponownie powalczy o Wielkie-
go Szlema. Obecnie wiemy już, że
nie będzie to możliwe, ponieważ te-
nisista nie zaszczepił się przeciwko
koronawirusowi. Nie zagra on w
Australian Open, a pod znakiem za-
pytania stoją jego pozostałe wystę-
py wielkoszlemowe.

Do gry po przerwie wraca Rafael
Nadal, który z powodu kontuzji
stopy przedwcześnie zakończył po-
przedni sezon. Hiszpan zdecydo-
wał się na taki krok, ponieważ z
bólem miał walczyć już od 2005
roku. Nadal do Australii przyjechał
jeszcze przed końcem roku, aby
móc w spokoju przygotowywać się
do turniejów rozgrywanych na An-
typodach. Niewątpliwie 20-krotny
zwycięzca imprez wielkoszlemo-
wych zamierza w tym roku powal-
czyć o zwycięstwo na swojej ulu-
bionej, ceglastej nawierzchni w Pa-
ryżu. Nadal „tanio skóry nie sprze-
da” również w pozostałych turnie-
jach.

Do zażartej walki dwóch wielkich
mistrzów mogą dołączyć tenisiści
młodego pokolenia. Alexander Zve-
rev po zdobyciu olimpijskiego złota
ma na pewno ochotę na pierwszą
wygraną w imprezie wielkoszlemo-
wej. Uskrzydlony wygraniem US
Open Medvedev również w nowym
sezonie będzie chciał udowodnić,
że należy do grona najlepszych gra-
czy na świecie.

Polacy w światowej czołówce

O kolejne tytuły walczyć będą
również polscy zawodnicy. Hubert

Hurkacz po występie w ATP Finals
na pewno nie zamierza zwalniać
tempa, tylko w każdym meczu bę-
dzie chciał pokazać, że w żadnym
turnieju nie należy o nim zapomi-
nać. Polak marzy również o popra-
wie swojej pozycji w najlepszej
dziesiątce światowego rankingu i
pokonywaniu rywali z wyżej rozsta-
wionymi numerami.

W kobiecym tenisie polscy kibice
mogą liczyć na dobre występy Igi
Świątek. Wielu chciałoby, aby Pol-
ka przypomniała sobie rok 2020, w
którym sięgnęła po wygraną w Ro-
land Garros. Świątek, podobnie jak
Hurkacz, liczy na podtrzymanie
dobrej passy i utrzymanie miejsca
w TOP10.

Powrót czy koniec kariery
Czy w Polsce kibice nadal będą

mogli pasjonować się rywalizacją
deblistów? Długo wyczekiwanej
operacji poddał się Łukasz Kubot.
Najlepszy polski tenisista w grze po-
dwójnej na początku roku przeszedł
zabieg kolana i najwcześniej na kort
powróci w marcu. Jednak dwukrotny
zwycięzca turniejów wielkoszlemo-
wych w deblu nie wyklucza również
zakończenia kariery. W końcu Kubot
ma już 39 lat, a od narodzin córki w
2020 roku jego życiowe priorytety
nieco się zmieniły.

Z Kubotem czy bez, kibice tenisa
na pewno nie będą narzekać na
nudę, ponieważ zapowiada się bar-
dzo wyrównany i nieprzewidywal-
ny sezon. W 2022 roku mogą poja-
wić się nowi mistrzowie, którzy
zmienią układ sił w światowym te-
nisie. Jednak równie prawdopodob-
ny jest scenariusz walki o naj-
ważniejsze laury starych i uty-
tułowani mistrzowie.

Julia JUREK

Sesja nocna – Australian Open 201�
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starzy mistrzowie
czy młode gwiazdy?

teś już jej wiceprzewodniczącą.
Mogłabyś opowiedzieć o swo-
ich obowiązkach?

− O tej organizacji dowiedziałam
się pierwszy raz będąc na wyjeździe
w Niemczech. To jest inicjatywa, do
której należą studenci z danych
miast oraz uczelni, którzy organi-
zują czas wolny dla przy-
jeżdżających zza granicy. W trakcie
mojej wymiany mogłam uczestni-
czyć w różnych wydarzeniach
współtworzonych przez te osoby i
bardzo mi się to spodobało. Po po-
wrocie z drugiej wymiany postano-
wiłam dołączyć do Erasmus Student
Network na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza. Rok później zos-
tałam wiceprzewodniczącą. Jestem
odpowiedzialna przede wszystkim
za dokumentację i tworzenie
uchwał. Od początku czułam misję
promowania Erasmusa wśród stu-
dentów. W zeszłym roku podczas
nauki zdalnej prowadziliśmy serię
webinarów, zachęcających do
uczestnictwa w programie. W na-
szej organizacji jest bardzo zróżni-
cowany przekrój studentów, dlatego
zachęcam wszystkich do angażowa-
nia się w działania ESN. Obecnie
pracujemy również nad poradni-
kiem dla studentów, którzy chcą

brać udział w wymianach. Ten pro-
jekt będzie oferować podstawową
wiedzę, której – tak jak wcześniej
mówiłam – brakuje na wielu wy-
działach.

Jak z perspektywy lat wymiany
zagraniczne wpłynęły na twoje
postrzeganie świata i rozwój
osobisty?

− Przede wszystkim zrozumiałam,
że mamy wiele możliwości na uroz-
maicenie swojego życia. Nie trzeba
siedzieć od rana do wieczora na
uczelni i nie robić nic poza tym. Jest
wiele organizacji i projektów two-
rzonych przez młodych ludzi. Do-
datkowo Erasmus pozwolił mi
ukształtować swoją wizję kariery za-
wodowej, a co najważniejsze, cały
czas rozwijałam umiejętności mięk-
kie. Doszkalanie języka, zawieranie
międzynarodowych znajomości,
poznawanie innych kultur – to jest
coś, czego mogłabym nie doświad-
czyć na taką skalę bez Erasmusa.

co oprócz samej nauki należy
do obowiązków studentów wy-
jeżdżających za granicę?

− Są pewne dokumenty, które
trzeba wypełnić przed samym wy-
jazdem oraz wybrać przedmioty na
uczelni, które będą w jakimś stop-
niu pokrywać się ze ścieżką w Pol-

sce. Do całej dokumentacji wchodzi
jeszcze kwestia dofinansowania na-
szego wyjazdu przez uczelnię, wte-
dy będziemy zobowiązani do wy-
znaczenia dokładnych terminów na-
szego pobytu za granicą. To może
brzmi skomplikowanie, natomiast
jest to kwestia kilku dni, aby całą
„papierologię” mieć za sobą. A jeśli
chodzi o obowiązki studentów już
na miejscu, to przede wszystkim na-
leży do nich zdanie semestru lub
roku i godne reprezentowanie
uczelni.

Jakie są najczęściej obierane
kierunki przez studentów w
programie erasmus+?

− Najczęściej są to ciepłe kraje –
Hiszpania, Portugalia i Włochy. Za
tymi krajami są Niemcy. Ciepłe kra-
je przyciągają studentów z całego
świata. Są to świetne bazy wypado-
we, jeśli chodzi o podróżowanie.
Wiadomo, w każdym kraju są mias-
ta i miasteczka, które warto zoba-
czyć. Warto pamiętać, że jako stu-
denci zza granicy mamy takie same
prawa jak inni studenci na danej
uczelni. To kwalifikuje nas do ko-
rzystania ze wszystkich benefitów.
Będąc na wymianie we Freiburgu,
miałam możliwość wyjechania na

tygodniowy wyjazd warsztatowy do
Francji. Jednak co jest najważnie-
jsze i często o tym mówię – wybór
miasta lub kraju nie powinien stać
ponad poradzeniem sobie na sa-
mych studiach. Jeśli np. uczelnia
hiszpańska nie oferuje zajęć w języ-
ku angielskim, a nasz hiszpański
ogranicza się do znajomości kilku
zdań, to nie porywajmy się z mo-
tyką na słońce. Wybierzmy wtedy
region lub inny kraj, który takie za-
jęcia nam oferuje.

Z perspektywy własnych doś-
wiadczeń, jak porównałabyś
poziom nauczania w Polsce i za
granicą?

− Moim zdaniem UAM ma zdecy-
dowanie wyższy poziom, jeśli cho-
dzi o naukę języków obcych. Mate-
riał jest przerabiany znacznie szyb-
ciej, samej praktyki językowej w
trakcie zajęć jest więcej. Kraje, w
których byłam, są w wielu aspektach
bardziej rozwinięte od Polski, czy to
gospodarczo czy technologicznie.
Fakt, widać to, kiedy już się tam jest
i z pewnością inne kierunki będą o
wiele bardziej rozbudowane niż w
Polsce. Natomiast w kwestiach, o
których wspomniałam nasza Alma
Mater zdecydowanie przoduje.

Rozmawiał
Daniel MIROŃCZYK-LEŚNIAK

Są pewne dokumenty, które trzeba wypełnić
przed samym wyjazdem oraz wybrać przed-
mioty na uczelni, które będą w jakimś stopniu

pokrywać się ze ścieżką w Polsce. Do całej dokumentacji
wchodzi jeszcze kwestia dofinansowania naszego wyjazdu
przez uczelnię, wtedy będziemy zobowiązani do wyznacze-
nia dokładnych terminów naszego pobytu za granicą.
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Kiedy Jeff Bezos zakładał
w 1994 roku jedną z

pierwszych księgarni in-
ternetowych, nikt nie

spodziewał się, że zaku-
py niestacjonarne

osiągną tak dużą popu-
larność. Dziś firma za-
trudnia ponad milion

osób na całym świecie,
które mają pracować po-

nad swoje siły, kiedy były
ceO odbywa podróż w

kosmos.

Amazon prowadzi najwięk-
szy na świecie sklep in-
ternetowy. Już w 2014

roku księgarnia Hachette oskarżyła
Amazon o popełnienie czynu nie-
uczciwej konkurencji. W 2018 roku
okazało się, że firma opłaca boty
internetowe, które miały pisać po-
zytywne opinie na temat warunków
pracy w zakładach. W 2019 roku w
magazynie Amazonu w Kalifornii
miał miejsce wyciek gazu. Mimo
tego że pracownicy mdleli i wy-
miotowali, brygadziści odmówili
ewakuacji budynku, a pracującym
w tamtym czasie oświadczono, że
wyjście z fabryki będzie traktowa-
ne jako czas wolny i zostanie odjęte
z pensji. W 2020 roku wyszło na
jaw, że zarząd Amazonu planował
kampanię, która miała oczernić ich
byłego pracownika, który zorgani-
zował strajk w magazynie w Staten
Island. W grudniu 2021 roku w halę
Amazonu w stanie Illinois uderzyło
tornado. Zginęło sześć osób. Z rela-
cji pracowników wynika, że nie
zostali oni poinformowani o nie-
bezpieczeństwie. Pracę przerwano
na kilka minut przed tragedią, co w
tych warunkach powinno stać się
znacznie wcześniej. Strażacy, któ-

rzy prowadzili akcję ratunkową,
nie wiedzieli, ilu osób poszukują,
gdyż Amazon nie był w stanie po-
dać, ile osób pracowało wtedy na
hali.

Nie lepiej jest w Polsce. We
wrześniu ubiegłego roku na hali w
podpoznańskich Sadach zmarł 49-
letni pracownik Amazonu. Dzień
przed śmiercią miał, według świad-
ka, poprosić przełożonego o kogoś
do pomocy, ponieważ nie mógł
sprostać narzuconemu tempu pracy,

jednak odmówiono mu tego. W
dniu śmierci poczuł się źle i miał
problemy ze złapaniem oddechu.
Przełożony, któremu zgłosił ten
fakt, miał kazać mu pójść do ratow-
nika medycznego, do którego pra-
cownik, który miał być już w bar-
dzo złym stanie, miał do pokonania
spory dystans. Na halę przybyła
Magda Malinowska, społeczna in-
spektorka pracy. Mimo tego że
miała prawo uczestniczyć w komisji
powypadkowej, Amazon miał jej

Klucz, z którego dotychczas
korzystali oscarowi entuz-
jaści celem przewidzenia

nominacji w kategorii „Najlepszy
Film” może nas w tym roku rozcza-
rować. NYFFC i LAFCA, stowarzy-
szenia krytyków filmowych z No-
wego Jorku i Los Angeles, które
główną nagrodę niemal za każdym
razem przyznają filmom nominowa-
nym później do „Najlepszego Fil-
mu”, nagrodziły bowiem w tym

roku „Drive My Car” – trzygodzin-
ny film drogi z Japonii. Chociaż
zwycięstwo „Parasite” sprzed
dwóch lata potwierdza, że Akademia
otwiera się na tytuły nieanglojęzycz-
ne, to trzeba jednocześnie pamiętać,
że tamten film był pełnym akcji
thrillerem, a nie celebracją japoń-
skich krajobrazów.

Na prowadzenie wysuwają się
przede wszystkim „Psie pazury”,
docenione przez krytyków z Chica-
go, Filadelfii, Dallas czy Fort
Worth. Opinie większości eksper-

tów wydają się wskazywać, że
utrzymywana do niedawna niechęć
Akademii do produkcji Netflixa zej-
dzie tu na dalszy plan i główna na-
groda gali po raz pierwszy powęd-
ruje do produkcji podpisanej „Net-
flix Original”. Ten rewizjonistyczny
western opowiadający o rywalizacji
dwóch braci i kulcie męskości wpi-
sanym w DNA Ameryki, może też
zdobyć więcej statuetek – najwięcej
dyskusji wzbudza hipotetyczne
zwycięstwo w kategorii „Najlepszy
Reżyser”.

Czy Akademia odważy się drugi
rok z rzędu nagrodzić kobietę? Na
korzyść kandydatki przemawia m.in.
jej cenione nazwisko: Jane Campion,
która była już raz nominowana do
Oscarów i jest jedną z najbardziej
znanych reżyserek na świecie.
Biorąc jednak pod uwagę krytykę,
jaką wzbudziło zeszłoroczne zwy-
cięstwo Chloé Zhao, Akademia
może pokusić się o bezpieczniejszy
wybór. W ścisłej czołówce znajdują
się Kenneth Branagh i jego najnow-
sze dzieło – „Belfast”, autobiogra-
ficzna, nakręcona w czerni i bieli
opowieść o dorastaniu w trudnych
czasach rewolucji. Brzmi znajomo?
Nie tylko wam, bo w internecie aż
roi się od porównań tej produkcji do
„Romy”, nagrodzonej w 2019 roku
właśnie Oscarem za reżyserię.

Na nominacje w głównych kate-
goriach mogą też liczyć twórcy ka-
sowych hitów, takich jak: „Diuna”
Denisa Villeneuve’a i „West Side
Story” Stevena Spielberga, kolejno
epicka space opera i musical o za-

kazanej miłości w Nowym Jorku lat
50., święcą sukcesy na mniejszych i
większych rozdaniach nagród. Wś-
ród grona filmów uznanych przez
Akademię za najlepsze w minionym
roku znajdą się też najprawdopo-
dobniej opowiadający o dzieciń-
stwie Venus i Sereny Williams
„King Richard: Zwycięska rodzi-
na”, oraz „Licorice Pizza”, hołd dla
Hollywood lat 70. w reżyserii Paula
Thomasa Andersona, stałego bywal-
ca Oscarów.

A co z kategoriami aktorskimi?
Jeśli chodzi o role pierwszoplano-
we, to faworytów jest niewiele.
Krytycy z całej Ameryki doceniają
rolę Benedicta Cumberbatcha w
„Psich pazurach”, a o tytuł najlep-
szej aktorki pierwszoplanowej za-
walczą zapewne Lady Gaga za
„Dom Gucci” i Kristen Stewart za
„Spencer”. W rolach drugoplano-
wych mówi się o aktorach z „Bel-
fastu” i „Psich pazurów”, ale też o
Arianie DeBose w „West Side Sto-
ry”. Jej zwycięstwo nie byłoby za-

Niedługo, bo już 8 lutego poznamy artystów nominowanych do Oscarów. 94.
rozdanie nagród Akademii Filmowej zaplanowane jest z kolei na 27 marca. Jak

zawsze w tym okresie internetowa społeczność miłośników kina żyje przewidy-
waniami, analizami recenzji i śledzeniem innych nagród filmowych. co jeszcze

trzeba zobaczyć w kinie, jeśli nie chcemy dać się zaskoczyć Akademii? czy już te-
raz możemy ustalić do kogo powędrują statuetki w najważniejszych katego-

riach?

„Pracuj ciężko.
Baw się. Twórz historię”

tego odmówić, a dwa miesiące pó-
źniej została dyscyplinarnie zwol-
niona. Jako powód firma podała
„fotografowanie lub filmowanie
zwłok” kolegi. Malinowska tłuma-
czyła na łamach „Gazety Wybor-
czej”, że żadne zdjęcie nie po-
wstało, a powodem takiego
oskarżenia był fakt, że w momen-
cie, kiedy na parkingu stał bus po-

grzebowy, wyszła zadzwonić do
związkowego pracownika. Praw-
dziwą przyczyną według niej miały
być materiały mediów, których opo-
wiadała, jak miały wyglądać warun-
ki pracy w Amazonie.

W maju 2020 roku na tej samej
hali zmarła czterdziestoletnia kobie-
ta. Przed ostatnią przerwą miała źle
się poczuć i usiąść na krześle. Pó-
źniej współpracownicy mieli zastać
ją leżącą na podłodze. Jeden z de-
fibrylatorów miał okazać się nie-
sprawny, a ratownik medyczny miał
dotrzeć na miejsce dopiero po dwu-
dziestu minutach od wejścia do
zakładu pracy – tak sytuację rela-
cjonowali wówczas na łamach
OKO.press współpracownicy ko-
biety.

O warunkach pracy w Amazonie
pisała też aktywistka Maja Staśko.
Według jej relacji zatrudnieni pra-
cują po dziesięć godzin, czasem je-
denaście. Mają mieć dwie przerwy
po piętnaście minut i jedną nie-
odpłatną na obiad. Niektórzy, razem
z dojazdem, mają poświęcać na pra-
cę nawet 16 godzin dziennie. Mają
nie móc wnosić komórek na halę, a

podczas przerwy stać lub siedzieć
na podłodze, bo ma nie być dla nich
ani jednego krzesła. Na niektórych
piętrach ma brakować toalet, a dojś-
cie do nich z niektórych części hali
ma zajmować dobre kilka minut.
Jeśli pracownik zemdleje i zabierze
go karetka – ma stracić bonus
świąteczny. To samo w przypadku
dostania L4 i pobytu u zakładowego
lekarza ponad pół godziny. W 2018
roku biegły sądowy uznał, że praca
w Amazonie w Sadach nie jest do-
stosowana do możliwości fizycz-
nych i psychicznych człowieka i
pracownika. Firma przekonuje jed-
nak, że jest odpowiedzialnym pra-
codawcą, który tworzy bezpieczne
miejsca pracy.

Monika LISIAK

W grudniu 2021 roku w halę Amazonu w sta-
nie Illinois uderzyło tornado. Zginęło sześć
osób. Z relacji pracowników wynika, że nie zos-

tali oni poinformowani o niebezpieczeństwie. Pracę prze-
rwano na kilka minut przed tragedią, co w tych warunkach
powinno stać się znacznie wcześniej.

Ile jest warte życie pracownika Amazonu?

Stawiam na Kena Branagha
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skoczeniem, biorąc pod uwagę, że
za rolę tej samej postaci w pierw-
szej adaptacji musicalu, Rita More-
no została w 1962 roku pierwszą la-
tynoską zdobywczynią Oscara.

Na szczęście nie przy każdej ka-
tegorii musimy bawić się w analizo-
wanie rozdań lokalnych nagród fil-
mowych, aby zawęzić grono poten-
cjalnych nominowanych. Akade-
mia, jak co roku opublikowała tak
zwane shortlisty, czyli listy filmów,
które powalczą o nominacje w da-
nych dziesięciu kategoriach. W ten
sposób, już teraz możemy zdziwić
się skreśleniem „Titane” (festiwalo-
wego hitu o seryjnej zabójczyni
uprawiającej seks z samochodem) z
listy walczących o tytuł „Najlepsze-
go Filmu Międzynarodowego”.
Poza wspomnianym wyżej „Drive
My Car”, wśród kandydatów do ty-
tułu znaleźli się m.in. „Najgorszy
człowiek na świecie”, norweska
czarna komedia o kobiecie pró-
bującej uporządkować swoje życie;
reprezentujący Iran „Bohater”, opo-

wieść o problemach społecznych i
idących za nimi rozterkach moral-
nych oraz „Przeżyć”, duński mariaż

dokumentu i animacji o homose-
ksualnym uchodźcy z Afganistanu.
Ten ostatni może zresztą zabrać do

domu aż trzy statuetki, zarówno za
pełen metraż dokumentalny, jak i
animowany, co byłoby sytuacją bez

precedensu. W kategorii filmów do-
kumentalnych zagrozić może mu
jednak „Summer of Soul” – zapis
nowojorskiego festiwalu muzyczne-
go z 1969 roku okrzykniętego
„Czarnym Woodstockiem”.

Jeśli mowa o kategoriach filmów
krótkometrażowych, trudniej jest
wróżyć ze względu na to, że te pro-
dukcje nie cieszą się aż takim zain-
teresowaniem mediów. Warto jed-
nak zwrócić uwagę na obecność
polskiej produkcji na shortliście ak-
torskich krótkich metraży. Chodzi o
„Sukienkę” w reżyserii Tadeusza
Łysiaka, z którym mieliśmy przy-
jemność przeprowadzić wywiad do
78 numeru „Fenestry”.

Oczywiście, przewidywania prze-
widywaniami, ale przecież nie raz
już nas Akademia zaskoczyła. Przy
spadającym z roku na rok zaintere-
sowaniu Oscarami, tegoroczna edy-
cja zapowiada się na wyjątkowo
ciekawy powrót do formy po klapie,
jaką była zeszłoroczna gala.

Michał FILIPIAK
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Kandydatów do najważniejszych nagród filmowych na świecie poznamy 8 lutego
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można je traktować jako oznakę
swoistego prestiżu – jako przykład
może posłużyć kolekcja zatytułowa-
na „Bored Ape Yacht Club” – w
tłumaczeniu „Jachtowy Klub Znu-
dzonych Małp”. Rysunki przedsta-
wiające digitalowe małpy, z których
każda ma imię, rozbudowaną histo-
rię i jakieś znaczenie w uniwersum
BAYC, stały się hitem wśród najza-
możniejszych Amerykanów, którzy
wydają wielkie pieniądze, aby tylko
móc posiadać takowy certyfikat i
mieć pełne prawo do dysponowania

obrazkiem. Świadczy o tym cho-
ciażby obecność „jachtu” w nazwie
kolekcji, będącym od lat symbolem
luksusu, majątku i elitarności.

Dochodowe hobby dla celebrytów
Śladem BAYC poszedł m.in. Jus-

tin Bieber, współtworząc kolekcję
„inBetweeners” przedstawiającą ry-
sunki kolorowych misiów w
różnych strojach, futrach czy dodat-
kach. Trzeba zaznaczyć, że wszyst-
kie te elementy mają istotne znacze-
nie w wycenianiu wartości NFT,

W 2020 roku za sprawą
pandemii i lockdownu

spopularyzowano digital
art – dzieła wykonywane

w technice cyfrowej. In-
ternet obiegało coraz

więcej amatorskich ry-
sunków, a iPady poleca-

ne przez czołowych ry-
sowników masowo zni-

kały ze sklepowych
półek. Nikt nie spodzie-
wał się jednak, że cyfro-

we ilustracje osiągną
wartość kilkunastu milio-

nów dolarów.

Czym właściwie jest NFT? W
sporym uproszczeniu NFT
to cyfrowy, niewymienialny

token, a zarazem „certyfikat orygi-
nalności”, który można nadać np.
plikowi graficznemu, dzięki czemu
stanie się on „oryginalny” i jedyny
w swoim rodzaju. W zamierzeniu
funkcja NFT ma wynieść zwykły
plik graficzny do rangi dzieła trady-
cyjnego na kształt obrazów w mu-
zeach, galeriach czy prywatnych ko-
lekcjach dzieł sztuki, a także obar-
czyć nabywcę prawami do niego.
NFT są rejestrowane jako aktywa
„blockchain” (można to ująć jako
cyfrową księgę transakcji) i wytwa-
rza się je w taki sam sposób jak toke-
ny kryptowalut. To sprawia, że war-
tość aktywów jest zawsze znana i
osoba operująca NFT ma do niej do-
stęp oraz zysk. Zwłaszcza dla osób z
amerykańskich elit stały się one
ważne, gdyż, oprócz inwestycji,

Elon Musk jest jedną ze znanych osób napędzających modę na NFT

gdyż świadczą o ich unikalności, a
w rezultacie czego – wpływają na
wycenę rysunku. Tak jak kiedyś lu-
dzie masowo kolekcjonowali karty,
figurki, bądź znaczki, tak dzisiaj
kolekcjonują zdigitalizowane rysun-
ki. NFT stały się zatem, zdaniem
wielu, nie tylko możliwością pod-
kreślenia prestiżu i posiadanego bo-
gactwa, ale również drogą roz-
rywką. Wdrażanie NFT do gier
komputerowych, przemysłu mu-
zycznego bądź sportowego, rozwój
digital art, czy sama nowa forma
prezentowania grafik – wszystko to
jest istotnym elementem inwestycji
w niewymienialne tokeny.

Rewolucja w sztuce
NFT stanowi pierwszy punkt od-

nośnie do debaty na temat przy-
szłości sztuki. Czy tak będziemy ją
postrzegać za kilka lat? Najdroższy
obraz NFT został sprzedany przez
uznany angielski dom aukcyjny, a
muzea coraz chętniej podejmują się

dyskusji na ten temat. Czy digitalo-
we małpy, misie i inne bajkowe po-
stacie, bądź obrazy, staną się tym,
czym po dziś dzień są dzieła Dale-
go, Picassa, bądź Klimta? Warto od-
nieść się do jednego z argumentów
przeciwników NFT, który mówi o
tym, że w zasadzie wszyscy jesteś-
my w stanie skopiować bądź pobrać
rysunek, a w rezultacie – móc go
wydrukować, ustawić na tapetę w
telefonie, czy użyć w inny sposób
do prywatnych celów. Zwolennicy

technologii wchodzą w dialog z jej
oponentami, mówiąc o największej
zalecie NFT – możliwości stania się
właścicielem praw do autentyczne-
go cyfrowego dzieła sztuki. Przecież
w obecnych czasach również
możemy kupić kopie dzieł sławnych
twórców w znacząco niższej cenie.
Inny rodzaj satysfakcji daje nam
jednak świadomość bycia pełno-
prawnym posiadaczem obrazu.

Kolejne zagrożenie dla środowiska
Kolejnym punktem w dyskusji o

NFT jest ekologia. Artysta Memo
Akten ujawnił, iż wyrabianie nie-
wymienialnych tokenów zostawia
ślad węglowy wynoszący około 48
kg CO2. Wszystko to pociąga za
sobą gigantyczne koszty i zużycie
energii, podobnie jak w przypadku
kryptowalut. Każda operacja, jaką
chcemy wykonywać, a która po-
wiązana jest z wirtualnymi waluta-
mi, wymaga dostarczenia olbrzy-
miej energii elektrycznej.

Być może NFT to chwilowy trend
napędzany przez światowe sławy,
jak Justin Bieber, Jimmy Falon czy
Elon Musk, i po prostu kolejny spo-
sób na pomnożenie majątku. Z dru-
giej strony, NFT otworzyły furtkę
wielu artystom i odwzorowały
wszystkie cechy wielbicieli trady-
cyjnej sztuki w nowej formie – po-
pularnością stały się wirtualne wy-
stawy, rozmowy z twórcami, aukcje,
czy w końcu same dzieła sztuki.

Agata TASZAREK

Najdroższy obraz NFT został sprzedany przez
uznany angielski dom aukcyjny, a muzea coraz
chętniej podejmują się dyskusji na ten temat.

Sztuka czy sposób na biznes?
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Zapalenie olimpijskiego
znicza w poprzednim

roku w tokio miało być
dla wszystkich znakiem,

że w pandemicznym
świecie nadzieja jeszcze

nie umarła. Podczas cere-
monii otwarcia imprezy

czterolecia, a w tym przy-
padku nawet pięciolecia,

nie brakowało symbo-
licznych momentów oraz

haseł. Mottem zarówno
zmagań olimpijskich, jak

i paraolimpijskim było
bowiem„Idźmy na-

przód”. Równie ciekawe
hasło przewodnie wybra-

li organizatorzy zimo-
wych zmagań w Pekinie.

te rozpoczną się już
4 lutego.

Rozgrywki w Chinach otrzy-
mały motto: „Radosne
spotkanie na czystym lo-

dzie i śniegu”. Ma ono niewątpliwie
manifestować tak ważne dla dzisiej-
szego świata kwestie ekologiczne.
Zostając na moment w klimacie wal-
ki o czystą planetę wspomnijmy o
niezwykłej, a medialnie niestety
mało nagłośnionej, inicjatywie fiń-
skiego miasteczka Salla. Jedno z
najzimniejszych miejsc na Ziemi,
gdzie temperatury spadają do -50
stopni Celsjusza wyraziło chęć orga-
nizacji… letnich igrzysk olimpij-
skich. Zgłoszenie tego ośrodka było
oczywiście podyktowane nie chęcią
rzeczywistej organizacji wydarzenia
sportowego, ale wołaniem o pomoc
dla klimatu. Pomysłodawcy w przy-
gotowanym specjalnie na tę okazję
filmie wyjaśniali bowiem, że jeśli
nie zatrzymamy globalnego ocieple-
nia, to takie miejsca jak ich mias-
teczko – pełne śniegu – po prostu
znikną.

Wróćmy jednak do Pekinu. Cere-
monia otwarcia olimpijskich zma-
gań odbędzie się na stadionie nazy-
wanym „Ptasim Gniazdem”. To
obiekt dobrze znany kibicom z
całego świata – to właśnie na nim
zainaugurowano letnie igrzyska w
2008 roku. Po raz pierwszy w histo-
rii dochodzi do sytuacji, w której
ten sam ośrodek, czyli Pekin, bę-
dzie miał w swoim dorobku organi-
zację zarówno letnich, jak i zimo-
wych igrzysk olimpijskich.

Nie będzie łatwo
„Może w końcu powiedzą, że nie

chcą żadnych igrzysk zamiast robić
z ludzi idiotów?” – napisał 4 stycz-
nia na Twitterze dziennikarz Kamil
Wolnicki. Ostrym słowom trudno
się dziwić. Organizacja igrzysk w
Pekinie pozostawia bowiem wiele
do życzenia. Chińczycy, którzy
utrudniają m.in. sposób dotarcia na

zawody, rzeczywiście zachowują
się tak, jakby nie chcieli organizo-
wać u siebie imprezy czterolecia.
Na krótko przed rozpoczęciem za-
wodów nadal nie potwierdzono bo-
wiem wszystkim ekipom ich lotów.
Organizatorzy znacznie skompliko-
wali również wykonanie testów na
koronawirusa. Te oczywiście należy

przeprowadzić przed odlotem do
Chin – to nic dziwnego, ale jedno-
cześnie wskazano bardzo niewielką
liczbę laboratoriów, z których wyni-
ki badań będą respektowane. To
jeszcze nie koniec… Jak donosił
Michał Chmielewski opisując
kłopoty polskich skoczków, którym
anulowano lot do Pekinu: „chcąc le-
cieć z innego kraju niż ten, w któ-
rym wykonają ostatni test, o zgodę
na akceptację takiego ruchu muszą
poprosić ambasadę Chin w kraju
wylotu”.

A co po przylocie do Chin? Dal-
sze utrudnienia i komplikacje. Z po-
wodu problemów pandemicznych w
poprzednim roku w wielu sportach

odwołano próby przedolimpijskie.
Dlatego też nadal nie ma zbyt wielu
zdjęć stadionu, na którym toczyć
będą się zmagania np. w biegach
narciarskich. Wioska olimpijska zo-
stanie zaś otwarta dopiero 27 stycz-
nia. O tym, co spotkało zawodni-
ków i trenerów, którzy niedawno
polecieli do Chin na zawody zaple-

cza w kombinacji norweskiej opo-
wiadał mediom Robert Mateja
(obecnie trener pracujący w Cze-
chach): „Każdy ma dla siebie trzy
wolne miejsca i z góry zafoliowane
i przygotowane jedzenie. To jednak
dopiero początek dziwactw. Naj-
większym szokiem były stewardes-
sy, ubrane nie jak przystało na linie
lotnicze, tylko jak w oddziale covi-
dowym w szpitalu: w maski, ręka-
wiczki i szczelne kombinezony
chroniące przed zakażeniem”.

To nie koniec
A co po tym, gdy ktoś zaliczy już

olimpijski występ? Ma mieć obo-
wiązek opuszczenia wioski w ciągu

Przekroczyć granicę
swoich możliwości

Oficjalne logo tegorocznych igrzysk

Organizatorzy znacznie skomplikowali rów-
nież wykonanie testów na koronawirusa.Te
oczywiście należy przeprowadzić przed odlo-

tem do Chin – to nic dziwnego, ale jednocześnie wskazano
bardzo niewielką liczbę laboratoriów, z których wyniki ba-
dań będą respektowane.

niewątpliwie bardzo dobrym wyni-
kiem dla młodej zawodniczki.
Obiektywnie – za dobry występ
uznać będzie należało miejsce w
czołowej trzydziestce. 5 lutego po
medale pobiegną także biathloniści
w sztafecie mieszanej. Na starcie
prawdopodobnie zabranie jednak
Polaków – na moment przed koń-
cem olimpijskich kwalifikacji prze-
pustkę wywalczył bowiem tylko je-
den mężczyzna, czyli Grzegorz Gu-
zik. W sztafecie wystartować mogą
te państwa, które będą miały przy-
najmniej dwóch reprezentantów
każdej płci.

Najszybszy kurczak
Również 5 lutego będziemy kon-

centrować się na kwalifikacyjnych
zmaganiach w short tracku oraz
skokach narciarskich. W pierwszej
z dyscyplin kandydatką, a nawet fa-
worytką do medalu na 500 metrów
jest Natalia Maliszewska. Polka,
która w dorobku ma medale mist-
rzostw świata i Europy, podia Pu-
charu Świata i wygraną w klasyfi-
kacji generalnej tych rozgrywek, se-
zon zaczęła bardzo dobrze. Na pró-
bie przedolimpijskiej w wielkim
stylu wygrała na swoim ulubionym
dystansie. Ważne będzie więc, by
nazywana „najszybszym kurcza-
kiem świata” zawodniczka spokoj-
nie przeszła kwalifikacje i bez
kłopotów dotarła do finału. Ten ro-
zegrany zostanie 7 lutego. Nim do
niego dojdzie dzień wcześniej o
medale powalczą skoczkowie nar-
ciarscy na skoczni normalnej.

Przed rozpoczęciem obecnego se-
zonu, to właśnie im dawaliśmy naj-
większe medalowe szanse. Tego-
roczne zmagania w ramach Pucharu
Świata mocno jednak ochłodziły
nasze głowy. Polacy występują naj-
gorzej od kilku lat. Dodatkowo
ogromny kryzys formy dopadł Ka-
mila Stocha, który został odsunięty
od rywalizacji w trakcie Turnieju
Czerech Skoczni. Gdy lider kadry
miał wrócić do treningów, to skręcił
kostkę. Pozostali nasi kadrowicze
chorują, w tym na koronawirusa.
Nadzieja w sporcie umiera jednak
ostatnia. Dodatkowo 6 lutego na
trasie biegowej powalczą panowie.
Tu spoglądać będziemy w szczegól-
ności na Dominika Burego, który w
biegach dystansowych punktował w
zawodach Pucharu Świata.

Po marzenia
„Możecie się ze mnie śmiać, ale

do Pekinu jadę, żeby zdobyć me-
dal” – mówiła Monika Hojnisz-Sta-
ręga w rozmowie z portalem
sport.tvp.pl. Polska biathlonistka,
która bardzo słabo rozpoczęła sezon
nie ukrywa swoich ambicji oraz na-
dziei. Faworytką do medali na pew-
no jednak nie będzie. Jej największą
szansą na odniesienie wymarzonego
sukcesu będzie bieg indywidualny.
Ten rozstanie rozegrany 7 lutego.
Jest to konkurencja, w której panie
pokonują 15-kilometrowy dystans i
czterokrotnie strzelają (dwa razy w
postawie leżąc i dwa razy w posta-
wie stojąc). Każde pudło waży bar-

dwóch dni od zakończenia rywali-
zacji. Brzmi rozsądnie – do chwili,
gdy okazuje się, że lotów powrot-
nych także może być relatywnie
niewiele. A powrót z przesiadką i za
ogromne kwoty również nie brzmi
dobrze.

Oczywiście, obwarowania będą
dotyczyć wszystkich sportowców,
więc niejako każdy oberwie po
równo. Ale nie można również nie
wspomnieć o tym, co może spotkać
rywalizujących na trasach narciar-
skich biegaczy, biathlonistów czy
kombinatorów norweskich. Justyna
Kowalczyk napisała o tym w jed-
nym z felietonów dla „Gazety Wy-
borczej”: „Okazuje się, że na tra-
sach biegaczy i biathlonistów może
pojawić się... piasek! Burze piasko-
we na tym terenie nie są niespo-
dzianką. Przy odrobinie pecha za-
wodnicy będą rywalizować w skraj-
nie nieprzyjaznych warunkach: nie
dość, że będzie ciężko, bo wysoko
nad poziomem morza, to jeszcze
może być bardzo zimno, wietrznie i
prawie po piaszczystej plaży”. Za-
znaczmy – piasek działać będzie na
narty niczym papier ścierny. Odpo-
wiednie przygotowanie sprzętu bę-
dzie więc miało gigantyczną wagę.
W naszym przypadku – o ile
związek biathlonowy wysłał do
Chin serwismenów, o tyle PZN już
tego nie zrobił.

Zaakceptować i walczyć
Szukając wyjścia z sytuacji od-

wołać można się do słów amery-
kańskiej pisarki, która prowadzi
również spotkania motywacyjne.
Regina Brett napisała kiedyś: „Jeśli
nie możesz zmienić jakiejś osoby,
miejsca, sytuacji albo instytucji,
zmień swoje myśli, emocje, albo
reakcje na ich temat”. Dlatego za-
kończmy już wątek kwestii organi-
zacyjnych i zajmijmy się tym, co
najważniejsze, czyli zmaganiami
sportowymi. Jak zwykle szukać bę-
dziemy polskich szans na medale
oraz okazji do dobrych występów.
Przypomnijmy, że podczas poprzed-
nich igrzysk Polacy wywalczyli 2
krążki – złoty i brązowy w skokach
narciarskich. Na kogo będziemy li-
czyć tym razem? Prześledźmy ter-
minarz igrzysk olimpijskich i
sprawdźmy.

Pierwsze duże emocje czekają
nas 5 lutego. Tego dnia zostanie ro-
zegrany bieg łączony kobiet w bie-
gach narciarskich, w którym powin-
niśmy w szczególności spoglądać
na Izabelę Marcisz. Polka, która
przed rokiem została młodzieżową
mistrzynią świata, powalczy o jak
najlepszy rezultat. Dziennikarzom
Eurosportu wyjaśniała, że zadowo-
lona będzie z miejsca w czołowej
dwudziestce. Taka lokata byłaby



1�styczeń 2022

Polskie nadzieje na olimpijski sukces

Źr
ód

ło
:K

ol
aż

w
ła

sn
y

dzo dużo, bo oznacza karną minutę.
Hojnisz-Staręga to bardzo dobra
strzelczyni. Polka może popisać się
większą skutecznością od rywalek
będących w czołówce Pucharu
Świata. Ze startu na start biega rów-
nież coraz lepiej.

W Pekinie do medalu będzie trze-
ba jednak prawdopodobnie nie tyl-
ko dobrze pobiec, ale również strze-
lić bezbłędnie. Taka sztuka na mi-
nionych imprezach udawała się za-
zwyczaj kilku zawodniczkom. W
2006 roku jedyną bezbłędną w
olimpijskim biegu indywidualnym
była młodziutka Krystyna Guzik.
Monika Hojnisz-Staręga w tej kon-
kurencji notowała już jednak dobre
wyniki – plasowała się w TOP 10
mistrzostw świata, a także zajęła
szóste miejsce podczas poprzednich
igrzysk. Aż czterokrotnie, w mist-
rzostwach globu, bezbłędne strzela-
nie – w 2015, 2016, 2020 i 2021
roku – dałoby jej miejsce na po-
dium.

Za marzenia oczywiście nie
karzą. I my również nie powinniś-
my osądzać ostro Moniki Hojnisz-
Staręgi, jeśli do kraju wróci bez me-
dalu. W naszej historii sztuka zdo-
bycia olimpijskiego krążka w biat-
hlonie dotychczas powiodła się tyl-
ko Tomaszowi Sikorze. Miejsce w
TOP 10 będzie dla Hojnisz sukce-
sem.

Powtórzyć Czeszkę
Pamiętacie minę Ester Ledeckiej,

która niespodziewanie pojechała po
złoto igrzysk olimpijskich w 2018
roku w slalomie gigancie? Jeśli jej
wyczyn powtórzy Maryna Gąsieni-
ca-Daniel, to tak dużego szoku na
pewno nie wzbudzi. W tegorocz-
nych rozgrywkach Pucharu Świata
Polka aż trzykrotnie zajmowała
szóste miejsce. Na tej samej pozycji
zakończyła zmagania w zeszłorocz-
nych mistrzostwach świata. Fawo-
rytką do krążka Polka więc nie jest,
ale jest niewątpliwie zawodniczką
ze ścisłej czołówki. Miejsce w TOP
8 będzie sukcesem, medal będzie
natomiast spełnieniem marzeń.

Lubiana trasa
Również 8 lutego nie złapiemy

dużego wytchnienia. Tego dnia do
rywalizacji przystąpią m.in. Ale-
ksandra Król i Oskar Kwiatkowski
w snowboardzie. Król 14 stycznia
dość sensacyjnie wygrała zawody
Pucharu Świata! Przed Pekinem po-
kazała więc, że może powalczyć o
medal. Natomiast Kwiatkowski w
swoim dorobku ma już miejsca na
podium zawodów Pucharu Świata,
które wywalczył w poprzednich se-
zonach oraz wysokie lokaty w mist-
rzostwach globu. W zawodach PŚ
rozegranych na olimpijskiej trasie
zajął czwarte miejsce. Przypadła
mu więc ona do gustu. Celem mini-
mum, o czym mówił sam zawodnik,
jest dla niego awans do czołowej
szesnastki. Optymalnie byłoby
awansować z dobrej pozycji, by pó-
źniej w bezpośrednich pojedynkach
trafić na teoretycznie słabszych ry-
wali.

Tego dnia będziemy spoglądać
także na stadion biegowy, na któ-
rym rozegrany zostanie sprint sty-
lem dowolnym. Spore szanse na
awans do czołowej trzydziestki bę-
dzie miał Maciej Staręga. Skreślać
nie można również Izabeli Marcisz,
która w tej konkurencji zajęła w
Davos 17 miejsce w zawodach Pu-
charu Świata oraz Moniki Skinder –
mistrzyni świata juniorek w sprin-
cie.

Powtórzyć Soczi?
9 lutego do rywalizacji powróci

Natalia Maliszewska. Polka wystar-
tuje w eliminacjach biegu na 1000
metrów. W tej konkurencji również
stała już na podium zawodów Pu-
charu Świata. Oby na starcie stanęła
już jako medalistka, a może mist-
rzyni olimpijska. Sukces na 500
metrów na pewno dodałby jej
skrzydeł. Dzień później będzie
można nieco odetchnąć. Tego dnia
spoglądać będziemy m.in. na Izabe-
lę Marcisz w biegu na 10 km stylem
klasycznym.

Przyspieszymy znów 11 lutego.
Tego dnia odbędzie się finał biegu
na 1000 m w short tracku. Biathlo-
nistki wystartują w sprincie, a
skoczkowie kwalifikować będą się
do konkursu na dużej skoczni. O
medale na tym obiekcie powalczą
już następnego dnia. Złota bronić
będzie oczywiście Kamil Stoch.
Tego dnia powtórzyć będzie mogła

się historia z 2014 roku z Soczi.
Wtedy jednego dnia po medal sięg-
nęli Stoch i Zbigniew Bródka. Tym
razem również do walki przystąpią
panczeniści. Na 500 metrów pojadą
m.in. Piotr Michalski i Marek Ka-
nia. Pierwszy to świeżo upieczony
mistrz Europy, a drugi młody i uta-
lentowany zawodnik z podium Pu-
charu Świata w dorobku. Kwestie
medali rozbiją się o tysięczne.

Bez pecha
Choć trzynastka bywa uważana

za pechową liczbę, to dla Andżeliki
Wójcik i Kaji Ziomek może stać się
szczęśliwa. Tego dnia zawodniczki
wystartują w łyżwiarstwie szybkim
na dystansie 500 metrów. Wójcik w
tym sezonie wygrała zawody Pu-
charu Świata, a Ziomek stawała w
nich na podium. Na niedanych mist-
rzostwach Europy pierwsza z Polek
była czwarta. Takich lokat ma już
prawdziwą kolekcję – często rów-
nież czwarta finiszowała w zawo-
dach PŚ. O jedno oczko w górę
warto byłoby podskoczyć w Peki-
nie.

14 lutego znów będziemy kibico-
wać skoczkom. Nasza drużyna wy-
startuje w konkursie zespołowym.
W tym przed czterema laty Polacy
wywalczyli brąz. Tym razem o me-
dal będzie trudniej, ale nie jest on
niemożliwy. Wspólny pokaz mocy
następnego dnia postarają się dać
także panczenistki. Panie wystartują

w wyścigu drużynowym. O medal
będzie jednak bardzo trudno. Po-
dobnie jak w rozgrywanych 16 lute-
go zmaganiach sztafet biathlono-
wych. W zimowym dwuboju miejs-
ce w TOP 8 będzie dużym sukce-
sem. Tego dnia skupimy się także
na biegach narciarskich i sprintach
drużynowych stylem klasycznym.

Walczyć do końca
Ostatnie dni olimpijskich zmagań

nie przyniosą nam już tak dużych
medalowych szans. O dobre lokaty
powalczyć mogą natomiast łyżwiar-
ki szybkie na dystansie 1000 met-
rów, które wystartują 17 lutego.
Dzień później na tym dystansie po-
walczą także mężczyźni. 19 lutego
szans szukać będziemy w biegach
masowych – biathlonowym kobiet i
łyżwiarskich. Pierwszą z konkuren-
cji lubi Monika Hojnisz. Jeśli za-
kwalifikuje się do masówki, to po-
walczy o poprawienie wyniku z So-
czi z 2014 roku. Wtedy strzelała
bezbłędnie i zajęła piąte miejsce.
Przed dwoma laty do brązu mist-
rzostw globu zabrakło jej niewiele.
W łyżwiarstwie spoglądać będzie-
my na młodą i utalentowaną Karoli-
nę Bosiek oraz na Zbigniewa Bród-
kę – mistrz olimpijski powrócił, ale
nie prezentuje jednak zbyt wysokiej
formy.

Polskie zmagania w Chinach za-
kończy Iza Marcisz, która pobieg-
nie na 30 km stylem dowolnym.

W 2006 roku to w tej konkurencji
niespodziewany medal wyrwała Ju-
styna Kowalczyk. Idąca w jej ślady
młodsza koleżanka powinna nato-
miast walczyć o miejsce w pierw-
szej trzydziestce. Dodajmy, że jeśli
wystartuje, to pierwszy raz w karie-
rze, podczas imprezy mistrzow-
skiej, ukończy ten morderczy dys-
tans.

Nadzieje i mrzonki
„Szanse medalowe to są tylko

szanse. One nigdy nie sprawdziły
się w stu procentach. Jest wiele zna-
ków zapytania. (…) Sporty zimowe
nie są w Polsce na bardzo wysokim
poziomie i o te medale nie będzie
łatwo” – mówiła w październiku Ju-
styna Kowalczyk w Radiu Zet. Dy-
rektorka sportowa w związku biath-
lonowym dość trafnie przekazała to,
co wiemy wszyscy. Potęgą w spor-
tach zimowych nie jesteśmy i pew-
nie długo jeszcze nie będziemy. Nie
oznacza to jednak, że sportowcy nie
mogą marzyć, a my wierzyć w ich
szanse. Nie tylko na medale, ale
również na dobre starty.

Trzymajmy kciuki, by każdy z
naszych zawodników wystartował
najlepiej jak potrafi i był w stanie
przełamać swoje granice, a na me-
cie mógł powiedzieć, że zrobił
wszystko, co tylko mógł. Wtedy bę-
dzie pięknie.

Aleksandra KONIECZNA
*Tekst oddany do druku 14 stycznia
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W 2009 roku Justyna Ko-
walczyk sięgnęła po

pierwszy medal mist-
rzostw świata. Wywal-

czyła go na dystansie 10
km stylem klasycznym. W

tym samym roku minęło
37 lat od czasu, gdy Woj-
ciech Fortuna wywalczył
olimpijskie złoto w sap-

poro. A świeżo upieczona
gwiazda polskiego i świa-

towego sportu mówiła
jasno – za pięć lat do soczi

pojadę po złoty medal
olimpijski. Nie było w tym
buty, a sportowa pewność

mistrzyni.

Złoto do Kowalczyk przyszło
wcześniej, bo już w 2010
roku. Wygrała wtedy bieg na

30 km stylem klasycznym i od Toma-
sza Lisa otrzymała 38 czerwonych
róż – miały być one symbolem
wdzięczności ze strony 38 milionów
Polaków, którzy właśnie 38 lat cze-
kali na wymarzone złoto. Mistrzynię
sukces cieszył, ale jednocześnie już
w Kanadzie usłyszała od trenera
słowa: „Justynko, od teraz szykuje-
my się do Soczi”. Po drodze do Rosji
Kowalczyk znów wygrywała, zdoby-
wała Kryształowe Kule, sięgała po
medale mistrzostw świata. W 2013
roku została drugą (obok Bente Ska-
ri) zawodniczką w historii, która po
raz czwarty w karierze wygrała kla-
syfikację generalną Pucharu Świata.
W sezon olimpijski również weszła z
przytupem.

Pokaz mocy
Kowalczyk do formy zazwyczaj

dochodziła startami. Rozpędzała się
powoli, by w okolicach Tour de Ski
wchodzić na swój najwyższy po-
ziom. Tej zimy było jednak inaczej –
Polka w stylu klasycznym domino-
wała od pierwszej konkurencji. Wy-
grała dwukrotnie w Finlandii, wy-
grała w Norwegii, wygrała także we
Włoszech. Niepokonana w ukocha-
nej technice szykowała się do Tour
de Ski. Mogła wygrać ten cykl po
raz piąty i otworzyć sobie drogę do
piątej Kryształowej Kuli w karierze.
Los i działacze zdecydowali inaczej
– tłumacząc się warunkami atmosfe-

rycznymi zmieniono plan zawodów i
wprowadzono do niego więcej sprin-
tów oraz biegów techniką dowolną.
Team Polki stanął przed trudną de-
cyzją. Ostatecznie – po słowach tre-
nera o tym, że rywalizacja jest usta-
wiana pod rywalki i wypowiedzi
Kowalczyk, że „czasem i kobieta
musi mieć jaja” nasza biegaczka wy-
cofała się. Po treningu w górach
wróciła i wygrała w Szklarskiej Po-
rębie. W swoje urodziny znów była
najlepsza. Na starcie tego biegu za-
brakło jednak Norweżek i Szwedek.

Z najgroźniejszymi rywalkami
Kowalczyk spotkała się dopiero 1
lutego w Toblach. Porównanie wy-
padło brutalnie. Polka na ulubionym
dystansie 10 km klasykiem, na któ-
rym planowała zdobyć olimpijskie
złoto, zajęła piąte miejsce. Z
pierwszą Bjoergen przegrała ponad
47 sekund. Jak się później okazało –
tego dnia biegła bez znieczulenia,
już ze złamaną stopą i krótko po ze-
rwaniu paznokci u stopy. Znów więc
zmierzała do gwiazd przez cierpie-
nie.

Magiczna Rosja
Dwa ostatnie konkursy w skokach

narciarskich przed wyjazdem do So-

czi padły łupem Kamila Stocha.
Mistrz świata z 2013 roku był więc
faworytem olimpijskiej rywalizacji.
I już po pierwszym konkursie sko-
czek od samej Justyny Kowalczyk
otrzymał miano „przegościa”. Ale
jak inaczej nazwać człowieka, który
już w pierwszej serii pobił rekord
skoczni i rywalom nie pozostawił
żadnych złudzeń? Ano przegościem
właśnie. Triumf Stocha oznaczał, że
już przed rozegraniem popisowej
konkurencji Justyny Kowalczyk
mieliśmy złoto w Soczi. Drugie wy-
walczone w XXI wieku. Trzecie w
historii naszych olimpijskich, zimo-
wych startów.

U Justyny układało się jednak
nieco inaczej. W pierwszej konku-
rencji, czyli biegu łączonym Ko-
walczyk upadła w trakcie zmiany
nart i zajęła szóste miejsce. Ze swo-
jego startu była zadowolona. Była
również wkurzona na słowa prezesa
PZN – Apoloniusza Tajnera, który
miał stwierdzić, że biegła ona
ociężale. Uważała, że nie tylko zali-
czyła bardzo dobry start, ale także
zasłużyła na większy szacunek. To
także po tym biegu i wypowie-
dziach niektórych osób przeświet-
liła stopę. Wcześniej nie chciała

tego robić. Okazało się, że ta jest
złamana.

Pierwsze łzy
„Stopa-serce-głowa” – takie słowa

wypowiedzieli komentatorzy, gdy
Kowalczyk ruszała na trasę biegu na
10 km klasykiem. I wszystko to
zadziałało perfekcyjnie. Polka obrała
dobrze znaną sobie taktykę – „albo
wygram, albo zdechnę”. I wygrała
zdecydowanie. Zdeklasowała konku-
rentki, a fachowcy ze świata mówili,
że takiej dominacji w stylu klasycz-
nym podczas olimpijskich zmagań
jeszcze nie widzieli. Start był sukce-
sem Kowalczyk i wielką porażką
Bjoergen. Norweżka, która usilnie
chciała utrzymać tempo Polki, za-
kończyła rywalizację na piątym
miejscu. Pod koniec nie tyle biegła,
co szła. Drugie złoto stało się fak-
tem, a Polka prawdopodobnie pierw-
szy raz po wygranej pozwoliła sobie
na łzy.

Mieliśmy drugie złoto. Dwa dni
później okazało się, że winda do
sportowego nieba dopiero nabierała
rozpędu. 15 lutego przeszedł do na-
szej historii. Najpierw „ogień olim-
pijskich nadziei rywali” jak wykrzy-
kiwał Piotr Dembowski ugasił Zbig-

niew Bródka, a później znów po
złoto sięgnął Kamil Stoch. Zwłasz-
cza w przypadku tego pierwszego
było niezwykle emocjonująco. Polak
w łyżwiarstwie szybkim w wyścigu
na 1500 m startował w 17 parze.
Musiał więc czekać na wyniki rywa-
li. W ostatniej parze jechał faworyt
zmagań, czyli Koen Verweij. Holen-
der uzyskał ten sam czas! Po weryfi-
kacji okazało się jednak, że był o
0,003 sekundy wolniejszy.

Olimpijski lód
Po czterech złotych medalach wie-

rzyliśmy, że w Soczi wszystko jest
możliwe. I rzeczywiście – nie był to
koniec sukcesów. Klasę potwierdzili
łyżwiarze w wyścigach drużyno-
wych. Panie pojechały po srebro, a
panowie po brąz. Z Rosji wracaliś-
my z sześcioma medalami, w tym
czteroma złotymi. Było świetnie.
Niestety – cztery lata później w Ko-
rei Południowej nie mieliśmy już tak
wielu medalowych szans.

Justyna Kowalczyk na ostatnich
igrzyskach wypadła dobrze. Polka
zajmowała miejsca w drugiej dzie-
siątce oraz z Sylwią Jaśkowiec po-
biegła po siódmą lokatę w sprincie
drużynowym. Wobec słabszej formy
dawnej mistrzyni oraz gorszej pozy-
cji startowej łyżwiarzy jedynym pol-
skim faworytem był Kamil Stoch.
Liczyliśmy też na drużynę skocz-
ków. I tu znów było pięknie.

Skandaliczne złoto
Zaczęło się od skoczni normalnej i

skandalicznych warunków rozegra-
nia drugiej serii. Przez chłód i za
duży wiatr przerywano ją kilkukrot-
nie. Do historii przeszedł też
marznący Simon Amman, którego
organizatorzy próbowali okryć ko-
cem. Przeszli także Polacy. Po
pierwszej serii prowadził bowiem
niespodziewanie Stefan Hula, a dru-
gi był Kamil Stoch. Po dziwacznej
drugiej serii i zamieszaniu z wiatrem
skończyło się na czwartej i piątej lo-
kacie.

Na dużej skoczni Stoch odkuł się
jednak za wcześniejszy niedosyt.
Trzecie złoto w jego dorobku stało
się faktem. Dobrze skakała cała
drużyna. Skoczkowie do kolekcji
olimpijskiej dołożyli historyczny
brąz. Pierwszy w dziejach w konkur-
sie drużynowym.

W XXI wieku nigdy nie wróciliś-
my z IO z pustymi rękoma. Oby po-
dobnie było w Pekinie.

Aleksandra KONIECZNA
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Szczęśliwi kibice radość wyrażali tworząc memy


