
Zanim w USA na dobre rozgościła się rewolucja obyczajowa i seksualna, kino oraz sztu-
ka przez ponad trzydzieści lat podlegały ścisłym purytańskim więzom. Obowiązujący
od lat 30. kodeks Haysa ograniczał wolność twórczą filmowców, zakazując umieszcza-

nia czy sugerowania w scenach przemocy, narkotyków, nagości, seksu, a nawet wulga-
ryzmów. Podczas gdy amerykańskie kino usiłowało omijać sztywne zasady

ówczesnej moralności, Europę podbijał wyzwolony erotyzm.
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Wojna w Ukrainie wy-
buchła 24 lutego.

Według danych Agencji
Reuters od tego dnia

z Ukrainy uciekło ponad
pięć milionów ludzi. Lwia
część postanowiła schro-

nić się w Polsce, a Polki i
Polacy w geście sąsiedz-
kiej solidarności posta-

nowili im pomóc. Okazu-
je się jednak, że przy ta-

kiej skali migracji praca u
podstaw to za mało i po-
trzebne są przemyślane

rozwiązania systemowe.

Mówienie o trudnej sy-
tuacji gospodarczej
Polski w perspektywie

niedoborów żywności, energii i po
prostu zwykłego życia w Ukrainie
jest w pewnym sensie nieadekwatne,
może nawet nietaktowne. Niemniej
jednak należy poruszyć ten temat,
aby lepiej zrozumieć problemy, z ja-
kimi spotykają się uchodźcy (nie tyl-
ko) w naszym kraju.

Przede wszystkim cały czas bo-
rykamy się ze skutkami pandemii
koronawirusa i bynajmniej nie cho-
dzi o upadłe lokale gastronomiczne
i hotele. Sporym kłopotem są prze-
rwane łańcuchy dostaw i opóźnie-
nia z tym związane. W związku z
tym na rynku pojawiają się niedo-
bory i cykliczne podwyżki cen w
takich branżach jak samochodowa,
budowlana czy szeroko pojęta
technologiczna. Kolejnymi proble-
mami są inflacja i zbyt późno roz-
poczęty proces podwyższania stóp
procentowych. Niestety wysoki po-
ziom inflacji jeszcze nam potowa-
rzyszy. Według wyliczeń NBP po-
wrót do „normalności” zająć nam
może nawet z dwa lata. Ponadto do
tego można dorzucić problem
związany z pozyskiwaniem gazu i
paliw samochodowych, które w
większości importujemy z Rosji.
Na szczęście robi się ciepło i na
rozwiązanie tego problemu mamy
czas do jesieni.
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Od prawie 11 lat stworzony przez niego Pan Peryskop obserwuje poznaniaków ze
wszystkich możliwych zakątków miasta. Jego graffiti możemy znaleźć w wielu

miejscach na świecie, a w zeszłym roku duża wystawa obrazów jego autorstwa poja-
wiła się w galerii Starego Browaru. W rozmowie z naszym dziennikarzem

Noriaki opowiada o współczesnym świecie malarstwa i graffiti.10 12

Chociaż inflacja na poziomie
11% jest mniej szkodliwa od bomb
i rakiet, to polska rzeczywistość
gospodarcza jest odległa od ideału.
Z takimi realiami ścierają się ucho-
dźcy, a do rozwiązania ich proble-
mów jeszcze daleka droga.

Wielu specjalistów powtarza, że
ogromną niedogodnością jest to, że
Polska nie ma opracowanej polity-
ki migracyjnej. W dużym uprosz-
czeniu oznacza to, że pojawią się
trzy agregaty potrzeb, które muszą
zostać bardzo szybko zaspokojone,

a my nie mamy racjonalnych roz-
wiązań, które działałyby przy ta-
kiej skali migracji. Pierwsze z nich
to zapewnienie dachu nad głową.
Istotna grupa Ukraińców i Ukrai-
nek ma w Polsce rodzinę i znajo-
mych, tak więc znalezienie lokum
przynajmniej na pierwsze tygodnie
i miesiące nie będzie problemem,
ale zdecydowana większość ucho-
dźców takiej możliwości nie ma.
Pozostaje więc liczyć na dobre ser-
ce nieznanych sobie ludzi, pozos-
tawanie na dworcach i w tymcza-

sowych ośrodkach dla uchodźców
albo wynajem. Tu jednak pojawia
się kolejna niedogodność, a więc
wysokie ceny najmu. Obserwato-
rzy rynku nieruchomości dobrze
wiedzą, że ceny domów oraz
mieszkań od lat w Polsce rosną, a
w okresie pandemii mieliśmy do
czynienia z jeszcze większymi
podwyżkami. Znaczący wzrost po-
pytu oraz cen energii spowodo-
wały, że w niektórych miastach w
ciągu kilku miesięcy mieliśmy do
czynienia z podwyższeniem cen
nawet o 40%. Ludzi, którzy czasa-
mi w kilka godzin opuszczali swo-
je domy i porzucali majątki życia,
zwyczajnie nie stać na najem
mieszkania. Na tym etapie pojawia
się drugi problem, czyli praca. Na
szczęście tutaj sytuacja jest mniej
skomplikowana, bowiem od kilku
lat mamy do czynienia z rynkiem
pracownika – ofert pracy jest wię-
cej niż osób, które chcą się jej
podjąć. Jednakże zważywszy na

strukturę wieku i płci uchodźców
oraz uchodźczyń może się okazać,
że oferty te nie są adekwatne do
ich wiedzy i kompetencji. Spowo-
dowane to może być głównie przez
brak znajomości języka polskiego i
przyśpieszonych kursów, które
mogłyby pomóc w nauczeniu się
go. Tym samym przechodzimy do
ostatniego problemu, czyli dostępu
do usług publicznych. Znaczący
odsetek uchodźców stanowią ko-
biety z dziećmi, tym samym, aby
matka czy też babcia mogła podjąć
jakąś pracę, najpierw musi mieć
pewność, że dziecko będzie prze-
bywało pod opieką na przykład w
szkole. Tymczasem, zamiast nau-
czyć takie dziecko chociażby języ-
ka polskiego czy wesprzeć roz-
mową z psychologiem, może się
okazać, że będziemy wymagali od
niego wyrecytowania „Inwokacji”.

Nie możemy zapomnieć o wo-
lontariuszach, którzy dniami i no-
cami wspierają uciekających przed
wojną. Ogromny entuzjazm i chęć
pomocy powoli gaśnie. W końcu
przecież wszyscy ci ludzie mają
swoją pracę, zainteresowania i pro-
blemy, a w zestawieniu z kilkugo-
dzinnymi, wyczerpującymi
dyżurami w dłuższym okresie nor-
malne funkcjonowanie nie jest
możliwe. Jak powiedziała „Polity-
ce” psycholożka Tatiana Osta-
szewska-Mosak: „gdy ktoś nie ma
na co dzień styczności z ludzkimi
tragediami, może czuć się
przytłoczony”.

Co więc możemy zrobić? Przede
wszystkim, nie liczyć, że problem
sam się rozwiąże. Oprócz tego, że
osobom, które przyjęły uchodźców
pod swój dach wypłaca się zapo-
mogi czy też umożliwia się samym
Ukraińcom nieodpłatne pod-
różowanie transportem publicz-
nym, należy odgórnie przemyśleć
jak im pomóc z asymilacją. Bez
względu na to, jak te rozwiązania
będą ostatecznie wyglądały, jako
państwo mamy jeszcze przed sobą
długą i wyboistą drogę.

Adam BRATKA

„Chciałbym, żeby moja przygoda
tak się zakończyła...”

Popyt na seksapil

Nie możemy zapomnieć o wolontariuszach,
którzy dniami i nocami wspierają uciekających
przed wojną. Ogromny entuzjazm i chęć pomo-

cy powoli gaśnie.W końcu przecież wszyscy ci ludzie mają
swoją pracę, zainteresowania i problemy, a w zestawieniu z
kilkugodzinnymi, wyczerpującymi dyżurami w dłuższym
okresie normalne funkcjonowanie nie jest możliwe.

Kryzys humanitarny wymaga systemowych działań
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Wyzwanie naszych czasów



2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Manifestacja pod konsulatem generalnym Rosji w Poznaniu, 24.03.2022r.
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Manifestacja na placu Wolności w Poznaniu, 26.02.2022r.

Manifestacja na placu Wolności w Poznaniu, 26.02.2022r.
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tuacji kwestionować prawo do decy-
dowania o własnym ciele, nazywając
je „wyciszaniem sumienia” i „zabi-
janiem dzieci”? Jak można straszyć
kobiety więzieniem i nazywać to
„pomocą”? Jakim człowiekiem trze-
ba być, żeby straumatyzowanym
wojną ludziom wmawiać, że aborcja
jest gorsza od tego, co już ich spot-
kało? To jest dopiero skandaliczna
sytuacja, panie Kasprzak.

I jakby tego było mało to „Życie i
rodzina” nie zatrzymało się na ulot-
kach. Wyszło z nową inicjatywą
„Aborcja to zabójstwo”, która ma
przeciwdziałać „morderczej propa-
gandzie” i działalności organizacji
proaborcyjnych, które według auto-
rów projektu „omijają prawo i kpią
z wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go”, „promują mordowanie dzieci”
m.in. oferując „turystykę aboro-
cyjną”. W rzeczywistości oznacza
to, że jeśli projekt trafi do Sejmu i
zostanie przegłosowany to publicz-
ne informowanie o możliwości
aborcji, w tym drukowanie i posia-
danie ulotek skończy się dwuletnią
karą więzienia, a „nakłanianie” ko-
biet do przerywania ciąży trzyletnią
karą więzienia.

„Mordercza propaganda”
W odpowiedzi na działania fun-

dacji „Życie i rodzina” Dziewuchy
Dziewuchom wystosowały apel do
Ministerstwa Sprawiedliwości i
Prokuratury Generalnej „Powstrzy-

maj Godek – dość kłamstw”, w któ-
rym domagają się, aby Kaja Godek
oraz jej poplecznicy zostali po-
ciągnięci do odpowiedzialności za
„uporczywe wprowadzanie w błąd
opinii publicznej”. Wnioskują o
wprowadzenie obostrzeń prawnych
nakładających na organy państwo-
we obowiązek ściągania z urzędu
osób szerzących dezinformację w
postaci kłamstw aborcyjnych.

Jak podaje strona „Nasza Demo-
kracja”: „Głoszenie publiczne i
wbrew faktom o szkodliwości bez-
piecznej aborcji należy uznać za
przestępstwo ścigane z urzędu za-
grożone grzywną lub karą pozba-
wienia wolności do lat 3. Wyrok po-
winien być podawany do publicznej
wiadomości”. Warto wspomnieć, że
projekt „Legalna aborcja. Bez kom-
promisów” już w grudniu 2021
roku zebrał 100 tysięcy podpisów, a
to tyle, ile potrzeba, żeby projekt
obywatelski znalazł się w Sejmie.
W momencie pisania tego tekstu
zebrano pod nim aż 201 735 podpi-
sów, co oznacza, że Sejm musi się
w końcu nim zająć. Projekt zakłada,
że kobieta będzie mogła przerwać
ciążę w ramach NFZ bez podania
powodu do jej 12. tygodnia. Później
aborcja miałaby być możliwa w
przypadku wad płodu lub gdy ciąża
wynikałaby z gwałtu. Jeśli projekt
wejdzie w życie to siłą rzeczy obej-
mie też zamieszkujące Polskę Ukra-
inki. Miejmy nadzieję, że nasz rząd

w końcu zrobi, co do niego należy i
zadba o bezpieczeństwo swoich
obywateli i obywatelek, bo póki co
po raz kolejny sprawia, że
powątpiewam w jego racjonalność.
I zresztą nie ja jedna.

„Czy was tam w rządzie do reszty
pogięło?!” – pytają Dziewuchy
Dziewuchom na swoim Instagra-
mie. Zarówno ich, jak i moje obu-

rzenie wywołała decyzja o użyciu
syren alarmowych we wszystkich
województwach w całym kraju w
hołdzie ofiar katastrofy smoleń-
skiej. Syreny rzeczywiście zawyły
10 kwietnia, przypominając pewnie
niejednej osobie z Ukrainy o nalo-
tach i chaosie, jaki je spotkały w
ostatnich tygodniach.

Katarzyna RACHWALSKA

3kwiecień 2022

Hipokryzja polskich ruchów antyaborcyjnych sięgnęła zenitu
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Kaja Godek„wspiera” Ukrainki ulotkami antyaborcyjnymi
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„Siostry Ukrainki,
przebaczcie nam Kaję Godek”

kai Godek już nikomu nie
trzeba przedstawiać. ko-

bieta nie raz wywołała
nie lada poruszenie w na-

szym kraju. i tym razem
nie szczędzi nam wrażeń,

przedstawiając kolejne
pomysły na„ratowanie

muminków”. Walka o pra-
wo do decydowania o

własnym ciele wciąż trwa.
Szkoda tylko, że jej ofiarą
padły i tak już straumaty-

zowane Ukrainki.

Fundacja Kai Godek „Życie
i rodzina”, 15 marca, posta-
nowiła dołożyć swoją ce-

giełkę na rzecz pomocy Ukrainie. Ce-
giełka ta ma uniemożliwić organiza-
cjom proabrocyjnym „zabicia jeszcze
większej liczby dzieci”, o czym infor-
muje oficjalna strona fundacji. I cho-
ciaż chciałabym, żeby to była moja
nadinterpretacja motywowana nie-
chęcią do proliferów, to tak nie jest.

Ulotki antyaborcyjne, zarówno w
języku polskim, jak i ukraińskim,
rozprowadzane są w wielu miastach
w Polsce i słowami Matki Teresy z
Kalkuty przekonują, że „najgorszym
zagrożeniem dla pokoju jest abor-
cja”. Swoją drogą, na ten temat pew-
nie wielu Ukraińców ma inne zda-
nie. Ponadto ulotki informują o tym,
co Ukrainka „nakłaniana” do zabój-
stwa własnego „dziecka” powinna
zrobić i przy okazji prezentują
zakłamany obraz aborcji w postaci
rozerwanych na strzępy płodów. Jak
informuje Grupa Stonewall na swo-
im Facebooku, fundacja wydruko-
wała co najmniej 200 tysięcy kopii,
a co gorsza ich elektroniczne wersje
są dostępne dla każdego internauty
na stronie fundacji.

Pachnie mi tu hipokryzją
„Jak bardzo trzeba być od-

człowieczonym, pozbawionym em-
patii, żeby kobietom, które uciekają
przed tym, żeby ich dzieci nie zgi-
nęły podawać informacje na temat
tego jak te dzieci zabijać tutaj w
Polsce. To są osoby, które są teraz
w kryzysowej sytuacji, trzeba im
pomagać, a nie oferować coś, co
można nazwać nakłanianiem (do
aborcji). To jest skandaliczna sytua-
cja (pisownia oryginalna)” – pyta
Krzysztof Kasprzak, członek za-
rządu Fundacji „Życie i rodzina” na
jej stronie internetowej.

To i ja zadam kilka pytań panu
Kasprzakowi: jak bardzo odczłowie-
czonym, odklejonym od rzeczywis-
tości trzeba być, żeby kobietom, któ-
rym świat rozpadł się chwilę temu,
machać przed twarzami ulotkami z
rozczłonkowanym płodem? One już
się naoglądały rozczłonkowanych
ciał i to tych prawdziwych – swoich
rodzin, przyjaciół czy obcych, któ-
rych całkiem niedawno mijały w
sklepach. Jak pozbawionym empatii
trzeba być, żeby w kryzysowej sy-
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Droga, którą ugrupowanie
Szymona Hołowni mu-
siała pokonać, była długa i

zawiła. Najpierw półtoraroczny pro-
ces rejestracji, podczas którego zma-
gano się z licznymi zażaleniami
utrudniającymi go. Następnie pro-
blem z nazwą partii – Szymona
Hołownię ubiegła zamrożona partia
Jeden-PL.

– Kilka miesięcy temu przyszli
do nas ludzie, którzy odeszli od
Szymona Hołowni, z propozycją,
by zarejestrować partię pod tą na-
zwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by
oni nie zrobili tego sami, bo byłoby
to wymierzone w Hołownię, albo
żeby nazwa nie została zajęta przez
osoby sympatyzujące z PiS. Zabez-
pieczyliśmy tę markę dla niego,
licząc na współpracę, o czym poin-
formowaliśmy go e-mailowo – po-
wiedział „Rzeczpospolitej” Włodzi-
mierz Zydorczak, prezes partii. Z
kolei wiceprezes Polska 2050, Mi-
chał Kobosko, możliwości
współpracy nie widział. Oficjalnie
jednak, pod zmienioną nazwą, par-
tia Hołowni wystartowała, a pierw-
szy kongres, który odbył się w War-
szawie, epatował niezwykłym en-
tuzjazmem liderów.

Partia to nie sklep meblarski
Spotkanie poświęcone było

głównym problemom, a także pla-
nom jakim sprostać musi partia.
Poruszono kwestie bezpieczeństwa
gospodarczego, polityki energe-
tycznej i podatkowej, czyli właści-
wie sztandarowe postulaty, jakie
proponował Hołownia jeszcze na
etapie kandydatury prezydenckiej.
Kongres miał też na celu przedsta-
wienie nowych władz partii – i tutaj
też bez większych zmian. Wice-
przewodniczącym został Michał
Kobosko (wcześniej przewod-
niczący Polska 2050), współpra-
cujący z Hołownią od momentu
wyborów prezydenckich. Dyrek-
torką do spraw regionów została
Agnieszka Buczyńska, a skarbni-
kiem – Jacek Kozłowski, wcześniej
związany z Platformą Obywatelską.
Wśród władz partii przedstawiono
także Hannę Gill-Piątek, Paulinę
Hennig-Kloskę, Joannę Muchę i
Macieja Żywno. Nie zabrakło rów-
nież pełnych optymizmu i motywa-
cji przemówień.

– Mamy wiedzę think-tanku,
energię stowarzyszenia i partię poli-
tyczną, bez której nie da się zmie-
niać świata we współczesnej demo-
kracji. Podkreślam, partię, a nie
sklep meblarski, dlatego odsyłam

Teren przed rosyjskim konsulatem w Poznaniu stał się miejscem protestów przeciwko agresji Rosji na Ukrainę
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Ten, kto kiedykolwiek
był w Warszawie i miał

okazję podróżować ulicą
Belwederską, niewątpli-

wie zwrócił uwagę na naj-
bardziej okazały i nie-

rzadko wywołujący
nagłe„och!”budynek.

Przywodzący na myśl
najwspanialsze budowle

klasycystyczne obiekt
tak szybko, jak oczaro-

wuje, potrafi w mgnieniu
oka odczarować, gdy tyl-

ko przyjrzymy się złotej
tabliczce przymocowanej
obok bramy – to ambasa-

da rosyjska. i tak samo
jak jej przedstawiciele

pięknem urzeka tylko fa-
sadowo.

Postawiony w latach 50. XX
wieku gmach – bo trudno
inaczej go nazwać – miał

być nie tylko miejscem przebywania
ambasadora, ale także czujnym
okiem, wrażliwym uchem i stanow-
czym głosem Kremla nad Wisłą.
Najwyraźniej jest to widoczne, gdy
spojrzymy na mapę i uświadomimy
sobie, że ambasada Rosji znajduje
się w bezpośredniej bliskości roz-
rzuconych po stolicy obiektów ad-

Na konferencji partii Hołowni padło wiele ogólników

Polska, w której będzie się chciało żyć?
Oficjalnie po wielomiesięcznych perturbacjach partia Polska 2050 Szymona
Hołowni została zainaugurowana. 22 marca Sąd Okręgowy w Warszawie wydał
prawomocną decyzję o powołaniu partii, a zaledwie kilka dni później – 27 marca –
odbył się i kongres Partii Polska 2050. Na spotkaniu zaprezentowano nowe wład-
ze partii, a także główne założenia, jakimi w najbliższym czasie będą się kierować.
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mal nie istnieją. Pomimo tego kor-
pus delegowany z rosyjskiej stolicy
w Polsce jeszcze do końca marca
2022 roku był dość obszerny – w
Polsce pracowało bowiem 57 osób
związanych z Kremlem. I nikt nie
miał wątpliwości, że nie są już w
Polsce, by wydawać rozkazy i dbać
o wykonywanie polityki Kremla,
ale żeby samemu działać na rzecz
Moskwy.

Kluczowym dniem dla relacji
polsko-rosyjskich w ostatnim czasie
był 23 marca, gdy ABW zawnio-
skowało do MSZ o wydalenie z
Polski 45 osób spośród rosyjskiego
korpusu dyplomatycznego. ABW
zidentyfikowała wyżej wymienione
osoby jako oficerów rosyjskich
służb specjalnych oraz osoby z nimi
związane. Wszyscy dostali nakaz
opuszczenia Polski w ciągu pięciu
dni, a jedna z nich, której działanie
miało być szczególnie groźne dla
naszego kraju, miała na to jedynie
48 godzin. I choć 28 marca, w pięć
dni po wydaniu nakazu przez MSZ,
ambasador Rosji w Polsce Siergiej
Andriejew poinformował, że wszys-
cy opuścili granice naszego kraju,
to wciąż utrzymuje, że działanie
strony polskiej nie miało podstaw, a
wydalone osoby były zwykłymi dy-
plomatami.

Oczywiście ambasador nie po-
wie niczego innego – w końcu jest

ministracyjnych – zaledwie 230
metrów na północ mieści się Minis-
terstwo Obrony Narodowej, trochę
dalej w górę, bo 580 metrów od
drzwi ambasady, jest wejście do
Kancelarii Premiera, a równo kilo-
metr na wschód – Ministerstwo
Sprawiedliwości.

Oczywiście można zwrócić uwa-
gę, że w jej pobliżu znajduje się też
ambasada Ukrainy, USA, Austrii
czy Korei Południowej, a samo sy-
tuowanie placówek dyplomatycz-

nych w sąsiedztwie obiektów admi-
nistracyjnych to nic nowego. Ale
czy te ambasady wybudowano ręka-
mi polskich artystów, czy każda z
nich ma własny kort tenisowy, ba-
sen i park wokoło o wielkości czte-
rech hektarów? Ambasada Rosji
miała nie tylko stanowić miejsce
wygodnego pobytu dla człowieka
Kremla, ale być wyraźnym symbo-
lem dominacji. Po 1989 roku domi-
nacja Kremla się zakończyła, ale

gmach pozostał i wcale nie zniknęły
jego przepastne przestrzenie.

Szpiedzy mimo wiedzy
Robiąca wrażenie rosyjska pla-

cówka wciąż stoi tam, gdzie stała,
ze wszystkimi udogodnieniami.
Zmieniły się tylko dwie rzeczy – re-
lacje z Rosją oraz działanie rosyj-
skich dyplomatów. Obecnie kontak-
ty dyplomatyczne z Moskwą, o
czym powiedział wprost rzecznik
polskiego MSZ Łukasz Jasina, nie-

Dyplomatyczna ambaFasada
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dyplomatą – ale wszystko wskazu-
je na to, że dyplomatami nie było
45 pracowników ambasady.
Czy to kogoś dziwi? Polska
nie jest przyjaznym wobec Rosji
krajem, a więc „działalność ziden-
tyfikowanych funkcjonariuszy
i współdziałających z nimi osób
służyła realizacji rosyjskich przed-

sięwzięć wywiadowczych wymie-
rzonych w stabilność RP i jej part-
nerów na arenie międzynarodowej
oraz zagrażała interesom i bez-
pieczeństwu Polski”, jak oświad-
czył rzecznik ministra koordynato-
ra służb specjalnych Stanisław
Żaryn.

Nielegałowie,
o których nikt się nie dowie

Fasadowo 45 osób było dyploma-
tami, a pod płaszczykiem dyploma-
cji wykonywało wrogie działania.
ABW już od dłuższego czasu miało
się im przyglądać, ale dopiero wy-
buch wojny w Ukrainie spowodo-
wał intensyfikację działań obcych
wywiadów i mocną odpowiedź stro-
ny polskiej. Musimy pamiętać, że
szpiedzy dzielą się na dwa rodzaje –

legalnych i nielegałów. Ci pierwsi
to właśnie pracownicy placówek
dyplomatycznych, którzy z pewnoś-
cią przeprowadzają akcje tzw.
białego wywiadu. Z drugiej zaś
strony są nielegałowie, czyli szpie-
dzy, o których możemy się nigdy
nie dowiedzieć, że byli szpiegami.
To często osoby pracujące jako nau-

kowcy, dziennikarze, biznesmeni
czy wykonujący inne zawody, w ra-
mach których infiltrują interesujące
ich środowiska.

Takich właśnie dwóch nielegałów
ostatnio dopadła poznańska Żandar-
meria Wojskowa. 4 kwietnia w ho-
telu na poznańskim Szczepankowie
funkcjonariusze zatrzymali dwóch
Białorusinów. Okazało się, że
mężczyźni dokonywali rozpoznania
obiektów wojskowych i cywilnych.
Dla dobra sprawy prokuratura nie
mówi więcej na ten temat, a infor-
mację o zatrzymaniu podała w lako-
nicznym komunikacie w dwa dni po
akcji. Musimy pamiętać, że choć
wojna toczy się w Ukrainie, to tery-
torium działań wroga sięga daleko
poza granice napadniętego państwa.

Przemysław TERLECKI

Światła policyjnych sy-
ren, czarna limuzyna i

stan najwyższej gotowoś-
ci polskiej służby bezpie-
czeństwa. Nie, tym razem

to nie prezes kaczyński
wybrał się na zakupy po

karmę dla swoich kotów,
to prezydent USA Joe Bi-

den postanowił złożyć wi-
zytę w Polsce.

Cóż to było za wydarzenie,
prawdziwa pożywka dla in-
ternetowych trolli i twór-

ców memów. Nasz prezydent się
spóźnia, co musi oznaczać, że
wszyscy inni przybyli zbyt wcześ-
nie. Morawiecki, zazdrosny o Trza-
skowskiego, wprasza się na spotka-
nie z uchodźcami wojennymi. Pra-
wica szaleje i wychwala Bidena,
ustawiając się po zdjęcia i autogra-
fy, a przecież chwilę temu krzy-
czała, że to lewak. Prezes zostaje
wykluczony z imprezy, a na domiar
złego Biden w swojej przemowie
wygłasza peany na cześć Wałęsy
i demokracji.

Dobra pizza to polska pizza
Wszystko zaczęło się spokojnie,

drzwi samolotu otworzyły się, a
białowłosy mężczyzna pewnym sie-
bie krokiem opuścił maszynę. Na-
stąpiły pierwsze uściski dłoni, uś-
miechy i grzecznościowa wymiana
zdań. Następne kroki na polskiej
ziemi Joe Biden skierował w stronę
Rzeszowa. Pierwszy punkt wyciecz-
ki – rzeczy ważne, choć mniej przy-
jemne – towarzystwo Andrzeja
Dudy i polityczna dyskusja o bez-

precedensowym napływie uchodź-
ców do Polski. Po wyczerpującym
spotkaniu czas na pożywny posiłek i
spotkanie z rodakami. W tym celu
nasz bohater udał się z wizytą do
stacjonujących na Podkarpaciu ame-
rykańskich żołnierzy i w ich gronie
zjadł polską pizzę. Kucharz sam był
w szoku, że zamiast mrożonego i
odgrzewanego kawałka ciasta Ame-
rykaninowi smakowała taka zwykła,
świeżo robiona.

Ależ ten czas szybko leci, drugi
dzień i dalej brak drastycznych ob-
jawów posmakowania polskiego
smogu. Koniecznie trzeba to zmie-
nić, udając się do Warszawy. Ofi-
cjalne powitanie w Pałacu Prezy-
denckim przez prezydenta Dudę i
można spokojnie ruszać w miasto.
Kolejny punkt programu to spotka-
nie z uchodźcami wojennymi na

Stadionie Narodowym. Naszemu
bohaterowi towarzyszył prezydent
Warszawy (dzięki temu opozycja też
miała swoje pięć minut) i zazdrosny
o brak okazania należytej uwagi
mężczyzna o wyjątkowo długim no-
sie. Biden nie zaprzątał sobie nim
jednak głowy. Zasmucił go łamiący
serce widok dzieci, w których
oczach – gdy się im przyjrzeć – zo-
baczyć można brutalne oblicze woj-
ny. Toteż nie można winić starszego

pana, że mu się wymsknęło to, co
wszyscy myślą, a czego nikt nie
mówi na głos, że Putin to sami wie-
cie kto.

Medialny sukces Polski
i przemówienie Bidena

Zwieńczeniem wizyty amerykań-
skiego przywódcy była uroczysta
przemowa na Zamku Królewskim.
W jej trakcie prezydent USA przy-
wołał słowa papieża Polaka i od-
woływał się do polskiej historii, po-
dziwiając nasze zaangażowanie w
pomoc obywatelom Ukrainy. Mówił
o sile demokracji i wolności me-
diów oraz przyjaźni polsko-amery-
kańskiej, wsparciu militarnym i so-
juszu NATO w obliczu agresji
zbrojnej Putina. Wreszcie po
ciepłych słowach pożegnania Joe
Biden opuścił Polskę, udając się w

dalszą podróż po Europie. Następny
przystanek –Bruksela.

O wystąpieniu i wizycie prezy-
denta USA w naszym kraju mówiły
media na całym świecie. O Polsce
wyrażano się głównie w superlaty-
wach, chwalono nas za pomoc nie-
sioną uchodźcom i zdecydowaną
postawę wobec Rosji. Dziś, jak nig-
dy wcześniej, możemy być dumni
z tego, że jesteśmy Polakami.

Izabela SULOWSKA

Joe Biden przyleciał do Polski w związku z wojną w Ukrainie
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stąd i będę odsyłał każdego, kto
szuka stołka albo innego miejsca,
żeby się na nim zasiedzieć – mówił
lider Polski 2050, Szymon
Hołownia.

Panie Morawiecki, odwagi!
Na kongresie nie zabrakło także

słów potępienia Federacji Rosyj-
skiej i wyrazów wsparcia dla naro-
du ukraińskiego. Podczas swojego
wystąpienia lider partii zapropono-
wał rozwiązania mające na celu dal-
sze embargo dla Rosji, a także
wsparcie Ukrainy na płaszczyźnie
europejskiej. Podczas wystąpienia
pojawiły się postulaty dotyczące na-
tychmiastowego zablokowania gra-
nic dla rosyjskich i białoruskich
ciężarówek, a także pociągów, czy
całkowitego odcięcia polskiej gos-
podarki od Rosji. W tych postula-
tach Hołownia przede wszystkim
wskazywał, że to rząd jest odpowie-
dzialny za wdrażanie sankcji na Fe-
derację Rosyjską.

Zabrakło niestety charyzmy i sil-
nego autorytetu lidera – postulaty
Hołowni wywoływały aplauz, jed-
nak nie doczekały się właściwego
rozwinięcia. Główną kwestią w te-
matyce gospodarki energetycznej
jest przejście na odnawialne źródła
energii. Kiedy ma to nastąpić? Skąd
uzbierać fundusze potrzebne na tę
inicjatywę? Jakie rozwiązania pro-
ponuje partia, aby odciąć się od za-
sobów rosyjskich? Odpowiedzi nie-

stety zabrakło, a szkoda, bo może
wtedy Szymon Hołownia zyskałby
potencjalnych wyborców. Kwestie
innych reform, czy też postulatów,
opierały się na kontrze do działań
obecnego rządu. Zdecydowanie
częściej wyliczano nieudolność
rządu Morawieckiego niż propozy-
cje nowych reform – załatania Pol-
skiego Ładu czy zakończenia sporu
z UE o kopalnię i elektrownię w
Turowie.

Po ostatnim kongresie Polski
2050 Szymona Hołowni pozostaje
wrażenie, jakby zarząd partii nadal
nie miał pomysłu na wprowadzenie
„realnej zmiany”, o której mowa już
od przeszło dwóch lat. Podobnie
zresztą Szymon Hołownia nie wie,
jak przekonać potencjalnych wy-
borców i choć często mówi o zapale
i zdeterminowaniu swojego ruchu,
niestety nie widać go na scenie poli-
tycznej.

Jaki cel miało to wydarzenie poza
przedstawieniem nowych władz
partii, zapewnieniem o chęci i kon-
tynuacji prac, a także dużym wspar-
ciu członków ugrupowania Polska
2050 dla Ukrainy? Trudno powie-
dzieć. Obecnie nie pozostaje nam
nic innego jak czekać i obserwować
ruchy Szymona Hołowni. Być może
stanie się on nową twarzą opozycji,
głosem rozsądku, a być może jego
ugrupowanie będzie kolejną, bierną
partią opozycyjną.

Kacper POCZTARSKI

Po wyczerpującym spotkaniu czas na pożyw-
ny posiłek i spotkanie z rodakami.W tym celu
nasz bohater udał się z wizytą do stacjo-

nujących na Podkarpaciu amerykańskich żołnierzy i w ich
gronie zjadł polską pizzę. Kucharz sam był w szoku, że za-
miast mrożonego i odgrzewanego kawałka ciasta Amery-
kaninowi smakowała taka zwykła, świeżo robiona.

Musimy pamiętać, że szpiedzy dzielą się na dwa
rodzaje – legalnych i nielegałów. Ci pierwsi to
właśnie pracownicy placówek dyplomatycz-

nych, którzy z pewnością przeprowadzają akcje tzw. białego
wywiadu. Z drugiej zaś strony są nielegałowie, czyli szpiedzy,
o których możemy się nigdy nie dowiedzieć, że byli szpiegami.

Amerykański orzeł
wylądował na polskiej ziemi
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Świat pędzi z zabójczą
prędkością, podrzucając
nam co chwilę najnowsze

newsy, nowinki technolo-
giczne i ulotne relacje,

przez co jesteśmy po
uszy zanurzeni w szumie

informacyjnym. i choć
różnimy się od siebie

płcią, wiekiem czy wy-
kształceniem, mamy

wspólne uzależnienie, a
jest nim – dopamina.

W 1957 roku badaczka
Kathleen Montagu od-
kryła w mózgu dopa-

minę, którą nieco później okrzyknię-
to „cząsteczką przyjemności”,
zresztą nie do końca słusznie, co po-
twierdziły eksperymenty z udziałem
narkomanów. Wstrzykiwano im
mieszankę kokainy z radioaktyw-
nym cukrem, pozwalającą na okreś-
lenie, w jakich rejonach mózgu spa-
lane jest najwięcej kalorii. Uczestni-
ków proszono o ocenę doznawanego
haju. Odkryto, że jego poziom szedł
w parze z aktywnością dopamino-
wego szlaku nagrody. Z badania
mogłoby wynikać, że szlaki dopami-
nowe wyewoluowały po to, by
służyć narkotykowemu odurzeniu,
ale odrzucono tę hipotezę,
zakładając, że procesami ewolucyj-
nymi kontrolującymi wytwarzanie
dopaminy prawdopodobnie kiero-
wały potrzeby biologicznego prze-
trwania i aktywności reprodukcyj-
nej. Badacze postanowili to przetes-
tować, zastępując kokainę jedze-
niem, a uczestników badań
zwierzętami, bo jak zauważają auto-
rzy książki „Mózg chce więcej. Do-
pamina. Naturalny dopalacz”, w
trakcie badań prowadzonych na
szczurach można pozwolić sobie na
znacznie więcej bez obawy, że do
drzwi zapuka na przykład komisja
etyki.

Szczurom wszczepiono do móz-
gów elektrody, by mierzyły aktyw-
ność poszczególnych neuronów do-
paminowych. Zaraz po tym, gdy
podano gryzoniom pierwszą porcję
pokarmu, zgodnie z oczekiwaniami
ich układy dopaminowe ożywiły
się, reagując na naturalne bodźce
nie gorzej niż na kokainę. Jednakże
w przeciwieństwie do pierwszych
eksperymentatorów, badacze regu-
larnie monitorowali reakcje szczu-
rów na podawany pokarm. Obser-
wacje były zaskakujące. Chociaż
szczury pochłaniały pokarm każde-
go dnia, ich aktywność dopamino-
wa spadała. Zaczęto się zastana-
wiać, dlaczego tak się dzieje.

„I can’t get no satisfaction!”
Dopamina jest neuroprzekaźni-

kiem ściśle powiązanym z uza-
leżnieniami, a co za tym idzie z to-
lerancją na bodźce. Każda dawka
„szczęścia” sprawia, że uodparnia-
my się na nią, przez co kolejny bo-

dziec musi być „nowszy” i inten-
sywniejszy, żeby zaspokoić nasz
głód, a wiadome jest, że nie da się
tego robić w nieskończoność.
Christopher Anderson w swojej
książce „Mick. Szalone życie i ge-
niusz Jaggera” szacuje, że wokalista
The Rolling Stones uprawiał seks z
ponad czteroma tysiącami kobiet.
Taki wynik, jak i liczne doświad-
czenia związane z nadużywaniem

środków odurzających sugerują, że
życiem Jaggera (a już na pewno
jego seksualnym aspektem) kieruje
dopamina. Muzyk nie jest w tym
odosobniony. Można go porównać
do Barneya Stinsona, jednego z
głównych bohaterów popularnego
serialu „Jak poznałem waszą mat-
kę”. Choć Barney miał wiele zainte-
resowań, to przez większość sezo-
nów można zauważyć, że szczegól-
nym upodobaniem darzył kobiety.
Wykazywał się niemałą kreatyw-
nością, aby partnerki odwzajemniły
zainteresowanie i spędziły z nim
noc. Gdy tak się stało, Barney zni-

kał z ich życia i zaczynał się roz-
glądać za nową przedstawicielką
płci żeńskiej. Zachowania Jaggera
czy Stinsona, jak i wielu z nas,
tłumaczą autorzy książki „Mózg
chce więcej. Dopamina. Naturalny
dopalacz”: „Z punktu widzenia do-
paminy posiadanie nie jest intere-
sujące. Liczy się tylko zdobywanie.
Jeśli mieszkasz pod mostem, dopa-
mina sprawi, że zapragniesz namio-

tu. Jeżeli masz już namiot, zażąda
od ciebie domu. Gdybyś zamieszkał
w najdroższej rezydencji na Ziemi,
wzbudziłaby pragnienie zamku na
Księżycu. Dopamina nie zna miary
dobrego i nie wie, co to linia mety”.
Autorzy przekonują także, że choć
dopamina jest jednym z zapalników
miłości, nie gwarantuje relacji na
długie lata. Wręcz przeciwnie.
Twierdzą, że aby cieszyć się tym,
co mamy, a nie czymś, co jest za-
ledwie możliwe powinniśmy się
przestawić ze zorientowanej na
przyszłość dopaminy na substancje
chemiczne koncertujące się na te-

raźniejszości, nazwane roboczo
przez autorów „tu i teraz” (TiT). Do
tej grupy zalicza się wytwarzane w
mózgu odpowiedniki morfiny: sero-
toninę, oksytocynę, endorfiny, jak i
mózgową wersję marihuany –
związki zwane endokannabiodami.

Zresetuj swój mózg
Detoks dopaminowy zwany cza-

sami głodówką dopaminową polega
na tymczasowym ograniczeniu lub
nawet odcięciu się od bodźców uru-
chamiających w naszych mózgach
ośrodki nagrody. Bodźcami może
być tak naprawdę wszystko w za-
leżności od naszych preferencji –
zakupy, social media, używki, czy
inni ludzie, a raczej atencja, jaką od
nich dostajemy.

Taki właśnie detoks zrobiła sobie
21-letnia Ania Szczepanik, która od
roku studiuje architekturę w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Zarówno studia, jak i życie towa-
rzyskie wymagają od niej niemal
nieustannego przebywania przed
niebieskim ekranem, co wcale nie
sprzyja jej produktywności czy
zdrowiu psychicznemu, zwłaszcza,
że w internecie jest pełno źródeł
wątpliwej jakości dopaminy.

– Czułam się zmęczona i przebo-
dźcowana. Traciłam stanowczo za
dużo czasu na socialach, a jedyne
co dostawałam w zamian to pełno
niepotrzebnych informacji, stres i
problemy z zasypianiem. Książki
zalegały na półkach, mata do jogi
leżała w kącie, a ja wciąż marno-
wałam czas, siedząc w telefonie. W
końcu natrafiłam na podcast Karoli-

ny Sobańskiej. W którymś z odcin-
ków wspominała, że robi sobie
weekendowy detoks cyfrowy –
wspomina Ania.

Dziewczyna zdecydowała, że
spróbuje. W końcu to miało być za-
ledwie kilka weekendów bez socia-
li. Coś banalnego? Niekoniecznie.

– Na początku było trudno. Zde-
rzenie się z inną rzeczywistością, w
której nie zaglądam co pięć minut w
telefon, było niezwykłym doświad-
czeniem, ale bardzo szybko dopadło
mnie FOMO – dopowiada.

FOMO (z ang. „Fear of Missing
out”) to strach przed byciem nie na
bieżąco poprzez brak dostępu do in-
ternetu. Ania odczuwała niepokój i
pewność, że ją coś ominie – ważna
informacja, wiadomość od bliskiej
osoby, spotkanie, na które nie do-
trze. Dopiero później zrozumiała, że
świat pędzi jak szalony i nawet gdy-
by siedziała przed ekranem 24 go-
dziny na dobę, to i tak nie
nadążyłaby za każdym newsem. Po-
woli zaczęła odpuszczać i zdawać
sobie sprawę, że oglądanie stories
znajomych na Instagramie było
zwykłym nawykiem, a nie cieka-
wością.

– Zdziwiło mnie to, jak dużo cza-
su zyskałam, skupiając się na tym,
co mnie otacza. Wolne chwile za-
częły mieć dla mnie wartość. Jest
po prostu inaczej, gdy spędza się je
na czymś produktywnym, a potem
zasypia się z satysfakcją, że zrobiło
się coś dla siebie, swojej pracy czy
przyszłości – mówi Ania.

I choć nowy tryb życia dawał
swoje owoce w postaci produktyw-
nie spędzonego czasu, to FOMO
dawało o sobie znać. W takich mo-
mentach dziewczyna powtarzała so-
bie, że jeśli bliscy będą chcieli się z
nią pilnie skontaktować, to po pro-
stu zadzwonią. To pomagało.

– Nie jestem żadnym „człowie-
kiem sukcesu”, ale staram się rozwi-
jać we własnym zakresie. I choć so-
ciale przydają się, jeśli chodzi o na
przykład promocje własnej działal-
ności czy kontakt z drugim człowie-
kiem, to łatwo się w tym zatracić.
Patrząc na te wszystkie wyidealizo-
wane, przerysowane wręcz życia in-
nych ludzi, w tym młodszych od
ciebie, chcąc czy nie chcąc, w pew-
nym momencie zaczynasz się dobi-
jać, porównywać. To ciągnie w dół
– tłumaczy dziewczyna.

Do tej pory ma powyłączane po-
wiadomienia niektórych aplikacji.
Część usunęła. Regularnie spraw-
dza, ile czasu spędza korzystając z
telefonu i zauważa poprawę. Jesz-
cze kilka miesięcy temu, ba nawet
przed pandemią, potrafiła rozpra-
szać się telefonem przez kilkanaście
godzin dziennie. Teraz korzysta z
niego przez cztery do pięciu godzin,
ale i ten czas chciałaby ograniczyć,
bo jak mówi: „życie jest zbyt krót-
kie na kiepskiej jakości dopaminę”.

Katarzyna RACHWALSKA

FOMO (z ang.„Fear of Missing out”) to strach
przed byciem nie na bieżąco poprzez brak do-
stępu do internetu. Ania odczuwała niepokój i

pewność, że ją coś ominie – ważna informacja, wiadomość
od bliskiej osoby, spotkanie, na które nie dotrze. Dopiero
później zrozumiała, że świat pędzi jak szalony i nawet gdyby
siedziała przed ekranem 24 godziny na dobę, to i tak nie
nadążyłaby za każdym newsem.

Czy to możliwe, że jeden związek chemiczny napędza całą ludzkość?

Niewolnicy dopaminy
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dzy Sankt Petersburgiem a Helsin-
kami. Onet podaje, że pociągi tej re-
lacji były w ostatnich tygodniach
całkowicie obłożone, a ponad 70%
pasażerów stanowili Rosjanie. Na
dworcu w fińskiej stolicy, dziennie
zjawiało się ich nawet ponad sied-
miuset. W ramach sankcji wymie-
rzonych w rosyjskie podmioty gos-
podarcze (w tym przypadku tamtej-
sze koleje państwowe — RŻD)
władze Finlandii podjęły decyzję o
zawieszeniu połączenia. 27 marca
ostatni skład Allegro przyjechał do
Helsinek. Objuczeni bagażami pa-

sażerowie przybyli z miasta nad
Newą, niechętnie rozmawiali z
dziennikarzami. Bali się, nawet w
bezpiecznej i wolnej Finlandii.

Kilkukrotnie życzono mi śmierci
Wśród młodych Rosjan, którzy

opuścili swój kraj, jest Jegor*. Wy-
jechał z Moskwy i od kilku tygodni
mieszka w Tbilisi w Gruzji. Mie-
ście, które odwiedzał wcześniej
wielokrotnie i w którym mieszkają
jego przyjaciele. Kroplą, która w
jego przypadku przelała czarę gory-
czy, było zatrzymanie na komisaria-
cie za udział w proteście przeciwko
wojnie. Po tym wydarzeniu Jegor
nie miał już złudzeń.

– Każdy dzień się liczy, ja jestem
wolną osobą, dla której ważna jest
swoboda przemieszczania się, gdzie
chcę. Wydawało mi się, że odbiorą
mi możliwość opuszczenia Rosji a
w dniu, w którym wyjeżdżałem, 1
marca, na granicy strażnicy przepy-
tywali podróżnych – mówi.

Jegor uważa, że Rosja wkrótce do
reszty zamknie się na świat ze-
wnętrzny, a obywatele będą w niej
„uwięzieni”, jak w czasach ZSRR,
gdy o zagranicznych wyjazdach
mogła pomarzyć tylko garstka
uprzywilejowanych. Faktycznie,

służby na lotniskach miały spraw-
dzać, czy pasażerowie posiadają bi-
lety powrotne do Rosji. Możliwe
opcje wyjazdu topnieją z dnia na
dzień, a dostępne loty osiągają
astronomiczne ceny. Trzeba się
spieszyć.

Emigracja nie oznacza rozwiąza-
nia wszystkich problemów. Pozos-
tają strach o bliskich w kraju i oba-
wy przed inwigilacją. Z tego powo-
du moim rozmówcom zależało na
zachowaniu dyskrecji i anonimo-
wości. Rosjanie zastanawiają się ja-
kie życie czeka ich w dłuższej per-
spektywie „na uchodźstwie”. Nie
czują się mile widziani, starają się
„nie wychylać”. Czasami boją się

ujawniać skąd pochodzą. W kraju
takim jak Gruzja jest to trudne,
różnice w aparycji widać bowiem
gołym okiem. Jegor obawia się
dyskryminacji, ale jednocześnie
uważa, że nie ma związku między
tym, jakie podejście do niego mają
ludzie a wybranym przez niego, ak-
tualnym krajem pobytu.

– Teraz wszędzie dominuje nega-
tywne nastawienie do Rosjan. Od
początku pobytu w Tbilisi kilku-
krotnie życzono mi śmierci za po-
średnictwem aplikacji randkowych.
Staram się nie zwracać na to uwagi.
Wiem, że wszędzie obok ludzi
dobrych i wyrozumiałych znajdą się
jednostki agresywne i nieprzychyl-
ne. W każdym kraju. Na początku
było mi ciężko, dość mocno odczu-
wałem atmosferę niechęci. Wyni-
kało to być może z tego, że w Tbili-
si już przedtem było wielu Rosjan i
teraz zrobiło się tłoczno – dodaje.

Mój kraj został przeze mnie
znienawidzony

Iwan*, młody moskwianin po-
chodzenia czeczeńskiego, również
należy do przeciwników polityki
Władimira Putina.

– Koszty utrzymania rosną, płace
pod względem siły nabywczej spa-
dają, znikają kolejne wolności oby-
watelskie, wprowadzane są ograni-
czenia polityczne, gospodarcze,
społeczne, spada poziom opieki
zdrowotnej i wsparcia socjalnego
dla obywateli, problemem jest bez-
robocie, a poziom szkolnictwa
wyższego jest żenująco niski –
przywołuje powody, które jego zda-
niem popychają obecnie wielu Ros-
jan do emigracji.

kremlowski reżim utrzy-
muje, że może uczynić

Rosję samowystarczalną,
odizolowaną twierdzą,

chroniącą swoich obywa-
teli przed„zgniłym za-

chodem” i„faszystami”.
Oficjalnie drwi z sankcji,

ale prawda jest taka, że
rosyjską gospodarkę cze-
ka katastrofalne załama-

nie. chociaż wedle son-
daży cytowanych przez

Bloomberg czy Radio
Wolna europa większość
Rosjan popiera działania

Putina, są tacy, którzy
mają odwagę myśleć ina-
czej. Wielu z nich uznało,

że w Rosji nie czeka ich
już nic dobrego.

W ostatnich tygodniach
mamy do czynienia z
bezprecedensowym

exodusem znad Wołgi. Od rozpoczę-
cia inwazji na Ukrainę zaintereso-
wanie wyjazdem z Rosji wzrosło la-
winowo. CNN przytacza dane wy-
szukiwania z Google, wskazujące na
częste wyszukiwanie haseł takich
jak „azyl polityczny”, „jak zdobyć
wizę”, „emigracja” i o zgrozo, „jak
wygląda życie w Korei Północnej”.
Rosjanie, którzy sprzeciwiają się
zbrodniczej polityce Władimira Pu-
tina, czują się osaczeni i osamotnie-
ni. Boją się poboru do wojska.
Większość z nich to młodzi, liberal-
ni światopoglądowo przedstawiciele
klasy średniej, zamieszkujący naj-
większe ośrodki miejskie. To oni
mają najwięcej do stracenia na san-
kcjach. Zagrożone są ich styl życia,
praca, błyskawicznie topniejące
oszczędności. Poczucie niestabil-
ności i braku perspektyw skłania
wielu z nich do emigracji.

BBC podaje, że tylko pomiędzy
rozpoczęciem inwazji na Ukrainę a
13 marca, z Rosji wyjechało co naj-
mniej 200 tysięcy osób, zaznaczając
przy tym, że to dane mocno zaniżone.
Władze samej Armenii mówią o 80
tysiącach przybyszów z Rosji, z kolei
magistrat gruzińskiej stolicy – Tbilisi
– szacuje wzrost populacji Rosjan o
25 tysięcy osób. Dokąd udają się
emigrujący Rosjanie? Przede wszyst-
kim tam, gdzie do wjazdu nie potrze-
bują wizy. Wybierają też kraje, w
których od lat istnieje liczna diaspora
rosyjska (na przykład Izrael). Najpo-
pularniejsze kierunki to przede
wszystkim Turcja oraz państwa Za-
kaukazia i Azji Centralnej.

Możliwości wyjazdu „na Za-
chód” praktycznie już nie ma, prze-
strzeń powietrzna jest przecież nie-
dostępna. Jeszcze do niedawna ist-
niała furtka, dzięki której chętni
mogli przedostać się na teren Unii
Europejskiej. Mowa o ekspresie Al-
legro kursującym do niedawna mię-

Do niedawna emigrujący Rosjanie tłumnie przybywali ekspresem„Allegro" do Helsinek

On sam, jak dotąd bezskutecznie,
przymierza się do emigracji. Pande-
mia, kłopoty z wizami, wreszcie
wojna. To wszystko kilkukrotnie
pokrzyżowało mu plany upragnio-
nego wyjazdu do Czech. To marze-
nie wciąż pozostaje dla niego ak-
tualne:

– Postawiłem sobie za cel opusz-
czenie Rosji, ale nie jako uchodźca.
Chciałem iść na studia i w przy-
szłości znaleźć dobrą pracę. W Eu-
ropie człowiek i państwo koegzys-
tują, nie tak jak w Rosji, gdzie jed-
nostka jest traktowana jak materiał,
który można zbyć i wykorzystać, a
jego wolności odebrać – mówi
Iwan.

Młody mężczyzna martwi się o
przyszłość. Podobnie jak Jegor,
spodziewa się najgorszego – prze-
miany swojej ojczyzny w ponure,
odizolowane więzienie.

– Sądzę, że w ciągu najbliższych
10 lat nasz kraj odetnie się od świa-
ta, warunki życia tutaj staną się nie
do zniesienia i zamienimy się w coś
pomiędzy Turkmenistanem a Koreą
Północną. To znaczy obecnie naj-
bardziej zamkniętymi krajami z ty-
ranią, niskim standardem życia, bra-
kiem wolności i niemożnością wy-
jazdu – przyznaje.

Iwan przytacza również odczucia
swojego przyjaciela, który wyjechał
do Niemiec w poszukiwaniu lepsze-
go życia: „On też widzi, że Rosja to
czarna dziura, w której giną wolno-
ść, szacunek, uczciwa praca, dobre
warunki życia, po prostu cywiliza-
cja. Podobnie jak ja, nie rozumie
mentalności większości Rosjan,
obojętnych na poczynania władzy”.

Jakiekolwiek głosy sprzeciwu
wewnątrz Rosji giną w lawinie pro-
pagandy i pod butem zinstytucjona-
lizowanej przemocy. Większość
oponentów politycznych reżimu
została uciszona, zlikwidowana lub
de facto wygnana z kraju. Życie w
Rosji z każdym dniem coraz bar-
dziej przypomina totalitarne absur-
dy rodem z „Roku 1984”. Iwan nie
szczędzi słów: „Mój kraj rozpętał
podłą, bezsensowną i okrutną woj-
nę, dlatego go znienawidziłem”.
Wysuwa smutną konstatację do-
tyczącą „cywilizacyjnej pustki”,
jaką jest Rosja.

„Ruski Mir” to zawsze był ponu-
ry żart, kolos na glinianych nogach
z olbrzymim rozwarstwieniem
społecznym i zapadłą prowincją
pozbawioną perspektyw. Teraz bę-
dzie jeszcze gorzej. Czy Rosjanie
przebudzą się z tego letargu? Czy
otworzą oczy i upomną się o swoje
prawa? Niestety, historia tego kraju
nie dostarcza pozytywnych
przykładów. Na obywatelską rewo-
lucję trzeba będzie poczekać. Iwan
ma tylko nadzieję, że społeczeń-
stwo ukraińskie będzie w stanie kie-
dyś wybaczyć zwykłym Rosjanom.

Kacper ZIELENIAK
*imiona zostały zmienione.

Rosjanie zastanawiają się jakie życie czeka ich w
dłuższej perspektywie„na uchodźstwie”. Nie
czują się mile widziani, starają się„nie wychylać”.

Czasami boją się ujawniać skąd pochodzą.W kraju takim jak
Gruzja jest to trudne, różnice w aparycji widać bowiem
gołym okiem.

Ucieczka z„Ruskiego Mira”
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TVP jako jedyna stacja
nie przechodzi na nowy

standard nadawania. Ofi-
cjalnym powodem jest

wojna w Ukrainie i
związana z nią dezinfor-

macja – nadawca publicz-
ny powinien stać na
straży prawa do po-

wszechnego dostępu do
sprawdzonych informa-

cji. Prawdziwy cel jest
jednak zupełnie inny.
Dzięki temu Telewizja

Polska stanie się jedyną
dostępną stacją dla nie-

których odbiorców.

Od 28 marca naziemna te-
lewizja stopniowo prze-
chodzi na nowy standard

nadawania – DVBT2/HEVC. Po-
zwala on na przesyłanie obrazu w
lepszej rozdzielczości. Kolejnym
jego atutem jest możliwość prze-
syłania większej liczby kanałów na
jednym multipleksie. Przejście na
nowy standard nadawania umożli-
wi szybszy rozwój sieci 5G w Pol-
sce. Nowa technologia musi ko-
rzystać z pasma 700 MHz, które
wykorzystywane jest przez tele-
wizję naziemną.

Przejście na nowy standard nada-
wania daje więc wiele możliwości.
Jest to niewątpliwie jego zaletą, jed-
nak łączy się z koniecznością dostę-
pu do telewizora lub dekodera, któ-
ry jest odpowiednio do tego przy-
stosowany. Nowsze telewizory, ofe-
rujące usługę smart TV, dają możli-
wość odbioru programów w nowym
standardzie. Wielu Polaków nie ma
jednak odpowiedniego sprzętu.
Według Krajowego Instytutu Me-
diów 1,7 miliona gospodarstw do-

mowych ma odbiorniki, które nie są
kompatybilne z nowym systemem
nadawania. To oznacza, że dostęp
do telewizji naziemnej mogą stracić
cztery miliony osób. Większość z
nich to starsze osoby z małych

miejscowości, dla których telewizja
często jest jedynym źródłem infor-
macji, a dostęp do internetu jest
również ograniczony. Dodatkowy
brak programów telewizyjnych po-
gorszy tylko sytuację. Zwłaszcza w

obliczu wojny w Ukrainie dostęp do
informacji wydaje się szczególnie
ważny. Pozbawienie w tym momen-
cie tak wielu ludzi możliwości wy-
boru wiadomości jest po prostu czy-
mś niewyobrażalnym.

To nie wpłynęło jednak na decyz-
ję o przesunięciu terminu przejścia
telewizji naziemnej na nowy stan-
dard nadawania. Od 28 marca pro-
gramy telewizyjne w standardzie
DVT2/HEVC odbierane są w
dwóch województwach: lubuskim i
dolnośląskim. Proces transformacji
ma zakończyć się 27 czerwca.
Nowy standard miał objąć wszyst-
kie stacje, zarówno komercyjne, jak
i te telewizji publicznej. Ostatecznie
jednak TVP na niego nie przecho-
dzi. Przynajmniej nie w naj-
bliższym czasie.

Wróćmy jednak do po-
czątku. Kim są incele?
Jakie mają poglądy i

skąd się wzięli? Słowo „incel” pocho-
dzi od wyrażenia „involuntary celiba-
cy”, czyli tłumacząc dosłownie,
oznacza ono osobę (najczęściej
mężczyznę) pozbawioną partnerki se-
ksualnej pomimo wyraźnej chęci jej
posiadania. Osoby takie rozpoznają tę
niezdolność wejścia w relację
płciową, definiując ją jako cechę

właściwą sobie, w zasadzie nie-
zmienną. Czują się „skazani” na sa-
motność. W węższym znaczeniu in-
cele są internetową subkulturą, udzie-
lającą się na forach i social mediach.
Poglądy charakteryzujące incelizm
wiążą się ściśle z mizoginią i seksiz-
mem. Często noszą znamiona rasiz-
mu i mizantropii. Szczególną cechą
incelowskiej narracji jest przede
wszystkim ciągłe użalanie się nad
sobą, a także przywiązanie do wszel-
kiego rodzaju teorii spiskowych,
mających rzekomo potwierdzać

słuszność światopoglądu incela. Nie-
stety, działalność inceli nie zawsze
ogranicza się do nienawistnych wpi-
sów w internecie. Czasami, wiedzieni
swoimi urojeniami dopuszczają się
przestępstw czy nawet aktów terrory-
stycznych. Wiele tragicznych strzela-
nin w USA miało podłoże mizogi-
niczne, a sprawcy byli związani ze
środowiskiem internetowych inceli i
trolli. Mężczyźni mszczący się na ko-
bietach, które obarczają winą za
wszystkie swoje niepowodzenia, to
niestety stary, dobrze znany motyw.
Jak polscy incele wyrażają się o
Ukrainkach?

W USA incele korzystają przede
wszystkim z Reddita. Nasi rodzimi
przedstawiciele tego specyficznego
gatunku, ukochali sobie stronę wy-
kop.pl, a także zamknięte grupki na
Facebooku. Dlaczego incele
pożądają Ukrainek? Z ich wojennych

cierpień czynią cnotę, której jakoby
pozbawione są chłodne i wyracho-
wane, zepsute wręcz Polki. Jedno-
cześnie, w ich wypowiedziach pełno
jest pogardy, szowinistycznej
wyższości: „Ukrainka tańsza, łatwiej
się posuwa, zawsze można oddelego-
wać XD (pisownia oryginalna)”,
„ukraińskie przegrywy na wykop.ua
pewnie jęczą, że Ukrainki się pusz-
czają z polskimi chadami zamiast z
nimi xD (pisownia oryginalna)”.

Inni incele silą się na pseudonau-
kowe, analityczne wypowiedzi, sta-
wiając się w roli demograficznych i
socjologicznych ekspertów: „Do Pol-
ski migrują tysiące obywateli Ukrai-
ny. W tym większość to Ukrainki.
Część kobiet z Ukrainy to będą sin-
gielki i nie wrócą na Ukrainę. To
duża szansa dla tych wszystkich face-
tów w Polsce, którzy mają kłopoty i
problemy z Polkami. Oraz na zoba-

czenie jakie WSPANIAŁE mogą być
kobiety ze Wschodu (pisownia orygi-
nalna)”. Kolejny wpis: „raczej chodzi
o to że ukrainścy faceci poginą na
wojnie a ukraińskie dziewczyny
(częściowo) zostaną w Polsce tym sa-
mym balansując podaż kobiet do po-
daży mężczyzn dzięki czemu staty-
stycznie wzrośnie szansa na zdobycie
JAKIEJŚ dziewczyny (dla średnia-
ków, bo totalne przegrywy nadal nimi
pozostaną) (pisownia oryginalna) ”.

Nomenklatura incelizmu jest bar-
dzo charakterystyczna. Dominuje w
niej uproszczone postrzeganie świata,
dzielenie go na zwycięskich „cha-
dów” (osobników godnych podziwu i
naśladowania), którzy posiadają part-
nerki seksualne, średniaków i „total-
nych przegrywów”. Pozorne uwiel-
bienie, jakim incele darzą Ukrainki,
jest przesycone toksyczną retoryką.
Uprzedmiotawia je i sprowadza do

Polscy incele ponownie się łączą. Już nie w cierpieniu
i w użalaniu się nad sobą. Przynajmniej można od-

nieść takie wrażenie obserwując specyficzne grupy
na Facebooku czy przeglądając wpisy na Wykopie.

istnieją osoby, dla których tragedia uchodźczyń
z Ukrainy jest przyczynkiem do chorych i oderwa-

nych od rzeczywistości rozważań. Liczą na to,
że napływ (ich zdaniem) spragnionych relacji kobiet

ze Wschodu, rozwiąże ich męskie problemy
z„niewdzięcznymi”Polkami...

Co prawda w poszczególnych miejscach dalej
będzie można oglądać Polsat czyTVN na sta-
rych odbiornikach, ponieważ lokalne multi-

pleksy także nie przechodzą na nowy standard. Na niektó-
rych z nich emitowane są kanały komercyjne. Nie zmienia
to faktu, że dostęp do kanałów innych niżTVP dla zamiesz-
kujących prowincję emerytów będzie znacznie ograniczo-
ny.Telewizja publiczna wykorzystuje więc wojnę w Ukrainie
dla własnych celów. Pod przykrywką troski o odbiorców
skazuje ich na propisowską propagandę.

Dostęp do komercyjnych kanałów będzie ograniczony?

incel szuka żony (z Ukrainy)

Nieczysta zagrywka Telewizja Publiczna może nada-
wać w starym standardzie do końca
grudnia 2023 roku.

O przesunięcie terminu wniosko-
wał Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Mariusz Kamiński,
a Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej rozpatrzył wniosek w ekspreso-
wym tempie. Podstawą prawną do
działania był artykuł 123 prawa te-
lekomunikacyjnego. Wskazuje on,
że odstępstwo od rezerwacji częs-
totliwości jest możliwe w przypad-
ku wystąpienia okoliczności pro-
wadzących do zagrożenia obron-
ności lub bezpieczeństwa państwa.
Zagrożeniem w tym przypadku ma
być wojna w Ukrainie i związana z
nią dezinformacja.

Fałszywe informacje rzeczywiście
są w obecnej sytuacji dość powszech-
ne i mogą stanowić realne niebezpie-
czeństwo. Niemniej jednak nietrudno
jest zauważyć, że ten problem jest
tylko wymówką dla podjętej decyzji.
Ostatecznie tylko TVP może dalej
nadawać w starym standardzie. Sta-
cje komercyjne i tak muszą przejść
na standard DVBT2/HEVC. To ozna-
cza, że osoby, które nie posiadają do-
stosowanego sprzętu, będą miały
wyłącznie dostęp do programów na-
dawcy publicznego. W konsekwencji
są one skazane na propagandę Tele-
wizji Polskiej.

Co prawda w poszczególnych
miejscach dalej będzie można
oglądać Polsat czy TVN na starych
odbiornikach, ponieważ lokalne
multipleksy także nie przechodzą na
nowy standard. Na niektórych z
nich emitowane są kanały komer-
cyjne. Nie zmienia to faktu, że do-
stęp do kanałów innych niż TVP dla
zamieszkujących prowincję emery-
tów będzie znacznie ograniczony.
Telewizja publiczna wykorzystuje
więc wojnę w Ukrainie dla włas-
nych celów. Pod przykrywką troski
o odbiorców skazuje ich na propi-
sowską propagandę.

Olimpia OLIK
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roli taniej pomocy domowej. Tak je-
den z użytkowników „Wykopu” pisze
o barierach językowo-kulturowych
pomiędzy Polakami i Ukraińcami:
„W czasie seksu nie musicie gadać, a
jak pokażesz palcem zlew, pralkę czy
odkurzacz to chyba się domyśli, co
ma robić...” (pisownia oryginalna).
Jak widać, poziom oderwania od rze-
czywistości autorów tych wpisów jest
zatrważający.

Nienawiść inceli jest skierowana
również w stronę nas samych, Polek i
Polaków. Na forach internetowych
pojawiają się wpisy typu: „te poten-
cjalne 4 mln ukrainek, mogą poten-
cjalnie zmienić rynek matrymonialny,
bo one nie mają takich wymagań jak
te nasze pindy (pisownia oryginal-
na)”, „Dużego wyboru nie mają, bo
chyba wszędzie podobny syf co u
nich (mam na myśli sąsiadów). Poza
tym wszędzie potrzebują wizy. A Po-
lak, ziemniaczana cebula z mała
szansa wyrwania czegoś w kraju,
skorzysta (pisownia oryginalna)”,
„Roszczeniowe Polki nie mają szans

w konkurowaniu z pięknymi Ukrain-
kami z cudownymi charakterami. Po-
winniśmy to wspierać i pomagać w
realizacji raju dla mężczyzn” (pi-
sownia oryginalna). Te obrzydliwe,
ociekające seksizmem komentarze to
zaledwie kropla w morzu interneto-
wego incelizmu. Jak z nim walczyć?
Niestety, rozpleniony jest przede
wszystkim tam, gdzie panuje bezkar-
ność i pozorna anonimowość. Podob-
nie jak w przypadku hejtu i trollingu,
autorzy takich wpisów czują się roz-
zuchwaleni i całkowicie bezpieczni.

Czy Ukrainki mają się czego oba-
wiać w Polsce? W zasadzie pytanie
to można by rozszerzyć na wszystkie
kobiety i na cały świat. O ile hardko-
rowi, samozwańczy incele są grupą
marginalną, to część zachowań i po-
glądów charakterystycznych dla ta-
kich osób przejawia niestety spory
wycinek męskiej populacji. Pozosta-
je mieć nadzieję, że żadna przybyła
z Ukrainy do Polski kobieta, nie pad-
nie ofiarą nienawiści bądź przemocy.

Kacper ZIELENIAK
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obecnie odradzający się kult słowiań-
skich bóstw nie udało się uczynić
tego w pełni.

Co więcej, chrześcijaństwo umie-
jętnie zaadaptowało pogańskie zwy-
czaje łącząc je z własnymi. W taki
sposób jedne z najważniejszych wy-
darzeń kultywowanych przez rodzi-
mowierców świętujemy do teraz.
Noc Kupały – letnie przesilenie –
połączono z wigilią świętego Jana
(święto narodzenia Jana Chrzciciela).
Hucznie i radośnie celebrowane
dożynki to dawne święto plonów ob-

chodzone w równonoc jesienną.
Święto Zmarłych to pogańskie dzia-
dy. Boże Narodzenie obchodzone 25
grudnia przez Kościół katolicki
połączone zostało ze słowiańskim
Świętem Godowym przypadającym
na 22 grudnia.

Śmiech dzieci, dudnienie bębnów i
ona, ubrana w wielobarwną suknię z
długimi równie kolorowymi wstęgami
powiewającymi na wietrze – Marzan-
na. Radosny pochód niesie ją na
swych ramionach. Na jego czele kro-
czy dumnie kapłan zwany żercą. To

on przewodniczy uroczystości Jarego
Święta. Ubrany w baranicę i z poma-
lowaną twarzą odgrywa rolę Jarły –
bóstwa urodzaju, zapowiadającego
nadejście wiosny. Tłum gromadzi się
nad rzeką. Jarła odgania zimę, a Ma-
rzanna wrzucona jest do wody w
akompaniamencie muzyki. Tłum wi-
watuje i stukając się jajami – symbo-
lem rodzącego się życia – wita Wios-
nę. Ma ona zwiewną sukienkę, a na
głowie wianek z polnych kwiatów.
Dawne rytuały religijne związane
były ściśle z naturą i porami roku. Nic

Grono wyznawców wiary
naszych przodków jest co-

raz liczniejsze. Do wspól-
noty przynależą dorośli i
dzieci. Obecnie możemy

mówić nawet o 10 tysięcy
wiernych. Jedni prakty-

kują magię, inni składają
ofiary bogom. czy ten

„powrót do korzeni”to
forma ucieczki od globali-
zacji, czy może efekt zmę-

czenia i frustracji chrześci-
jaństwem?

Jare Gody, Noc Kupały, dziady
– to tylko jedne z licznych ob-
rzędów kultywowanych przez

neopogan. I o ile dziady kojarzą nam
się z twórczością Mickiewicza, tak
większość terminów związanych z
wierzeniami Słowian jest nam ob-
cych. Często z tego powodu pojawiają
się głosy zauważające, że w polskich
szkołach tak wiele mówi się o mitolo-
gii greckiej i rzymskiej, a tak mało o
bóstwach słowiańskich. Dzieje się tak
m.in. przez to, że historycy nie są ze
sobą zgodni co do wielu kluczowych
aspektów wiary naszych przodków.
Do dziś niejasne jest pochodzenie sa-
mego Mieszka I. Dawni Słowianie
byli ludem niepiśmiennym, dlatego
większość wzmianek o ich wierze-
niach przekazywana były ustnie. Dla
historyków problemem nie jest więc
zbyt mała ilość informacji, ale ich
fragmentowość, którą trudno ułożyć
w chronologiczną całość.

Mocne korzenie słowiańskiej tradycji
Wraz z przyjęciem przez Polskę

chrztu w 966 roku chrześcijaństwo
stało się – i jest po dziś dzień – reli-
gią dominującą. Jednak wyplewienie
starych „pogańskich” zwyczajów i
wierzeń zajęło setki lat, a widząc

więc dziwnego, że wierzenia te często
nazywane są wiarą w matkę ziemię.

Powrót do słowiańszczyzny
Wierni pogańskim zwyczajom

uważani są często za dziwaków
składających dary z pożywienia swo-
im bogom. Słowiańscy rodzimowier-
cy w większości skupiają się na gru-
powych ceremoniach, jedynie z okaz-
jonalnymi praktykami „magiczny-
mi”. Na co dzień jednak współcześni
poganie to zwykli ludzie, którzy
przez stygmatyzację i pejoratywny
obraz swojej wiary boją się oceny
otoczenia, dlatego często pozostają w
ukryciu ze swoimi wierzeniami. Neo-
poganizm to kult życia blisko natury,
umiłowanie matki ziemi, łagodność i
duchowość. Wielkie religie takie jak
islam, judaizm czy chrześcijaństwo
oparte są na strachu oraz licznych na-
kazach i zakazach. Spierają się o to,
który Bóg jest lepszy, a raczej która
wersja Jahwe jest tą właściwą. Czy to
właśnie zmęczenie agresywnym cha-
rakterem dominujących wierzeń
przyczynia się do wzrostu wyznaw-
ców wierzeń słowiańskich?

Obecnie w Polsce istnieją cztery
zarejestrowane rodzimowiercze
związki wyznaniowe: Polski Kościół
Słowiański, „Rodzima Wiara”, Ro-
dzimy Kościół Polski, „Słowiańska
Wiara”. Jest to religia, która w swej
formie nie przejawia hierarchicznoś-
ci. Jej wyznawcy nie spotykają się na
cotygodniowych mszach, a jedynie
na najważniejszych świętach obcho-
dzonych kilka razy w roku. Modlitwa
również nie ma określonej formuły.
Ich bóstwa to przyroda czy słońce.
Nie lękają się swoich bogów i nie
klękają przed nimi. Starają się jedy-
nie żyć z nimi w zgodzie, niczym z
dobrymi i życzliwymi im sąsiadami.

Izabela SULOWSKA

Neopogańska ojcowizna

Incelizm to także obniżone poczucie własnej wartości

Współcześni polscy poganie czczą słowiańskich bogów
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Od prawie 11 lat stworzo-
ny przez niego Pan Pery-

skop obserwuje pozna-
niaków ze wszystkich
możliwych zakątków

miasta. Jego graffiti
możemy znaleźć w wielu

miejscach na świecie, a w
zeszłym roku duża wysta-

wa obrazów jego auto-
rstwa pojawiła się w gale-

rii Starego Browaru. W
rozmowie z Danielem Mi-

rończykiem-Leśniakiem
Noriaki opowiada o

współczesnym świecie
malarstwa i graffiti.

Watcher, czyli słynny Pan Pery-
skop, mniej więcej od dziesięciu
lat obserwuje mieszkańców
Poznania. Pamiętasz, gdzie po-
wstało twoje pierwsze graffiti
przedstawiające tę postać?

− Jeśli chodzi o samo graffiti czy
malowanie, to tworzę już 23 lata. A
teraz mija dziesiąty rok, od kiedy
maluję Peryskopka. Niestety nie pa-
miętam, gdzie dokładnie powstał,
ale na pewno było to w Londynie.
Wtedy tam pomieszkiwałem.
Złapałem wówczas dużą zajawkę na
street art. W tamtym okresie two-
rzyłem litery i poczułem, że ta forma
trochę mnie ogranicza. Zacząłem
tym samym tworzyć pierwsze Pery-
skopki, które wyglądały nieco ina-
czej niż te, które widzicie obecnie.

Mógłbyś opowiedzieć o kuli-
sach powstania Watchera, który
stał się jednym z symboli Poz-
nania?

− Kształt paraboli towarzyszył mi
od zawsze w procesie twórczym.
Jestem praworęczną osobą, więc to
był pewien rodzaj gestu, który wy-
wodzi się z malowania liter. To natu-
ralny ruch od góry do dołu. Docho-
dzi do tego czerń i biel, które są
moimi ulubionymi kolorami –
można się nimi fajnie bawić. Jest to
graficzne, łatwo rozpoznawalne i
daje wiele możliwości kombinacji.
Najważniejsze jest to, że ta postać
nie jest skomplikowana, a jeżdżąc
po świecie – malowanie graffiti musi
być szybkie.

kiedy zrozumiałeś, że street art
stanie się twoim sposobem na
życie?

− Dosyć późno, bo pięć czy osiem
lat temu. Robiłem po prostu inne
rzeczy, a graffiti było formą pasji.
Nie myślałem, że ta pasja przerodzi

płótna. Nie biorę za to pieniędzy i
robię to z ogromną przyjemnością.

Oprócz samego street artu
przenosisz swoją sztukę na inne
pola – zaprojektowałeś m.in.
deskorolki dla Miniramp.pl, wy-
konałeś mural w nowym schro-
nisku dla zwierząt w Poznaniu
oraz tworzysz autorskie wy-
stawy w galeriach sztuki, m.in.
niedawna wystawa w Starym
Browarze. czy w najbliższym
czasie możemy spodziewać się
nowych projektów z twoim
udziałem?

− Tak, dzieją się pewne rzeczy, ale
powoli. To, co mnie teraz najbar-
dziej interesuje i czemu się w dużej
mierze poświęcam, to figurki i rzeź-
by – jest to projekt personalny, w
który inwestuję bardzo dużo czasu i
pieniędzy. Dochodzą do tego
współprace z markami, ale jest to
proces, przez który trzeba przejść i
dopóki nie ma podpisanych umów,
to wolę nie wychodzić przed szereg.

Jakie są twoje największe arty-
styczne marzenia?

− Cały czas spełniam się arty-
stycznie i jest mi ciągle mało.
Chciałbym tworzyć jeszcze więcej i
więcej, współpracować z jeszcze
większą liczbą marek. No i oczywiś-
cie dawać więcej dużych wystaw,
jak ta w Browarze – to jest moje ma-
rzenie i cel. To właśnie malowanie
płócien i siedzenie w pracowni dają
mi najwięcej szczęścia. Przerzucanie
emocji na płótno to jest rzecz numer
jeden, którą chcę robić w życiu. To,
co mogliście zobaczyć w Starym
Browarze, jest czymś, co daje mi ra-
dość. Do tego zmierzam, żeby być
starszym siwym panem z wąsem,
który siedzi w pracowni, maluje ob-
razy i nie musi nigdzie wychodzić,
nie musi się niczym przejmować,
tylko robi to, co kocha. To jest takie
marzenie, do którego najbardziej
dążę. Chciałbym, żeby moja przygo-
da tak się zakończyła.

co przekazałbyś młodym twór-
com, którzy dopiero otwierają
drzwi do świata sztuki ulicznej?

− Może nie będę tutaj bardzo od-
krywczy, ale po pierwsze, żeby ro-
bili swoje cały czas. Nie przejmuj-
cie się zdaniem innych. W graffiti
czy ogólnie sztuce ulicznej bardzo
łatwo można młodą i niedoświad-
czoną osobę zdusić czy dojechać
tylko dlatego, że nie jest pewna
swojego stylu. Łatwo można jej go
odebrać. Jeśli to czujecie, to róbcie,
ile się da i nie zwracajcie uwagi na
otoczenie.

Rozmawiał
Daniel MIROŃCZYK-LEŚNIAK

„chciałbym, żeby moja przygoda
tak się zakończyła...”
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się w zawód. Tak to rosło i rosło, aż
doszedłem do miejsca, w którym
jestem obecnie.

Oprócz Poznania Watcher
spogląda na ludzi m.in. w Se-
willi, Berlinie czy Londynie. Wy-
bieranie miejsc dla Pana Pery-
skopa jest spontanicznym czy
planowanym aktem?

− W większości są to spontaniczne
wybory.

W związku z wojną w Ukrainie
powstało wiele dzieł przedsta-
wicieli sztuki ulicznej na całym
świecie. Jak odnosisz się do po-
lityczno -manifestacyjnych
przesłanek w street arcie?

− Uważam, że jest to jak najbar-
dziej na miejscu. Jeśli można cokol-
wiek zmienić swoją sztuką, tym bar-
dziej, gdy jest się jednostką rozpo-
znawalną – ma się moc, by zmieniać
konteksty przez sztukę – to tak. Jeśli
ktoś czuje, że powinien to robić, to
niech robi. Jedyne, co mi się nie po-
doba, to fakt, że przez kwestie poli-
tyczne lub ideologiczne ludzie już

czegoś od ciebie wymagają i ocze-
kują zajęcia jakiegoś stanowiska. Ja
nie lubię się mieszać w politykę, ale
często się zdarza, że czuję, że powi-
nienem. Sama inicjatywa manifesto-
wania czegoś poprzez sztukę jest faj-
na, gorzej, gdy ktoś próbuje się na
tym wybić i robić to pod publikę. Ja
w kwestii Ukrainy dałem po prostu
rzeczy na licytację, ale nie wyko-
nałem żadnych prac. Ta sytuacja bar-
dzo mnie rozjechała, przestałem
wrzucać posty i odszedłem na bok.
Od paru miesięcy mieszkam w Bar-
celonie i tutaj siłą rzeczy jestem w
innym świecie.

W internecie możemy znaleźć
sporo wspomnień twórców
street artu z całego świata, któ-
rzy opowiadają o konfronta-
cjach z policją w trakcie wyko-
nywania graffiti. Mógłbyś
zdradzić, czy Noriakiemu też
zdarzały się takie sytuacje?

− Tak, jasne, że takie sytuacje
miały miejsce. Niestety to jest te-
mat, który prowokuje i staram się o
tym nie mówić, ale przy takim na-

tężeniu, przy jakim tworzę od wielu
lat, musiałbym być niesamowitym
szczęściarzem, gdyby mnie to nie
spotykało. Co prawda jestem bar-
dzo uważny i nie było tego, nie
wiadomo ile, ale oczywiście, zda-
rzało się.

Graffiti rozumiane jako część
sztuki ulicznej jest nie-
odłącznym elementem kraj-
obrazu miejskiego. Artyści
malując na ścianach i murach
graffiti, murale lub tagi, chcą
zaznaczyć swoją obecność w
przestrzeni publicznej. Dla
jednych jest to pasja, forma
zarobku, a dla innych – uza-
leżniająca dawka adrenaliny.
czym dla ciebie jest street art?

− Dla mnie jest to sposób na
życie. Teraz jest to również forma
zarobku, ale to kolejny etap, który
wynikał z pasji. Ulicę robi się po
prostu z czystą przyjemnością. Tak
jak powiedziałem, wszystko wyni-
ka z zajawki, z pasji. Bez tego nie
dałoby rady tego ciągnąć tak długo
i tak bardzo się poświęcać.

co jakiś czas na swoich mediach
społecznościowych udostęp-
niasz zdjęcia tatuaży Watchera.
co czujesz, gdy widzisz, że ktoś
pozostawia trwale na swoim
ciele stworzoną przez ciebie
postać?

− Jest to dla mnie mega fajna na-
groda i bardzo miły temat. To jest
zawsze świetny widok, kiedy wi-
dzisz, że coś, co tworzyłeś przez
dużą część swojego życia, staje się
dla kogoś symbolem. Sam przygoto-
wuję te projekty za darmo. Ludzie
również przynoszą mi czasami

Jeśli można cokolwiek zmienić swoją sztuką, tym
bardziej, gdy jest się jednostką rozpoznawalną –
ma się moc, by zmieniać konteksty przez sztukę

– to tak. Jeśli ktoś czuje, że powinien to robić, to niech robi. Je-
dyne, co mi się nie podoba, to fakt, że przez kwestie polityczne
lub ideologiczne ludzie już czegoś od ciebie wymagają i ocze-
kują zajęcia jakiegoś stanowiska. Ja nie lubię się mieszać w po-
litykę, ale często się zdarza, że czuję, że powinienem. Sama ini-
cjatywa manifestowania czegoś poprzez sztukę jest fajna, go-
rzej, gdy ktoś próbuje się na tym wybić i robić to pod publikę.

Prace Noriakiego można obserwować w różnych miastach świata
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Nie zważając na obecną
liczbę graczek, gry wideo
niestety nadal powszech-

nie postrzega się jako przestrzeń za-
rezerwowaną wyłącznie dla męskich
odbiorców. Nie brakuje opinii, że
jest to terytorium wykreowane przez
mężczyzn dla mężczyzn, a obecność
kobiet na tym polu bywa odbierana
jako ingerencja w ich męskość. W
grach często spotykamy się ze
sztucznym i wyidealizowanym ob-
razem mężczyzny – gracze są zapo-
znawani z niezwykle władczym i
dominującym obrazem protagonisty.

Z drugiej strony, kobiety przedsta-
wiane w grach, choć często kreowa-
ne na pewne siebie i niezależne per-
sony, są ukazywane w stereotypowy,
nadmiernie seksualizowany sposób.
Prowadzi to do normalizacji przed-
miotowego postrzegania kobiet oraz
do pogorszenia samooceny damskiej
części społeczności, niewpisującej
się w nieosiągalne standardy
współczesnego piękna.

Stale rosnące zainteresowanie
światem gier sprawiło, że w wielu
przypadkach mężczyźni nie stano-
wią już jego znacznej większości.
Jednak zmiany związane z populary-
zacją nowego medium nie spotykają

się z uznaniem wielu członków mę-
skiej społeczności, co prowadzi do
upowszechnienia się seksualizacji
oraz nękania kobiet w środowisku
graczy. Problem ten może być
związany z samą ewolucją kultury
gier. Pierwsze konsole pozwalały
użytkownikom na wspólną rozgryw-
kę wyłącznie w przestrzeni ich zaci-
sza domowego. Wraz z postępem
technologicznym dostęp do internetu
stał się normą wśród środowiska ga-
mingowego, co pozwoliło na wspól-
ne i globalne doświadczanie rozryw-
ki. Obecnie w grach online tożsamo-
ść tworzymy od zera, nadając nasze-
mu awatarowi nowy wygląd. To sil-

ne poczucie anonimowości, które
dostarczają gry multiplayerowe,
często prowadzi do nasilenia się
prześladowań na tle narodowościo-
wym, rasowym czy seksualnym.

Seksizm w grach multiplayer w
znaczący sposób odbija się na pozy-
cji kobiet w wirtualnym środowis-
ku, co uniemożliwia graczkom ak-
tywnie uczestniczyć w gamingowej
społeczności. Oprócz braku sposob-
ności na poznawanie nowych osób
czy rozwijanie swoich pasji, kobie-
ty często zmuszane są do ukrywania
prawdziwej tożsamości, ponieważ
postrzegane są w kategorii „osób z
zewnątrz”, a ich uczestnictwo w
rozgrywkach sieciowych odbierane
jest jako naruszenie norm społecz-
nych. Pokonanie mężczyzny przez
kobietę dla niektórych oznacza wy-
raźny atak przeciwko męskości gra-
cza, a wiąże się to z głęboko zako-
rzenionym przeświadczeniem, że
mężczyźni są z natury lepszymi
przywódcami i to oni dominują nad

innymi w grupie. Dlatego kobiety
są często piętnowane za przejaw
asertywności lub niezależności, no-
torycznie spotykają się z po-
niżającymi komentarzami. „Wracaj
do kuchni, tam, gdzie twoje miejs-
ce!” czy „Odłóż pada i zrób mi ka-
napkę!” to tylko jedne z wielu
głosów, z jakimi społeczność gra-
czek zmaga się na co dzień.

Pomimo niesprzyjającej atmosfe-
ry w środowisku graczy kobiety co-
raz chętniej sięgają po gry kompu-
terowe. Wraz z rozwojem gamingo-
wego świata problem seksizmu po-
większa się i nie dotyczy już tylko
mniejszościowej części społecznoś-
ci – jest to realny problem, z którym
twórcy gier starają się walczyć, nie-
stety, często z różnym skutkiem.
Jednak im bardziej temat będzie
nagłaśniany, tym więcej osób,
zwłaszcza kobiet, będzie efektyw-
nie walczyć o równe traktowanie w
wirtualnym gronie graczy i graczek.

Piotr RYDZ

Telewizja Polska przejęła
prawa do pokazywania
biathlonu w Polsce. Do
tej pory na wyłączność

posiadała je grupa Disco-
very, która – poza poka-

zywaniem tej dyscypliny
na eurosporcie - udzie-

lała sublicencji Polsato-
wi. Nie jest to jednak

zwyczajne, biznesowe
przejęcie praw. kibice

biathlonu mówią, że jest
to koniec pewnej epoki.

Drodzy czytelnicy – będę z
wami szczery do bólu. Nie
znam się na biathlonie.

Wiem, że to na śniegu, że tam się
biega na nartach i strzela do tarczy
stojąc, leżąc albo klęcząc. Chyba. A
jeżeli spudłujesz, to musisz biegać
więcej. I że jak u kobiet to wygrywa
Domraczewa. Albo wygrywała. No
albo jakieś Norweżki. A u facetów to
Martin Fourcade jest dobry. Albo ja-
cyś Norwegowie. Generalnie, jeżeli
posiadasz obywatelstwo norweskie
to z automatu posiadasz również
99% szans na to, że mając przycze-
pione dwie deski do nóg będziesz
szybszy od 99% całej reszty świata.
Aha, no i jeszcze Ole Einar Bjoer-
ndalen to był gość. Ale nie do końca
o tym chciałem pisać.

Bo przejęcie praw do pokazywa-
nia biathlonu przez Telewizję Pol-
ską to coś więcej, niż samo
działanie biznesowe. Po pierwsze –
jeżeli nawet taki laik jak ja wie,
skąd pochodzi cytat „rach ciach
ciach” i doskonale zna takie posta-
cie jak Tomasz Jaroński, Krzysztof

Wyrzykowski czy Tomasz Sikora…
Pokazuje to, jak wielką renomę
zbudowali komentatorzy Eurospor-
tu. I jak wielkie są to legendy.

Zwłaszcza ten pierwszy zaskarbił
sobie serca fanów biathlonu. Czy to
w duecie z Sikorą, czy tym legen-
darnym – z Wyrzykowskim, ko-
mentował rywalizację w sposób bli-

ski swoistej perfekcji. Pełen profes-
jonalizm, przygotowanie, ogromna
wiedza, a przy tym niepodrabialne
poczucie humoru. Mieszanka ta
sprawiła, że biathlon jednoznacznie
kojarzył się z Jarońskim. A Jaroński
z biathlonem. Teraz kibicom trudno
wyobrazić sobie śledzenie transmis-
ji bez charakterystycznego głosu

Biathlon zmienia swój dom

Źr
ód

ło
:f

ot
.L

ud
ov

ic
Pe

ro
n/

Fl
ic

kr
.c

om

Pana Tomasza. I trudno im się dzi-
wić…

Druga sprawa to oczywiście
aspekt polityczny. I zanim wy-
brzmią chóralne głosy, mówiące
„nie można łączyć polityki ze spor-
tem”, postaram się je zawczasu uci-
szyć. Nie da się nie łączyć polityki
ze sportem. To dwie dziedziny, któ-
re idą ze sobą w parze od zawsze. I
zawsze już będą. Oddzielenie tych

dwóch spraw byłoby wizją nie-
malże utopijną. Obie te dziedziny
przecinają się na zbyt wielu płasz-
czyznach.

Nie od dziś wiadomo, że grupa
Discovery oraz TVP nie darzą się
wielką miłością. Śmiem twierdzić,
że szefowie obu tych podmiotów
raczej nie wysyłają sobie kartek wa-
lentynkowych i nie chadzają razem
do teatru. Walka o prawa do poka-
zywania sportów zimowych między
nimi stała się swoistym symbolem
ostatnich miesięcy.

W odpowiedzi na próby wprowa-
dzenia tzw. „Lex TVN” grupa Dis-
covery wyprowadziła potężny cios,
nie udzielając prorządowej TVP

sublicencji na pokazywanie skoków
narciarskich – najpopularniejszego
sportu zimowego w kraju. Ogrom-
nie wzburzyło to włodarzy telewizji
państwowej, czemu upust dawali
wielokrotnie. Dyrektor TVP Sport,
Marek Szkolnikowski pisał na Twit-
terze o „tymczasowej politycznej
fanaberii”. Przemysław Babiarz nie
powstrzymywał się od niesmacz-
nych komentarzy podczas Igrzysk

Olimpijskich, a w „Wiadomoś-
ciach”… wyemitowano materiał ty-
powy dla „Wiadomości” w ostat-
nich latach.

Trudno więc oprzeć się wrażeniu,
że biathlon ma być zastępstwem dla
skoków narciarskich w TVP. To
biathlon będzie teraz koronną zi-
mową konkurencją w ofercie pub-
licznego nadawcy. Zakupiony pa-
kiet obejmuje 58 biegów Pucharu
Świata, 12 konkurencji mistrzostw
świata (w tym letnich), mistrzostwa
Europy, MŚ juniorów oraz cyklów
zawodów juniorskich. Czy zmiana
ta jednak nie odbije się na
zwykłych kibicach?

Kacper BAGROWSKI

Bo przejęcie praw do pokazywania biathlonu
przezTelewizję Polską to coś więcej, niż samo
działanie biznesowe. Po pierwsze – jeżeli na-

wet taki laik jak ja wie, skąd pochodzi cytat„rach ciach ciach”
i doskonale zna takie postaci jakTomasz Jaroński, Krzysztof
Wyrzykowski czyTomasz Sikora… Pokazuje to, jak wielką
renomę zbudowali komentatorzy Eurosportu. I jak wielkie
są to legendy.

Biathlon będzie teraz koronnym sportem zimowym w TVP

Seksizm w społeczności graczy
Nierówności w środowisku gamingowym są głęboko zakorzenione w kulturze

grania, która w przeciągu ostatnich lat zdołała przedostać się do mainstreamu.
Popularyzacja medium oraz wyraźny wzrost zainteresowania interaktywną roz-
rywką przyczynił się do znacznego powiększenia społeczności skupionej wokół

elektronicznej odskoczni od zmartwień. Jednak w tym pełnym magii i baśnio-
wości świecie wciąż możemy natrafić na całkiem realnych, złośliwych ludzi.
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Aplikacja przewozowa
FRee NOW wprowadziła
nową funkcję„Dla niej”,

która ma zagwarantować
bezpieczny przejazd dla

kobiet. Pilotażowa
usługa została wprowa-
dzona w Trójmieście. Na
czym dokładnie polega i

czy rozpowszechni się
także w innych miastach

w Polsce?

Pragniemy zwrócić uwagę
na nadal występujące w
XXI wieku przekonanie,

jakoby branża taxi lub prowadzenie
auta miało być domeną mężczyzn.
Istnienie tego stereotypu zauważa aż
65% badanych przez nas kierow-
czyń taxi. Mamy nadzieję, że usługa
„Dla niej” będzie impulsem dla wie-
lu kobiet do podejmowania zajęć,
które wciąż uznawane są za typowo
męskie. Jednocześnie obok wielu in-
nych opcji zamówienia przejazdu,
dostępnych w naszej aplikacji, daje-
my dodatkową alternatywę dla pa-
sażerek, które z różnych powodów,
w tym związanych z bezpieczeń-
stwem, mogą preferować przejazd z
kobietą – mówi Izabela Skonieczna,
dyrektorka marketingu FREE NOW
w Polsce.

Usługa „Dla niej” pozwala kie-
rowczyni odrzucić pojawiające się
zlecenie na etapie jego przyjmowa-
nia lub nawet po przyjeździe, jeśli
usługobiorcą będzie mężczyzna.
Nie poniesie za to żadnych konsek-
wencji w postaci opłat za anulowa-
nie przejazdu.

Poszkodowane i poszkodowani
W 2019 roku jedna z najbardziej

popularnych aplikacji transporto-
wych – Uber – po raz pierwszy
opublikowała raport dotyczący
bezpieczeństwa. W samych Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki od-
notowano ponad trzy miliony prze-
jazdów w latach 2017-2018, a w
tym 3045 przypadków napaści se-
ksualnej. Z danych wynika, że 55%

ofiar to kierowcy Ubera, a 45% po-
szkodowanych to pasażerki i pa-
sażerowie. Skargi dotyczyły naj-
częściej dotykania miejsc intym-
nych, ale dochodziło również do
prób gwałtu. Osobno przeanalizo-
wano same przypadki dopuszcze-
nia się gwałtu – odnotowano ich aż
464. Trzeba zaznaczyć, że aż w
92% przypadków ofiarami byli pa-
sażerowie Ubera, a dokładniej pa-

sażerki, które stanowiły 89% po-
szkodowanych.

– Gdy wracam do domu sama za-
mówioną taksówką, często rozma-
wiam przez telefon, bo czuję się
bezpieczniej, gdy mam z kimś stały
kontakt – mówi 21-letnia Julia
Urbaniak, studentka lingwistyki sto-
sowanej.

Usługa „Dla niej” została stwo-
rzona z myślą o kobietach, które
czują się podobnie jak Julia, pa-
sażerek preferujących transport z
kierowczynią, a nie kierowcą.
Nowa funkcja ma także zminimali-
zować ryzyko wystąpienia prze-
stępstw na tle seksualnym.

Coraz więcej zagrożeń
Bez wątpienia aplikacje przewo-

zowe są często wybieraną opcją,
szczególnie przez studentów i stu-

Zanim w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki na dobre

rozgościła się rewolucja
obyczajowa i seksualna,

kino oraz sztuka przez po-
nad trzydzieści lat podle-

gały ścisłym purytańskim
więzom. Obowiązujący od
lat 30. kodeks Haysa ogra-
niczał wolność twórczą fil-

mowców, zakazując
umieszczania czy sugero-
wania w scenach przemo-
cy, narkotyków, nagości,
seksu, a nawet wulgaryz-

mów. Podczas gdy amery-
kańskie kino usiłowało
omijać sztywne zasady

ówczesnej moralności, eu-
ropę podbijał wyzwolony

erotyzm.

Czasy cenzury nie były dla
hollywoodzkich twórców
pomyślne – zmusiły ich do

opowiadania filmowych historii w
nowy sposób, tak aby przemycić w
nich to, co zakazane. Uwodziciel-
skie subtelne spojrzenia i pełen
wdzięku styl to jedyne na co mogły
pozwolić sobie amerykańskie filmo-
we seksbomby. Mimo to w skodyfi-
kowanym kinie amerykańskim nie
brakowało postaci femme fatale –
czarująca Rita Hayworth, pełna
magnetyzmu Gloria Swanson czy
platynowłosa piękność Lana Turner
symbolizowały w kinie noir niebez-
pieczne i buchające erotyzmem ma-
nipulatorki. Sporo niestety było w
tym sensualnym wyzwoleniu kobie-
cego uprzedmiotowienia, a jak uj-
mują to Rafała Syska i prof. Tadeusz

Lubelski: „postaci femmes fatale
stanowiły atrakcyjną metaforę mizo-
ginicznych lęków”.

Obraz seksownej Marilyn Mon-
roe ubranej w białą podwiewającą
suknię w „Słomianym wdowcu”
jest głęboko zakorzeniony w po-
pkulturze, a przez wiele dekad sta-
nowił wyznacznik kanonu piękna.
Jednak te najbardziej kultowe role
Monroe to również wyraz patriar-
chalnego podejścia do kobiecego
ciała w branży filmowej. Jej posta-
cie, chociażby w „Mężczyźni wolą
blondynki” czy „Pół żartem, pół
serio”, to uosobienia naiwnej se-
ksualności, której do prawdziwej
emancypacji rodem z kina francu-
skiej nowej fali, było jeszcze dale-
ko.

Włoska i francuska kinematogra-
fia dużo szybciej rozbudziły się se-
ksualnie, niebagatelnie wpływając

na erotyczną aurę kina światowego.
To w końcu na lata 50. przypadły
narodziny największej seksbomby
francuskiego ekranu, uwodziciel-
skiej i zmysłowej Brigitte Bardot.
W 1957 roku w „I Bóg Stworzył
Kobietę” miała zaledwie dwadzie-
ścia dwa lata. Od chwili premiery
utalentowana i zmysłowa Francuz-
ka stała się symbolem silnej i natu-
ralnej kobiecości na całym świecie.
Fotografie w odważnych dekoltach
i frywolnych bikini Bardot podbi-
jały USA – młode Amerykanki,
oglądając jej niewymuszony seksa-
pil, pragnęły być równie wyzwolo-
ne. Lata 50. i 60. były dla Brigitte
złotym okresem, wystąpiła wów-
czas w filmach u boku najwięk-
szych kinowych bożyszczy – m.in.
Jeana Gabina, Seana Connery’ego,
Alaina Delona czy Michela Picco-
li’ego.

W słonecznej Italii epoki filmo-
wego neorealizmu również nie bra-
kowało miejsca dla pełnokrwistych
ról kobiecych. Filmowcy, skupiając
się na tematyce społeczno-politycz-
nej, obrazowali trudne pod wzglę-
dem ekonomicznym czasy powo-
jennych Włoch. W problemach bez-
robocia, mentalnego marazmu, cier-
pienia i ubóstwa udało się odnaleźć
fascynujący czar włoskiego kina,
które jako społeczne medium przy-
brało postać dokumentalnego świa-
dectwa bolesnej historii narodu. Ge-
nialne i emocjonalne role Silvany
Mangano w „Gorzkim ryżu” (1949)
czy Anny Magnani w „Rzym, mias-
to otwarte” (1945, pierwszy Oscar
dla włoskiej aktorki), reprezento-
wały Włoszki w silny i wyemancy-
powany sposób. Portret Silvany wś-
ród ryżowych pól ubranej w kuse
spodenki, pończochy oraz czerwoną
bluzkę z dekoltem na stałe uczynił z
niej ikonę włoskiego seksapilu.
Niestety z seksualizacją jej wize-
runku walczyła całe życie, przez

Bez wątpienia aplikacje przewozowe są często
wybieraną opcją, szczególnie przez studen-
tów i studentki, ze względu na to, że są po pro-

stu tańsze od tradycyjnych taksówek.Wygodniej jest zamó-
wić Ubera, Bolta czy inny przejazd tego typu niż na przykład
szukać przystanku tramwajowego w środku nocy, nie daj
Boże, w obcym mieście.

Kierowcy takich przewoźników jak Uber również są ofiarami napaści na tle seksualnym

Popyt na seksapil

dentki, ze względu na to, że są po
prostu tańsze od tradycyjnych ta-
ksówek. Wygodniej jest zamówić
Ubera, Bolta czy inny przejazd tego
typu niż na przykład szukać przy-
stanku tramwajowego w środku
nocy, nie daj Boże, w obcym mie-
ście. Jednakże w mediach społecz-
nościowych często możemy prze-
czytać o nadużyciach, do jakich do-
chodzi w trakcie samotnych pod-
róży. Jedną z ostatnich głośnych
spraw tego typu był gwałt i pobicie
studentki z Warszawy. „Dziewczyna
była cała w błocie i we krwi. To
była krew głównie z dróg rodnych.
Widać też było, że ktoś chyba
ciągnął ją po ziemi. Nie radziła so-
bie z niczym, na chwilę przestawała
płakać, żeby odpowiedzieć na pyta-
nie, a później widać było, że sobie
przypomniała sytuację i znów za-
czynała płakać” – opowiadał pra-
cownik warszawskiego pogotowia
„Gazecie Wyborczej”.

Ponadto na portalu epoznan.pl
możemy przeczytać artykuł z listo-
pada 2021 roku, dotyczący napaści
o charakterze seksualnym, której
ofiarą była kobieta. Do przykrego
incydentu miało dojść w jednej z ta-
ksówek należącej do aplikacji Uber.
Sprawę zgłosili internauci. Po tym
wpisie w internecie rozpowszechnił
się apel: „Dziewczyny, uważajcie
na siebie”.

– Czekam aż „Dla niej” pojawi
się w Poznaniu. Uważam, że to
świetna inicjatywa, dzięki której
będę o wiele spokojniejsza, wra-
cając do domu – dodaje Julia Urba-
niak.

FREE NOW już zapowiada, że
nie wyklucza opcji wprowadzenia
tej funkcji w kolejnych polskich
miastach.

Julia REMISZ

„Dziewczyny, uważajcie na siebie”
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lata nie akceptując swojego ciała.
W latach 50. karierę w Hollywood
robiła też, uważana dzisiaj za legen-
dę kina, Sophia Loren, której doj-
rzała rola kobieca w „Matce i cór-
ce” przyniosła jej pierwszą z dwóch
nagród amerykańskiej Akademii.
Jak wiele ówczesnych filmowych
gwiazd, wychowała się w ubogiej
rodzinie i to doświadczenia wojny
wyznaczyły jej aktorską ścieżkę. W
dzieciństwie nie czuła się ani ładna,
ani pewna siebie – przezywano ją
„wykałaczką”. W przyszłości, kino
zakocha się w jej talencie, jak i w
urodzie.

W 1962 roku bikini trafia na ame-
rykański wielki ekran. W „Dr. No”
dziewczyna Bonda wyłania się z
piany morskiej niczym Wenus, je-
dynie w skąpym stroju kąpielowym
w kolorze kości słoniowej oraz z
nożem umocowanym przy biodrze.
Kultowa scena z Ursulą Andress to
oznaka końca dławionej seksual-
ności – w końcu przełom lat 60. i
70. to czas feminizmu drugiej fali i

moment, w którym kodeks Haysa
umiera śmiercią naturalną. Dwa lata
później Rudi Genreich tworzy

przełomowe, niekrępujące kobiece-
go biustu monokini. Projekt-mani-
fest uwolnił nagie ciało od stygma-

tyzacji i purytańskiej wstrzemięźli-
wości, Genreich chciał uczynić z
kobiety istotę ludzką – „kobietę

całkowicie wyemancypowaną i
całkowicie wolną”.

W 1968 roku włosko-francuskie
kina podbija „Barbarella”, która oka-
zała się symptomem szalonym cza-
sów kosmicznego wyścigu. Jane
Fonda w seksownym metalicznym
body, kozaczkach na obcasie i bujną
blond fryzurą inspirowaną samą Bar-
dot gra międzygwiezdną superagen-
tkę, która emanuje światłem nieskrę-
powanej seksualności. Lisa Eisner
nazwała Barbarellę w wykonaniu
amerykańskiej aktorki najbardziej
„ikoniczną seksboginią lat 60.”.

Dzięki tym wszystkim filmowym
kobietom-ikonom, nierzadko trakto-
wanym niesprawiedliwe oraz przed-
miotowo, lata później na wielkim
ekranie goszczą takie postacie jak:
Catherine z „Nagiego instynktu”,
Beatrix z „Kill Billa” czy porucz-
niczka Ripley z „Obcego”. Silne,
niesamowicie zaradne oraz inteli-
gentne – to definicja ich filmowego
seksapilu w czystej postaci.

Daria SIENKIEWICZ
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pewnością zaskakująco. Taką bul-
wersującą niespodzianką było,
przykładowo, przebiegnięcie przez
scenę w 1974 roku nagiego
mężczyzny, którym później okazał
się komik Robert Opel. Kompletnie
rozebrany wzbudził śmiech wśród
widowni akurat podczas przemó-
wienia Davida Nivena, który zapo-
wiadał wejście Elizabeth Taylor. Ni-
ven zachował jednak klasę i słowa-
mi: „być może ten mężczyzna po-
trafi wywołać śmiech tylko rozbie-
rając się i pokazując swoje niedo-
skonałości!”, przekształcił kontro-
wersyjne zdarzenie w sytuacyjny
żart.

Nieco większe wzburzenie wśród
widzów wywołało zajście o charak-
terze polityczno-społecznym w

1973 roku, kiedy to Marlon Brando
otrzymał statuetkę za rolę w „Ojcu
Chrzestnym”. Odmówił jednak
przyjęcia nagrody, robiąc to w imię
sprzeciwu wobec zachowań dyskry-
minujących rdzennych mieszkań-
ców Ameryki. Oscarową mowę za
Brando wygłosiła wówczas Sache-
en Littlefeather, rdzenna Amerykan-
ka w tradycyjnym stroju Apaczów.
Przygotowana przez aktora przemo-
wa musiała jednak zostać znacznie
skrócona, dlatego Littlefeather w
większej mierze improwizowała.

Oscarowej statuetki nie odebrał
również Eminem. Jego utwór „Lose
Yourself”, który pojawił się w fil-
mie „Ósma mila”, zwyciężył w ka-
tegorii „Najlepsza piosenka” pod-
czas rozdania nagród w 2003 roku.

Raper nie pojawił się jednak na
gali, a wyróżnienie odebrał za niego
współpracownik Luis Resto. W
2020 roku w wywiadzie dla „Varie-
ty” Eminem przyznał, że nie wie-
rzył w wygraną i nie oglądał nawet
transmisji w telewizji. Raper zreha-
bilitował się, kiedy to bez wcześ-
niejszych zapowiedzi pojawił się na
ceremonii, wykonując po latach
swój zwycięski utwór.

Skoro jesteśmy już w temacie mu-
zycznych kontrowersji, trudno nie
wspomnieć o gali w 2013 roku. Tym
razem jednak nie chodziło o nagro-
dzoną piosenkę, a o jej bezpośrednie
wykonanie, które prowadzący –
Seth MacFarlane – zaprezentował
na scenie wraz z amerykańskim
chórem osób homoseksualnych.

Słowo„gala”powinno
kojarzyć się nam z pod-

niosłym, eleganckim wy-
darzeniem, a co za tym

idzie, z klasą, przepy-
chem oraz pokazem

dobrych manier. i chociaż
corocznie organizowane

w Teatrze Dolby Oscary w
teorii są taką uroczystoś-
cią, to nie zabrakło w ich
historii równie wyjątko-

wych i czasami nieko-
niecznie eleganckich in-

cydentów. Jest w czym
wybierać.

Jedno z bezprecedensowych
zajść miało również miejsce
w tym roku, a był nim niespo-

dziewany pokaz przemocy na osca-
rowej scenie. Kiedy żarty komika
Chrisa Rocka dotknęły choroby
Jady Pinkett Smith, żony Willa
Smitha chorującej na łysienie plac-
kowate, aktor na chwilę opuścił
swoje siedzenie, by wymierzyć Roc-
kowi szybki cios pięścią. Ostatecz-
nie komik nie zdecydował się na
wniesienie oskarżenia przeciw akto-
rowi, a Smith przeprosił zarówno
poszkodowanego, jak i całą Akade-
mię. I choć nie można jednoznacz-
nie stwierdzić, czy był to przypad-
kowy skandal, czy świadoma pro-
wokacja, niewątpliwie elegancji i
taktu tutaj zabrakło.

Tegoroczną aferę można uznać za
jedną z poważniejszych, ale nie
oznacza to, że w minionych latach
było w Dolby Theatre spokojnie –
może nie aż tak brutalnie, ale z

Utwór „We saw your boobs” wy-
wołał liczne oskarżenia o nieposza-
nowanie kobiet, seksizm i nieakcep-
towalne przekroczenie wszelkich
granic taktu i kultury. Tekst trakto-
wał bowiem o kinowych scenach, w
których aktorki takie jak Angelina
Jolie, Kate Winslet czy Meryl Stre-
ep rozebrały się do kamery. Poja-
wiła się też wzmianka o nagich
zdjęciach Scarlett Johansson spoza
filmowego planu. Sytuacja w kilka
minut stała się głównym tematem
dyskusji na Twitterze. Ostre komen-
tarze zasypały konto Akademii, a
całe zajście jasno pokazało, że jej
organizatorzy wyznają zasadę „nie-
ważne, jak mówią, byleby mówili”.

Wielka oscarowa pomyłka wyda-
rzyła się niewątpliwie w 2017 roku
przy ogłaszaniu najważniejszej ka-
tegorii wieczoru, czyli „Najlepsze-
go filmu”. Czynili to wówczas Faye
Dunaway oraz Warren Beatty, któ-
rzy to ostatecznie wyczytali nie
tego zwycięzcę, co trzeba. Zacięta
walka rozgrywała się wtedy między
produkcjami „Moonlight” Bar-
ry’ego Jenkinsa i „La La Land” Da-
miena Chazelle’a. Podczas gdy
swoją radość na scenie okazywali
już twórcy tego drugiego obrazu,
Jordan Horowitz przeprosił za błąd
i zaprosił na scenę ekipę „Moon-
light”. Winę za niezręczny incydent
poniosła firma licząca głosy.

Mimo teoretycznie nadal wyso-
kich oczekiwań co do przebiegu i
formy oscarowej gali, trudno nie za-
uważyć, że poziom dostarczanej
przez nią rozrywki zmienia się wraz
z biegiem lat. Błędy i skandale
mogą zdarzyć się zawsze, pytanie
tylko, jak daleko są w stanie zajść i
do jak kontrowersyjnych wydarzeń
mogą doprowadzić w przyszłości?

Dominika MARCINIAK

Hollywoodzkie kontrowersje

Ikoniczne amerykańskie aktorki nieraz bywały ofiarą przedmiotowej seksualizacji

Na Oscarowych galach nigdy nie brakowało kuriozalnych wpadek i głośnych skandali
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W jednym z odcinków ani-
mowanego talk-show„Spa-
ce Ghost coast to coast”ar-

cywróg prowadzącego –
Zorak tłumaczy gościni

programu, że każdy ruch
jego ręki kosztuje cartoon-

Network czterdzieści dwa
dolary. Żart był prztycz-

kiem w nos wymierzonym
studiu Hanna-Barbera,

które w latach 60. zdomi-
nowało rynek animacji te-

lewizyjnej. Amerykanie
pokochali budżetowe kre-
skówki, a kultowe postaci
pokroju rodziny Flintsto-
nów i Scooby’ego-Doo po
dziś dzień znajdują się na

popkulturowym świeczni-
ku.

Wraz z końcem lat 50. na-
stąpił zmierzch klasycz-
nego filmu rysunkowe-

go. Pieczołowicie zilustrowane filmy
krótkometrażowe odeszły do lamusa,
a obiektem zainteresowania producen-
tów stały się metody ograniczonej ani-
macji. Zredukowana liczba klatek,
uproszczona mimika i dynamika ru-
chu postaci oraz recykling ujęć były
nieodłącznymi elementami ery tzw.
Saturday Morning Cartoons. W trak-
cie sobotnich poranków czas anteno-
wy w największych stacjach telewi-
zyjnych zarezerwowany był dla pro-
dukowanych masowo seriali animo-
wanych. „Pies Huckleberry”,
„Flintstonowie” czy „Kot Tip Top”
wyglądały sztampowo, jednak znako-
mity humor słowny wynagradzał tech-
niczną nijakość.

W 2016 roku wydawnictwo DC
Comics podjęło współpracę ze stu-

diem Hanna-Barbera. Efektem koope-
racji gigantów była linia wydawnicza
Hanna-Barbera Beyond, której celem
stała się rewitalizacja zapomnianych
marek animacyjnego hegemona. Ko-
lorowi bohaterowie kreskówek ogra-
bieni zostali z niewinności, a ich
przygody nabrały poważniejszego i
mroczniejszego charakteru. Nadgry-
zione zębem czasu seriale stały się
fundamentem nieobliczalnych opo-
wiadań science-fiction, brawurowych
opowieści przygodowych i błyskotli-
wych satyr społeczno-obyczajowych.

Scenarzyści pracujący nad linią
Hanna-Barbera Beyond niespodzie-
wanie często zwracali się w kierunku
fantastycznonaukowych dystopii. Na
kartach „Wacky Raceland” Ken Pon-

tac i Leonardo Manco sprowadzili bo-
haterów „Odlotowych wyścigów” na
zgliszcza cywilizacji. Dick Dastardly
i Penelopa Pitstop wraz z gromadą
podobnych im wykolejeńców prze-
mierzają wrogie pustkowia celem od-
nalezienia bezpiecznej przystani. Pon-
tac i Manco czerpią garściami z este-
tyki filmów George’a Millera i radoś-
nie eksplorują postapokaliptyczne
motywy w duchu kina eksploatacji.
Niemniej zaskakujące – jednocześnie
znacznie mniej obcesowe – jest zanu-
rzone w cyberpunku „ScoobyApoca-
lypse”. John Marc DeMatteis i Keith
Giffen stworzyli wariację na temat
apokalipsy zombie, rodem z serii
„Resident Evil” i w centrum historii
umieścili Brygadę Detektywów – w

tej wersji jej członkom daleko do
ukochanych „wścibskich dzieciaków”
z kreskówek.

Najlepszą z dystopijnych narracji
wśród tytułów Hanna-Barbera
Beyond jest seria „The Jetsons” Jim-
my’ego Palmiottiego i Piera Brito.
Scenarzysta z sentymentem spogląda
w stronę klasycznego serialu animo-
wanego. Na łamach komiksu dokonu-
je jego dekonstrukcji kierując uwagę
na elementy znajdujące się w prze-
strzeni niedopowiedzeń oryginału –
m.in. tłumaczy, dlaczego ludzie zmu-
szeni są żyć w podniebnych enkla-
wach. Palmiotti na potrzeby „The Jet-
sons” dokonuje korekt w materiale
źródłowym. Portret rodziny przy-
szłości został oczyszczony ze stereo-

Wostatnim sezonie na-
zwisko Gwizdoń było
bardzo rzadko wymie-

niane. Polska biathlonistka nie star-
towała w tym roku w zawodach Pu-
charu Świata. Skupiała się na impre-
zach niższej rangi, jak Puchar IBU
oraz mistrzostwa Europy. Niestety
nie spisywała się w nich najlepiej.
Najwyższe, 32. miejsce zajęła w bie-
gu indywidualnym podczas mist-
rzostw Starego Kontynentu.

Jednak pod koniec sezonu o 42-
latce ponownie zrobiło się głośno, a
to za sprawą rekordu, który pobiła.
Gwizdoń dołączyła do koleżanek
występujących w Pucharze Świata
w Otepää. Był to przedostatni przy-
stanek tego cyklu. Polka stając na
starcie sprintu stała się pierwszą
biathlonistką w historii, która może
pochwalić się obecnością w zawo-
dach tej rangi na przestrzeni 27 se-
zonów z rzędu!

Zawodniczka pokonała tym sa-
mym legendę tej dyscypliny – Ole

Einara Bjoerndalena. Najbardziej
utytułowany biathlonista w historii
może pochwalić się uczestnictwem
w 26. edycjach tej imprezy. Przed
biegiem w Estonii Gwizdoń ex-ae-
quo z Norwegiem plasowała się na
czele listy sportowców z
najdłuższym stażem w Pucharze
Świata.

Kiedy to się zaczęło?
Biathlonistka zadebiutowała w

sezonie 1995/1996. Jako 16-latka
po raz pierwszy wzięła udział w
sprincie w Östersund. Przez kolejne
trzy lata sporadycznie pojawiała się
na starcie zawodów tej rangi. Regu-
larnie startować zaczęła dopiero w
1998 roku, wtedy sięgnęła po
pierwsze punkty Pucharu Świata.

Przez następne sezony Polka
dzielnie walczyła na pucharowych
trasach. Na podium udało jej się
stanąć w grudniu 2004 roku, w

Oslo. Gwizdoń zajęła trzecie miejs-
ce w biegu indywidualnym, a dwa
miesiące później biathlonistka po-
nownie zdobyła medal. Tym razem
była druga w sprincie we włoskim
Cesana San Sicario.

Wygrana w zawodach nadeszła w
grudniu 2006 roku, w Östersund.
Do dziś Gwizdoń jest jedyną polską
biathlonistką, której udało się zwy-
ciężyć w Pucharze Świata. Polka
powtórzyła swój sukces siedem lat
później w Soczi, gdzie zajęła pierw-
sze miejsce w biegu sprinterskim.

Łącznie biathlonistka przez 27 lat
startów 421 razy występowała w
zawodach najwyższej rangi, w któ-
rych zdobyła 3969 punktów do kla-
syfikacji generalnej. Start w Otepää
był jej pożegnaniem z Pucharem
Świata. Na mecie sprintu na Gwiz-
doń czekała koleżanka z kadry –
Anna Mąka i Justyna Kowalczyk-
Tekieli, była biegaczka narciarska, a

obecnie dyrektorka sportowa Pol-
skiego Związku Biathlonu.

Bolesna pomyłka
Gwizdoń czterokrotnie występo-

wała na igrzyskach olimpijskich,
jednak nigdy nie udało jej się zdo-
być medalu – ani indywidualnie, ani
drużynowo. Najbliżej podium była
w Turynie i w Pjongczang. Dwu-
krotnie wspólnie z koleżankami z
reprezentacji zajmowała siódme
miejsce w biegu sztafetowym. Indy-
widualnie najwyższą lokatę zajęła
w 2006 roku, we Włoszech, pla-
sując się na 20. pozycji.

Na mistrzostwach świata zaś Pol-
ka startowała aż 21 razy. Niestety, z
imprezy tej rangi również nigdy nie
udało jej się przywieźć krążka. In-
dywidualnie najlepszym wynikiem
w tych zawodach było siódme
miejsce, zajmowane przez nią dwu-
krotnie.

Magdalena Gwizdoń to zawodniczka, którą znają nie
tylko wytrawni kibice biathlonu. Przez wiele lat była
ona jedną z czołowych biathlonistek polskiej repre-

zentacji. Lata mijały, koleżanki z kadry, z którymi
startowała, się zmieniały, a ona nieustająco była

stałym członkiem narodowej sztafety. Polska wete-
ranka do dziś jest jedną z najlepszych zawodniczek

w historii. choć nigdy nie udało jej się przywieźć me-
dalu z wielkiej imprezy, to i tak zapisała się w historii

światowego biathlonu.

Postaci z katalogu studia Hanna-Barbera z nową energią wchodzą w XXI wiek

Weteranka pokonała Bjoerndalena

typów lat 60., a zmiany posłużyły in-
kluzywności historii.

Rezygnacja ze szkodliwych arche-
typów jest cechą wspólną większości
komiksów z linii Hanna-Barbera
Beyond. Patriarchalna optyka została
porzucona na rzecz równościowego
spojrzenia. Prominentny jest przykład
Jane Jetson, która w oryginale była
bezrobotną nieporadną zakupoho-
liczką, a stała się twardo stąpającą po
ziemi naukowczynią i filarem rodziny
Jetsonów. Rozprawiono się również z
koszmarem ksenofobii, która trawiła
przygodowe seriale studia Hanna-
Barbera. Kolonialna perspektywa
odeszła w zapomnienie – zaprzestano
protekcjonalnego traktowania i anta-
gonizowania przedstawicieli afrykań-
skich i dalekowschodnich kultur, a
społeczeństwo na kartach komiksów,
w przeciwieństwie do kreskówek, nie
było homogeniczne.

Najciekawsze komiksy z inicjaty-
wy HB Beyond narysowano na pod-
stawie scenariuszy jednego autora:
Marka Russela. Spod pióra Ameryka-
nina wyszły niepokorne satyry w
postaci „The Flintstones”, „Exit, Sta-
geLeft!, The Snagglepuss Chronicles”
i króciutkiego „Green Lantern/ Huc-
kleberry Hound Special”. Scenarzysta
z polotem uwikłał pogodnych bohate-
rów komediowych animacji w posęp-
ne realia historycznej rzeczywistości.
Dość powiedzieć, że tytułowy kuguar
w „Exit, StageLeft! The Snagglepuss
Chronicles” jest uznanym dramatopi-
sarzem, który w dobie makkartyzmu
zmuszony jest ukrywać swoją homo-
seksualną orientację.

Ostatni tytuł inicjatywy Hanna-
Barbera Beyond ukazał się w 2019
roku. W ciągu trzech lat pracujący
nad nią komiksiarze udowodnili, że
archaiczne kreskówki mogą być in-
spiracją dla ponadczasowej literatury.

Remigiusz RÓŻAŃSKI

komiksy w służbie kreskówkom
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Przeglądając tabele z wynikami
można odnieść wrażenie, że Gwiz-
doń upodobała sobie tę pozycję.
Siódemka może jest szczęśliwa,
jednak na pewno polska biathlonist-
ka bardzo chętnie zamieniłaby nie-
jedną z nich na miejsce na podium
najważniejszej imprezy.

Choć Gwizdoń nigdy nie udało
się przywieźć żadnego medalu z
mistrzostw świata, to i tak jej wy-
czyn z czempionatu w Östersund z
2008 roku stał się dość słynną opo-
wieścią. Nasza reprezentantka w
sprincie, podobnie jak kilka innych
zawodniczek, w wyniku złego
oznakowania trasy przez organiza-
torów pobiegła w złą stronę. Wów-
czas Polka ponownie zajęła…
siódmą lokatę, a mogło być dużo le-
piej.

Krytyka i negatywne komentarze
Wielu ekspertów już kilka lat

wcześniej negatywnie wypowiadało
się na temat kontynuowania kariery
przez Gwizdoń. Zarzucano jej, że

zajmuje miejsce młodszym, utalen-
towanym koleżankom, a do repre-
zentacji należy tylko dlatego, że jest
jej weteranką i każdy boi się jej z
niej wyrzucić.

Może faktycznie sportsmenka
trochę za długo utrzymywała się w
kadrze, ale co innego mieli zrobić
trenerzy, jeżeli na horyzoncie nie
było widać żadnej młodej i uzdol-
nionej zawodniczki? Nie wystawiać
sztafety, bo nie można skompleto-
wać czteroosobowego składu?
Gwizdoń nie była najszybsza, ale za
to mogła pochwalić się niezwykle
cennym doświadczeniem, którego
brakowało młodszym i… wcale nie
szybszym biathlonistkom.

Mimo wszystko ostatnim wystę-
pem zawodniczka pokazała
wszystkim, dlaczego kontynuuje
swoją przygodę z biathlonem.
Może nigdy nie zapisywała się w
historii jako zdobywczyni medalu
na wielkiej imprezie, ale przynaj-
mniej jest jedyną biathlonistką,
która przez 27 lat z rzędu starto-

wała w Pucharze Świata. Bieg w
Otepää był dla Gwizdoń pożegna-
niem z pucharowymi zmaganiami.

Mimo zakończenia rywalizacji w
zawodach tej rangi Polka jeszcze
oficjalnie nie zakończyła kariery.

Nie zdradziła też jakie są jej dalsze
plany.

Julia JUREK
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mość bardzo nas ucieszyła, że ten
projekt dalej może istnieć, może się
rozwijać. To pokazuje, że ukraińska
siatkówka będzie w przyszłości tylko
się umacniała i wzrastała – podkreślił
w rozmowie z PLS TV.

Pomimo wagi gestu wykonanego
przez władze polskiej ligi, nie można
zapominać o kontrowersjach wy-
wołanych przez ten pomysł. W środo-
wisku siatkarskim budzi on mieszane
emocje. Jako największy minus
można wskazać odbieranie szans ze-
społom z 1. Ligi, które o awans
walczą na boisku od wielu lat. Mówił
o tym wielokrotny reprezentant Pol-
ski, Krzysztof Ignaczak: – Ten ruch

na pewno jest krzywdzący dla ze-
społów z TAURON 1. Ligi. Jeśli jest
taka możliwość, to drużyna z Ukrainy
w nadchodzącym sezonie mogłaby
zagrać na niższym szczeblu, a pó-
źniej, dzięki swojej dobrej postawie,
awansować do rozgrywek PlusLigi –
stwierdził w rozmowie z tvpsport.pl.

Inną kwestią jest rozszerzenie roz-
grywek do 16 zespołów, spowodo-
wane dołączeniem ekipy z Lwowa.
Co oczywiste, więcej zespołów w
rozgrywkach spowoduje zwiększenie
liczby meczów, które każdy z klu-
bów będzie musiał rozegrać. Nato-
miast opublikowany przez FIVB ka-
lendarz na przyszły sezon przewiduje

jeszcze mniej czasu na rozgrywki li-
gowe niż obecny. To natomiast ozna-
cza intensywniejsze granie i mniej
odpoczynku dla zawodników.

Kolejnym problemem, który może
pojawić się przy organizacji meczów
na wschodzie, jest kwestia podróży.
Dla drużyn z północy i zachodu Pol-
ski już sam dystans może być proble-
matyczny, jednak należy pamiętać,
że do tego dochodzi odprawa gra-
niczna. Klub z Lwowa ma przy
współpracy z władzami zapewnić
siatkarzom szybki przejazd przez
granicę. Bez tego samo oczekiwanie
na odprawę może być wykańczające
dla zespołów jadących na mecz. Do-

O możliwości poszerzenia
siatkarskiej PlusLigi o za-

graniczne kluby mówiło
się już w zeszłym roku.

choć ostatecznie drużyna
z Berlina zrezygnowała z

tego rozwiązania, to zain-
teresowanie dołączeniem

do Ligi Mistrzów Świata
podtrzymał zespół Barko-

mu każany Lwów. Pomi-
mo trwających działań

wojennych, 18 marca
ogłoszono, że trzykrotni

mistrzowie Ukrainy
dołączą do polskich roz-

grywek w sezonie
2022/23.

Moment podania tej decyz-
ji nie jest przypadkowy.
Wkroczenie Rosjan na

terytorium Ukrainy postawiło w stan
zawieszenia wszelkie tamtejsze roz-
grywki sportowe, jednocześnie sta-
wiając pod znakiem zapytania możli-
wość dołączenia do polskich rozgry-
wek klubu z Lwowa. Pokazanie, że
pomimo trudności obie strony będą
dążyły do realizacji tego planu, ma
być symbolem wsparcia i solidarnoś-
ci z ukraińskimi sportowcami. –
Mamy wyjątkowy czas, wspólnie
uznaliśmy że nasi ukraińscy przyja-
ciele spełniają wymogi i jednocześnie
zasługują na nasze wsparcie oraz soli-
darność. Także ze względu na wojnę
na Ukrainie i napaść Rosji na naszych
wschodnich sąsiadów nie powinniś-
my odbierać im, i nam, szans na roz-
wój naszych ligowych rozgrywek –
powiedział Artur Popko, prezes Pol-
skiej Ligi Siatkówki w wypowiedzi
dla oficjalnej strony rozgrywek.
Wdzięczny za tę decyzję był prezes
Każanów, Oleg Baran: – Ta wiado-

stosowania wymagają także przepisy
ligowe, jednak to wydaje się być naj-
mniejszym problemem, który można
rozwiązać poprzez dodanie odpo-
wiednich zapisów.

Niewątpliwie wejście polskich
rozgrywek na nowy rynek ma także
sporo plusów. Co niezaprzeczalne
będzie to świetna okazja na rozwój
dla ukraińskiej siatkówki. Poza tym
pojawienie się ekip walczących w
siatkarskiej Lidze Mistrzów może
zwiększyć zainteresowanie kibiców
tym sportem. Dla ligi to również
możliwość współpracy z nowymi
sponsorami i partnerami, co może
zaowocować w przyszłości rozsze-
rzaniem rozgrywek o kolejne kraje i
zwiększaniem ich statusu.

Od wielu lat zagraniczne drużyny
startują w polskich rozgrywkach
żużlowych. Co jednak istotne, zaczy-
nają od najniższego poziomu roz-
grywkowego i ewentualny awans
muszą sobie wywalczyć. Tak zrobiła
w zeszłym roku drużyna Landshut
Devils z Niemiec. Jest jednak rów-
nież druga strona medalu. Gdy ekipa
Lokomotivu Daugavpils wygrała ry-
walizację na zapleczu Ekstraligi,
uniemożliwiono jej starty w elicie.
Powoływano się na kwestie formalne
i brak zainteresowania sponsorów, by
promować się na łotewskim rynku.

W lidze żużlowej startowała rów-
nież drużyna zza naszej wschodniej
granicy. Ukraina Równe wytrzymała
w rozgrywkach tylko jeden sezon.
Miejmy nadzieję, że drużyna Barko-
mu Każany Lwów nie podzieli jej
losu. Jeżeli PLS dobrze przeprowadzi
proces licencyjny, a ekipa ze wschodu
spełni wszystkie standardy, to ukraiń-
ska siatkówka otrzyma ogromną
szansę. Oby mogła z niej korzystać
grając w hali we własnym mieście.

Rafał WANDZIOCH

Liga dwóch narodów

Magdalena Gwizdoń przez 2� lat z rzędu startowała w Pucharze Świata

Obecnie w PlusLidze gra 14 zespołów
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Ultimate frisbee to niszo-
wy sport, który swoje ko-

rzenie ma w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki. Ta

niezwykle widowiskowa
dyscyplina zaczyna jed-

nak zdobywać coraz
większą popularność

także w Polsce. Szersza
publiczność w kraju miała
okazję poznać ją podczas

rozgrywanych we
Wrocławiu w 2017 roku

The World Games – ig-
rzysk sportów nieolimpij-

skich. Teraz w ultimate’a
gra się w już niemal w

każdym większym pol-
skim mieście. Także w Poz-

naniu. i jest to sport dla
każdego!

Wtorek, godzina 21:30.
Autobus linii 164 pod-
jeżdża na przystanek

„Wojska Polskiego”. Kilkaset met-
rów dalej znajduje się hala sportowa
Uniwersytetu Przyrodniczego. To
właśnie tu odbywają się treningi Poz-
nań Ultimate Fun Frisbee. Chwila
moment, czego?!

Otóż tak, w Poznaniu gra się w
ultimate frisbee. I na poziomie rek-
reacyjnym – jak w PUFF – i na po-
ziomie profesjonalnym, między in-
nymi w Uwaga Pies czy Uprising
Poznań. Ale na czym tak naprawę
polega ta dyscyplina sportu?

Dyski zamiast piłek
Ultimate to bezkontaktowy, dyna-

miczny sport drużynowy, w którym
rywalizują ze sobą dwa siedmiooso-
bowe zespoły mieszane. Celem gry
jest podawanie sobie dysku przez
drużynę atakującą, by w końcu
złapać go w zonie przeciwnika i tym
samym zdobyć punkt. Oczywiście –
w tym samym czasie rywale starają
się w tym aktywnie przeszkadzać.
Drużyna atakująca może podawać
dysk w każdym kierunku. Zawod-
nik, który go złapie, musi jak naj-
szybciej się zatrzymać. Ma 10 se-
kund by podać go dalej. Tylko jeden
obrońca może bronić osoby z dys-
kiem – pozostali defensorzy muszą
być przynajmniej trzy metry od niej.
Obrońca liczy do dziesięciu, a po
upływie tego czasu następuje strata.
Ultimate łączy w sobie elementy
piłki ręcznej, rugby, piłki nożnej i
koszykówki.

Co oznacza pojęcie „sport bez-
kontaktowy”? A to, że jakikolwiek
kontakt między zawodnikami jest
niedozwolony i skutkuje faulem.
Zasłony czy zabiegnięcia drogi są
również zabronione. Wyjątek stano-
wią sytuacje, gdy zawodnicy wy-
skakują, aby złapać dysk – zwłasz-
cza w zonach. Dodatkowym, nie-
zwykle ciekawym aspektem jest to,
że w ultimate nie ma sędziów. Na
boisku to zawodnicy są odpowie-
dzialni za sędziowanie i sami roz-
wiązują swoje spory. Kiedy jeden z
graczy uzna, że przeciwnik go sfau-
lował głośno mówi „faul”, a gra za-
trzymuje się. Zawodnicy uczest-
niczący w spornej sytuacji próbują
razem ustalić, co zaszło. Jeśli za-
wodnik faulujący zgadza się, co do
swojej winy, dysk wraca w posiada-
nie osoby, która miałaby go, gdyby
faul nie nastąpił. Jeśli natomiast nie
zgadza się, dysk wraca o jedno po-
danie w tył.

Made in USA
Jak podaje portal frisbee.pl, sport

ten narodził się w głowach licealis-
tów z Columbia High School w Ma-
plewood w stanie New Jersey w
1968 roku. Uczniowie piszący do ga-
zetki szkolnej chcieli wymyślić nową
grę. Na samym początku zasady były
dość płynne, raczej przypominające
futbol grany przy użyciu dysku, ale z
czasem uległy one modyfikacji i
Ultimate nabrało unikalnego charak-
teru. Już w bardziej sprecyzowanej

postaci przeniosło się wraz z
kończącymi szkołę licealistami na
uniwersytety.

Ile osób gra w Ultimate? W USA
liczbę graczy szacuje się na 6 milio-
nów, w Polsce w ciągu ostatnich kil-
ku lat liczba ta to około 1000 graczy.
Funkcjonuje kilkadziesiąt drużyn, a
te bardziej profesjonalne zrzesza
PSGU – Polskie Stowarzyszenie
Graczy Ultimate. Sport ten nie jest
jednak na tyle popularny, aby mógł
być jedynym środkiem utrzymania
dla zawodników. Obecnym Halo-
wym Mistrzem Polski jest zespół Za-
wierucha Warszawa. Na otwartej
przestrzeni, w 2021 roku bezkonku-
rencyjny okazał się KS Flow
Wrocław. Czy na tego typu impre-
zach znajdziemy PUFF?

Frisbee po poznańsku
Odpowiadając na pytanie z po-

przedniego akapitu – nie. PUFF to
zespół w pełni amatorski, który bie-
rze udział w rozgrywkach najniższej
rangi. To ekipa, która chce się dobrze
bawić, poruszać się raz w tygodniu i
promować sport zapraszając do nie-
go coraz więcej chętnych. Mile wi-
dziany jest tu każdy, kto chce spró-
bować gry, a sam zespół jest między-
narodowy. W tym momencie w Poz-
nań Ultimate Fun Frisbee znajdzie-
my zawodniczkę z Węgier i gracza
ze Słowenii. Ale przez 10 lat istnie-
nia klubu przewinęło się przez niego
mnóstwo obcokrajowców. Chwila
moment, przez ile?!

Otóż tak, Poznań Ultimate Fun
Frisbee powstało 10 lat temu z ini-
cjatywy Błażeja Sołtowskiego oraz
jego kolegów ze studiów. Zaczęło się
od rzucania dyskiem w parku, pó-
źniej ktoś wytłumaczył im zasady,
powstała grupa mailingowa i… jakoś
poszło. Od tego czasu członkowie
PUFF regularnie spotykają się – w
okresie wiosenno-letnim na Cytadeli,
a w jesienno-zimowym w hali. Obec-
nie jest to hala należąca do Uniwer-
sytetu Przyrodniczego. Członkowie
zespołu dzielą się obowiązkami.
Ktoś zajmuje się organizacją trenin-
gów zimą, ktoś latem, jeszcze ktoś
inny ogarnia social media i wyjazdy
na turnieje. Nie ma tu polegania na
jednej osobie – panuje tu pełna
współpraca, co jeszcze bardziej spaja
ekipę. Co więc stoi na przeszkodzie
pełnej profesjonalizacji PUFFów?

– Na turniejach są przedstawiciele
tych lepszych, bardziej profesjonal-
nych drużyn. Gdy tylko zobaczą, że
ktoś się wyróżnia – od razu nam go
„podbierają”. Ale taki jest już los bar-
dziej amatorskich zespołów. Jest to
deprymujące, ale nie załamujemy się.
Po prostu, gramy swoje, jest to dla
nas świetna zabawa i zajawka. Robi-
my to, co lubimy i sprawia nam to
przyjemność. – opowiada Sołtowski.

Sport dla każdego
Z PUFFami może zacząć trenować

każdy. Niezależnie od wieku, wzros-
tu, wagi, płci, narodowości. Zespół
jest otwarty na wszystkich. Zawodni-

cy zarzekają się, że są w stanie nau-
czyć tego sportu każdego. Wystarczy
napisać do nich na ich profilu na Fa-
cebooku, a potem po prostu… przy-
jść na trening. Co na pewno przyda
się kandydatowi na gracza ultimate?
Szybkość, skoczność i zwinność. A
co jest najtrudniejsze dla po-
czątkującego?

– Podstawowe rzuty w ultimate
dzielą się tak, jak podstawowe ude-
rzenia w tenisie – na forhend i bek-
hend. I o ile w tenisie naturalnym
uderzeniem jest uderzenie forhendo-
we, o tyle we frisbee naturalny jest
bekhend. Bekhendem dyski rzucają
wszyscy. Dlatego też wyzwaniem dla
początkującego jest nauczyć się rzu-
cać forhendem. Wymaga to wytreno-
wania, ale spokojnie – jak do tej pory
byliśmy w stanie nauczyć takich rzu-
tów każdego. Później dochodzą takie
aspekty jak „czytanie” dysku w locie,
ale… spokojnie. Zaczynamy od pod-
staw – mówi nam współzałożyciel
zespołu.

Treningi PUFFu odbywają się te-
raz w każdy wtorek na poznańskiej
Cytadeli. Godzina podawana jest na
klubowym fanpage’u na Facebooku.
Zespół prowadzi także sprzedaż swo-
ich gadżetów – koszulek oraz profes-
jonalnych dysków z motywem sym-
bolu drużyny – „kozowcą”, czyli
połączeniem owcy i poznańskiego
koziołka. To jak – śmigamy na Cyta-
delę i zamieniamy piłkę na dyski?
PUFF czeka!

Kacper BAGROWSKI
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Frisbee po poznańsku

Do zespołu może dołączyć każdy – niezależnie od wieku, płci czy umiejętności


