
Przez dziesięć lat był redaktorem naczelnym polskiego„Newsweeka”. Koniec jego
szefostwa nastąpił niespodziewanie, wręcz z dnia na dzień. Lakoniczny komunikat

o zakończeniu współpracy Ringier Axel Springer Polska z Tomaszem
Lisem uruchomił lawinę spekulacji na temat możliwych przyczyn

tak nagłego odejścia ze stanowiska jednego z czołowych polskich
dziennikarzy.
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– Jesteśmy gotowi na
świat po PiS – napisał Szy-

mon Hołownia na swoim
Facebooku. I oby miał ra-

cję, bo wybory parlamen-
tarne są tuż za rogiem.

Zgodnie z kalendarzem
wyborczym mają odbyć

się jesienią 2023 roku, ale
już teraz toczą się żywe

dyskusje na temat tego,
czy PiS przełoży termin na

wiosnę 2023 roku. Ko-
lejną niepewnością tra-

piącą Polaków jest to, czy
opozycja wystartuje od-

dzielnie czy razem.

Polacy nie zapomnieli jeszcze
o chaotycznych i nie-
uporządkowanych

działaniach rządzących w pandemii.
Ulice polskich miast nadal pamiętają
skutki wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie aborcji. Do tego
dorzucić można reformy sądownict-
wa Ziobry, inflację, kryzys energe-
tyczny, wojnę w Ukrainie i jeszcze
wiele innych monstrualnych proble-
mów obozu władzy, które z jednej
strony wskazują, że korzystniej dla
niego byłoby przeprowadzić wybory
jak najszybciej, a z drugiej, odłożyć
je w czasie i spróbować odbudować
poparcie.

– Wcześniejsze wybory parlamen-
tarne są możliwe tylko poprzez skró-
cenie kadencji Sejmu, czyli wyma-
gają zgody rządzących i opozycji.
Dla rządzących lepszym wyjściem
wydaje się trwanie do końca kaden-
cji i próba odbudowania poparcia po-
przez kolejne transfery socjalne –
tłumaczy politolog, prof. UAM dr
hab. Szymon Ossowski.

Niewątpliwie, im więcej czasu
dzieli Zjednoczoną Prawicę od wy-
borów, tym więcej ma się jej do za-
rzucenia. Kolejne półtora roku nie-
umiejętnie wykalkulowanych poczy-
nań może poskutkować znaczącym
spadkiem poparcia. To mogłoby pro-
wadzić do wniosku, że dla opozycji
najkorzystniejszym terminem jest je-

Źr
od

ło
:K

ol
aż

w
ła

sn
y/

W
ik

im
ed

ia
Co

m
m

on
s

W słonecznym Cannes czas płynie inaczej. Czasami dłuży się na kilkugodzinnych
seansach w stylu slow cinema, a niekiedy pędzi jak szalony, zupełnie jak tłumy wi-

dzów spóźnionych na film. Cannes podczas festiwalu filmowego znajduje się na zu-
pełnie innej orbicie. W canneńskim kosmosie absurdów nie trudno o intensywne

wrażenia. W końcu w mieście czerwonych dywanów każdy może przez
chwilę poczuć się jak prawdziwa gwiazda.4 2

sień 2023 roku. Jednakże, jak za-
uważa profesor Ossowski, ze wzglę-
du na to, że jesienią 2023 roku wypa-
dają także wybory samorządowe, to
bliskość obu elekcji jest dosyć pro-
blematyczna i powoduje komplika-
cje, zarówno te formalne, jak i orga-
nizacyjne.

– Dlatego też można się spodzie-
wać, że termin wyborów samorządo-
wych zostanie przesunięty przez
rządzących na 2024 rok. Chyba, że z
uwagi na wątpliwości konstytucyjne,
decyzja ta napotka na sprzeciw ze
strony prezydenta. W tej sytuacji ko-
rzystniejsze byłoby dla opozycji
skrócenie kadencji i przeprowadzeni
wyborów parlamentarnych wiosną
2023 roku. O tym, w jakich termi-
nach odbędą się wybory, zadecyduje
polityczna kalkulacja rządzących i
możliwość przeprowadzenia zmian
w tym zakresie – mówi.

Bez wątpienia termin wyborów za-
decyduje w mniejszym lub więk-
szym stopniu o ich wynikach. O wie-
le istotniejsze jest jednak, w jakiej
konfiguracji opozycja w tychże wy-
borach wystartuje. Zauważyć można,
że niektórym politykom nieco trud-
niej wyjść poza swoje partyjne ambi-
cje, a i nawet eksperci są podzieleni
w kwestii słuszności ewentualnej
wspólnej listy.

– Od roku jestem ciśnięty o jedną
listę, powtarzam, że jedna lista jest
gorszym rozwiązaniem niż dwie lis-
ty. Teraz okazuje się, że potwierdza
to sondaż w samej „Gazecie Wybor-
czej”, która promocji jednej listy po-
świeciła naprawdę bardzo dużo atra-
mentu, wysiłku i emocji – mówił
Szymon Hołownia w programie
„Gość Wydarzeń” Polsat News.

Nie sposób nie zauważyć, że w
deklaracjach przedwyborczych

suma poparcia opozycji (KP,
PL2025, KO, Lewica) jest większa
niż poparcie Zjednoczonej Prawicy.
Ponadto profesor Ossowski za-
uważa, że „funkcjonujący w Polsce
system przeliczania głosów na man-
daty metodą D'Hondta, fawory-
zujący większe ugrupowania powo-
duje, że gdyby opozycja wystarto-
wała pojedynczo, szanse na uzyska-
nie większości w Sejmie byłyby nie-
wielkie”.

Socjolog, profesor Andrzej Ry-
chard zwraca uwagę na dwa czynni-
ki, które w jego mniemaniu przema-
wiają za jedną listą, zaznaczając przy
tym, że nie jest przekonany, iż jedna
lista jest w istocie prawdopodobna.
Pierwszy czynnik określił mianem
„pewnego rodzaju premii emocjonal-
nej za to, że politycy są razem”, bo
jak przekonuje „emocje w polityce
grają bardzo dużą rolę”.

– Drugi czynnik jest taki, że tę
premię dostaje się jednak tylko wte-
dy, kiedy jest pewnego rodzaju en-
tuzjazm, jakaś taka większa zgoda na
to, żeby iść razem. Kiedy to jest wy-
muszone, kiedy to jest takie wydzier-
gane, to wtedy ta premia za jedność
jest troszkę mniejsza – dodawał w
TVN24.

Z „premią emocjonalną” zgadza
się politolog, profesor Antoni Dudek,
jednakże zauważa „jak silna jest
emocja antypisowska wśród opozy-
cyjnych wyborców”. Jako przykład
przytacza hipotetyczną sytuację, w
której opozycyjny wyborca o po-
glądach lewicowych „nagle musi
głosować na listę, na której będzie
też Władysław Kosiniak-Kamysz,
który bardzo wyraźnie przyznaje się
do swojego katolicyzmu”. Ten scena-
riusz świetnie obrazuje jeden z
głównych problemów jednej listy –
konflikt interesów poszczególnych
ugrupowań i tym samym odmienne
poglądy utożsamiających się z nimi
wyborców.

Profesor Ossowski trafnie za-
uważa, że nawet jeśli głównym ce-
lem opozycji jest odsunięcie PiS-u
od władzy, to dla mniejszych partii
ważniejsza może być silna reprezen-
tacja w izbie niższej.

– Dlatego też negocjacje nie będą
łatwe, zwłaszcza że rządzący będą
robić wszystko, żeby do porozumie-
nia nie doprowadzić. „Pakt Senacki”
był dla nich ostrzeżeniem. Częściej
pojawiają się argumenty za dwoma
listami, gdyż w takiej sytuacji wybor-
cy opozycyjni wobec PiS mają jakąś
alternatywę. W przypadku jednej lis-
ty, na której by się znaleźli politycy o
bardzo różnych światopoglądach i
pomysłach na gospodarkę, istnieje
niebezpieczeństwo, że część wybor-
ców pozostanie w domach. Poza tym
dochodzą osobiste ambicje liderów,
którzy boją się zostać zmarginalizo-
wani przez KO – dodaje.

Katarzyna RACHWALSKA

Canneński cyrk na kółkach Lis no more?

Wybory parlamentarne są coraz bliżej
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Kto śpi w demokracji,
budzi się w dyktaturze



2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Sytuacja gospodarcza w Pol-
sce na przestrzeni ostatnich
10 lat była bardzo dynamicz-

na. Zmienił się kierunek polityki gos-
podarczej, pojawiły się nowe progra-
my społeczne, pojawiła się również
pandemia. Jedyne, co w zasadzie się
nie zmieniało, a raczej szło w tym sa-
mym oraz względnie spodziewanym
kierunku, to stopy procentowe. Coraz
niższy koszt uzyskania kapitału za-
chęcał ludzi do zapożyczania się w
coraz większym stopniu. Jak podaje
Związek Banków Polskich, średnia
wartość kredytu mieszkaniowego w
2009 roku wynosiła 202 448 złotych,
a w 2021 roku – 334 119 złotych. Do-
datkowo liczba czynnych umów kre-
dytowych w tym samym okresie
zwiększyła się aż o 85,47%. Pojawia
się jednak problem – co się stanie w
momencie, kiedy bank centralny bę-
dzie zmuszony spełnić swój konsty-
tucyjny obowiązek, to jest utrzymać
stabilność cen, a tym samym użyć
podstawowego instrumentu polityki
pieniężnej? To bardzo proste, lecz
niestety osoby, które mają niską zdol-
ność kredytową, będą miały trudnoś-
ci ze spłatą zobowiązania hipotecz-
nego.

Jak z tym walczyć i pomóc takim
osobom? Przede wszystkim na ryn-
ku kredytowym istnieje już kilka
rozwiązań. Najprostszym z nich jest
restrukturyzacja zobowiązania finan-
sowego. Jeśli klient w porozumieniu
z bankiem zdecyduje się na takie
rozwiązanie, to może oczekiwać na
przykład czasowego zawieszenia
płatności albo wydłużenia okresu
spłaty, a tym samym zmniejszenia
miesięcznej raty. Innym rozwiąza-
niem jest skorzystanie z Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców. Każdy
kredytobiorca, który na ratę przezna-
cza znaczącą część swojego budżetu
albo sprzedał nieruchomość, która
była kredytem obarczona i nie uzys-
kał wystarczającej kwoty na spłatę
zadłużenia, może przez swój bank o
takie wsparcie wnioskować. Pomoc
ta może m.in. polegać na zwrotnym
wsparciu finansowym na okres na-
wet trzech lat i umorzeniu części
kwoty po spełnieniu niewygórowa-
nych warunków. Część polityków
opozycji uważa jednak, że te instru-
menty pomocowe to zbyt mało. Le-
wica proponuje zamrożenie stawki
WIBOR na poziomie z grudnia 2019
roku, a Platforma Obywatelska – za-
wieszenie rat kredytowych na pozio-
mie z grudnia 2021 roku. Takim roz-

Tomasz Lis przez 10 lat sprawował funkcję redaktora naczelnego„Newsweeka"
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Przez dziesięć lat był re-
daktorem naczelnym

polskiego„Newsweeka”.
Koniec jego szefostwa

nastąpił niespodziewa-
nie, wręcz z dnia na

dzień. Lakoniczny komu-
nikat o zakończeniu

współpracy ringier Axel
Springer Polska z Toma-

szem Lisem uruchomił la-
winę spekulacji na temat
możliwych przyczyn tak
nagłego odejścia ze sta-

nowiska jednego z
czołowych polskich

dziennikarzy.

„Jest czas powitań i czas
pożegnań. Serdecznie
dziękuję moim koleżan-

kom i kolegom z <<Newsweeka>>
za dziesięcioletnią wspólną pracę,
fascynującą przygodę w nie-
zwykłych czasach. <<Newsweek>>
jest w doskonałych rękach i ma
przed sobą świetną przyszłość. Po-
wodzenia (pisownia oryginalna)” –
w taki mocno kurtuazyjny sposób
Tomasz Lis napisał o swoim odejś-
ciu z „Newsweeka” na Twitterze.
Następnie pogratulował również
swojemu następcy. Nowym redak-
torem naczelnym tygodnika od lipca
zostanie Tomasz Sekielski. Na te-

Stopy procentowe rosną jak szalone. Młodzi z nikłymi szansami na mieszkanie

Czy pieniądze to jedynie instrument?
w reakcji na pandemię cOVID-19 Narodowy Bank Polski postanowił ograniczyć

skutki lockdownów poprzez rozluźnienie finansowe. Stopy procentowe ob-
niżono do rekordowo niskiego poziomu, co miało zachęcić gospodarstwa domo-

we i przedsiębiorstwa do wzrostu aktywności gospodarczej. Jednakże w związku
z wystąpieniem wysokiej inflacji NBP był zmuszony do rozpoczęcia podnoszenia

stóp procentowych, co w znaczącym stopniu pogorszyło sytuację materialną kre-
dytobiorców.
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znanego red. naczelnego – rozma-
wiałem przez ponad godzinę z jego
byłymi podwładnymi i z dziennika-
rzami innego, znanego internetowe-
go portalu. Od dwóch dziennikarzy
padło, że został zwolniony przez
trwający przez lata mobbing i mo-
lestowanie (pisownia oryginalna)” –
napisał na Twitterze. Niezależnie od
wiarygodności tych doniesień To-
masz Lis był znany ze swojego wy-
buchowego charakteru. Podwładni
redaktora wspominają częste krzyki
i nerwową atmosferę podczas spot-
kań z szefem. Nieprzychylnych i
dociekliwych komentarzy pod adre-
sem Lisa pojawiło się mnóstwo.
Oskarżenia padały i nadal padają i z
prawa, i z lewa. Roman Giertych
doszukuje się w całej sytuacji
działań CBA, z kolei dziennikarka
TVN Anna Kalczyńska publicznie
wypomina Lisowi brak kultury oso-
bistej i nieumiejętność aakceptowa-
nia czyjegoś odmiennego zdania.
„Nazwał mnie piskalczyńską” –
przypomina. Wypowiedź ta odno-
siła się do kontrowersyjnej wymia-
ny zdań na Twitterze, do której do-
szło pomiędzy Kalczyńską a jej re-
dakcyjnym kolegą Jarosławem
Kuźniarem.

„Czwarta pseudowładza”
W ostatnim tekście pisanym jako

redaktor naczelny, Tomasz Lis zadał
pytanie retoryczne. Zastanawiał się,
czy istnieje szansa na pokonanie
PiS-u. Narysował ponury krajobraz
polskiego systemu medialnego. Sta-
wiał wręcz tezę, że wolnych me-

mat konkretnych przyczyn swojego
odejścia Lis, póki co, milczy.

Mobbing i molestowanie?
Środowiska związane z obozem

władzy, zarówno polityczne, jak i
medialne, poszukują przyczyn tak
nagłego rozstania Tomasza Lisa z
„Newsweekiem”. Poseł Solidarnej

Polski Piotr Sak postanowił natych-
miast podjąć radykalne kroki, inter-
weniując u Głównego Inspektora
Pracy. Parlamentarzysta chce zwe-
ryfikować, czy w czasie, gdy Lis
był szefem pisma nie dochodziło do
nieprawidłowości w postaci mob-
bingu i molestowania. Co ciekawe,
tak mocne oskarżenia padają nie

tylko ze strony zdeklarowanych
przeciwników zarówno Tomasza
Lisa, jak i całokształtu jego po-
glądów. Aleksander Twardowski,
bloger i felietonista, który określa
się mianem Bezczelnego Lewaka,
twierdzi, że uzyskał informacje po-
twierdzające te obciążające Lisa do-
niesienia. „W kwestii zwolnienia

Lis no more?
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diów w Polsce już nie ma. Według
Lisa pozostało jedynie kilku niedo-
bitków w postaci chociażby „Gaze-
ty Wyborczej”. Lis w swoim tekście
zdecydowanie piętnował dziennika-
rzy „kolaborujących” z władzą i
flirtujących z przychylnymi jej me-
diami. Nazwał ich oportunistami,
łasymi na pieniądze i przywileje.
„W Polsce media nie kontrolują
władzy” – tak skwitował fasadowo-
ść instytucji medialnych w naszym

kraju, dodając do tego jedynie teo-
retyczną niezawisłość sądów. Lis
przestrzegał przed wygraną PiS-u w
kolejnych wyborach parlamentar-
nych. Uważa, że taka ewentualność
byłaby ostatecznym gwoździem do
trumny wszelkich wolności obywa-
telskich w naszym kraju. W dalszej
części tekstu przytaczał swoje włas-
ne doświadczenia z czasów pracy w
innych redakcjach, kiedy to miał
padać ofiarą nacisków ze strony sił
politycznych. Według Lisa media
nie muszą być bezczelnie propisow-
skie, aby skutecznie służyć władzy.

„Wykonały wielką pracę, by nor-
malnością stała się nienormalność”
– napisał. Na koniec skrytykował
symetryzm mediów i dziennikarzy,
którzy próbując postawić się w roli
niezależnych od obu stron baryka-
dy, dystansują się od nazywania
rzeczy po imieniu.

Jeżeli sensacyjne doniesienia o
złych warunkach pracy pod kierow-
nictwem Tomasza Lisa okażą się
choć częściowo prawdziwie, wielo-

letni redaktor naczelny „Newswee-
ka” może wpaść w poważne tarapa-
ty. Czy pozostanie w zawodzie?
Trudno nie porównywać tej sytuacji
do serii oskarżeń, które spadły na
Kamila Durczoka i w konsekwencji
doprowadziły do zniszczenia jego
kariery zawodowej. Pozostając przy
„pożegnalnym” przesłaniu Tomasza
Lisa, faktycznie, jest tak, że wciąż
dywagujemy o słabości opozycji,
ale mniej zastanawiamy się nad sta-
nem polskich mediów i jakością
pracy naszych dziennikarzy.

Kacper ZIELENIAK

Zwycięstwo w głosowa-
niu na klimatyczną bzdu-

rę w 2018 roku mówi
samo za siebie. Andrzej

Duda trzyma poziom i od
lat bawi, przerażając Po-
laków swoim ostrym jak

cień mgły poczuciem hu-
moru. Ma na swoim kon-

cie wypowiedzi z katego-
rii komicznych, groźnych,

homofobicznych i god-
nych politowania. Po-

niżej przyjrzymy się tyl-
ko niektórym ze smacz-

ków z katalogu naszego
prezydenta.

Andrzej Duda słynie z po-
pełniania gaf podczas swo-
ich wystąpień oraz

ważnych państwowych i zagranicz-
nych uroczystości. Weźmy dla
przykładu takie niewinne zdjęcie,
gdzie głowa naszego państwa roz-
mawia przez telefon z królem Jorda-
nii. Na pozór nic szczególnego, ot
rozmowa dwóch polityków. Jed-
nakże internauci potrafią być bezli-
tośni. Proszę sobie wyobrazić, że
przyczepili się do tak drobnego
szczegółu, jakim jest fakt, że telefon
stacjonarny, z którego dzwonił
Duda, nie był podłączony do sieci.
Oczywiście sprawę wyjaśniono i
okazało się, że ten model urządzenia
już tak ma, więc afera o nic, ale co
się Polacy uśmiali to ich.

Niesmaczne żarty z pielęgniarek
Kiedy piastuje się stanowisko

„narodowego komika”, to warto
wiedzieć, z czego się śmiać wypa-
da, a z czego nie. To jednak trudne
zadanie i wydaje się, że zamiast

subtelnością, prezydent woli po-
grzeszyć siłą charakteru. – Jeśli
masz być prezydentem, musisz być
twardy. Nie możesz sobie pozwolić
na to, że cię coś rozbije, jakaś sy-
tuacja, zwłaszcza taka, która cię do-
tyczy osobiście – powiedział w jed-
nym z wywiadów. No, ale nawet ta-
kiego twardziela jak naszego pana
prezydenta czasem zawodzi zmysł
taktownego żartowania. To trzeba
mu po prostu wybaczyć. Przyznać
jednak trzeba, że atak w stronę Do-
nalda Tuska podczas tegorocznego
Zjazdu Delegatów „Solidarności”
był nie na miejscu i, bynajmniej, to
nie lider opozycji poczuł się po-
krzywdzony. Prezydent zażartował
z plakatu powstałego w czasach
rządów PO-PSL, który przedstawiał
zakładanie cewnika przez 67-letnią
pielęgniarkę. Chciał wytknąć pro-
ponowany niegdyś przez opozycję
wiek emerytalny. Efekt? Obraził
całe środowisko służby zdrowia,
gdyż w rzeczywistości są duże bra-

ki w personelu medycznym, a więk-
szość pielęgniarek ma ponad 60 lat.

António Guterres, czy to Pan?
Andrzej Duda nie ma łatwego

życia. Przez swoje wykwintne po-
czucie humoru, sam często pada
ofiarą żartów. W historii zapisała się
już jego słynna rozmowa z rosyj-
skim komikiem, podczas której pre-
zydent był całkowicie przeświad-
czony, że rozmawia z sekretarzem

generalnym ONZ António Guterre-
sem. Społeczne oburzenie wywołał
wtedy fakt, że łatwiej jest się dodz-
wonić do Pałacu Prezydenckiego
niż do ośrodka zdrowia bądź urzę-
du.

Kolejna odsłona poczucia humo-
ru Andrzeja Dudy to tak zwane
bzdury szkodliwe społecznie.
Mowa tu o sytuacjach, w których
słowa głowy państwa poczyniły
więcej szkód niż pomysły ministra
edukacji na ulepszenie polskiej oś-
wiaty. I żeby nie być gołosłowną, to
przytoczę wam wypowiedzi, który-
mi zapewniał społeczeństwo, że
węgiel jest przyjazny środowisku:
„Użytkowanie (...) węgla i opiera-
nie (...) (na nim – przypis red.) bez-
pieczeństwa energetycznego nie stoi
(…) w sprzeczności z ochroną kli-
matu”. Innym razem wspominał, że
szczepionki nie są konieczne, mimo
panującego wówczas stanu epide-
mii w Polsce: „Jeżeli chodzi o
szczepionkę. Absolutnie nie jestem

zwolennikiem jakichkolwiek szcze-
pień obowiązkowych. Ja osobiście
nigdy się nie zaszczepiłem na gry-
pę”.

Andrzej Duda potrafi rozbawić
do łez i wzbudzić politowanie spo-
rej części społeczeństwa, ale jako
głowa państwa powinien roz-
ważniej dobierać słowa, ponieważ
mogą one wyrządzić więcej szkody
niż pożytku.

Izabela SULOWSKA

Prezydentura Andrzeja Dudy owocuje licznymi medialnymi wpadkami
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wiązaniom sprzeciwia się m.in. były
prezes Narodowego Banku Polskie-
go, Marek Belka. – Jeżeli walka z
inflacją nie boli, to znaczy, że nie
walczymy z inflacją – powiedział w
wywiadzie dla Wirtualnej Polski.
Skłonny jestem zgodzić się z panem
profesorem. Rzeczywiście celem
podwyżek stóp procentowych jest
walka z inflacją, tak więc za-
mrażanie stóp procentowych byłoby
działaniem niecelowym oraz realnie
niweczyłoby decyzje Rady Polityki
Pieniężnej.

Zdarza się, że teoria nie zawsze
pokrywa się z praktyką. Jak więc
podwyżki i względnie wysokie stopy
procentowe mają się do sytuacji
budżetowej gospodarstw domo-
wych? Zapytałem o to mieszkankę
jednej z podpoznańskich gmin, która
w 2015 roku wspólnie z mężem
wzięła kredyt mieszkaniowy o
zmiennej stopie procentowej na 20
lat. – W październiku 2021 roku rata
naszego kredytu wynosiła 2 542
złotych, a w kwietniu 2022 roku – 3
467 złotych. Na razie nie zastana-
wiamy się nad restrukturyzacją,
gdyż mamy to szczęście, że zarabia-
my dobrze. Niemniej jednak nie wy-
obrażam sobie sytuacji, w której
przy takim wzroście oprocentowania
zarabialibyśmy pensję minimalną –
mówi.

W gorszej sytuacji znajdują się
osoby młode, dopiero rozpoczy-
nające pracę zawodową. Na jednym

z popularnych portali oferujących
szeroki wachlarz domów i mieszkań
znalazłem ofertę sprzedaży kawa-
lerki na poznańskich Winiarach.
Cena tej nieruchomości wynosiła
275 000 złotych. Oferta kredytowa-
nia, na którą można było liczyć,
była bardzo ciekawa. Przede
wszystkim zobowiązanie byłoby
oparte na zmiennej stopie procento-
wej, a gdybym zdecydował się na
wzięcie takiego kredytu w momen-
cie znalezienia oferty, oprocentowa-
nie wyniosłoby 9,29%. Przy
założeniu, że dysponowałbym mini-
malnym koniecznym wkładem
własnym, czyli 55 000 złotych, na
samym początku płaciłbym ratę w
wysokości 1 890 złotych miesięcz-
nie, co w przypadku osób młodych,
pracujących często w oparciu o
umowę zlecenie, mogłoby stanowić
nawet 63% domowego budżetu.
Oczywiście, jeśli w ogóle by taki
kredyt uzyskały.

Jak rozwiązać ten problem? Prze-
de wszystkim należałoby rozwinąć
ofertę kredytów o stałej stopie pro-
centowej, czego zwolennikiem jest
prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz. Warto też
rozszerzyć lub zracjonalizować ofer-
tę mieszkań socjalnych oraz wpro-
wadzić dopłaty do mieszkań i kredy-
tów albo zwiększyć kwotę wolną od
podatku osobom młodym i mało za-
rabiającym.

Adam BRATKA

Prezydent zażartował z plakatu powstałego w
czasach rządów PO-PSL, który przedstawiał
zakładanie cewnika przez 67-letnią pielęgniar-

kę. Chciał wytknąć proponowany niegdyś przez opozycję
wiek emerytalny. Efekt? Obraził całe środowisko służby
zdrowia, gdyż w rzeczywistości są duże braki w personelu
medycznym, a większość pielęgniarek ma ponad 60 lat.

Jeżeli sensacyjne doniesienia o złych warunkach
pracy pod kierownictwemTomasza Lisa okażą
się choć częściowo prawdziwie, wieloletni redak-

tor naczelny„Newsweeka”może wpaść w poważne tarapaty.
Czy pozostanie w zawodzie?Trudno nie porównywać tej sy-
tuacji do serii oskarżeń, które spadły na Kamila Durczoka i w
konsekwencji doprowadziły do zniszczenia jego kariery zawo-
dowej.

Jak (nie) być prezydentem?
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w słonecznym cannes
czas płynie inaczej. czasa-

mi dłuży się na kilkugo-
dzinnych seansach w stylu

slow cinema, a niekiedy
pędzi jak szalony, zu-

pełnie jak tłumy widzów
spóźnionych na film. can-
nes podczas festiwalu fil-

mowego znajduje się na
zupełnie innej orbicie. w

canneńskim kosmosie ab-
surdów nie trudno o inten-

sywne wrażenia. w końcu
w mieście czerwonych dy-
wanów każdy może przez

chwilę poczuć się jak
prawdziwa gwiazda.

Przed 75. edycją festiwalu fil-
mowego w Cannes stało
wiele wyzwań. Postpande-

miczne czasy, możliwość rezerwacji
jedynie drogą online oraz wojenna
rzeczywistość Europy – jak przygo-
tować się na to wszystko? Dla tak ce-
nionego festiwalu z długoletnim
stażem powinna być to bułka z
masłem. Jak się okazuje, nawet pod-
czas jednego z największych i naj-
bardziej wpływowych wydarzeń fil-
mowych na świecie można popełniać
błędy…

Wydawać by się mogło, że w po-
nad dwudziestomilionowym
budżecie festiwalu znajdzie się wy-
datek na kilku informatyków od za-
dań specjalnych. Organizatorzy wy-
dali chyba jednak wszystkie pie-
niądze na Toma Cruise’a, pokaźne

fajerwerki i akrobatyczny pokaz sa-
molotów z okazji premiery nowego
„Top Guna”. Już pierwszego dnia
wirtualnych rejestracji na seanse
system zaniemógł i pozostawał nie-
przytomny przez kolejne trzy dni.
Podczas gdy tysiące widzów nie
mogło nawet zalogować się do sys-
temu, specjaliści od festiwalowego
PR-u utrzymywali, że reanimacja
strony internetowej trwa, a ten chwi-
lowy kryzys to po prostu skutek ha-
kerskiego ataku. Do wszystkiego
można się jednak przyzwyczaić. Co-
dzienne pobudki o 7 rano, odś-
wieżanie strony internetowej setki
razy i uparte wpatrywanie się w pu-
sty ekran to dla festiwalowiczów
chleb powszedni. Podkrążone oczy,
pot lejący się z czoła oraz desperacki
sprint na film to festiwalowy must
have! Spóźniłeś/aś się na pokaz pięć

minut? „Je suis désolé, ale niestety
nie wpuszczamy już na seans”. Nie
przejmuj się, każdy choć raz przez to
przeszedł i choćby nie wiadomo, jak
bezradny/a i wyczerpany/a się czu-
jesz, jutro będziesz się z tego po pro-
stu śmiał/a.

Na 75. edycji festiwalu nie za-
brakło wyczekiwanych tytułów od
wielkich reżyserów. Park Chan-
wook powrócił do Cannes po sześ-
ciu latach ze swoim detektywistycz-

nym love story „Decision to Leave”,
który w porównaniu ze „Służącą” z
2016 roku okazał się filmem nie-
zwykle subtelnym i ugrzecznionym.
Za to David Cronenberg zaserwował
swoim fanom iście cronenbergowski
body horror z Léą Seydoux, Kristen
Stewart i Viggo Mortensenem w ro-
lach głównych. I choć pociągająco
turpiczny styl reżysera może niektó-
rych szokować i brzydzić, dla fanów
kanadyjskiego reżysera „Crimes of
the Future” okażą się przyjemnym
miksem wszystkich poprzednich fil-
mów Cronenberga.

Na festiwalu pojawiły się również
polskie akcenty. W konkursie
głównym wystartował film Jerzego
Skolimowskiego. Zjawiskowa wi-
zualnie, lecz uboga fabularnie opo-
wieść o skrzywdzonym przez ludzi
osiołku zachwyciła zagranicznych
krytyków i zgarnęła Nagrodę Jury.
„Eo” to współczesna wariacja na te-
mat francuskiego dramatu „Na los
szczęścia Baltazarze” Roberta Bres-
sona, która niestety nie porusza tak
bardzo jak film sprzed ponad pię-
ćdziesięciu lat. Prócz postmodernis-
tycznych dyskotekowych świateł,
psychodelicznej muzyki i nieszczęś-
liwego osiołka niestety nic więcej
tam nie znajdziecie. Mimo wszyst-
ko, każdy nowy polski film wy-
wołujący dyskusję na temat okrutne-
go traktowania zwierząt jest w na-
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szym kraju na wagę złota. Świetnie
za to odnalazła się w Cannes Ag-
nieszka Smoczyńska, która w sekcji
„Un Certain Regard” zaprezento-
wała swój anglojęzyczny debiut za-
tytułowany „The Silent Twins”. W
tytułowe milczące bliźniaczki wcie-
liły się hipnotyzujące Letitia Wright
oraz Tamara Lawrance, które dały na
ekranie prawdziwy popis swoich ak-
torskich możliwości. „The Silent
Twins” to kwintesencja niepowta-
rzalnego stylu Smoczyńskiej, w któ-
rym nie brakuje kreatywnej i bezpre-
tensjonalnej zabawy formą oraz
przemyślanej dramaturgicznie oraz
emocjonalnie historii. Dobrze ogląda
się nasze rodzime produkcje na can-
neńskim dużym ekranie, zwłaszcza,
gdy czujemy przy tym dumę, a nie
ciarki żenady.

Drugą już Złotą Palmę w swojej
karierze zgarnął szwedzki reżyser
Ruben Östlund. „Triangle of Sad-
ness” to inteligentna i jednocześnie
nieco prymitywna satyra o
współczesnych bogaczach i żądnych
sławy influencerach. Film Östlunda
chwilami przypomina „Białego Lo-
tosa” – serialową komedię kpiącą z
życia klas uprzywilejowanych, jak i
„Cast Away – poza światem”, w któ-
rym walka o przetrwanie głównego
bohatera wywołuje na przemian łzy
śmiechu, jak i wzruszenia. Mimo
reżyserskiej wirtuozerii Rubena
trudno pozbyć się uczucia, że na
Złotą Palmę tak naprawdę zasługuje
Lukas Dhont z filmem „Close”. Bel-
gijski reżyser serwując dojrzałe kino
pełne wzruszeń i nostalgii, udowad-
nia, że nikt nie potrafi mówić o dzie-
ciństwie i dojrzewaniu w tak uważny
i subtelny sposób, jak on.

Na czerwonym dywanie brylo-
wały gwiazdy ze wszystkich zna-
nych nam konstelacji. Byli cenieni
aktorzy i reżyserzy, jak na przykład
zjawiskowa siwowłosa Andie
McDowell czy dziarski, ale nadal
prowokatorski prawie osiemdziesię-
cioletni David Cronenberg. Muzycy
i tiktokerzy – błyszczący i nieokrze-
sany zespół Måneskin czy ukraiński
kot Stepan, który otrzymał w Cannes
nagrodę Influencera Roku oraz ce-
lebryci i modelki, tacy jak Ania i
Robert Lewandowscy wzbudzający
sensację w polskich portalach plot-
karskich, czy zawsze stylowa Anja
Rubik, która na premierze „Decision
to Leave”, pomyliła nazwisko
reżysera Park Chan-wooka z koreań-
skim tłumaczeniem filmu – „Heeojil
Gyeolsim”. Cóż wpadki zdarzają się
nawet najlepszym.

Jedenaście dni w Cannes minęło
jak jeden dzień. I mimo wielu wad
festiwalu – jego francuskojęzyczne-
go egocentryzmu, niedziałających
serwerów czy kurczowego trzymania
się anachronicznego dress code’u –
naprawdę będzie mi go brakować.
(Może) i Cannes nie jest idealne i
(może) popełnia swoje błędy. Jednak
nie nam, zwykłym śmiertelnikom, to
oceniać. Jedno jest pewne – gdy już
raz opuścisz ziemską atmosferę i tra-
fisz na planetę Cannes, trudno będzie
Ci stamtąd wrócić.

Daria SIENKIEWICZ

Na festiwalu pojawiły się również polskie ak-
centy.W konkursie głównym wystartował film
Jerzego Skolimowskiego. Zjawiskowa wizual-

nie, lecz uboga fabularnie opowieść o skrzywdzonym przez
ludzi osiołku zachwyciła zagranicznych krytyków i zgarnęła
Nagrodę Jury.

Prestiżową sekcję„Un Certain Regard” wygrał pakistański reżyser Saim Sadiq z queerowym filmem„Joyland"

Tegoroczna identyfikacja wizualna festiwalu to kadr z kultowego filmu„Truman show"

Canneński cyrk na kółkach
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Po raz jedenasty odbył się koncert charytatywny UAM. W tym roku pod wyjątkowym hasłem:„Jednym głosem z wolną Ukrainą”– 07.06.2022r. Jednym głosem z wolną Ukrainą – XI koncert UAM Charytatywnie – 07.06.2022r.
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Jednym głosem z wolną Ukrainą – XI koncert UAM Charytatywnie – 07.06.2022r.
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Jednym głosem z wolną Ukrainą – XI koncert UAM Charytatywnie – 07.06.2022r.

Jednym głosem z wolną Ukrainą – XI koncert UAM Charytatywnie – 07.06.2022r.

Jednym głosem z wolną Ukrainą – XI koncert UAM Charytatywnie – 07.06.2022r.
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52. Krakowski Festiwal
Filmowy odbył się w

dniach 27 maja – 3 czerw-
ca 2022 roku. To jeden z

najstarszych i najbar-
dziej rozpoznawalnych

festiwali poświęcony fil-
mom dokumentalnym,
animowanym i krótkim

fabułom. w ciągu ośmiu
festiwalowych dni

uczestnicy mieli szansę
zobaczyć około 250 fil-

mów z Polski, jak i z
całego świata. Pokazom

towarzyszyły spotkania z
twórcami, wystawy,

warsztaty, koncerty i wy-
darzenia dla branży KFF

Industry.

Tegoroczną edycję otworzył
w kinie Kijów dokument
„Koncert na dwoje” Toma-

sza Drozdowicza, opowiadający o
wybitnym pianiście, dyrygencie i
kompozytorze, Jerzym Maksymiu-
ku. Specjalnym punktem programu
52. KFF była kinematografia estoń-
ska, dla której stworzono sekcję
„Fokus na Estonię”. W jej ramach
można było zobaczyć najnowsze fil-
my dokumentalne, krótkie metraże,
programy dla dzieci i młodzieży
oraz filmy studenckie z Estonii. Na-
grodę Smoka Smoków otrzymał
twórca dokumentów Siergiej Łoźni-
ca, który był już wielokrotnie nagra-
dzany w Krakowie. W programie
można było zobaczyć retrospektywę
twórczości Łoźnicy oraz jego master
class. Kraków odwiedził też jeden z
najbardziej lubianych i znanych iz-
raelskich pisarzy Etgar Keret –
mistrz krótkiej formy, scenarzysta i

wykładowca. Film o pisarzu został
pokazany w ramach sekcji „Opo-
wieści ze świata”.

KFF już po raz piąty współdziałał
z Fundacją dla AGH. W ramach tej
współpracy stworzono sekcję
„Docs+Science”, w której pokazano
najciekawsze filmy naukowe, a wi-
dzowie mieli okazję spotkać się z
ekspertami. Uczestnicy mogli zoba-
czyć m.in. film „Jane” opowia-
dający o Jane Goodall, która spę-
dziła wśród szympansów całe życie.
Specjalnym wydarzeniem był fil-
mowy wieczór zatytułowany „Toast
za Rzeczpospolitą”. Pokazano

wówczas filmy w niezwykłej opra-
wie muzycznej zapewnionej przez
zespoły The Beat Freaks i SALK.
Były to między innymi: „Rzeźbiarz
z kamerą” zmontowany przez Mar-
cina Giżyckiego z materiałów zrea-
lizowanych w latach 20. przez hra-
biego Augusta Zamoyskiego oraz
odkryta w Filmotece Narodowej ko-
pia obrazu „Polonia Restituta 1928”
na taśmie 35 milimetrów.

Na filmowej imprezie nie zabrakło
utalentowanych twórców i wyczeki-
wanych premier. Syryjski reżyser
Talal Derki powrócił na festiwal z
najnowszym filmem „O ojcach i sy-

nach”. Zwycięzca ubiegłorocznego
konkursu DocFilmMusic, Till
Schauder zaprezentował film „The
Reggae Boyz”. Kaleo La Belle, lau-
reat konkursu dokumentalnego,
przyjechał z filmem „Zakochać się”,
a laureatka Złotego Rogu Zosya
Rodkevich pokazała dokument
„Biała mama”. Nie zabrakło też pol-
skich akcentów. Na festiwalu poja-
wili się: Marta Prus, autorka doku-
mentu „Over the Limit”, który za-
pewnił jej miejsce na prestiżowej liś-
cie magazynu Variety. Marta Pajek,
która dzięki filmowi „Figury nie-
możliwe i inne historie II” została w

Wydaje się, że nic nie
pozwala wyrazić sie-
bie lepiej niż moda.

Problem w tym, że w pewnym mo-
mencie ludzie stali się jej zakładni-
kami. Ciągle kupujemy nowe ubra-
nia, by pokazać innym, kim jesteś-
my. Oczywiście nie ma nic złego w
tym, że wizerunek stał się istotną

formą ekspresji. Jednak dla naszej
planety sposób, w jaki korzystamy z
mody, ma ogromne znaczenie. Pro-
dukcja odzieży oraz obuwia odpo-
wiada za 10% emisji gazów cieplar-
nianych. Przy wytworzeniu jednej
bawełnianej koszulki, wykorzystuje
się 2700 litrów wody. Co najgorsze
to my napędzamy tę machinę. Prze-
ciętny Europejczyk wyrzuca rocznie
11 kilogramów ubrań po to, aby zro-

bić miejsce na 26 kilogramów no-
wych. Zmiana musi zacząć się więc
od nas samych.

Przemyślane zakupy to pierwszy
krok ku zrównoważonej modzie.
Choć jest to trudne, nie możemy
dać się ponieść emocjom. Przed
włożeniem ubrania do koszyka, mu-
simy zadać sobie bardzo ważne py-
tanie: czy na pewno tego potrzebu-
jemy? W zakupowym szale często
zapominamy o tym, czego tak na-
prawdę chcemy. W efekcie kupuje-
my kilogramy ubrań, których nigdy
nie założymy. Na co jednak zwrócić
uwagę, żeby wybrana odzież rze-
czywiście odpowiadała naszym po-
trzebom? Przede wszystkim na met-
kę. To tam znajdziemy informacje o
składzie. Jakościowe ubrania
posłużą nam długie lata.

To jednak nie rozwiązuje całko-
wicie problemu. Rocznie produko-

wane jest 100 miliardów ubrań, a na
świecie żyje prawie osiem miliar-
dów ludzi. Są to więc naprawdę
duże zasoby. Pozwoliłyby nam
ubierać się w taki sposób, jaki chce-
my jeszcze przez 15 lat. Zosia
Zochniak, która jest
współzałożycielką organizacji
Ubrania Do Oddania, często pod-
kreśla w swoich social mediach, że
nie ma bardziej ekologicznego
podejścia do mody, niż korzystanie
z ubrań już wytworzonych. Obecnie
w galeriach handlowych w różnych
miastach działają Butiki Cyrkular-
ne, które powstały dzięki marce
Ubrania Do Oddania. W Poznaniu
taki punkt znajduje się w Avenidzie.

– Myślę, że galerie są super
miejscem dla ubrań z drugiego
obiegu. To idealne miejsca do poka-
zania, że drugi obieg może się tu
znaleźć, że te rzeczy są wartościo-
we. Te ubrania są nawet bardziej
konkurencyjne w stosunku do no-
wych, ponieważ są niecodzienne i
niespotykane. To często kolekcje,

których nie znajdziemy w żadnej
sieciówce – komentuje Anna
Kątkiewicz, kierowniczka Butiku
Cyrkularnego w Avenidzie.

Moda z drugiej ręki jest więc bar-
dzo atrakcyjna. Nie dość, że
zapłacimy mniej za używane ubra-
nia, to dzięki nim pokażemy także
swój wyjątkowy styl. Dodatkowo
nasze zachowanie jest proekolo-
giczne. Kupując ubrania z drugiej
ręki, możemy poczuć, że robimy
coś dobrego dla naszej planety. To
jednak nie wszystko. Jak się okazu-
je, używane ubrania są dla nas bez-
pieczniejsze niż te nowe.

– Przede wszystkim ta odzież jest
już kilkukrotnie wyprana. Jest po-
zbawiona tych wszystkich chemika-
liów, które są dodawane do odzieży
w trakcie produkcji. Kupując odzież
używaną, mamy ją już w dużym
stopniu pozbawioną szkodliwych
substancji. One się po prostu
wypłukały, więc odzież z drugiej
ręki często jest o wiele bezpiecz-
niejsza, a o tym wiele osób nawet

KFF daje laureatom możliwość kwalifikacji do Oscara i rekomenduje tytuły do Europejskiej Nagrody Filmowej

Moda na ekologię

zeszłym roku laureatką za animację,
a jej najnowszy film „III” zakwalifi-
kował się do konkursu w Cannes. A
także Grzegorz Zariczny, twórca fil-
mu „Gwizdek” nagrodzonego na
festiwalu Sundance, który powrócił
na 52. edycję festiwalu z obrazem o
nowohuckich maturzystach zaty-
tułowanym „Ostatnia lekcja”. Trady-
cyjnie w plenerowym kinie pod Wa-
welem odbyły się pokazy filmów
muzycznych oraz produkcji nagro-
dzonych na partnerskich festiwalach,
polskich animacji, dokumentów, fil-
mów dla młodych oraz krótkich fa-
buł, które wyreżyserowali zarówno
młodzi twórcy, jak i uznani reżyse-
rzy z całego świata.

Studenci Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM
mieli okazję wziąć udział w warsz-
tatach scenariuszowych organizo-
wanych przez Animated in Poland.
Warsztaty poprowadził Artur Wy-
rzykowski, autor poczytnego bloga
z analizami polskich filmów. W
ciągu dwóch dwugodzinnych spot-
kań nauczyliśmy się jak konstruo-
wać historię przy tworzeniu filmu,
czym jest opowieść, czego oczekuje
widz i jak zaspokoić jego oczekiwa-
nia. Na koniec wspólnie z innymi
uczestnikami stworzyliśmy
przykładową konstrukcję opowie-
ści. Uczestniczyliśmy też w poka-
zach filmów i pitchingach, gdzie
pokazywano filmy animowane w
fazie produkcji. Dzięki temu mog-
liśmy zobaczyć i zainspirować się
twórczością kolegów i koleżanek z
branży filmowej. Wspominamy fes-
tiwal z uśmiechem na ustach i już
planujemy wspólnie przyszłoroczną
edycję. Mamy nadzieję wrócić na
KFF w kolejnym roku, tym razem
jednak nie jako widzowie, a twórcy.

Monika LISIAK

Ten festiwal dodaje odwagi

Przemysł modowy ma znaczny wpływ na zmianę kli-
matu. Możemy jej przeciwdziałać, kupując odpowie-

dzialnie. w końcu istnieje wiele alternatyw dla
ubrań wytworzonych w modelu fast fashion. Jedną z
najpopularniejszych jest odzież z drugiej ręki. Orga-

nizacja Ubrania Do Oddania wprowadza tak zwane
second handy do galerii handlowych i tym samym

umożliwia konsumentom bardziej ekologiczne za-
kupy modowe.
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nie wie – zaznacza w rozmowie
Anna Kątkiewicz.

Moda z drugiego obiegu jest rze-
czywiście opłacalna. Nie tylko dla
środowiska, ale także dla nas, kon-
sumentów. Jeśli aspekt ekologiczny
jest dla nas najważniejszy przy wy-
borze ubrań z drugiego obiegu, to
musimy mieć na uwadze jedną bar-
dzo istotną rzecz. Polski rynek od-
zieży używanej opiera się w
głównej mierze na dostawach z ryn-
ków zachodnich.

– Jesteśmy tekstylnym śmietni-
kiem Europy. Polska jest na pierw-
szym miejscu, jeżeli chodzi

o sprowadzanie odzieży z Wiel-
kiej Brytanii. Co ciekawe na drugim
miejscu jest Ghana, kraj w Afryce –
dodaje Kątkiewicz.

Najbardziej odpowiedzialne śro-
dowiskowo jest więc korzystanie z
zasobów, które są dostępne w na-
szym kraju. Butiki Cyrkularne w
pełni oddają tę ideę.

– My nic nie kupujemy, nic nie
sprowadzamy z zagranicy. Cała

odzież w Butikach Cyrkularnych
pochodzi od polskich darczyńców,
którzy zdecydowali się przekazać
swoje ubrania – tłumaczy.

Każdy z nas może stać się takim
darczyńcą. W ten sposób dbamy
nie tylko o środowisko, ale
działamy charytatywnie. Każdy
kilogram ubrań to złotówka dla
organizacji pozarządowych.

– Można przynieść ubrania do
butiku i oddać nawet pojedyncze
sztuki. Ważne, żeby były nieznisz-
czone, takie które chcielibyśmy
zobaczyć jeszcze w sklepie.
Drugą opcją jest wysyłanie pa-
czek poprzez darmowego kuriera
na nasz magazyn. Natomiast tutaj
paczka musi ważyć co najmniej
10 kilogramów – dodaje kierow-
niczka.

Kupowanie ubrań nie musi więc
wiązać się z konsumpcjonizmem.
Wystarczy odpowiednie podejście
do mody, by ta była ekologiczna.
My na tym nic nie tracimy.

Olimpia OLIK
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roku imprezę objął swoim patrona-
tem Międzynarodowy Komitet
Olimpijski.

IWGA od momentu powstania
bardzo się rozrosła. Dziś jej człon-
kami jest 39 federacji najróżnie-
jszych sportów. Są one podzielone
na podgrupy: sporty artystyczne i
taneczne, sporty precyzyjne, sporty
siłowe, sporty z piłkami, sztuki wal-
ki i nowe trendy. Jednak nie każdy
członek stowarzyszenia ma pewno-
ść, że jego dyscyplina pojawi się na
The World Games. Program igrzysk
budowany jest przy analizie dostęp-
nej infrastruktury tak, by koszty or-
ganizacji były jak najrozsądniejsze.

Jakie dyscypliny można oglądać
w czasie World Games? W progra-
mie znajdują się zarówno te, które
wypadły z programu Igrzysk Olim-
pijskich, jak chociażby przeciąganie
liny, a także te starające się o honor
dołączenia do rodziny sportów
olimpijskich. Taki przeskok udał się
na przykład taekwondo, rugby 7 czy
triathlonowi. W programie naj-
bliższej imprezy, która odbędzie się
między 7 a 17 lipca w amerykań-
skim Birmingham, znalazły się
trzydzieści cztery dyscypliny. Wś-
ród nich są zarówno te bardziej po-
pularne, jak sporty bilardowe, biegi
na orientację czy kręgle, jak i znane
bardzo wąskiej grupie fanów, jak
fistball, korfball czy ratownictwo
wodne. Dodatkowo każdy gospo-
darz może wybrać do pięciu dyscy-
plin na zaproszenie, z których doro-
bek nie jest jednak wliczany do kla-
syfikacji medalowej. Duża różno-
rodność sprawia, że każdy kibic na-
wet nie znający żadnego ze sportów
może szybko znaleźć coś dla siebie.

Tegoroczne The World Games w
Birmingham będą ostatnimi przed

wielkimi zmianami. Od imprezy w
2025 roku w chińskim Chengdu li-
mit uczestników zostanie podnie-
siony do pięciu tysięcy sportowców
(obecnie wynosi 3800). Dodatkowo
do programu włączone zostaną dys-
cypliny wskazane przez Międzyna-

rodowy Komitet Olimpijski i Mię-
dzynarodowy Komitet Paraolimpij-
ski. Tym samym łączność pomiędzy
Igrzyskami Sportów Nieolimpij-
skich a „właściwymi” Igrzyskami
stanie się jeszcze mocniejsza, a
szansa na przejście z mniejszej im-

Lato 2022 pozornie wy-
daje się być pozbawione
wielkich imprez sporto-

wych. Letnie Igrzyska
Olimpijskie odbyły się

rok temu, a piłkarski
mundial przeniesiono na
jesień. w lipcu tego roku
odbędą się jednak prze-

sunięte z powodu pande-
mii The world Games,

czyli Igrzyska Sportów
Nieolimpijskich. Już po
raz jedenasty w historii

sportowcy reprezen-
tujący mniej popularne
dyscypliny będą rywali-

zować o medale we włas-
nym odpowiedniku ig-

rzysk.

Idea zorganizowania zawodów
dla dyscyplin, które nie należą
do rodziny olimpijskiej naro-

dziła się pod koniec lat 70. minione-
go wieku. Wtedy stało się jasne, że
program najważniejszej imprezy
czterolecia ma swoje ograniczenia i
nie będzie poszerzany w nieskoń-
czoność. Głównym koordynatorem
działań prowadzących do powołania
osobnej imprezy był Kim Un-Yong,
w tamtym czasie prezydent Świato-
wej Federacji Taekwondo. Co cieka-
we, najpierw znaleziono miejsce na
organizację pierwszej edycji – w
1979 roku ogłoszono, że będzie nim
kalifornijska Santa Clara – a dopiero
rok później oficjalnie utworzono fe-
derację koordynującą całe wydarze-
nie. W maju 1980 roku dwanaście
federacji powołało Radę World Ga-
mes, która po czterech latach została
przekształcona w Światowe Stowa-
rzyszenie World Games. W 2000

IWGA od momentu powstania bardzo się roz-
rosła. Dziś jej członkami jest 39 federacji naj-
różniejszych sportów. Są one podzielone na

podgrupy: sporty artystyczne i taneczne, sporty precyzyjne,
sporty siłowe, sporty z piłkami, sztuki walki i nowe trendy.

prezy na większą jeszcze bardziej
realna.

Dzięki mniejszym kosztom i wy-
maganiom infrastrukturalnym
(wiele dyscyplin odbywa się na
arenach budowanych tylko na czas
imprezy z wykorzystaniem trybun
szkieletowych) na goszczenie spor-
towców mogło pozwolić sobie wie-
le miast niemających szans na or-
ganizację igrzysk olimpijskich. Od
1981 wśród gospodarzy znalazło
się chociażby niemieckie Karlsru-
he, fińskie Lahti czy kolumbijskie
Cali. Wreszcie w 2017 roku impre-
za zorganizowana została we
Wrocławiu. W walce o jej organi-
zację w pokonanym polu zostały
Budapeszt, Genua czy Kapsztad.
Na zawody sprzedano ponad sto
tysięcy biletów, a całość poniesio-
nych kosztów wyniosła 280 milio-
nów złotych (z czego prawie
połowę pochłonął remont Stadionu
Olimpijskiego, z którego na co
dzień korzystają żużlowcy Sparty
Wrocław). Dla porównania wstęp-
ne koszty przyszłorocznych Ig-
rzysk Europejskich, które odbędą
się Krakowie, szacuje się na 400
milionów złotych (ta kwota zgod-
nie z raportem Małopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego cytowa-
nym przez Onet może wzrosnąć do
1,7 miliarda złotych). Różnicę wi-
dać więc gołym okiem.

Dla wielu sportowców biorących
w nich udział The World Games są
najważniejszą imprezą czterolecia.
To ich małe Igrzyska, dzięki którym
mogą poczuć klimat największych
imprez organizowanych od 1896
roku. Jest to także świetna okazja
dla kibiców, by zaznajomić się z
nowymi dyscyplinami. Kolejna taka
szansa będzie dopiero w 2025 roku!

Rafał WANDZIOCH

Szybciej, wyżej, inaczej

Ubrania z drugiej ręki są najbardziej przyjazne dla środowiska

TWG odbywają się co cztery lata
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wielkimi krokami zbliża
się najważniejsza impreza

sezonu lekkoatletyczne-
go. Już 15 lipca w amery-

kańskim eugene roz-
poczną się Mistrzostwa

Świata. Zawody potrwają
do 24 lipca, a w tym czasie

rozegranych zostanie 25
konkurencji. Termin im-

prezy jest dość niespoty-
kany, ponieważ zwykle

mistrzostwa odbywały się
na przełomie sierpnia i

września. Mimo wcześniej-
szej pory kibice nadal

mogą liczyć na wielkie
sportowe emocje i walkę

do ostatnich metrów.

Pierwotnie zawody planowane
były w dniach od 8 do 15
sierpnia 2021 roku. Niestety,

w związku z pandemią COVID-19 i
przeniesieniem Igrzysk Olimpijskich
w Tokio na lato 2021 roku, termin
mistrzostw świata również musiał ulec
zmianie.

Zagraniczne gwiazdy
Stadion w Eugene nie po raz pierw-

szy gościć będzie największe lekkoat-
letyczne sławy. Do miasta w stanie
Oregon regularnie przyjeżdżają za-
wodnicy ze światowej czołówki, po-
nieważ co roku odbywają się tam za-
wody Diamentowej Ligi.

Jedną z największych gwiazd, która
wystartuje na amerykańskiej ziemi
będzie Armand Duplantis. Szwed do
USA przyjedzie jako faworyt do zdo-
bycia złotego medalu w skoku o tycz-
ce i na pewno spróbuje poprawić
swój własny rekord świata w tej kon-
kurencji.

Pozostajemy na skoczni i obniżamy
nieco poprzeczkę – emocje czekają
nas także w skoku wzwyż. W tej kon-
kurencji najbardziej pasjonująca ry-
walizacja odbędzie się wśród
mężczyzn. Złoto na swojej szyi chcie-
liby zobaczyć Włoch Gianmarco
Tamberi i Katarczyk Mutaz Essa Bar-
shim. O tym wybuchowym duecie
zrobiło się głośno podczas ze-
szłorocznych IO w Tokio, gdy zawod-
nicy wspólnie stanęli na najwyższym
stopniu podium.

Co gdyby sytuacja powtórzyła się
na MŚ? Skoczkowie już zapowiedzie-
li, że nie chcą dzielić się krążkiem z
najcenniejszego kruszcu. Wolą wal-
czyć o medal w sportowej rywalizacji
do samego końca.

Niesamowite emocje zapowiadają
się także w trójskoku pań. W tej kon-
kurencji faworytka jest tylko jedna, a
jest nią Yulimar Rojas. Wenezuelka to
rekordzistka świata na stadionie, któ-
ra uzyskała rezultat 15.67 metrów
podczas Igrzysk w Tokio. Najdalej
skoczyła także w hali, podczas nie-
dawnych Halowych Mistrzostw Świa-
ta w Belgradzie, gdzie pofrunęła na
odległość 15,74 metrów. Rojas nie
zwalnia tempa i tuż po zakończeniu
zawodów w stolicy Serbii zapowie-
działa, że jej głównym celem jest
złoto w Eugene.

Wielu kibiców z niecierpliwością
oczekuje startu Karstena Warholma.
Norweg rok temu w Tokio stał się
jedną z największych gwiazd „królo-
wej sportu”. Warholm dokonał tam
rzeczy do tej pory nieosiągalnych. W
biegu na 400 metrów przez płotki

udało mu się złamać granicę 46 se-
kund, przekraczając linię mety z cza-
sem 45.94.

Niestety – występ Skandynawa na
zbliżającym się czempionacie stoi
pod znakiem zapytania. Płotkarz na
mitingu w Rabacie pokonał zaledwie
jeden płotek i zszedł z bieżni. Po ba-
daniach okazało się, że nabawił się on
kontuzji mięśnia dwugłowego. Nie
wiadomo czy zdąży wrócić do zdro-
wia przed upragnionym startem w
USA.

Jak zwykle ogromne sportowe
emocje będą towarzyszyć rywalizacji
w biegu na 100 metrów. Wśród pań o
tytuł najszybszej kobiety na świecie
powalczy Elaine Thompson-Herah.
Jamajce marzy się powtórka z Tokio,
gdzie była najszybsza na 100 i 200
metrów. Jednak jej rodaczka, Shelly-
Ann Fraser-Pryce „tanio skóry nie

sprzeda” i nie odpuści młodszej ko-
leżance.

W rywalizacji mężczyzn jednym z
faworytów będzie Włoch, Lamont
Marcell Jacobs. Obecny mistrz olim-
pijski w tym roku udowodnił już, że
tytuł zdobyty w zeszłym sezonie nie
był przypadkowy i podtrzymał swoje
pasmo zwycięstw podczas HMŚ w
Belgradzie.

Podczas zawodów Diamentowej
Ligii formą błysnął reprezentant USA
– Trayvon Bromell. 26-latek był
pierwszym juniorem, który pobiegł
100 metrów z czasem poniżej 10 se-
kund. Bromell to również brązowy
medalista z MŚ z 2015 roku na tym
dystansie. Do rywalizacji w roli
„czarnych koni” typowani są Kana-
dyjczycy.

Polskie szanse i nadzieje
Podobnie jak na wielu poprzednich

imprezach Polacy liczą na pełną do-
minację w konkurencji rzutu młotem.
Zarówno wśród kobiet i mężczyzn
nasi reprezentanci od lat udowad-
niają, że są jednymi z najlepszych.

U pań wielką faworytką do zdoby-
cia piątego mistrzostwa świata była
Anita Włodarczyk. Polka od lat jest
niekwestionowaną kolekcjonerką
złotych medali i rekordzistką świata.
W obecnym sezonie zaprezentowała
się na czterech mitingach, z każdego

U pań wielką faworytką do zdobycia piątego
mistrzostwa świata była AnitaWłodarczyk. Pol-
ka od lat jest niekwestionowaną kolekcjonerką

złotych medali i rekordzistką świata.W obecnym sezonie za-
prezentowała się na czterech mitingach, z każdego wracała
jako zwyciężczyni. Z powodu odniesionej niedawno kontuz-
ji, której Polka nabawiła się… goniąc złodzieja samochodu,
nie zdoła jednak wystąpić w tegorocznych mistrzostwach.

Oficjalne logo Mistrzostw Świata w Eugene 2022

wracała jako zwyciężczyni. Z powo-
du odniesionej niedawno kontuzji,
której Polka nabawiła się… goniąc
złodzieja samochodu, nie zdoła jed-
nak wystąpić w tegorocznych mist-
rzostwach.

W tej sytuacji na polską nadzieję
do medalu w młocie wyrosła Malwi-
na Kopron. Młociarka ma na swoim
koncie trzecie miejsce na IO w Tokio,
a także brąz wywalczony na MŚ w
2017 roku.

Wśród mężczyzn rywalizacja wy-
gląda bardzo podobnie. Nasz kraj
może się poszczycić dwoma fanta-
stycznymi zawodnikami. Pierwszym
z nich jest Wojciech Nowicki, który w
zeszłym roku został mistrzem olim-
pijskim. Polak ma także na koncie
trzy brązowe medale MŚ i chciałby,
aby jego zbiór powiększył się o
krążek z najcenniejszego kruszcu.

Zupełnie inne zdanie na ten temat
ma z pewnością Paweł Fajdek, który
w swoim dorobku ma aż cztery złota i
chętnie dołożył by do niego piąte. 32-
latek to specjalista od tych zawodów.

Oczywiście, myśląc o polskich
szansach na medale nie można zapo-
minać o „Aniołkach Matusińskiego”.
Nasze panie w zeszłym sezonie poka-
zały, że mimo mijających lat, nadal są
w stanie szybko biegać. Polki mają na
swoim koncie już srebrny i brązowy
medal MŚ w sztafecie 4x400 metrów.
Do pełni szczęścia brakuje im stanąć
na najwyższym stopniu podium, o co
niewątpliwie będą walczyć jak lwice.

W całym zamieszaniu nie można
zapominać o Patryku Dobku, który po
wielu latach biegania na 400 metrów
przez płotki spróbował swoich sił na
dwa razy dłuższym dystansie i już w
pierwszym sezonie startów zdobył
olimpijski brąz. Początek roku nie był
dla Polaka łaskawy, ale podczas mi-
tingu Janusza Kusocińskiego w Cho-
rzowie Dobek wygrał z najlepszym
wynikiem w tym sezonie.

Wielu fanów z niecierpliwością
czeka na występ Dawida Tomali. Sen-
sacyjny mistrz olimpijski w chodzie
na 50 kilometrów zaprezentuje się
podczas MŚ w Eugene, tylko że na
dystansie o 15 kilometrów krótszym.
Będzie to dla niego pierwszy po-
ważny start po IO. Można być jednak
pewnym, że Tomala da z siebie
wszystko i z niesamowitym luzem
oraz uśmiechem na twarzy dojdzie do
mety. Pytanie brzmi jednak – na któ-
rym miejscu.

Do mistrzostw świata w Eugene
został niespełna miesiąc. Zawodnicy
są już na ostatniej prostej swoich
przygotowań. Pewne jest, że każdy z
nich zrobił wszystko, co w jego mocy,
aby na mistrzostwach pokazać się z
najlepszej strony i powalczyć o wy-
marzony medal.

Julia JUREK
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