
– Jadę autobusem. Para siedzi na schodku i rozmawia, gapiąc się
na mnie. Pada pytanie o moją płeć, a dziewczyna zaczyna się

śmiać i mówi, że wystarczy spojrzeć w jedno miejsce. Czuję
wstręt – opowiada 22-letni Olek. Ta historia to tylko jeden z wie-

lu przykładów dyskryminacji i mowy nienawiści, jakie
dotykają osób transpłciowych.

Bezpłatny miesięcznik
Nr 95 � listoPAD 2022

21 października obcho-
dziliśmy na UAM Dzień
Zdrowia Psychicznego.
Pomimo licznych akcji

społecznych i coraz częś-
ciej pojawiającego się w

mediach dialogu zdrowie
psychiczne dla wielu

młodych w naszym kraju
pozostaje tematem tabu.
Według danych Komendy

Głównej Policji w 2021
roku aż 5201 osób w Pol-
sce odebrało sobie życie.
W jaki sposób społeczeń-
stwo oraz państwo mogą

pomóc tym, którzy stali
się częścią kryzysu zdro-

wia psychicznego?

Mówi się, że samoświado-
mość występujących
problemów to połowa

sukcesu w walce o utrzymanie zdro-
wia psychicznego. Znalezienie po-
mocy specjalisty w odpowiednim
czasie niekiedy graniczy jednak z cu-
dem, a pogorszenie stanu osoby znaj-
dującej się w kryzysie często nastę-
puje gwałtowniej, niż mogłoby się
wydawać. Jak udało się nam ustalić,
czas oczekiwania dla osoby dorosłej
na wizytę u psychiatry w ramach
NFZ w Wielkopolsce wynosi prawie
miesiąc. W kontekście licznych his-
torii o dwuletnich terminach oczeki-
wania na wizytę u specjalisty na NFZ
termin miesiąca nie wydaje się od-
legły. Dla pacjenta tragiczny może
okazać się jednak każdy dzień bez
odpowiednich leków i terapii. Nie
każdego stać zaś na prywatną wizytę
u specjalisty. Mimo że czas oczeki-
wania w takim przypadku wynosi od
dnia do dwóch, cena za prywatną
konsultację psychiatryczną w Pozna-
niu wynosi średnio 250 złotych za
godzinę.

Osób, które decydują się targnąć
na własne życie przybywa z każdym
rokiem. Pesymistyczne statystyki
Komendy Głównej Policji świadczą
o rocznym wzroście liczby samo-
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– Mam jedno szczególne wspomnienie z czasów szkolnych: Mój
nauczyciel religii powiedział mi, że„jeśli pokażę swoje włosy ob-

cemu mężczyźnie, to pójdę do piekła i zawisnę na wieki na tym
kosmku włosów”. Dla mojego siedmioletniego umysłu było to

bardzo absurdalne, przecież ten włos by mnie nie utrzymał
– mówi„Fenestrze” pochodząca z Teheranu Yasmin.4 8

bójstw, oscylującym w okolicach
100 osób. Co zatrważające, dra-
stycznie wzrasta współczynnik sa-
mobójstw wśród dzieci i młodzieży
do 18. roku życia. Z danych policji
wynika, że w porównaniu z rokiem
2020, w 2021 najmłodsi podjęli aż o
80% więcej prób samobójczych, z
czego o 20% więcej skutecznych.
Statystyki jasno pokazują, że młodzi
ludzie są szczególnie narażeni na
skutki kryzysu zdrowia psychiczne-
go. Wśród osób między 15. a 29. ro-
kiem życia samobójstwo jest naj-
częstszym powodem zgonu.

Przyczyn tych tendencji można
szukać zarówno w otaczającej rze-
czywistości, jak i w kulejącym sys-
temie pomocy. Szybkie tempo życia,
niezdrowe nawyki, przewlekły stres

oraz brak czasu na zadbanie o do-
brostan psychiczny to tylko niektóre
z czynników wpływających na tak
wysoką liczbę samobójstw. Ugrunto-
wane w społeczeństwie przekonania
niekiedy również stanowią przeszko-
dę w sięgnięciu po pomoc. W Polsce
mężczyźni aż sześć razy częściej niż
kobiety odbierają sobie życie. Ar-
chetyp „męskiego”, niewzruszonego
macho, który sam potrafi poradzić
sobie z każdym problemem, może
być jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy. W rezultacie poczucie wsty-
du i strachu przed byciem postrzega-
nym jako „niemęskim” czy nieudol-
nym nakręca spiralę cierpienia, do-
prowadzając do licznych tragedii.

W niepokojącym stanie znajduje
się również psychiatria dziecięcia.

Najmłodsi coraz częściej potrzebują
pomocy specjalisty, a ta zdecydowa-
nie nie jest powszechnie dostępna.
Braki dotyczą zarówno placówek,
jak i personelu zdolnego do podjęcia
koniecznych interwencji. Według
szacunków z 2021 roku w Polsce
pracuje mniej niż 500 lekarzy psy-
chiatrów zajmujących się najmłod-
szymi pacjentami. W postpande-
micznej rzeczywistości, po długich
miesiącach izolacji, kiedy liczba
dzieci i młodzieży zmagającej się z
problemami zdrowia psychicznego
drastycznie wzrosła, trudno jest
wskazać, ilu potencjalnych pod-
opiecznych przypada na jednego
specjalistę. Biorąc jednak pod uwa-
gę, że jeszcze przed pandemią sza-
cowano, iż pomocy psychiatrycznej
może potrzebować nawet 400 tysię-
cy najmłodszych, obecnie na jedne-
go lekarza przypadać może ponad
tysiąc potencjalnych pacjentów. Jak
można się spodziewać, pomoc dla
wielu z nich nie nadejdzie w porę.

Widać to przede wszystkim w zesta-
wieniach. Jak wynika z raportu Fun-
dacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2019
roku (a więc jeszcze przed pande-
mią), Polska jest na drugim miejscu
w Europie pod względem tragicznie
zakończonych prób samobójczych
wśród osób między 10. a 19. rokiem
życia.

Reakcji państwa na wzrost staty-
styk samobójstw nie można określić
jako efektywnej. W 2022 roku zapla-
nowano przeznaczenie 4,4 miliar-
dów złotych na psychiatrię. To po-
nad miliard więcej, niż w roku po-
przednim, jednak nadal nie są to
środki wystarczające, aby usprawnić
działanie mechanizmów pomocy i
doprowadzić je do przyzwoitego
standardu. Niestety, rząd nie jest
zbyt skory do działania na rzecz po-
lepszenia stanu polskiej psychiatrii.
Przypomnijmy, że na początku 2021
roku, posłowie PiS podczas komisji
finansów odrzucili poprawkę Sena-
tu, która postulowała przeznaczenie
80 milionów złotych z budżetu pań-
stwa na rzecz psychiatrii dziecięcej.
Rok później, w styczniu 2022 roku,
premier podjął decyzję o zaprzesta-
niu finansowania telefonu zaufania
dla dzieci i młodzieży, działającego
z ramienia Fundacji Dajemy Dzie-
ciom Siłę. W całej tej sytuacji pocie-
szające może być to, że decyzje te
spotkały się ze znacznym oburze-
niem ze strony społeczeństwa.

Znalezienie siły, aby poprosić o
pomoc, to pierwszy i najważniejszy
krok w walce o osobisty dobrostan
psychiczny. Nie świadczy to o
słabości – przeciwnie, taki ruch wy-
maga niesamowitej odwagi. W Pol-
sce działają rozmaite fundacje i or-
ganizacje, które pomagają osobom w
kryzysie psychicznym. Warto zapa-
miętać numery: 116 111 (Telefon
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
czynny 24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
oraz 800 70 2222 (Centrum Wspar-
cia dla Osób w Stanie Kryzysu Psy-
chicznego, czynne 24h/dobę, 7 dni w
tygodniu).

Zuzanna ZAREMBA

„W 43 lata zabrali nas 1400 lat wstecz” Nie jestem wynaturzeniem

W niepokojącym stanie znajduje się również
psychiatria dziecięcia. Najmłodsi coraz częściej
potrzebują pomocy specjalisty, a ta zdecydo-

wanie nie jest powszechnie dostępna.

Coraz więcej młodych ludzi podejmuje próby samobójcze. Niestety również skuteczne
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Kryzys w psychiatrii zabija
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Wbrew pozorom akty-
wizm nie jest wy-
mysłem naszych cza-

sów, choć ostatnio jest eksponowa-
ny nad wyraz mocno. Wielu może
powiedzieć, że wynika to z faktycz-
nej potrzeby nagłaśniania i urzeczy-
wistniania pewnych problemów i w
większości przypadków można się z
tym zgodzić. Inną kwestią jest jed-
nak sposób działania aktywistów
chcących nagłośnić dany problem.
Niektórzy z nich dla „walki w
słusznej sprawie” są w stanie
położyć swoje życie na szali.

Jedzeniowy zamach
Aktywizm może mieć wiele

form. Skupmy się na dwóch z nich,
skrajnie od siebie różnych. Pierw-
sza mogłaby być określona jako
forma mało szkodliwego wandaliz-
mu. Druga natomiast, choć z pozo-
ru niewinna, może przerodzić się w
autodestrukcję, co czyni z niej naj-
niebezpieczniejszą formę aktywiz-
mu.

Ostatnio na świecie zrobiło się
głośno o grupie aktywistów z orga-
nizacji „Just Stop Oil”. Są to
działacze pochodzący z Wielkiej

Brytanii, którzy poprzez swoje ak-
cje chcą nakłonić brytyjski rząd do
wstrzymania nowych licencji na
paliwa kopalne i ich produkcję. O
aktywistach głośno zrobiło się kilka
tygodni temu, kiedy dwie przedsta-
wicielki grupy oblały słynne
„Słoneczniki” Van Gogha zupą po-
midorową. Następnie kąpiel w
ziemniaczanym puree aktywiści za-
fundowali dziełu Moneta „Stogi
siana w południe”. – Ludzie
głodują, marzną, umierają. To kata-
strofa klimatyczna, a wy boicie się
zupy pomidorowej lub puree ziem-
niaczanego na obrazie. Wiecie, cze-
go ja się boję? Boję się tego, co
mówi nauka, że nie będziemy w
stanie wykarmić swoich rodzin w
2050 roku – wykrzykiwała akty-
wistka tuż przed aresztowaniem.

Brytyjscy aktywiści mają też
swoich naśladowców w Rzymie,
gdzie 4 listopada działaczki z grupy
„Last Generation” weszły do
Pałacu Bonapartego i oblały zupą
grochową obraz „Siewcy”, który
niegdyś wyszedł spod pędzla Vin-
centa van Gogha, a następnie przy-
kleiły się do ściany. Wszystko to w
imię protestu przeciw zanieczysz-
czaniu środowiska. Jedzeniowy za-
mach dotknął również paryską

Nowego lidera czekają nowe wyzwania
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Janusz Korwin-Mikke, je-
den z najbardziej kontro-
wersyjnych polityków iii

RP, kilka tygodni temu
przestał być prezesem

partii KoRWiN. Nowym li-
derem największego

bytu tworzącego Konfe-
derację został ekonomis-

ta i przedsiębiorca sławo-
mir Mentzen. Popularni

korwiniści wiążą z no-
wym wodzem nadzieję,

ale obserwatorzy pod-
kreślają, że może on

wprowadzić wiele zamę-
tu w szeregach skrajnej

prawicy.

Kim w zasadzie jest Sławo-
mir Mentzen i jak to się
stało, że to właśnie on od-

ziedziczył tron po Januszu Korwin-
Mikke? Tak naprawdę tę historię na-
leży zacząć od poprzedniego „nume-
ru dwa” w tak zwanym ruchu wol-
nościowym, czyli od Konrada
Berkowicza. To właśnie on przez
wiele lat był typowany jako następca
Korwin-Mikkego. Mówił w zasadzie
to samo co były już prezes partii, tyle
że w mniej kontrowersyjny sposób,
był całkiem nieźle rozpoznawalny i
– jak na skalę środowiska – osiągał
bardzo dobre wyniki w swoim okrę-

Na znak protestu niszczą obrazy i dokonują samospalenia. Gdzie leżą granice aktywizmu?

Aktywizm ponad własne życie?
oblanie farbą znanego obrazu na znak sprzeciwu wobec konsumpcjonizmu,

przywiązanie się do drzewa w ramach protestu ekologicznego, podpalenie swo-
jego ciała na oczach tłumów w imię walki z kryzysem klimatycznym. Jak daleko

aktywiści są w stanie posunąć się w obronie swoich wartości, a co ważniejsze, co
ich do tego skłania?
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trowersyjne wypowiedzi, lepiej być
bardziej stonowanym w formułowa-
niu tez i częściej mówić o bieżących
problemach Polaków, a nie o tym, że
„za Hitlera były trzy razy niższe po-
datki”. Wydaje się więc, że nowy li-
der KORWiN podąża za ogólnoeuro-
pejskim trendem partii prawico-
wych, które w celu poszerzenia bazy
wyborców rezygnują z części po-
glądów albo o nich nie mówią.

Co jego „koronacja” może ozna-
czać dla Konfederacji i Polski? Poja-
wia się tutaj wiele wątków, m.in.
zmiana wizji kierunku kampanii wy-
borczej. Sławomir Mentzen ze
stwierdzenia „nie chcemy Żydów,
homoseksualistów, podatków, aborcji
i Unii Europejskiej” przeszedł do
„chcemy, żeby Polak miał dom, dwa
samochody, mógł latać na wakacje
samolotem, miał na to pieniądze i
generował tak dużo śladu węglowe-
go, ile będzie chciał”. Tym samym
możemy się spodziewać, że przez
cały okres kampanii wyborczej do
parlamentu będą, przynajmniej z
jego strony, akcentowane wątki na-
cechowane pozytywnie, to jest m.in.
takie, które zaczynają się o słowa
„chcemy”. Czego chce nowy wódz?
Na pewno więcej gospodarki rynko-
wej, więcej ludzi ideowych i mniej
aborcji. Ten pierwszy wątek zdaje się
w szczególności interesować lidera
korwinistów. W wywiadach podkreś-

gu wyborczym. Berkowicza zgubił
najprawdopodobniej brak po-
mysłowości i oryginalności, przynaj-
mniej w porównaniu do Mentzena.
Ten drugi wchodząc do polityki na
poważnie miał już „na ręce” doktorat
z ekonomii i doświadczenie jako
przedsiębiorca. Obie te karty spraw-
nie wykorzystywał, stając się niefor-
malnym głównym specjalistą partii

do spraw gospodarki i biznesu. Zro-
zumiał też coś, czego wielu polskich
polityków nie rozumie (albo zwy-
czajnie nie chce zrozumieć) – jeżeli
coś sprawdza się na Zachodzie, to na
99% sprawdzi się w Polsce. Tym sa-
mym zaczął wprowadzać do działal-
ności partii KORWiN i całej Konfe-
deracji elementy show i nawiązywa-
nia bliskości z wyborcami, znane z

amerykańskiego rynku politycznego.
Często wrzuca memy na swoje so-
cial media i organizuje spotkania z
sympatykami w luźnej konwencji
„piwa z Mentzenem”. Także motyw
przewodni konwencji, na której zos-
tał wybrany na prezesa był… amery-
kański – Gwiezdne Wojny. W końcu
zrozumiał też, że zamiast budować
rozpoznawalność przez bardzo kon-

Niech żyje nowy„król”?
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la, że byłby gotowy na sojusz z PiS,
gdyby ich polityka gospodarcza była
mniej interwencjonistyczna i lewico-
wa, a na pytanie o swoją rolę w po-
tencjalnej Radzie Ministrów odpo-
wiada, że interesuje go Ministerstwo
Finansów. W kwestii udziału partii
KORWiN w Konfederacji przekaz
Sławomira Mentzena jest jasny –
chcemy być w Konfederacji, ale w
związku z tym, że jesteśmy najwię-
ksi i najsilniejsi to my będziemy
dyktować warunki współpracy.
Dziennikarze i obserwatorzy życia
politycznego wielokrotnie w tym
kontekście podkreślali, że niepewna

jest rola Wolnościowców jako tworu
wchodzącego w skład tego sojuszu.
Zdaje się, że Mentzen chciał stanow-
czo zdementować pogłoski o wyrzu-
ceniu byłych kolegów partyjnych z
aliansu, przynajmniej do czasu wy-
borów, gdyż mogłoby to osłabić ich
jako całość. – Nasze środowisko od
dekad jest już targane zupełnie nie-
potrzebnymi rozłamami (…) zapra-
szam (do współpracy – przyp. red.)

wszystkich członków UPR-u,
wszystkich członków KNP, wszyst-
kich członków Wolnościowców, w
szczególności Artura Dziambora, Ja-
kuba Kuleszę oraz Dobromira Soś-
nierza – powiedział na Kongresie.

Ostatecznie można sobie zadać
pytanie – czy to dobrze, że Sławo-
mir Mentzen został prezesem partii
KORWiN? Otóż to zależy dla
kogo. Z całą pewnością dobrze dla
jego macierzystego środowiska.
Janusz Korwin-Mikke był liderem,
który nic więcej nie mógł zdziałać.
Kolejne jego wypowiedzi i wpisy
betonowały tylko jego elektorat

negatywny, a nawet go powięk-
szały. Tymczasem z Mentzenem
jest inaczej. Obiektywnie rzecz
biorąc, w porównaniu do swojego
poprzednika, sprawia wrażenie
oczytanego, powściągliwego i
zrównoważonego. W związku z
tym można oczekiwać, że jego
działania poszerzą grupę wybor-
ców Konfederacji.

Adam BRATKA

Były kanclerz skarbu i je-
den z faworytów niedaw-

nej rywalizacji o fotel
szefa torysów finalnie

stał się kolejnym w tym
roku premierem Wielkiej

Brytanii. 25 października
Rishi sunak podczas
krótkiej audiencji w
Pałacu Buckingham

otrzymał od króla Karola
iii misję utworzenia no-

wego rządu. Czy nowy li-
der partii konserwatyw-

nej uratuje torysów znad
skraju przepaści czy osta-

tecznie ich pogrąży?

Wielka Brytania
niewątpliwie przecho-
dzi w ostatnim czasie

dość burzliwy okres. Najpierw stop-
niowy rozpad rządu Borisa Johnso-
na i ostatecznie dymisja samego pre-
miera, później nieudolne i krótkie
urzędowanie trzeciej w historii kraju
premierki Liz Truss. Finalnie wybór
pierwszego „niebiałego” szefa rządu
o hinduskim pochodzeniu. Do tego
wszystkiego śmierć panującej przez
70 lat królowej Elżbiety II oraz obje-
cie tronu przez jej syna Karola III.

2022 to w polityce Zjednoczone-
go Królestwa rok pełen dymisji. Z
początkiem września swoją rezyg-
nację po trzech latach rządów złożył
Boris Johnson. W czwartek, 20 paź-
dziernika po 45 dniach urzędowania
do dymisji podała się wybrana na
następczynię Johnsona Liz Truss.
Była najkrócej „panującą” szefową
rządu w historii Wielkiej Brytanii.

Trzecim i wszystko wskazuje na to,
że ostatnim w tym roku premierem
został 42-letni Rishi Sunak. To
właśnie Sunak w czerwcu, razem z
ministrem zdrowia Sajidem Javi-
dem, wywołał bunt przeciw Johnso-
nowi pisząc list, w którym de facto
wypowiedział mu posłuszeństwo.
Ostatecznie działanie to wywołało
reakcję łańcuchową, w wyniku któ-
rej rząd Johnsona upadł. Jednocześ-
nie Sunak stał się pewnym fawory-
tem do objęcia stanowiska nowego
premiera z poparciem partyjnych
dołów. Przegrał na ostatniej prostej.
Członkowie partii postawili na jego
rywalkę Liz Truss. Na byłą ministrę
spraw zagranicznych zagłosowało
około 80 tysięcy zarejestrowanych
wyborców, na Sunaka – 60 tysięcy.
Można zaryzykować stwierdzenie,
że to nie był trafiony wybór. Okres
premierostwa Truss to pasmo kata-

strof i niepowodzeń. Potykając się o
własne nogi, trzecia w historii ko-
bieta na stanowisku szefowej rządu
Wielkiej Brytanii ustąpiła z urzędu
(zaledwie dzień po wygłoszeniu
płomiennej mowy obronnej, w któ-
rej zapewniała, że jest wojowniczką,
nie kapitulantką). Powstałą szansę
wykorzystał Sunak, który ogłosił
zgodnie z oczekiwaniem opinii pub-
licznej swoją kandydaturę na na-
stępcę Truss. Tym razem były kan-
clerz skarbu miał rywalizować z Bo-

risem Johnsonem i Penny Mordaunt,
lecz po ich wycofaniu się z wyścigu
o Downing Street 10 fotel premiera
przypadł automatycznie Sunakowi.
Johnson skomentował swoją rezyg-
nację w typowym dla siebie stylu,
mówiąc, że: „gdybym chciał, to by
wygrał”.

Jakim premierem będzie stosun-
kowo młody polityk jakim jest Ris-
hi Sunak? „Postawię stabilność i
pewność ekonomiczną jako główny
cel tego rządu. To oznacza, że bę-
dziemy musieli podjąć trudne de-
cyzje. Oddaję hołd mojej poprzed-
niczce – Liz Truss. Nie myliła się,
chcąc zwiększyć wzrost gospodar-
czy. To szlachetny cel. Podziwiałem
jej wysiłki na rzecz zmian”. Tymi
słowami Sunak przedstawił wstęp-
ny plan, do którego realizacji będzie
dążył jako nowy, brytyjski premier.
Utrzyma wsparcie dla Ukrainy, a

jego odpowiedzią na kryzys energe-
tyczny ma być częściowe subsydio-
wanie rachunków najuboższych
gospodarstw domowych. Wszystko
wskazuje na to, że uspokoi panującą
na wyspach burzę, ale jego premie-
rostwo nie będzie dla Brytyjczyków
żadną drastyczną zmianą, zwłaszcza
w dalszej perspektywie. Pod koniec
października sondażowa przewaga
Partii Pracy nad Torysami była po-
nad dwukrotna.

Izabela SULOWSKA

Wielka Brytania ma nowego premiera. Kim jest Rishi Sunak?
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„Mona Lisę” Leonarda Da Vinci.
36-letni aktywista klimatyczny w
maju tego roku ubrudził obraz cias-
tem.

Mroczne oblicze aktywizmu
Pewien mężczyzna w obronie

ekologii poszedł o krok dalej niż
lubujący się w sztuce aktywiści z
Londynu, Rzymu i Paryża. W trak-
cie trwającego meczu tenisowego
pomiędzy Stefanosem Tsistipasem
a Diego Schwartzmanem, na kort
wbiegł jeden z kibiców. Ku zasko-
czeniu zgromadzonych usiadł na
boisku i podpalił sobie rękę.
Mężczyzna miał na sobie koszulkę
z napisem: „Skończmy z prywatny-
mi odrzutowcami w Wielkiej Bry-
tanii”. Sprawca zamieszania okazał
się aktywistą klimatycznym, a jego
szokujący czyn był próbą zwróce-
nia uwagi na istotny problem. Ro-
dzi się jednak pytanie, dlaczego
zdecydował się na aż tak dra-
styczną formę aktywizmu?

– Istnieje grupa osób, która po-
dejmuje partycypację polityczną w
znacznie szerszym zakresie niż sam
udział w wyborach raz na kilka lat
na przykład poprzez udział w mani-
festacjach czy protestach. Tym sa-
mym wskazane osoby korzystają z
form partycypacji niekonwencjo-
nalnej w celu wywarcia wpływu na
funkcjonowanie systemu politycz-
nego i podejmowane rozstrzygnię-
cia spraw publicznych. W tym ob-

szarze można także wyróżnić
działania autodestrukcyjne, gdy
jednostki w imię walki o istotne dla
siebie wartości dokonują na
przykład samospalenia. Przykładem
może być Ryszard Siwiec, który w
1968 roku dokonał takiego czynu w
akcie protestu przeciwko interwen-
cji wojsk Układu Warszawskiego w
Czechosłowacji. Nie był to jedyny
przypadek, gdy ludzie decydowali
się na samospalenie, wyrażając w
ten sposób swój sprzeciw wobec
funkcjonowania władzy politycznej
– wyjaśnia psycholog prof. UAM
dr hab. Marcin Rachwał. – To po-
kazuje, iż można wyróżnić pewną
grupę osób, która ma bardzo silną
potrzebę udziału w życiu społecz-
no-politycznym, potrzebę wywiera-
nia wpływu na funkcjonowanie
systemu politycznego. Widząc brak
skuteczności innych form zaan-
gażowania politycznego, wskazane
osoby decydują się na bardzo dra-
styczne środki i metody działania –
dodaje.

Gdzie leży granica pomiędzy ak-
tywizmem i wandalizmem? To py-
tanie pozostaje bez jednoznacznej
odpowiedzi. Argumentacja akcji
aktywistek z organizacji „Just Stop
Oil” jest dla wielu przekonująca,
niestety, to nie ona obiegnie świat.
W pamięci zbiorowej ich czyn bę-
dzie zapamiętany jako bezsensow-
ny akt chuligański.

Izabela SULOWSKA

„Postawię stabilność i pewność ekonomiczną
jako główny cel tego rządu.To oznacza, że bę-
dziemy musieli podjąć trudne decyzje. Oddaję

hołd mojej poprzedniczce – LizTruss. Nie myliła się, chcąc
zwiększyć wzrost gospodarczy.To szlachetny cel. Podzi-
wiałem jej wysiłki na rzecz zmian”.

Ostatecznie można sobie zadać pytanie
– czy to dobrze, że Sławomir Mentzen został
prezesem partii KORWiN? Otóż to zależy dla

kogo. Z całą pewnością dobrze dla jego macierzystego środo-
wiska. Janusz Korwin-Mikke był liderem, który nic więcej nie
mógł zdziałać. Kolejne jego wypowiedzi i wpisy betonowały
tylko jego elektorat negatywny, a nawet go powiększały.

Do trzech razy sztuka
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Kilkaset ofiar śmiertel-
nych, tysiące rannych,

kilkanaście tysięcy aresz-
towanych. to tragiczny

bilans represji wymierzo-
nych w uczestników

trwających od dwóch
miesięcy protestów w ira-

nie.„Kobieta, życie, wol-
ność” – tak brzmi ich

hasło przewodnie. Świat
obiegają zdjęcia

płonących hidżabów, ko-
biet ścinających włosy w

geście solidarności,
przykładów brutalności
irańskiego reżimu. iskrą

zapalną, która rozpo-
częła wystąpienia, było
zamordowanie młodej

dziewczyny.

13września 2022 roku
22-letnia Mahsa
Amini, pochodząca

z położonego na zachodzie Iranu,
kurdyjskiego miasta Saghghez,
przebywa w odwiedzinach u swoje-
go brata, w stolicy kraju – wielomi-
lionowym Teheranie. Podróżujące
autem rodzeństwo zostaje zatrzyma-
ne przez policję obyczajową, która
aresztuje Amini pod zarzutem zbyt
luźnego zawiązania obowiązkowej
dla kobiet chusty. Dziewczyna w
wyniku zatrzymania umiera, oficjal-
nie z powodu zawału serca. W ofi-
cjalną wersję nikt nie wierzy. Mahsa
Amini została brutalnie skatowana
podczas przesłuchania. Jej śmierć po
trzech dniach od zatrzymania, czy
też w zasadzie pojmania, powoduje
wybuch olbrzymich pokładów
społecznego gniewu.

Przymusowy hidżab
Protestujący sprzeciwiają się kon-

serwatywnemu prawu, które zobo-
wiązuje Iranki do zasłaniania
włosów. W praktyce od kilkunastu
lat szczególnie młode kobiety z
dużych miast opuszczały chusty co-
raz mocniej, odsłaniając swoje fry-
zury. Policja obyczajowa najczęś-
ciej przymykała na to oko. Niestety,
od około roku obserwuje się zaost-
rzenie egzekwowania tego przepisu.
Protesty spotkały się z gwałtowną
odpowiedzią irańskiego aparatu
władzy, dla którego wszelkie formy
nieposłuszeństwa obywatelskiego
stanowią egzystencjalne zagrożenie.
Wielu Irańczyków ma dość. Dość
przemocy, absurdalnych zasad unie-
możliwiających czerpanie przyjem-
ności z życia, hipokryzji wszech-
mocnego szyickiego kleru. Pod
płaszczykiem oficjalnej antyamery-
kańskości i pseudostatystyk mó-
wiących o prawie 100% islamskim
społeczeństwie, żyją świadomi, am-
bitni i nowocześni ludzie, tłamszeni
przez cenzurę i blokady internetu.
Mieszkańcy Iranu kontaktują się ze

światem zewnętrznym, lecz wielu
boi się konsekwencji, jakie mogliby
ponieść za samo wyrażenie swojego
zdania. – Kilka dni temu (przedsta-
wiciele służb – przyp. red.) zabrali
mój dowód osobisty. Jeśli dowie-
dzieliby się, że rozmawiam z dzien-
nikarzami, to poszłabym do więzie-
nia – tak na propozycję wywiadu
odpowiedziała nam w wiadomoś-
ciach na Instagramie przeciwna
władzy mieszkanka jednego z irań-
skich miast. Znacznie łatwiej jest
porozmawiać z przedstawicielami
licznej i aktywnej politycznie dias-
pory irańskiej.

„Pójdziesz do piekła”
Yasmin, urodziła się i wychowała

w Teheranie, gdzie mieszkała do 14

roku życia. Od tamtego czasu
mieszka w Toronto, w Kanadzie.
Zgodziła się z nami porozmawiać o
sytuacji, w której znajduje się kraj,
z którego pochodzi. – Jestem zde-
wastowana tym, co dzieje się w mo-
jej ojczyźnie. W Iranie często wie-
dziemy dwa życia – w domu niena-
widzimy reżimu i najczęściej nie
przestrzegamy zasad religii. Nato-
miast na zewnątrz zakrywamy się
jako kobiety, nie możemy spacero-
wać z niespokrewnionym z nami
mężczyzną, bo za te wszystkie rze-
czy policja może nas aresztować.
To nie jest tylko kwestia hidżabu, to
dotyka każdej dziedziny życia –
mówi nam Yasmin. Spytana o
wyjątkową zaciekłość trwających
protestów odpowiada: – Cieszę się,

że ludzie protestują i nie poddają się
brutalnym represjom reżimu.
Każdego dnia rząd uciska nas coraz
bardziej – ostatnio aresztowali zna-
nego rapera – opozycjonistę. Grożą
mu egzekucją. Kilka tygodni temu
podpalili też więzienie dla inteli-
gencji, gdzie represjonuje się wy-
kształconych przeciwników władzy.

Yasmin przekonuje, że ludzie są
wściekli i w znacznej większości
chcą odejścia reżimu. – W 43 lata
zabrali nas 1400 lat wstecz – dodaje
z przekąsem. Przypomina też o tym,
że reżim Ajatollahów ma długą tra-
dycję brutalnego obchodzenia się z
przeciwnikami – ich rządy zaczęły
się od śmierci setek tysięcy ludzi w
następstwie rewolucji i późniejszej
wojny z Irakiem. Poprosiliśmy Yas-
min o opisanie jej dzieciństwa w
Iranie. Przyznała, że wiązało się
ono często ze strachem. – Jesteś
przyzwyczajony do surowych za-
sad. W domu są potajemne imprezy,
lecz jeśli policja usłyszy muzykę,
może zrobić nalot i traktować
każdego jak kryminalistę. W trakcie
Ramadanu nie wolno palić czy żuć
gumy, grożą za to kary takie jak
baty. Nie mogłam mieć chłopaka.
My w to jednak nie wierzymy i nie-
nawidzimy tych zasad – mówi
dziewczyna. Problematyczny jest
też system edukacji. Szkoły w Ira-
nie nie są koedukacyjne. – Ucząc
się tam, uczysz się dobrze szeptać i
kryć. Jeśli chcesz pogadać o chłopa-
kach czy seksie – musisz robić to
potajemnie. Tak samo, gdy chcesz
poimprezować lub napić się alkoho-
lu. W szkole kazano nam śpiewać
antyamerykańskie hasła. Wiedzie-
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liśmy, że to bzdury, ale musieliśmy
się podporządkować. Od początku
edukacji musiałyśmy zakrywać
włosy, nawet jeśli według zasad re-
ligii jest to wskazane dla dziewczy-
nek powyżej 9 roku życia – opisuje
Yasmin. Paranoja segregacji płcio-
wej jest w Iranie na tyle silna, że
kiedy pewnego dnia ojciec dziew-
czyny odprowadzał ją do szkoły,
nauczycielki zarzuciły mu, że przy-
szedł tylko po to, aby je podglądać.
– Mam jedno szczególne wspo-
mnienie z czasów szkolnych: Mój
nauczyciel religii powiedział mi, że
„jeśli pokażę swoje włosy obcemu
mężczyźnie, to pójdę do piekła i za-
wisnę na wieki na tym kosmku
włosów”. Dla mojego siedmiolet-
niego umysłu było to bardzo absur-
dalne, przecież ten włos by mnie
nie utrzymał – wspomina nasza roz-
mówczyni. W szkole wiele przed-
miotów dedykowanych jest religii,
przymusowo naucza się też języka
arabskiego (niezbyt przydatnego z
punktu widzenia Persów,
posługujących się indoeuropejskim
językiem – Farsi). Prawdziwa irań-
ska historia i kultura są cenzurowa-
ne i pisane na nowo. Yasmin od lat
żyje w Kanadzie, gdzie irańska
diaspora aktywnie protestuje, orga-
nizuje happeningi i działa w social
mediach. Niestety, w jej ojczyźnie
kontrola dostępu do internetu i cen-
zura są na porządku dziennym, a
ponad 90% stron jest pod kontrolą
rządu. Ludzie często używają VPN-
ów. – Jesteśmy świadomi i nie jes-
teśmy jak Korea Północna. Znamy
prawdę. Większość rodzin ma też
członków mieszkających za granicą
– zaznacza Yasmin.

Następcy brak
Iran nie zawsze był krajem teo-

kratycznej władzy. Obecna sytuacja
to spuścizna rewolucji islamskiej z
1979 roku, która obaliła autokra-
tyczną monarchię szacha Moham-
mada Rezy Pahlawiego i rozpoczęła
trwający już piątą dekadę ekspery-
ment społeczno-polityczny, jakim
jest „republika islamska”. Czym
charakteryzuje się ten ustrój? To
połączenie systemu prezydenckiego
(prezydenta wybierają obywatele) z
teokratyczną formą rządów, na któ-
rej czele stoi najwyższy przywódca,
zwany potocznie „ajatollahem”
(ajatollah to w Islamie szyickim
prestiżowy tytuł naukowy, przyzna-
wany uczonym teologom). Naj-
wyższego Przywódcę wybiera
dożywotnio Zgromadzenie Eksper-
tów, czyli kolegialne ciało
składające się obecnie z 88 du-
chownych. Dotychczas postrewolu-
cyjnym Iranem rządziło dwóch
„ajatollahów”: w latach 1979-1989
słynny Ruhollah Chomejni, nato-
miast od 33 lat na czele kraju stoi
jego następca, wiekowy Ali Chame-
nei (obecnie 83-letni i mocno pod-
upadający na zdrowiu). Co ciekawe,
wciąż nie wiemy, kto mógłby zostać
jego następcą. Silnych kandydatów
brak. System polityczny dawnej
Persji nie jest jednak niezmienny –
Islamska Republika Iranu z 1979

Kobieta obcinająca włosy w geście solidarności z Irankami. Melbourne, Australia

Mural przedstawiający Najwyższych Przywódców, święte miasto Qom, Iran

„W 43 lata zabrali nas
1400 lat wstecz”
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roku czy nawet z 1999 roku, w po-
równaniu z 2022 rokiem to dwa
różne kraje – zaznacza specjalista
od tematyki bliskowschodniej Prof.
UAM dr hab. Przemysław Osie-
wicz. Wskazuje na występujące
okresy liberalizacji (chociażby pre-
zydentura Mohammada Chatamie-
go), na przemian z zaostrzeniem
dyskursu i „renesansem” rewolucyj-
nych idei (rządy następcy Chata-
miego – Ahmadineżada). Za libe-
rała uznawany był też poprzedni
prezydent, Hassan Rouhani, odsu-
nięty od polityki w 2021 roku. Spy-

tany o wiarygodność propagandy
reżimu w społeczeństwie, prof.
Osiewicz nie ma wątpliwości: – Eli-
ty polityczne Iranu są oderwane od
rzeczywistości. Młodzi ludzie, któ-
rzy nie pamiętają czasów szacha,
żyją opowieściami dziadków i ro-
dziców, mają też dostęp do mediów
społecznościowych czy irańskich
kanałów telewizyjnych emitowa-
nych na przykład z Kalifornii.
Świat, który tam widzą, jest koloro-
wy, słoneczny, swobodny, zupełnie
inny od tego, jaki znają ze swojej
ojczyzny. Młodzi Irańczycy chcą

żyć normalnie, bo widzą, jak żyją
ich rówieśnicy w innych państwach.

Trwające protesty nie są spowo-
dowane jedynie społeczną niezgodą
na narzucony przez władzę, ortodo-
ksyjny model życia społecznego. –
Zauważam pewne podobieństwo
obecnych protestów do początków
rewolucji z lat 1978-79. Nikt się nie
spodziewał, że gniew z powodu wy-
dania artykułu obrażającego Cho-
meiniego, spotęgowany ofiarami
śmiertelnymi protestów doprowadzi
do obalenia szacha. Teraz może być
podobnie, tym bardziej że sytuacja

społeczno-ekonomiczna Iranu jest
bardzo trudna – dodaje prof. Osie-
wicz. Faktycznie, kilkunastoprocen-
towa stopa bezrobocia, blisko 60%
inflacja (kwalifikująca się już pod
kategorię hiperinflacji) czy też za-
chodnie sankcje, hamujące rozwój
gospodarczy – sytuacja Iranu jest
nie do pozazdroszczenia. Zdespero-
wana i „okopana” władza będzie
kurczowo trzymała się swoich po-
zycji, uciekając się do coraz brutal-
niejszych metod. – Strażnicy rewo-
lucji są najlepiej uzbrojoną for-
macją zbrojną w Iranie, to ludzie,

którzy będą bronić systemu do koń-
ca, bo w momencie jego ewentual-
nego upadku stracą wszystko – po-
twierdza profesor.

Historia zatacza koło. Na pierw-
szy rzut oka niepozorne zdarzenia
poruszają masy, obalają reżimy,
zmieniają granice. Mahsa Amini
stała się symbolem walki o wolność
i prawa kobiet. Nawet jeśli protesty
ustaną, Irańczycy o niej nie zapo-
mną. Dżin opuścił już butelkę i nie
ma zamiaru do niej wracać. Zamie-
rza ją stłuc.

Kacper ZIELENIAK
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Solidarność diaspory irańskiej z rodakami. Protest w Toronto, w Kanadzie
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– Jadę autobusem. Para
siedzi na schodku i roz-

mawia, gapiąc się na
mnie. Pada pytanie o

moją płeć, a dziewczyna
zaczyna się śmiać i mówi,

że wystarczy spojrzeć w
jedno miejsce. Czuję

wstręt – opowiada 22-let-
ni olek*. ta historia to

tylko jeden z wielu
przykładów dyskrymina-
cji i mowy nienawiści, ja-

kie dotykają osób
transpłciowych.

Olek zdawał sobie sprawę
ze swojej „inności” już we
wczesnym dzieciństwie.

W jego rodzinie wszystko było i jest
tematem tabu. Zrozumiał, że jest
osobą transpłciową, dopiero gdy te-
matyka LGTBQ+ zaczęła pojawiać
się na ustach jego znajomych. Co-
ming out był dla niego bardzo trud-
ny, bo przejmował się tym, co inni
będą uważać na jego temat. Obawiał
się, że stanie się dziwadłem, że nie
będzie umiał wchodzić z nikim w re-
lację. I rzeczywiście, jest niełatwo,
ale Olek stara się, jak może.

– Zaczęło się od bliskich przyja-
ciół. Gdy mówiłem rodzicom, to
oni nawet na mnie nie patrzyli.
Mieli wzrok utkwiony w telewizo-
rze. Nie traktowali mnie poważnie.
Temat ucichł. I ja też teraz o tym
nie wspominam, bo wiem, że nie
dostanę od nich wsparcia – mówi.

Początki bywają trudne
Olek studiuje w Toruniu. Wcześ-

niej mieszkał w Inowrocławiu.
– Miasta są do siebie podobne. W

Inowrocławiu jest trochę więcej pa-
tologicznych osób, które skupiają
się na wyglądzie innych. Jeśli ktoś
się wyróżnia, to ludzie potrafią z
drugiego końca ulicy krzyknąć: „o
pedał idzie” – przyznaje.

Toruń sam w sobie też nie wydaje
się do końca przyjazny, o czym
świadczy chociażby incydent z au-
tobusu. Jednakże Olek uważa, że tu
nie chodzi o miasta, tylko o ludzi i
ich świadomość, a raczej brak świa-
domości. Nad edukowaniem innych
czuwają osoby aktywistyczne takie
jak Marek Jezior, który jest osobą
transpłciową genderqueer.

– Czasami wydaje mi się, że żyję
w bańce, że każdy już wie, co to
jest ta transpłciowość i niebinarno-
ść, ale rzeczywistość jest inna. Dla-
tego działam. Chciałbym, aby oso-
by cispłciowe wiedziały nieco wię-
cej, ale przede wszystkim zależy
mi, aby osoby transpłciowe czuły,
że nie są same, że są wspierane i
wartościowe – tłumaczy.

Jak przyznaje, początki są trudne.
Szczególnie jeśli nie ma się sieci
wsparcia, kogoś kto wskaże drogę.
Człowiek czuje się wtedy osamot-
niony. Marek pamięta, że w gim-
nazjum miał pierwsze przebłyski na
temat swojej „odmienności”, a w li-
ceum coraz śmielej wychodził z
szafy. Szukał informacji na blogach,
bo w szkołach się o tym nie mówiło
i niestety – nadal się nie mówi. Gdy
był już pewny, przyszedł czas na
kolejny krok – coming out.

– Gdy jest się osobą transpłciową,
to z reguły coming out robi się do
wszystkich. Mam wrażenie, że gdy
mowa o orientacji seksualnej, to
możesz sobie wybrać, komu chcesz o
tym powiedzieć. Ale jeśli chcesz, żeby
używano twoich zaimków, to bardzo
często robisz coming out wszędzie,
gdzie masz siłę. Dlatego też mam ich
za sobą całkiem sporo. Spotkałem się
zarówno z odrzuceniem, jak i z akcep-
tacją. Idąc na studia, znowu musiałem
to robić – opowiada.

Marek studiuje lingwistykę stoso-
waną na UAM-ie. Ceni swój wy-
dział. Nigdy nie usłyszał tam złego
słowa i wierzy, że jeśli ktoś go
„misgenderuje” (używa niepopraw-
nej formy osobowej), to nie jest to
celowe. Tolerancja, którą otrzymał
na uczelni, pomogła mu przepraco-
wać relacje z ludźmi, którzy
zakładali coś na temat jego płci, nie
mając ku temu żadnych podstaw.
Kłopotem stał się natomiast USOS,
w którym nie można zmieniać swo-
ich danych, co oznacza, że nadal
widnieje w nim „deadname” (po-
przednie imię) Marka.

– Męczy mnie „deadname” w
USOS-ie. To, że mimo wszystko lu-
dzie je znają. Mam świadomość, że
to już nie jest konkretnie wina tej
uczelni, a tego, że prawna zmiana
imienia na moje nie jest dla mnie
dostępna, a powinna. Więc trwam w
zawieszeniu – brakuje mi widocz-
ności jako osoba genderqueer, a
jednocześnie czuję się momentami
bardzo widoczny jako osoba niecis i
to nie w dobry sposób. A to i tak
lepsza sytuacja, niż kiedykolwiek
wcześniej w moim życiu – napisał
na swoim Instagramie.

Przemoc zaklęta w języku
Według transpłciowej aktywistki

Mai Heban dwa pytania, których
nie powinno zadawać się osobom
trans, to pytania o „deadname” oraz
operację. – Jeżeli nie planujemy
uprawiać z kimś seksu i nie jesteś-
my jego lekarzem, raczej nie po-
trzebujemy wiedzieć, jak wyglądają
genitalia tej osoby. Nie wyobrażam
sobie, że poznaję osobę cispłciową i
na początku znajomości bez ogró-
dek pytam ją o to, co ma w majt-
kach. To nie tylko nieodpowiednie,
ale i piętnujące dla osób, które z

różnych powodów chcą operacji,
ale nie mogą sobie na nią pozwolić
– tłumaczyła w swoim artykule dla
„Noizz”.

Operacja jest nieobowiązkowym,
ale nadal jednym z wielu etapów
tranzycji płciowej, która wiąże się
ogromnym obciążeniem fizycznym,
emocjonalnym i budżetowym.

– Tranzycja to kwestia indywi-
dualna. Nie jest odgórnie powie-
dziane, co powinno się robić naj-
pierw. Na pewno potrzebne jest opi-
niowanie – znalezienie odpowied-
niego specjalisty, który przeprowa-
dzi wywiad. Wyzwaniem dla mnie
było uzbieranie pieniędzy, ale
możliwe jest też zrobienie opinii na
NFZ. Po diagnozie zazwyczaj za-
czyna się HTZ, czyli hormonalna
terapia zastępcza – opowiada Ma-
rek.

Lekarze często szacują koszty do-
piero po zapoznaniu się z konkret-
nym przypadkiem. Ma na to wpływ
różnorodność cen zabiegów, leków
oraz fakt, że każda osoba ma swój
własny plan korekty. Dla osoby de-
cydującej się na operację, koszt kil-
kudziesięciu tysięcy złotych wyda-
nych w ciągu kilku lat wydaje się

bardzo prawdopodobny. Nic dziw-
nego, że wiele osób transpłciowych
polega na zbiórkach, aby opłacić
chociaż część tranzycji. A przyjmo-
wanie hormonów to dopiero po-
czątek. Należy trzymać rękę na pul-
sie, regularnie wykonywać badania,
aby kontrolować stan organizmu i
ewentualnie lepiej dopasować daw-
kowanie. Hormony trzeba przyjmo-
wać przynajmniej przez kilka mie-
sięcy, aby można się było powołać
w sądzie na „nieodwracalne zmiany
w ciele”.

Kolejnym wyzwaniem jest korek-
ta danych (w tym znacznik płci,
imię i nazwisko), która jest możli-
wa, ale wymaga pewnego „obejś-
cia” prawa, by móc załatwić sprawę
drogą cywilną. Mianowicie częścią
procesu jest pozwanie własnych ro-
dziców, co nie zawsze spotyka się z
ich aprobatą. Bez korekty danych
bardzo łatwo o dysforię płciową,
czyli jak tłumaczy Heban o „silny
dyskomfort psychiczny związanym
z niepożądanym odbiorem społecz-
nym płci, wyglądem ciała, twarzy,
imieniem itp.”. Dlaczego tak się
dzieje?

– Umowy, formalności, zakup
paczki papierosów zmuszają nas do
wyciągnięcia kawałka plastiku, któ-
ry kojarzy się ze wstydem, a czasa-
mi ze strachem, bo niektóre osoby
queer nie wyglądają jak na swoim
zdjęciu i są zmuszone tłumaczyć
swoją transpłciowość – odpowiada
Marek.

Dyskryminacja niejedno ma imię
Używanie „deadname’ów”, „mis-

genderowanie”, brak odpowiedniej
opieki zdrowotnej, ogromne koszty,
jakie muszą ponosić osoby
transpłciowe, aby czuć się dobrze w
swoim ciele, „gatekeeping” (opóź-
nianie tranzycji) – wydaje się, że te
problemy wybrzmiewają, jak nigdy
dotąd, co potwierdzają coroczne ra-
porty Kampanii Przeciw Homofo-
bii. Zwłaszcza, że nawet politycy
nie szczędzą sobie mowy nienawiś-
ci i kierują ją prosto w stronę
społeczności LGBTQ+, w tym osób
transpłciowych. Pod koniec paź-
dziernika Jarosław Kaczyński poja-
wił się na spotkaniu z mieszkańca-
mi Jedlicz na Podkarpaciu, żeby za-
pewnić, że oni „mają zdrowy
rozsądek”, że nie chcą takich zja-
wisk jak „12-latki, które ogłaszają
się lesbijkami”, jak to, żeby każdy
„mógł oświadczyć, że jest innej płci
niż jest”. Sala zareagowała śmie-
chem, co jest przerażające.

– Nie chcemy, aby nasza cywili-
zacja, która opierała się na zdro-
wym rozsądku, została wysadzona
przez szaleńców, ludzi opętanych
ideologicznie – dodawał podczas
wystąpienia Kaczyński.

I dlatego właśnie istotnym jest,
aby edukować siebie i innych. Za-
dawać pytania. Szukać odpowiedzi.
Zwłaszcza w listopadzie – miesiącu
świadomości na temat transpłcio-
wości.

Katarzyna RACHWALSKA
*Imię bohatera tekstu zostało

zmienione

Marek studiuje lingwistykę stosowaną na
UAM-ie. Ceni swój wydział. Nigdy nie usłyszał
tam złego słowa i wierzy, że jeśli ktoś go„mis-

genderuje” (używa niepoprawnej formy osobowej), to nie
jest to celowe.Tolerancja, którą otrzymał na uczelni, po-
mogła mu przepracować relacje z ludźmi, którzy zakładali
coś na temat jego płci, nie mając ku temu żadnych podstaw.

Listopad jest miesiącem świadomości na temat transpłciowości

Nie jestem wynaturzeniem
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– Nasze społeczeństwo
przesiąknięte jest seksem,

a gdy się słyszy, że jedna
przyjaciółka to robiła, że

druga też, a ty jesteś tą,
która nie robiła nic, to

ciągnie w dół. Człowiek
czuje się zepsuty i wybra-
kowany – mówi 21-letnia

Karolina, która całkiem
niedawno zrozumiała, że

może być aseksualna.

Aseksualność oznacza dla
niej częściowy lub całkowi-
ty brak zainteresowania ak-

tywnością seksualną. Ze względu na
to, że nadal odkrywa swoją seksual-
ność woli mówić, że jest pod tak zwa-
nym parasolem aseksualności.

– Nie wykluczam, że jestem biro-
mantyczna (pociągają ją wszystkie
płcie – przyp.red.). Możliwe, że na-
wet demiseksualna (może odczuwać
pociąg seksualny do innej osoby
wyłącznie w przypadku nawiązania z
nią wcześniej silnej więzi emocjonal-
nej – przyp.red.) i pociąg seksualny
pojawiłby się, gdybym naprawdę
była w kimś zakochana, ale na razie
całowanie i przytulanie wystarcza mi
w zupełności – tłumaczy.

Trudno wymienić i nazwać wszyst-
kie przejawy aseksualności, ze
względu na to, że przybierają one
różne formy i są czymś indywidual-
nym dla poszczególnych osób ase-
ksualnych, nazywanych także „asa-
mi”. Jednak nieco światła na tę kwes-
tię rzuca nasze rozumienie popędu.
Zazwyczaj kojarzy nam się z tym se-
ksualnym, ale możemy przecież mó-
wić o romantycznym, estetycznym
czy intelektualnym. Osoby aseksual-
ne jak najbardziej mogą się z nimi
utożsamiać, co obala mit, który prze-
konuje, że aseksualność oznacza jed-
nocześnie aromantyczność, czyli nie-
zdolność do zakochania się w drugiej
osobie. Asy mogą tworzyć szczęśliwe
związki, zgodne z ich orientacją ro-
mantyczną. Jednak nie każdy z nich
od razu informuje potencjalną osobę
partnerską o swojej seksualności.

– Staram się nie mówić o tym od
razu. Ludzie zazwyczaj uważają to za
pewne wynaturzenie i traktują osoby
aseksualne, jak kogoś, kto wybrał ce-
libat, co nie jest prawdą – opowiada
22-letnia Marta, która identyfikuje
się także jako osoba biromantyczna.
Ciało to dla niej jedynie powłoka,
czego nie potrafiły zrozumieć jej do-
tychczasowe osoby partnerskie.

– Reagowali dziwnie, naginając
moje granice lub zadając bardzo nie-
stosowne pytania. Traktowali mnie
jak pewien eksperyment, bo skoro
doszło do zbliżenia, to jestem „wyle-
czona”. Absolutnie nie interesowali
się tym, co mnie do danego kontaktu
skłoniło. Były to przykre doświad-
czenia – dzieli się.

Nastawienie asów do współżycia
może oscylować od obojętnego przez
niechętne do przychylnego. Część

asów nie stroni od masturbacji, a seks
może uprawiać z wielu powodów
m.in. aby zredukować swoje libido,
uszczęśliwić osobę partnerską, oka-
zać uczucia czy założyć rodzinę. Dla
Marty seks nie wchodzi w grę, po-
dobnie jak część intymnych aktów.
Jednakże, gdy widzi, że danej osobie
zależy na bliskości i to takiej, która
nie przekracza jej granic, to stara się
ją okazywać.

– Przytulenie jest dla mnie czymś
bardzo personalnym i gdy mogę dać
komuś odrobinę tego poczucia, to z
wielką chęcią to robię. Sama lubię,
gdy ktoś daje mi całusa w czoło czy
mnie pogłaszcze po głowie. To bar-
dzo pomaga w nawiązaniu relacji in-
tymnej – dodaje.

Chociaż dla wielu odkrywanie
własnej seksualności może być eks-
cytujące, dla 23-letniej Poliny było
to dosyć stresujące doświadczenie
Na początku nie rozumiała swojej
„inności”. Nigdy nie miała potrzeby
rozmawiania o seksie. Szukała odpo-
wiedzi, ale dopiero po przeprowadz-
ce do Polski zrozumiała, że jest ase-
ksualna.

– Rodzina zdecydowała, że mam
iść na studia gdzieś w Europie. Padło
na Polskę. Mieszkam tu z mamą od
siedmiu lat. Chociaż nie jest to nie
wiadomo jak tolerancyjny kraj, to na
pewno o wiele bardziej niż moja
Białoruś. I właśnie tutaj zaczęłam od-
krywać siebie na nowo. Byłam nawet
na marszu równości – opowiada
Białorusinka.

Jej coming out spotkał się z różny-
mi reakcjami. Niektórzy przekony-
wali ją, że musi dać sobie czas, bo to
„przyjdzie jej z wiekiem”. Niektórzy
nie rozumieli jej wcale, ale spotkała
się też z akceptacją. Rodzina nadal
nic nie wie i Polina ma nadzieję, że

tak pozostanie. W podobnej sytuacji
są też Karolina i Marta, dlatego, aby
mogły zachować anonimowość, ich
imiona zostały zmienione w tekście.

Karolina miała 17 lat, kiedy za-
częła dostrzegać, że jej stosunek do
seksu różni się od stosunku jej rówie-
śników. Była wtedy w związku i mo-
menty zbliżenia o wiele bardziej eks-
cytowały jej chłopaka niż ją.

– Najgorsze było uczucie takiego
obrzydzenia sobą, że zrobiłam coś
wbrew sobie. Wiadomo, że jesteśmy
w stanie zrobić wiele w okresie doj-
rzewania zwłaszcza, żeby zadowolić
drugą osobę. I ja też wychodziłam ze
strefy mojego komfortu, a potem
czułam, że potraktowałam siebie nie-
sprawiedliwe – mówi.

Edukacja seksualna w Polsce nie
jest na wysokim poziomie, żeby nie
powiedzieć, że nie ma jej wcale. Ka-
rolina edukowała się w internecie i
przyznaje, że bardzo trudno było jej
zaakceptować swoją seksualność.

– Gdy aktywna seksualnie osoba
dowiaduje się, że ciebie to nie intere-
suje i że nie chcesz żadnego
zbliżenia, robi wielkie oczy, bo jak
coś takiego wspaniałego, emocjo-
nującego może ciebie nie intereso-
wać? – dodaje.

Zajęło jej trochę czasu, zanim
oswoiła się z myślą, że jest w spek-
trum aseksualności. Rodzicom nigdy

nie mówiła o tym otwarcie, ale często
wskazywała w rozmowach, głównie
w tych z mamą, że seks jej nie intere-
suje, a osoba, która będzie z nią w
związku, będzie musiała się bez nie-
go obyć. Karolina nie wie, w jakim
stopniu to dotarło do jej mamy.

– Problem tkwi też w tym, że mało
osób zdaje sobie sprawę z tego, czym
jest aseksualność, ale jest już lepiej.
Ostatnio poznałam nową znajomą,
która powiedziała, że mi zazdrości,
że jestem na Erasmusie i mogę się
spotykać z kimkolwiek albo wcho-
dzić w relacje ONS (jednonocna
przygoda – przyp.red.) albo FWB
(przelotna znajomość o charakterze
seksualnym – przyp.red.). A ja jej
wprost powiedziałam, że jestem ase-
ksualna. Bez wstydu. Otwarcie. Była
zdziwiona, ale w pełni to zaakcepto-
wała – opowiada.

Oswojenie się z myślą, że jest się
innym od reszty to jedno, ale poko-
chanie swojej „inności” to zupełnie
inna bajka.

– Ile ja się nasłuchałam, że jestem
chora, że nie spotkałam jeszcze
„dobrej” osoby. Słyszałam również
teksty w stylu: „no bo cię jeszcze nikt
dobrze nie wyr*chał, dlatego tak mó-
wisz”. To przykre, że niektórzy widzą
to jako chorobę, którą można wyle-
czyć. Nie ma magicznej tabletki i nie
ma potrzeby, żeby była – dodaje.

Podobnie jak Marta, Karolina pod-
czas randek nie mówi od razu o swo-
jej orientacji. Chyba że zauważa, że
potencjalny kandydat na chłopaka ma
nieco inne plany na resztę wieczoru.
Wtedy wyciąga swojego asa z ręka-
wa. Dosłownie i w przenośni.

Karolina uważa, że reprezentacja
osób w spektrum aseksualności w po-
pkulturze jest niezwykle istotna i na
szczęście jest jej coraz więcej,
głównie w serialach dla nastolatków.
Jednakże również przydałaby się taka
w produkcjach przeznaczonych dla
starszych, a może i nawet młodszych
odbiorców.

– Jest jeden odcinek w „Sex Edu-
cation”. Dziewczyna przychodzi do
seksuolożki i mówi, że ona chyba jest
zepsuta. I chociaż to była taka mała
rola, to ja tak się właśnie czułam, jak
ta dziewczyna, przez bardzo długi
czas – tłumaczy.

Z kolei Marta uważa, że reprezen-
tacji jest wciąż za mało i często, nie-
stety przesadnie, wybrzmiewa nie-
chęć do zbliżenia, co jest
krzywdzące, bo aseksualność nie za-
wsze oznacza wstręt do seksu. Po-
kraczna reprezentacja źle wpływa na
samoakceptację osób aseksualnych i
zrozumienie ich przez osoby z ze-
wnątrz. A o to przede wszystkim cho-
dzi. Gdyby Karolina mogła powie-
dzieć coś młodszej wersji siebie, to
zapewniłaby ją, że wszystko będzie
w porządku i że ma pamiętać o sza-
nowaniu własnych granic. Podobną
refleksją uraczyłaby siebie Marta:
„Wyluzuj. Nie jesteś sama. Nie na-
rzucaj na siebie aż takiej presji, aby
być jak inni”. Z kolei Polina ra-
dziłaby sobie: „Nie musisz żyć tak
jak reszta, żeby być szczęśliwą. Nie
bój się. Jest jak ma być”.

Katarzyna RACHWALSKA

– Ile ja się nasłuchałam, że jestem chora, że nie
spotkałam jeszcze„dobrej”osoby. Słyszałam
również teksty w stylu:„no bo cię jeszcze nikt

dobrze nie wyr*chał, dlatego tak mówisz”.To przykre, że
niektórzy widzą to jako chorobę, którą można wyleczyć. Nie
ma magicznej tabletki i nie ma potrzeby, żeby była – dodaje.

Osoby aseksualne mogą tworzyć szczęśliwe związki

Ciało to tylko powłoka
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Kobiety w polskich seria-
lach coraz częściej są

głównymi bohaterkami
produkcji. Aktorki nie

grają już tylko bezbarw-
nych postaci, które żyją

w cieniu mężczyzny po
to, aby prać, gotować i co
najważniejsze ładnie wy-

glądać. Na małym ekra-
nie podziwiamy praw-

niczki, lekarki, sędziny
czy hydrolożki. Kwestią

wymagającą przemyśle-
nia jest to, czy są one ste-

reotypowo męskie, czy
po prostu niestereotypo-

wo kobiece.

Wdawnej popkulturze
albo po prostu nie było
kobiet albo występo-

wały jedynie u boku mężczyzn. W
XXI wieku coraz częściej stają się
one protagonistkami kryminałów
czy thrillerów, które dawniej zare-
zerwowane były tylko dla męskich
postaci. O ile ich obecność jest czy-
mś pewnym, o tyle cechy oraz cha-
rakter granych przez nie postaci
mogą wzbudzać wątpliwości i dys-
kusje. Główne bohaterki nie są
przedstawione w roli matek, nie są
też uległe i właśnie może dlatego
widzimy w nich mężczyzn o stereo-
typowych agresywnych sposobach
zachowania. Z tym określeniem nie
zgadza się jednak ekspertka, dr. Ag-
nieszka Filipiak, specjalizująca się
m.in. w gender studies.

– Nie zgodzę się z określeniem
„agresywne”, gdyż jest nacechowa-
ne pejoratywnie i wyraża oce-
niający stosunek wobec postaci ko-
biecych. Proponowałabym raczej
określić te bohaterki mianem nie-
standardowych, nie wpisujących się
w patriarchalne stereotypy, na
przykład w stereotyp uległej, pa-
sywnej uczestniczki wydarzeń –
mówi dr. Filipiak.

Chłopaki nie płaczą
W dawnych serialach kryminal-

nych kobiety były co najwyżej
żonami lub kochankami gangste-
rów. Pełniły funkcję raczej

ozdobną, jednak od paru lat można
zaobserwować trend, który daję
szansę kobietom do bycia kimś wię-
cej niż tylko „ładnym tłem”. – Myś-
lę, że po silnym trendzie lat 90., gdy
w polskim kinie rozrywkowym do-
minował paradygmat męskości
oparty na wzorcu sprawnego fizycz-
nie, heteronormatywnego macho

(np. bohaterowie serii „Psy” Pasi-
kowskiego), przyszło pewne zmę-
czenie fabularne, ale i społeczne.
Zmieniła się publiczność, która
dzięki dostępowi do platform strea-
mingowych i globalnych formatów
serialowych oczekuje postaci bar-
dziej złożonych – zarówno mę-
skich, kobiecych, jak i niebinar-
nych, również w polskich produk-
cjach – tłumaczy dr. Filipiak. Boha-
terki seriali o tematyce kryminalnej
bardzo często pod względem zawo-
dowym funkcjonują w męskim
świecie, są otaczane mężczyznami,
którzy uważają je za mniej kompe-
tentne od nich samych. Dlatego ko-
biety, aby odnaleźć się w tym gro-
nie, stają się kobietami z niestandar-
dowymi cechami: przeklinają, piją,
są zamknięte emocjonalnie, twarde.
To właśnie dzięki tym cechom są w
stanie poradzić sobie w świecie, w
którym nie mają przewagi liczeb-
nej. Bo pomimo tego, że kobieta
może być silna sama w sobie, częs-
to będzie uznawana za „tę słabszą”.
Natomiast stereotypowe kobiece ce-
chy niestety nadal kojarzą się z
wątłością, brakiem siły, profesjona-
lizmu i kompetencji. Bohaterki pol-
skich seriali kryminalnych rzadko
ubierają sukienki czy spódniczki.
Zazwyczaj chodzą w dresach albo
skórze (wyjątkiem jest Chyłka, któ-
ra wybiera kobiece stroje i nosi
szpilki). Może nam to sugerować,
że nie tylko „zachowywanie się jak
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kobieta”, ale również ubieranie się
w taki sposób nie jest przepisem na
zawodowy sukces.

Wkurzona i pyskata
Bohaterkami polskich seriali, któ-

re zostały zbudowane na tym sa-
mym szablonie są m.in.: Jaśmina
Tremer z „Wielkiej Wody”, Joanna
Chyłka z „Chyłki”, czy Anna Jass z
„Rojst’97”. Głowna bohaterka seria-
lu o powodzi tysiąclecia to Jaśmina
Tremer – kobieta, która próbuje ura-
tować Wrocław przed zalaniem.
Funkcjonuje w męskim świecie, w
którym nie uważa się jej za autory-
tet. Mimo że Jaśmina pracuje w te-
renie i ma doświadczenie jako hy-
drolożka, nikt jej nie słucha. W se-
rialu użera się z profesorami ze
swojej dziedziny, którzy „wiedzą le-
piej”. Dlatego Tremer przeklina,
wkurza się, ćpa i jest twarda jak
skała. To samo można powiedzieć o
Chyłce i Jas – piją, palą i pokazują
swoje niezadowolenie. Ich charakte-
ry są ostre jak brzytwa, ale mimo
wszystko są przede wszystkim ludz-
kie. Nie tylko nie mogą sobie pora-
dzić z teraźniejszością, ale też z
błędami przeszłości. Hydrolożka z
„Wielkiej wody” była uzależniona
od metadonu – leku silniejszego od
morfiny, a Chyłka miała duży pro-
blem z alkoholem. Byciem człowie-
kiem bez emocji przypłaciły proble-
mami ze zdrowiem psychicznym, bo
każdy niezależnie od płci ma swoje
granice. Jak taki obraz kobiety może
wpłynąć na nasze postrzeganie płci?

– Joanna Chyłka czy Jaśmina
Tremer tworzą nowe wzorce kobie-
cości w polskiej popkulturze, w
produkcjach gromadzących znaczną
grupę widzów – prawdopodobnie
będzie to sprzyjać kolejnym forma-
tom filmowym i serialowym sy-
tuującym w centrum nieszablono-
we, wielowymiarowe postaci kobie-
ce. O wpływie popkultury na wzor-
ce zachowania i normy można by
mówić wiele, ale nie należy przece-
niać jej wpływu. Na konstruowanie
płci kulturowej ma wpływ wiele in-
nych czynników – edukacja, insty-
tucje religijne – a te zmieniają się
dużo wolniej niż popkultura –
twierdzi dr. Filipiak.

W serialach twórcy często hiper-
bolizują stereotypowe cechy płci.
Popkultura nadal szuka złotego
środka w pokazywaniu zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn na małym i
dużym ekranie. Mamy do czynienia
z pojawianiem się nowych wzorców
obu płci. – Myślę, że w polskiej
przestrzeni medialnej dzieje się co-
raz więcej, również w obszarze po-
jawiania się nowych wzorców mę-
skości – ciekawym przykładem są
niebinarne, nienormatywne wize-
runki sceniczne Ralpha Kamińskie-
go czy Michała Szpaka. Pojawiają
się też medialne narracje o męskiej
emocjonalności, wrażliwości, zdro-
wiu psychicznym – to przełom, któ-
ry zapewne wkrótce przyniesie rów-
nież ciekawych bohaterów serialo-
wych i filmowych – podsumowuje
dr. Agnieszka Filipiak.

Julia REMISZ

W dawnych serialach kryminalnych kobiety były
co najwyżej żonami lub kochankami gangste-
rów. Pełniły funkcję raczej ozdobną, jednak od

paru lat można zaobserwować trend, który daję szansę kobie-
tom do bycia kimś więcej niż tylko„ładnym tłem”.

Współczesne seriale kryminalne znacznie różnią się od tych z lat �0-tych

„Wielka woda" jest doskonałym przykładem tego, jak obecnie przedstawiany jest wizerunek kobiet

Kobiety ostre jak brzytwa
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i wojna światowa uzna-
wana jest za początek fil-

mu wojennego. Konflikt
zbrojny, który wstrząsnął

światem ze względu na
swoją brutalność i ogrom

strat zainspirował wielu
twórców. Wielką Wojnę

na przestrzeni lat ukaza-
no w najróżniejszy spo-

sób. Reżyserowie i dzisiaj
próbują stworzyć własną

interpretację tamtych
tragicznych wydarzeń,

bardzo często prowadząc
narrację antywojenną.

Iwojna światowa pozostaje dla
pasjonatów historii wyob-
rażeniem bardzo żywym, choć

11 listopada minęły 104 lata od jej
zakończenia. W pamięci zbiorowej
została przyćmiona przez swoją na-
stępczynię, tragiczniejszą w skut-
kach II wojnę światową. Pomimo to,
jej wpływ na cały porządek świata,
jak i kulturę oraz sztukę jest ogrom-
ny. W kinie to właśnie ona jest pun-
ktem wyjścia dla gatunku jakim jest
film wojenny. Wielka Wojna to
pierwszy konflikt zbrojny, który
ekranizowano w czasie rzeczywis-
tym. Początkowo, jeszcze podczas
trwania wojny, tworzono patriotycz-
ne filmy propagandowe. Ich celem
było nie tylko podniesienie żołnie-
rzy na duchu, ale również próba uza-
sadnienia krwawych i brutalnych
działań wojennych. W 1918 roku
Charlie Chaplin wyreżyserował nie-
my film – „Charlie żołnierzem”,
którego produkcja na dobre rozpo-

częła erę filmów wojennych. Obok
dramatu wojennego pojawił się rów-
nież termin „film antywojenny”.
Przeznaczeniem tego rodzaju kina
było i jest ukazywanie bestialstwa,
barbarzyństwa oraz bezsensu wojny.

Wiele obrazów poruszających te-
mat Wielkiej Wojny to dzisiaj kla-
syki kina. Jednym z nich jest dzieło
Stanleya Kubricka, „Ścieżki
chwały”. Raz jeszcze reżyser wy-
znaczył i odnowił konwencję, w
której tworzony może być gatunek,
jakim jest film wojenny.

Produkcja z 1957 roku opowiada
przede wszystkim o niesprawiedli-
wości wojny, nieludzkim rozkazie,
który musi wydać pułkownik armii
francuskiej oraz jego tragicznych

konsekwencjach. Kubrick pokazuje
paradoks dowódcy – jego uprag-
nioną i ważną pozycję oraz moralne
wahania nad posłaniem żołnierzy na
pewną śmierć, mimo że jest to
część obowiązków, jakich się od
niego żąda. Jako kozły ofiarne wy-
branych zostaje trzech żołnierzy,

których postanawia bronić tylko
jedna osoba – pułkownik Dax. W
filmie Kubricka armia zostaje uka-
zana negatywnie, a jej dowództwo
jako osobnicy okrutni, którym za-
leży jedynie na jak najszybszym
znalezieniu winnego i zamieceniu
sprawy pod dywan. Intrygujący jest
kontrast pomiędzy bezwzględnością
niesprawiedliwego sądu polowego,
a bezsilnością sądzonych, którzy z
góry znajdują się na przegranej po-
zycji. „Ścieżki chwały” odebrane
zostały negatywnie ze względu na
swój antywojenny i obraźliwy wo-
bec francuskiej armii wydźwięk. Z
tej przyczyny we Francji można go
było zobaczyć dopiero w 1975
roku.

Podobne podejście do kwestiono-
wania działań wojennych zaprezen-
tował Peter Weir w „Gallipoli”.
Film już z samego tytułu jest intere-
sujący, bo sugeruje, że nie będzie
dotyczył działań na froncie zachod-
nim. To szczególnie wyjątkowe zja-
wisko pośród setek filmów wojen-
nych. Mel Gibson i Mark Lee
tworzą na ekranie parę przyjaciół,
których losy przypadkowo łączą się
ze sobą – australijscy żołnierze za-
ciągają się do armii i wspólnie wy-
ruszają na wojnę do Europy. Pomi-
jając kwestię przyjaźni, to bezsen-
sowność rozkazów oraz zuchwałość
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dowództwa są głównym tematem
rozważań Weira. Reżyser skupia się
również na kwestii przypadkowości
– na tym, jak łut szczęścia może za-
decydować o życiu i śmierci
człowieka.

Erich Maria Remarque pisząc
„Na Zachodzie bez zmian” stwo-
rzył wyjątkowy manifest antywo-
jenny. Najnowsza ekranizacja tej
powieści jest tegorocznym niemiec-
kim kandydatem do Oscara, i
słusznie. To opowieść o chłopa-
kach, których życie kończy się
wraz z pójściem na front,
dosłownie, jak i w przenośni, bo
chodzi również o życie jakie znali
wcześniej. Wraz z jego stratą, tracą
również młodość, nadzieje i marze-
nia. To pokolenie zostaje ograbione
ze wszystkiego. Zostają jedynie z
widokiem umierających przyjaciół,
będących ostatnią ostoją normal-
ności w tych nienormalnych warun-
kach. Przyjaźń, to jedyny element
dodający odrobinę ciepła do tej bar-
dzo zimnej opowieści, nawet wieść
o końcu wojny nie przynosi uprag-
nionej radości. Co charakterystycz-
ne dla filmu, na ekranie widać
wszystkie obrzydliwości wyni-
kające z brutalności walk. Mało w
„Na Zachodzie bez zmian” patosu i
doniosłości wojny, to nie jest opo-
wieść o bohaterstwie, które zosta-
nie nagrodzone. Słowa nauczyciela
z pierwszych scen filmu, nama-
wiającego do oddania się w służbę
ojczyźnie nie przetrwały próby cza-
su. Żołnierze szybko skonfrontowa-
li swoje wyobrażenia o wojnie z jej
faktycznymi realiami. Zamiast ład-
nej opowieści o honorze i poświę-
ceniu, serwuje się widzom błoto
pomieszane z krwią.

W filmach wojennych wszech-
obecny jest motyw bezwzględnego
dowództwa, gotowego poświęcić
swoich ludzi za wszelką cenę. Poja-
wia się on w różnych formach, ale
tak naprawdę nigdy nie zanika.
Żołnierze są marionetkami w rę-
kach swoich przełożonych i wraz z
ich rozkazami poświęcają życie.
Często jest to śmierć bezcelowa,
nieprzynosząca dla ojczyzny i woj-
ska żadnych korzyści. Twórcy poru-
szają również kwestię strachu przed
powrotem do normalności. Nastę-
puje całkowita zmiana znaczenia
słowa „normalne”. Dla żołnierzy
powszedniością stają się okopy i
nieustające poczucie lęku, a nie
bezpieczny dom. Produkcje poru-
szające temat I wojny światowej
skupiają się również na zmianach w
ludzkiej psychice. Zwłaszcza na
tym, jaki wpływ ma na nią zerwanie
z obowiązującymi zasadami moral-
nymi oraz postawienie ludzi przed
koniecznością zabijania, jak i
oglądania bezustannej śmierci. Z
tego wszystkiego wyłania się obraz
wojny, będący równocześnie obra-
zem piekła.

Paulina JUZAK

Kubrick pokazuje paradoks dowódcy – jego
upragnioną i ważną pozycję oraz moralne wa-
hania nad posłaniem żołnierzy na pewną

śmierć, mimo że jest to część obowiązków, jakich się od nie-
go żąda. Jako kozły ofiarne wybranych zostaje trzech
żołnierzy, których postanawia bronić tylko jedna osoba –
pułkownik Dax.

Rozbrzmiewają głosy zachwytu nad filmem„Na zachodzie bez zmian"

Tematyka I wojny światowej od wielu lat inspiruje twórców filmów wojennych

Filmowe brzemię Wielkiej Wojny
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Uzdolniona prawniczka i
niezwyciężona superbo-

haterka w jednym. Po-
tężna, zielona i szalenie

skuteczna. Jedna z najsil-
niejszych i najbardziej

wyemancypowanych ko-
miksowych bohaterek
Marvela doczekała się

własnego serialu. to
mogła być udana pro-

dukcja reprezentująca
niebanalną i niezależną

kobiecą heroinę. Nieste-
ty,„Mecenas she-Hulk”

to nie tylko jeden z
najsłabszych i najbar-

dziej krindżowych seriali
Marvela, ale i wzorcowy
przykład wypaczonego,
płytkiego i opartego na

stereotypach feminizmu.

Na długiej liście moich su-
biektywnych zażaleń i pre-
tensji do twórców „Mece-

nas She-Hulk” króluje pozorna
emancypacja, którą reżyserka Jessica
Gao obdarowała główną bohaterkę.
Jennifer Walters, nabywając super-
moce poprzez krew swojego kuzyna
Hulka, zamienia się z szarej myszki
w zieloną i pewną siebie boginię.
Transformacja w She-Hulk (najmniej
kreatywna ksywa dla superbohaterki)
jest dla Jen jak zastrzyk adrealiny,
wygrana w totolotka i awans od wy-
magającego szefa razem wzięte. Bo-
haterka zyskuje niekontrolowaną
dawkę pewności siebie, arogancji i
siły, a jej supermocą staje się burze-
nie ścian oraz umiejętność ciskania
ciężkimi przedmiotami w ludzi.

Na sławie i krzepie She-Hulk, o
dziwo, traci najbardziej sama Jenni-
fer. Z odnoszącej zawodowe sukce-
sy adwokatki staje się rozchwyty-
waną celebrytką, której bujna fryzu-
ra przysłania horyzonty i dawną
skromność. Uczynienie z niej silnej
heroski czyni z Jen białą tablicę –
nikt już nie pamięta o jej osiągnię-
ciach, na które przez lata pracowała
w prawniczym patriarchalnym
światku. Ekspozycja postaci wydaje
się niepełna i chaotyczna, a sylwet-
ka Jen pozbawiona psychologicznej
i charakterologicznej głębi. Wynika
to przede wszystkim z tego, że wi-
dzowie poznają bliżej Walters do-
piero po jej przemianie w She-Hulk,
gdy zielone alter ego kobiety zde-
terminuje cały jej byt. W kinie su-
perbohaterskim postacie z po-

dwójną tożsamością zasługują na
podwójną uwagę scenarzystów.
Niestety w tym przypadku ani Jen-
nifer, ani tym bardziej She-Hulk jej
nie otrzymały. Zamiast dwóch
pełnokrwistych kobiecych postaci,
otrzymujemy nieudany autoironicz-
ny pamflet na cały dotychczasowy
dorobek Marvela.

Co ciekawe, Jen narzeka na swoje
życie miłosne zarówno gdy jest
nudną, szarą urzędniczką, jak i se-
ksowną zieloną superbohaterką,
która dla mężczyzn staje się cyr-
kową atrakcją. Z każdym odcin-
kiem bohaterka uczy się być he-
roską, lecz nie wychodzi jej to naj-
lepiej. Mimo że Jen, w przeciwień-
stwie do Bruce’a Bannera boryka
się z dużo mniejszymi problemami
– od początku kontroluje swoje

przemiany i (pozornie) nie traci
przy tym swojej osobowości, musi
stawiać czoła seksistowskim uprze-
dzeniom w życiu prywatnym, jak i
zawodowym. Obejmuje stanowisko
kierowniczki wydziału prawa dla
spraw superludzi w prestiżowej
kancelarii w Nowym Jorku, tylko
dlatego, że jest jednocześnie praw-
niczką i superbohaterką. Jennifer
czując, że inni wykorzystują jej
nadludzkie moce, sama zaczyna
wykorzystywać przewagę bycia
She-Hulk, popadając przy tym w hi-
pokryzję.

Walters jako dwumetrowa ogrzy-
ca z włosami o absurdalnej objętoś-
ci czuje się niepokonana, chociaż
można powiedzieć, że przed wy-
padkiem, w wyniku którego stała
się „hulkiem” miała przecież
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wszystko, by czuć się spełniona i
niezwyciężona. Wymarzona praca
prawniczki, własne stylowe miesz-
kanie i wspierający przyjaciele –
czego chcieć więcej? Okazuje się,
że dopiero nowe atrybuty She-Hulk,
czyli zielona skóra, nadludzka fi-
zyczna krzepa i wysoki wzrost,
sprawiły, że Jen zaczęła czuć się
niezależna i wyemancypowana.
Szkoda, że jej dotychczasowe ko-
biece supermoce – spryt, inteligen-
cja i zaradność – popadły w niepa-
mięć, a twórcy „She-Hulk” upatrują
feministyczną myśl serialu w sile
jej muskułów, a nie umysłu.

Wiarygodność merytorycznych
umiejętności Walters podważają
sami scenarzyści serialu, sprowa-
dzając wątki z życia prawniczki do
kilkuminutowych gagów na sali
sądowej czy nierealistycznych i nie-
śmiesznych scen przesłuchań
świadków. Oczywiście, aby prze-
brnąć choćby przez pierwszy odci-
nek, należy być świadomym kome-
diowej konwencji produkcji. „She-
Hulk” nie jest ambitnym serialem
prawniczym. A szkoda, ponieważ w
głębi duszy liczyłam na superboha-
terską wersję „Prawa Agaty”, w
której Jennifer Walters za dnia, jak i
po zmroku drapieżnie walczy o
sprawiedliwość uciśnionych. Ta se-
ria już jednak istnieje i jest nią „Da-
redevil”, w którym szalenie
błyskotliwy prawnik Matt Murdock
prowadzi podwójne życie jako dia-
beł z Hell’s Kitchen. Wystąpienie
Daredevila w „She-Hulk” kończy
się upokorzeniem Walters, zarówno
jako prawniczki, jak i superbohater-
ki. Murdock nie tylko robi wrażenie
jako wysoko wykwalifikowany ad-
wokat, ale i świetnie wyszkolony
wojownik, za to – Jen z miejsca
okazuje się mniej kompetentna w
sądowej potyczce, jak i walce na
pięści.

W „She-Hulk” wybrzmiewa wy-
paczony feminizm, która sprowadza
świat do czerni i bieli, a mężczyzn
(najlepiej białych i uprzywilejowa-
nych) do roli mizoginów i ignoran-
tów. Męskie postacie drugoplanowe
w „She-Hulk” wołają o pomstę do
nieba – większość z nich jest scena-
riuszowo niedopracowana i kipi
genderowymi stereotypami oraz se-
ksizmem. Natomiast ci, którzy
wnoszą do produkcji ciekawe wątki
– Hulk, Abominacja czy Daredevil
zostają potraktowani po macoszemu
jako promocyjna przynęta dla po-
tencjalnych widzów serialu. Szkoda
nie tylko straconego potencjału,
utalentowanej Tatiany Maslanej
oraz Bogu ducha winnego Darede-
vila, którego pozbawiono charakte-
ru i sprowadzono do roli donżuana.
Tworzenie sylwetki She-Hulk i jej
atrybutów w kontrze do ciągłej
drwiny z toksycznej męskości nie
jest żadną supermocą, ani tym bar-
dziej próbą poprawy filmowej re-
prezentacji kobiet w kinie superbo-
haterskim. To zwyczajne utrwalanie
patriarchalnych stereotypów na te-
mat feminizmu i kobiecej emancy-
pacji.

Daria SIENKIEWICZ

Ani Jennifer Walters, ani jej superbohaterskie alter ego She Hulk nie należą do pełnokrwistych serialowych bohaterek

Dla twórców„She-Hulk” kobieca siła kryje się jedynie w zielonych bicepsach bohaterki

Lekcja z feminizmu Marvela
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„Co do zasady jestem
osobą bardzo ciałopozy-

tywną, ale na poziomie
osobistym jest to dużo

trudniejsze”– opowiada
we wstępie do filmu

„Głowa do góry”reżyser-
ka Hillary Bradfield. Pea-

ny wygłaszane na cześć
krótkometrażowej ani-

macji o młodej baletnicy
zmagającej się z cieles-
nym zaburzeniem dys-

morficznym zwróciły
uwagę na palący pro-

blem kinowej reprezen-
tacji osób o różnorod-

nych sylwetkach.

Wciągnij brzuch, głowa
do góry” – zaleca re-
zolutnej dziewczynce

z nadwagą nauczycielka. Dla kilku-
latki słowa instruktorki są wyjątko-
wo bolesne. Bohaterka spogląda w
lustro, w którym widzi obiekt lęków
– własne ciało. W kolejnych scenach
dzielna baletnica stacza widowi-
skową walkę z karmiącym się dys-
morfofobicznymi wyrzutami potwo-
rem. Ze spotkania z lustrem wycho-
dzi zwycięsko, a kolejne spojrzenie
w zwierciadło rysuje na jej twarzy
uśmiech. Słowem, triumf ciałopozy-
tywności. Hillary Bradfield w ra-
mach mikrometrażu nakreśliła pory-
wającą wizualnie filmową opowieść
o trudach samoakceptacji. Kilkumi-
nutowa animacja składająca się na
drugi sezon eksperymentalnej anto-
logii „Krótko mówiąc” odbiła się w

przestrzeni medialnej szerokim
echem. Przymiotnik „eksperymen-
talna” jest o tyle ironiczny, o ile po-
zytywna reprezentacja osób o różno-
rodnych sylwetkach w mediach ry-
sunkowych jest niestety ekscesem, a
nie standardem.

Finn z „Pory na przygodę!”, Dip-
per i Mabel z „Wodogrzmotów
Małych”, Hirek z „Harmidomu”,
Gumball i Darwin z „Niesamowite-
go świata Gumballa” – głowni bo-
haterowie najpopularniejszych kre-
skówek poprzedniej dekady są
wyjątkowo różnorodni pod wzglę-
dem charakterów, lecz nagannie
jednorodni na poziomie aparycji.
Można stwierdzić, że animatorzy

faworyzują postaci smukłe, lecz
zrzucanie odpowiedzialności za
brak reprezentacji na karb charakte-
rystycznego dla danego artysty sty-
lu rysowania jest co najmniej krót-
kowzroczne. Postaci o różnorod-
nych sylwetkach pojawiają się w
serialach animowanych nieustannie,
lecz zazwyczaj rozstawiane są na
drugim planie, a sposób ich prezen-

tacji jest często problematyczny w
dwójnasób.

Bohaterowie z nadwagą poja-
wiają się na ekranach, lecz włącza-
nie ich do historii odbywa się na to-
kenistycznych warunkach. Smukły
protagonista musi posiadać pulch-
nego kompana, z którym nietrudno
sympatyzować, lecz jego niższość
dostrzegalna jest gołym okiem. Bra-
kuje im pewności siebie (Gunther w
„Kick Strach się bać”), waleczności
(Toby w „Łowcach Trolli”) i inteli-
gencji (Patryk w „SpongeBobie
Kanciastoportym”) – postaci toke-
nowe nigdy nie dorównują główne-
mu bohaterowi. Wspomniany towa-
rzysz gąbczastego kuchcika jest
prominentnym przykładem podłej
kliszy „otyłego idioty”, którego ko-
miczny potencjał został zakotwi-
czony w równym stopniu w trzpio-
towatości, jak i w ciele. Kresków-
kowe osobistości pokroju Richarda
Watersona z „Niesamowitego świa-
ta Gumballa” niejednokrotnie sta-
nowią comic relief, a ich nadwaga
obiekt żartu.

Świat animacji wydaje się jeszcze
bardziej przykry dla dziewczynek,
wszak niewiele bohaterek o nie-
idealnych ciałach opuszcza stół
kreślarski. W serialach rysunko-
wych kobietom nie wypada być nie-
szczupłymi, a wszelkie odstępstwo
od kanonu odbiera im kobiecość.
Uosobieniem owego przekonania
jest Królewna Mięśni. Epizodyczna
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postać z „Pory na Przygodę!” jest
znacząco wyższa od pozostałych
bohaterów oraz posiada musku-
larną, niemal kulturystyczną sylwet-
kę, toteż, celem żartu, głosu użyczył
jej mężczyzna.

Immanentną cechą mediów ry-
sunkowych jest ich niebywała pla-
styczność, dlatego mogą służyć za
doskonałe narzędzie do prezentacji
cielesnej różnorodności. Celem
ciałopozytywności jest skupienie
się na własnym ciele i jego możli-
wościach oraz dbanie o nie. Istotą
psychicznego dobrostanu jest rado-
ść z życia, tą z kolei najłatwiej czer-
pać w środowisku nie stygmaty-
zującym, a empatyzującym. Repre-
zentacja ma służyć odbiorcom, któ-
rzy utożsamiając się z bohaterami
tekstów kultury, otrzymują szansę
przyjrzenia się własnemu życiu z
innej perspektywy. Demonizacja i
infantylizacja postaci o różnorod-
nych sylwetkach w mediach nie
służy niczemu ponad szerzenie nie-
pewności, która druzgocze poczucie
sprawczości i odbiera siłę do
działania.

Liczba potknięć branży nie powin-
na przysłaniać jej sukcesów, a tych
w ostatnim czasie przybywa. Po-
pkulturowym fenomenem stał się
film „Nasze magiczne Encanto”, w
którym ciałoróżnorodność gra
pierwsze skrzypce. Członkowie ro-
dziny Madrigal różnią się od siebie
odcieniem skóry, rodzajem włosów
i, co najciekawsze, sylwetką. Serca
widzów skradła Luisa, której budo-
wa ciała znacząco odbiega od utrwa-
lanego przez disnejowskie księżnicz-
ki kanonu. W przeciwieństwie do
Królewny Mięśni, rosła i silna
dziewczyna nie jest obiektem drwin,
a jej aparycja jest znormalizowana.

Szlaki dla twórców promujących
różnorodność w animacji telewizyj-
nej przecierała Rebbeca Sugar w
przełomowym serialu „Steven Uni-
verse”. Głównymi osobami bohater-
skimi są tytułowy Steven – gruby
chłopak z ciemnymi kręconymi
włosami – oraz pozaziemskie przy-
byszki: szczupła Perła, wysoka i po-
siadająca szerokie biodra Granat
oraz krągła i niska Ametyst. Każda
z postaci prezentuje inny typ syl-
wetki, co w mikroświecie Beach
City jest na porządku dziennym.
Obrończynie Ziemi różnią się od
siebie, ale są sobie równe – budowa
ciała nie predestynuje ich roli w fa-
bularnym porządku. Heroiny serialu
„Stevena Universe” są postaciami z
krwi i kości, a nie tokenami.

Filmowcy zaczynają dostrzegać
palącą potrzebę reprezentacji cieles-
nej różnorodności, co znajduje
przełożenie w kolejnych produk-
cjach, w których pierwsze skrzypce
grają postaci o rozmaitej aparycji.
Grubi, szczupli, wysocy, niscy – na-
sze ciała są różne, dlaczego animacja
miałaby zakłamywać rzeczywistość?

Remigiusz RÓŻAŃSKI

Postaci o różnorodnych sylwetkach pojawiają
się w serialach animowanych nieustannie, lecz
zazwyczaj rozstawiane są na drugim planie, a

sposób ich prezentacji jest często problematyczny w dwój-
nasób.

Osoby o różnorodnej budowie ciała coraz częściej znajdują swoją reprezentację w mediach rysunkowych

Heroiny współczesnej animacji są dzielne, waleczne i prezentują różne typy sylwetki

Nasze ciała w bajkowej odsłonie
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Ryan Murphy nie zwalnia tempa.
Po ogromnym sukcesie serialowej
produkcji„Dahmer – Potwór: Histo-
ria Jeffreya Dahmera” reżyser po-
wraca z nowym mrożącym krew w
żyłach serialem. Raz jeszcze, twór-
ca postanowił zainspirować się his-
torią, która wydarzyła się napraw-
dę. Czy opowieść o domu przy ���
Boulevard w Westfield można zali-
czyć do udanych projektów Mur-
phy’ego?

Pierwszy akt „Obserwatora”
przywodzi na myśl setki
dobrze znanych horrorów i

thrillerów – państwo Brannock wraz
z dziećmi przeprowadzają się do no-
wego domu na spokojnych subur-
biach. Rodzina jest zmęczona
zgiełkiem miasta, a przede wszyst-
kim pragnie uciec od niebezpie-
czeństw czyhających na nich na
każdym kroku w Nowym Jorku. Za-
chwyceni przedmieściami oraz pięk-
nym, starym domem, postanawiają
zainwestować w niego dużą sumę,
pomimo nienajlepszej sytuacji fi-
nansowej. Początkowo, jak to w ta-
kich historiach bywa, zmiana miejs-
ca zamieszkania wydaje się świet-
nym pomysłem. Jednak niedługo po
przeprowadzce, Brannockowie
otrzymują list od tajemniczego Ob-
serwatora i w jednym momencie
dom marzeń zmienia się dla nich w
miejsce z największych koszmarów.

Trupy w szafie
Twórcy serialu starają się wy-

wołać w oglądającym niepokój oraz
niepewność. I trzeba przyznać, że
po części się im to udaje, głównie za
sprawą dziwnych sąsiadów, którzy
na każdym kroku wtrącają się w to,
jak nowo przybyła rodzina zarządza
swoją posiadłością. Są nachalni i
nieprzyjemni – na pierwszy rzut oka
widać, że nie podoba im się to, że w

domu, który znają od lat mogą zajść
jakiekolwiek zmiany. Narasta kon-
flikt na linii „nowi – starzy”, co
sprawia, że sąsiedzi stają się
głównymi podejrzanymi w sprawie
niepokojących listów. Okazuje się,
że ludzie mieszkający blisko nowej
rodziny, skrywają wiele sekretów.
Wszystkich ich łączy osobliwe za-
miłowanie do domów i dawnych po-
rządków. Poza tym, złowieszczy kli-
mat serialu budowany jest również
na specyficznej atmosferze pa-
nującej w domu. Ponad stuletni bu-

dynek oprócz tego, że jest piękny,
budzi grozę. Nie zapewnia uprag-
nionego poczucia bezpieczeństwa, a
wręcz przeciwnie – staje się kością
niezgody między małżonkami.

Jedną z największych zalet pro-
dukcji jest ukazanie dynamicznej i
trudnej relacji rodzinnej – sypiący
się związek, problemy wychowaw-
cze oraz nieokrzesana córka przeis-
taczająca się w nastolatkę. Naomi
Watts i Bobby Cannavele, którzy
wcielają się w małżeństwo Bran-
nock, tworzą kreacje aktorskie na

najwyższym poziomie. Cannavele
grający ojca i męża, nadaje swojej
postaci głębi i przedstawia ją w nie-
jednoznaczny dla widza sposób. Po-
wołuje do życia mężczyznę, który z
całych sił stara się chronić swoją ro-
dzinę przed złem. Niestety, popada
przy tym w obsesję, czym zraża do
siebie coraz więcej osób. Oprócz
tego, Bobby wzbudza bardzo ambi-
walentne uczucia, jeśli weźmie się
pod uwagę specyficzny sposób uka-
zania wątku ojcowskiego tempero-
wania młodocianej córki.

Ichoć ostatnie mistrzostwo Pol-
ski gracze z Bełchatowa zdobyli
w 2018 roku, to przez lata

zdążyli zapisać się w historii polskiej
siatkówki złotymi zgłoskami. W
ostatnich 17 sezonach bełchatowianie
stawali na podium MP aż trzynasto-
krotnie! Jednak już ostatnie lata nie
były zbyt obfite w sukcesy, a trwający

sezon pachnie już prawdziwą degren-
goladą.

Ligowe załamanie
Jak PGE Skra weszła w sezon?

Cóż, uczucia były mieszane. Niby w
pierwszej kolejce przytrafiła się po-
rażka z mocnym Aluronem CMC
Wartą Zawiercie, ale potem udało się
pokonać ekipy z Bielska-Białej,
Nysy i Gdańska. Super? No oczywiś-

cie, że super. W dodatku w Pucharze
CEV udało się bez większych pro-
blemów odprawić Dynamo Apeldo-
orn. Tylko że… tu kończą się dobre
wiadomości.

Kolejne mecze bełchatowian trud-
no nazywać dobrymi. I delikatniej
ująć się tego nie da. O ile porażkę z
silną Asseco Resovią dało się jeszcze
usprawiedliwić, podobnie jak w
przypadku otwierającego sezon star-
cia z Zawierciem, o tyle kolejne wy-
niki, przedłużające serię porażek
były dla tak wielkiego klubu jak
PGE Skra Bełchatów uwłaczające.

Bardzo zaboleć musiały dwie
gładkie porażki 0:3 we własnej hali –
najpierw ze zmagającym się ze spo-
rymi problemami Projektem Warsza-
wa, później ze Ślepskiem Malow Su-
wałki, który nigdy wcześniej w
Bełchatowie nie wygrał. Najbardziej
szokująca była jednak przegrana z

Barkomem Każany Lwów – jednym
z najsłabszych zespołów w stawce,
który przegrał wszystkie poprzednie
mecze w siatkarskiej PlusLidze.

Gdzie się podziało dobre przyjęcie?
Co w Bełchatowie działa? Wydaje

się, że można wyróżnić w tym mo-
mencie tylko dwa jasne punkty –
Mateusza Bieńka i Aleksandara Ata-
nasijevicia. Ten pierwszy znajduje
się w czołówce najlepiej blokujących
PlusLigi, ten drugi zaś walczy o mia-
no najlepszego atakującego. Problem
w tym, że to… tyle. Szwankuje
zwłaszcza przyjęcie, gdzie najlepszy
w tej statystyce Włoch, Filippo Lan-
za plasuje się dopiero w trzeciej
dziesiątce całej ligi, mając je na po-
ziomie niecałych 43%. Dalej, w
czwartej dziesiątce znajdziemy libe-
ro, Kacpra Piechockiego, a dopiero
w piątej dziesiątce Czecha, Lukasa

Vasinę – przyjmującego, z którym w
Bełchatowie wiązano ogromne na-
dzieje. Nadzieje, których jak do tej
pory nie spełnia, choć nie sposób nie
dostrzec u niego przebłysków dobrej
formy.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę
do Piechockiego, bo właśnie libero
Skry budzi wśród kibiców tego klu-
bu największe emocje. I kontrowers-
je. Kacper Piechocki jest bowiem sy-
nem prezesa klubu, Konrada Pie-
chockiego. Fani zespołu Bełchatowa
publicznie zarzucają mu, że wystę-
puje w tak renomowanym klubie
jako podstawowy libero wyłącznie
ze względu na koneksje rodzinne.

Bardzo przeciętna postawa 27-lat-
ka w tym sezonie jeszcze bardziej
potęguje takie głosy. Wśród kibiców
bardzo popularny stał się także żart,
jakoby prezes Piechocki przy wybo-
rze nowego trenera dla Skry kiero-

Największą zaletą serialu jest jego pierwszorzędna obsada

Czy to upadek legendy z Bełchatowa?

Ale to już było?
„Obserwator” teoretycznie zawie-

ra w sobie wszystkie składniki, któ-
re zapowiadają świetną produkcję.
Ma fantastyczną obsadę, intry-
gującą historię, twórców znanych z
tego, że potrafią stworzyć dobrą
opowieść. Coś jednak nie wyszło,
ponieważ serial w ostatecznym roz-
rachunku okazuje się nudny i niepo-
rywający. Elementy suspensu poja-
wiają się, ale wcale nie w takiej
częstotliwości, jakiej widz mógłby
się od tego typu produkcji spodzie-
wać. Inna problematyczną kwestią
jest to, że „Obserwatora” trudno do
konkretnego gatunku filmowego za-
kwalifikować. Twórca balansuje na
krawędzi, mieszając elementy hor-
roru czy kryminału. Ostatecznie z
serialu Murphy’ego powstaje jeden
wielki gatunkowy miszmasz, co z
pewnością nie wychodzi serialowi
na dobre.

„Obserwator” okazuje się po pro-
stu przeciętniakiem – niczym złym,
ale też niczym naprawdę dobrym. A
potencjał był! W produkcji nie ma
nic nowatorskiego, co wprowa-
dziłoby choć trochę świeżości do
seriali z gatunku true crime. Odno-
szę wrażenie, że Ryan Murphy i Ian
Brennan nie do końca radzą sobie z
poprowadzeniem tej historii w inte-
resujący i wciągający dla widza
sposób. Wygląda na to, że historia
Jeffrey Dahmera całkowicie przy-
ćmiewa „Obserwatora” z 657 Bou-
levard prawie pod każdym wzglę-
dem. Murphy jest znany z tego, że
choć tworzy bardzo dużo i narzuca
sobie szybkie tempo pracy, nie
każdy jego filmowy projekt jest
udany. Raz na jakiś czas trafi się pe-
rełka – ale „Obserwator” nią zdecy-
dowanie nie jest.

Paulina JUZAK

Obsesyjny prześladowca

Giganci polskiej siatkówki mają tendencję do niespo-
dziewanego upadania. swoje kryzysy na przestrzeni
ostatnich lat przeżywały już Asseco Resovia Rzeszów

czy Jastrzębski Węgiel. Zwłaszcza ta druga ekipa
przeżywa w ostatnich miesiącach prawdziwy rene-
sans formy. Pierwszy raz od wielu lat w bardzo po-

ważny dołek wpadł jednak zespół, który nieodzownie
kojarzy się z sukcesami polskiej klubowej siatkówki –

PGE skra Bełchatów.
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wał się tym, czy ten zgodzi się na
występy jego syna w podstawowym
składzie i nie będzie szukał innego
libero. A skoro już o trenerze
mowa…

Falstart Banksa
Niezbyt dobrze do zespołu wpro-

wadził się nowy szkoleniowiec, Joel
Banks, którego kandydatura od po-
czątku budziła mieszane uczucia. Po
kwietniowym zwolnieniu Slobodana
Kovaca, klub do końca sezonu pro-
wadził jego dotychczasowy asystent,
Radosław Kolanko. Działacze dość
długo szukali człowieka, który miał
zaprowadzić w Bełchatowie nowe
porządki.

Po fiasku negocjacji z Andreą
Anastasim, spodziewano się szansy
dla któregoś z polskich szkoleniow-
ców. Sporo mówiło się o Michale
Bąkiewiczu, który rozstał się z młod-
zieżową reprezentacją Polski. Osta-
tecznie jednak wybór padł na Ban-
ksa, a Bąkiewicz został jego asysten-
tem. Banksa, który jeszcze nigdy nie

miał okazji pracować w tak silnej li-
dze. Szkolił się w Holandii, dwukrot-
nie zdobył mistrzostwo Belgii z No-
liko Maaseik – a w 2019 roku został
selekcjonerem reprezentacji Finlan-

dii. Ale w Bełchatowie oczekiwano
raczej efektu „wow”, a nie dość ano-
nimowego rzemieślnika-wizjonera.

Teraz wydaje się, że wybór ten
faktycznie był chybiony. Wielkie wy-

zwanie, o którym mówił Brytyjczyk
obejmując posadę w Skrze zdaje się
go przerastać. Pozycja Banksa już te-
raz nie jest zbyt pewna, a w kulua-
rach mówi się, że Michał Bąkiewicz

może już powoli szykować się do
przejęcia sterów w Bełchatowie.

Co dalej?
Sporo mówi się o tym, że Skra

stała się zespołem po prostu starym.
Wszyscy zawodnicy, którzy stanowią
trzon zespołu (poza Mateuszem Bień-
kiem) to gracze po trzydziestce – Ka-
rol Kłos, Grzegorz Łomacz, Aleksan-
dar Atanasijević, Filippo Lanza, Dick
Kooy. Czyżby bełchatowskie wilki
były zbyt syte? Problem ten zaczęli
dostrzegać działacze, stąd też transfer
23-letniego Lukasa Vesiny. Problem
w tym, że chyba zdiagnozowano go
nieco zbyt późno.

Najbliższa przyszłość nie rysuje się
dla Skry w jasnych barwach. O suk-
ces w tym sezonie będzie już piekiel-
nie trudno. Pytanie brzmi jednak, czy
władze klubu wyciągną odpowiednie
wnioski i w najbliższych latach będą
w stanie postawić na nogi giganta
polskiej siatkówki? Odpowiedź przy-
nieść nam może jedynie czas.

Kacper BAGROWSKI
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Miłość”. Bo popisały nam się obie
strony.

Zacznijmy od tej mniej oczywis-
tej, czyli trenera, Piotra Stokowca.
Szkoleniowca, który na polskiej ka-
ruzeli trenerskiej jest od lat. Wyda-
wałoby się człowieka dystyngowa-
nego, spokojnego, ułożonego. Jed-
nak w każdym z nas są te znane z
memów dwa wilki. Stokowiec
stwierdził bowiem, że kibice to w
zasadzie nie powinni krytykować
jego i zespołu, bo gdyby nie oni to
ultrasi – tu cytat – „musieliby za-
pierdzielać do Niepołomic na me-
cze”.

Jedną wypowiedzią zdenerwował
absolutnie wszystkich zaintereso-
wanych tą sprawą – kibiców,
działaczy, no i całe Niepołomice.
Warto zauważyć, że w momencie
wypowiadania tych słów Puszcza
Niepołomice była liderem Fortuna 1
Ligi i na boisku prezentowała się
znacznie lepiej, niż lubinianie. No
ale tak – warto było obrazić prowin-
cje polskiej piłki (pracując w takiej
metropolii, jak Lubin), byle tylko
uratować swoją skórę. Spoiler – nie
udało się, Stokowiec został zwol-
niony.

Ale wróćmy do „płota”, bo poza
anomalią spowodowaną wypowie-
dziami trenera, znalazło się tam też
miejsce dla bardziej klasycznych
„przypłotowych” wydarzeń. Fani
Zagłębia trafnie zdiagnozowali pro-
blemy trapiące ich klub, wytykając
zbyt małą liczbę podań progresyw-
nych w trzeciej tercji i złe ustawie-
nie krycia przy stałych fragmentach
gry. Nie no, oczywiście, że tak nie
było.

Było za to mnóstwo wyrazów po-
wszechnie uznawanych za wulgar-
ne, pytań „ile można?”, apeli o jaz-
dę na czterech literach i większe za-

angażowanie. Oczywiście, wszyst-
ko okraszone piękną polszczyzną.
Czyli taka „przypłotowa” klasyka.

Płot jako rozwiązanie
wszystkich problemów

I tak się kręci to piłkarskie życie
w momentach, w których nie idzie.

Oczywiście, co bardziej radykalni
ultrasi potrafią płot przełamać (Poz-
nań), udać się do szatni na nieco
bliższą rozmowę wychowawczą
(Gdańsk), czy też strzelić w łeb
piłkarzowi w klubowym autokarze
(Warszawa). Żeby była jasność – ta-
kie rzeczy nie miały, nie mają i nig-

Płot jaki jest, każdy wi-
dzi. Czasem plastikowy.
Czasem z metalu. Co od-
ważniejsi (lub ci, którzy

mają zdecydowanie za
dużo wolnego czasu) de-

cydują się na żywopłot.
Ale jest jeszcze jeden ro-

dzaj płotu. Zupełnie inny.
Magiczny. Przyciągający.

to płot na stadionie
piłkarskim, który samym

swoim jestestwem pro-
wokuje do przeprowa-

dzania wysoce efektyw-
nych rozmów wychowaw-

czych.

Każdy prawdziwy, szanujący
się Polak powinien w życiu
obejrzeć dwa filmy. Po

pierwsze „Znachora”, bo to oscaro-
we arcydzieło, a po drugie „Samych
Swoich”, bo to wstyd nie znać kulto-
wych cytatów z „Karguli i Pawla-
ków”. Zwłaszcza jeden z nich – „po-
dejdź no do płota” przytulili do swo-
ich serduszek najbardziej zagorzali
piłkarscy kibice, dla których właśnie
miejsce pod płotem stało się naj-
ważniejszym punktem rozmów z ze-
społem, wygłaszania przemów mo-
tywacyjnych i generalnie miejscem
spotkań towarzyskich. Tylko nikt
tam nie pije kawusi. Nawet smacz-
nej.

Hultaju, co ci zrobiły Niepołomice?
Najsłynniejsze ostatnimi czasy

spotkanie pod płotem odbyło się w
Lubinie, gdzie fani Zagłębia poiry-
towani fatalnymi wynikami swoje-
go ukochanego klubu zaprosili na
rozmowę wychowawczą trenera i
piłkarzy. I wydarzyło się tam wię-
cej, niż w ostatnim sezonie „M jak

Czy wychowawcza rozmowa pod płotem po-
maga? Cóż, czasem tak. Oczywiście nikt nie
twierdzi, że jest to czynnik determinujący po-

prawę gry, ale czasem ta zbieżność zdarzeń jest zaskakująca.

dy nie będą miały społecznej akcep-
tacji i nie powinny się wydarzyć.
Ale nie możemy przechodzić obok
nich obojętnie i udawać, że nic się
nie działo.

Ze wszystkich tych zachowań to
właśnie rozmowy pod płotem są
teoretycznie najmniej szkodliwe.
Występują też najczęściej, bo takie
obrazki na polskich boiskach
oglądamy przecież kilkanaście razy
w sezonie. I nie jest ważne to, czy
to ekstraklasa, czy III liga. Rozmo-
wy pod płotem stały się wydarze-
niem wmurowanym wręcz w obraz
polskiej piłki. Co ciekawe, ich treść
zazwyczaj jest bliźniaczo podobna
– niezależnie czy to Rzeszów,
Wrocław czy Świnoujście. Że trze-
ba walczyć, że się starać, że co to
ma być za postawa. A, no i jeszcze
„wkłady do koszulek” nierzadko
muszą oddawać sfrustrowanym fa-
nom koszulki.

Czy wychowawcza rozmowa pod
płotem pomaga? Cóż, czasem tak.
Oczywiście nikt nie twierdzi, że jest
to czynnik determinujący poprawę
gry, ale czasem ta zbieżność zda-
rzeń jest zaskakująca. Dlaczego
więc nie pójść dalej? Dlaczego nikt
nie zaprasza pod płot żużlowców,
nie każe im oddać kasku, kevlaru i
przeprosić mechanika? A najlepiej
jeszcze matkę? Może warto zaim-
plementować rozmowy wychowaw-
cze pod płotem do innych gałęzi
życia? Budowlaniec krzywo muruje
ci chatę? Niech odda szpachle!
Sprzedawca zbyt wolno wkłada
mąkę na półki? Krzyknij mu, że ma
jeździć na czterech literach i starać
się bardziej! Sąsiad denerwuje cię
swoim zachowaniem? Niech „po-
dejdzie no do płota”! Oh wait. Prze-
cież to już było…

Kacper BAGROWSKI

traktat o staniu pod płotem

Skra Bełchatów dziewięć razy sięgała po mistrzostwo polski

Płoty stały się kultowymi miejscami na stadionach
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sportowe emocje w let-
nich dyscyplinach powoli

dobiegają końca. Przed
kibicami jeszcze tylko

długo wyczekiwany mun-
dial w Katarze. stopnio-

wo do gry wkraczają
przedstawiciele konku-

rencji zimowych. Rozpo-
częcie rywalizacji w sezo-

nie 2022/2023 mają już
za sobą skoczkowie nar-
ciarscy i narciarze alpej-

scy. Nie jest to dla nich,
niestety wymarzony po-

czątek, ponieważ warun-
ki atmosferyczne nie

ułatwiają rywalizacji.

Zimowe zmagania nie-
odłącznie kojarzą się
wszystkim z pięknym,

białym i ośnieżonym krajobrazem.
Jednak nie wiadomo czy w tym roku
pogoda pozwoli na oglądanie takich
obrazków. Niestety, już na starcie
sezonu pojawiły się ogromne pro-
blemy z brakiem śniegu i niskiej
temperatury. W niektórych dyscypli-
nach organizatorzy są w stanie sobie
z tym poradzić i nieco „przechyt-
rzyć” aurę, natomiast w pozostałych
sportach bez kilkunastu centymet-
rów śniegu nie ma mowy o rozpo-
częciu rywalizacji.

Skoki narciarskie
Wcześniej niż zwykle, bo już w

pierwszy weekend listopada zmaga-
nia w Pucharze Świata rozpoczęli
skoczkowie. W Wiśle w obu kon-
kursach na najwyższym stopniu po-
dium stawał Dawid Kubacki. Dzię-
ki tym zwycięstwom Polak pewnie
prowadzi w klasyfikacji generalnej.
Kubacki utrzymał bardzo dobrą for-
mę, którą prezentował podczas let-
niego Grand Prix.

Pod wodzą nowego trenera z
dobrej strony pokazali się także po-
zostali zawodnicy. Piotr Żyła dwu-
krotnie zajmował miejsce w pierw-
szej dziesiątce. W sobotnim konkur-
sie był piąty, a w niedzielę ósmy.
Natomiast Kamil Stoch pierwszego
dnia zawodów zakończył rywaliza-
cję na dziesiątej pozycji. Niestety,
dzień później nie przeszedł nawet
kwalifikacji, ponieważ został zdys-
kwalifikowany za zbyt obszerny
kombinezon. Nie najgorzej zapre-
zentował się także Paweł Wąsek,
który zarówno w sobotę, jaki i nie-
dzielę awansował do drugiej serii

konkursowej – zajmując odpowied-
nio 15. i 22. lokatę.

Rywale Polaków latem nie
próżnowali i w pierwszych dwóch
konkursach PŚ udowodnili, że „ta-
nio skóry nie sprzedadzą” i w trak-
cie sezonu będą walczyć. Z bardzo
dobrej strony zaprezentowali się
Austriacy, którzy na czele ze Stefa-
nem Kraftem meldowali się w
pierwszej dziesiątce zawodów.
Formą błysnęli także Norwegowie.
W sobotę na drugim stopniu po-
dium stanął Halvor Egner Grane-
rud, a w niedzielę trzecie miejsce
zajął Marius Lindvik. Nie można
zapominać o Słoweńcach, którzy
niezależnie od obecnej formy za-
wsze są groźni. O swojej nacji
ostatniego dnia zawodów przypo-
mniał Anze Lanisek, zajmując dru-
gie miejsce.

Jednak zawody w Polsce to do-
piero początek rozkręcającego się
PŚ. Ten ruszył w sposób nietypowy,

ponieważ konkursy rozegrano w
formie hybrydowej. Połączono bo-
wiem lodowe tory z igielitem.
Światowa Federacja Narciarska
pierwszy raz w swojej historii do-
puściła do takiej formy zawodów.
Prawdopodobnie ma ona nie tylko
zwiększyć atrakcyjność rywalizacji,
ale również być odpowiedzią na
zmieniający się klimat. Śnieżne i
klasyczne zawody zobaczymy więc
dopiero w Ruce.

Narciarstwo alpejskie
Pogoda nie sprzyja również nar-

ciarzom alpejskim. Ci jednak bez
śniegu nie mogą rywalizować. W
związku z tym problemem od-
wołane zostały pierwsze zawody
pań w austriackim Sölden, a także
kolejne w Zermatt/Cervinia. Dwa
tygodnie przed rozpoczęciem zawo-
dów odwołany został także zaplano-
wany na 12 i 13 listopada slalom
równoległy w Lech/Zeurs.

Kobiety w nowej edycji PŚ nie
miały jeszcze szansy spróbować
swoich sił na alpejskich trasach.
Jednak panie cierpliwie przygoto-
wują się, aby w jak najlepszej for-
mie wreszcie otworzyć sezon.

W konkurencjach technicznych
na pewno główne role odegrają Mi-
kaela Shiffrin i Petra Vlhova. Przy-
glądać się rywalizacji nie zamie-
rzają Włoszki – Federica Brignone i
Marta Bassino. Dzielnie walczyć
będzie także zeszłoroczna zdobyw-
czyni Małej Kryształowej Kuli w
gigancie – Tessa Worley. Nie można
zapominać również o Szwajcarce
Wendy Holdener i złotej medalistce
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
Katharinie Liensberger.

W gigantowych zmaganiach
wielkie nadzieje polscy kibice
pokładają z pewnością w Marynie
Gąsienicy-Daniel. Polka w zeszłym
sezonie prezentowała bardzo dobrą
formę. Kilkukrotnie była bliska za-
jęcia miejsca w pierwszej trójce,
jednak wówczas jeszcze czegoś bra-
kowało. Pozostaje wierzyć, że w
nadchodzącej edycji PŚ naszej re-
prezentantce uda się stanąć na po-
dium.

Natomiast w rywalizacji w kon-
kurencjach szybkościowych jedną z
głównych faworytek będzie Sofia
Goggia. Do zmagań o miano naj-
szybszej kobiety staną również

Przed zawodnikami niezwykle trudny i wyma-
gający sezon. Jednak jeszcze trudniejsze zada-
nie przed organizatorami zimowych imprez,

gdyż warunki atmosferyczne nie są dla nich jak na razie łas-
kawe. Zbyt wysokie temperatury i brak opadów śniegu
storpedowały pierwsze edycje zawodów PŚ.

Alpejczycy mogą w tym momencie jedynie pomarzyć o odpowiednich warunkach

Szwajcarki – Lara Gut-Behrami,
Corinne Suter i Michelle Gisin. Na-
leży także pamiętać o zawsze nie-
obliczalnej czeskiej snowbordzistce
– Ester Ledeckiej.

Panowie w odróżnieniu od pań
mogli już sprawdzić swoją formę
podczas gigantowych zmagań w Söl-
den. Wówczas najlepszy okazał się
obrońca wielkiej Kryształowej Kuli
– Marco Odermatt. Tuż za nim na
podium stanęli Słoweniec Zan Kran-
jec i Norweg Henrik Kristoffersen.

W austriackim kurorcie świetnie
zaprezentowali się również pozosta-
li Norwegowie. Aż sześciu awanso-
wało do drugiego przejazdu, a
trzech z nich uplasowało się w naj-
lepszej piątce. W konkurencjach
technicznych groźni w obecnym se-
zonie będą młodzi i waleczni – Lu-
cas Braathen i Atle Lie McGrath.
Do dobrej formy starają się powró-
cić Francuzi. W pierwszym wyścigu
po kontuzji dobrze wystartował
Victor Muffat-Jeandet. Do dyspozy-
cji z przed dwóch sezonów próbuje
nawiązać Alexis Pinturault, który
chciałby znów stanąć na naj-
wyższym stopniu podium.

Zażarta rywalizacja wśród
mężczyzn zapowiada się również w
konkurencjach szybkościowych.
Panowie mają zaplanowany 26 i 27
listopada pierwszy start w Lake Lo-
uis. Od kilku lat grono faworytów
walczących o wygraną jest stałe i
niezmienne. Zaliczają się do niego
Aleksander Aamodt Kilde, Vincent
Kriechmayr, Matthias Mayer, Beat
Feuz i Dominik Paris. Jednak od
ponad roku szyki tym panom stara
się krzyżować Marco Odermatt,
który coraz śmielej „poczyna sobie”
w supergigantach czy zjazdach,
zbierając cenne punkty do klasyfi-
kacji generalnej.

W obecnym sezonie narciarze
szykują formę nie tylko na starty w
PŚ. Przed nimi mistrzostwa świata,
które zostaną rozegrane w Courche-
vel/Meribel w dniach od 6 do 19 lu-
tego 2023 roku.

Przed zawodnikami niezwykle
trudny i wymagający sezon. Jednak
jeszcze trudniejsze zadanie przed
organizatorami zimowych imprez,
gdyż warunki atmosferyczne nie są
dla nich jak na razie łaskawe. Zbyt
wysokie temperatury i brak opadów
śniegu storpedowały pierwsze edy-
cje zawodów PŚ. Jest to zapewne
efekt ocieplenia klimatu, który
opóźnia w czasie nadejście zimy. Z
tego powodu przedstawiciele FIS
coraz częściej zastanawiają się czy
tak wczesne rozpoczynanie rywali-
zacji ma sens i czy nie należałoby
wprowadzić zmian w zimowym ka-
lendarzu.

Julia JUREK
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