
– Ja robię komiksy autobiograficzne – konstatuje na łamach
pierwszej części zina„Małe zwycięstwa” Anna Krztoń.
Twórczyni komiksów i ilustratorka od ponad dekady
wzbogaca bibliotekę polskiego komiksu niezależnego
o kolejne nietuzinkowe tytuły, opowiadając
o tuzinkowej codzienności.
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Miniony rok jest czasem,
o którym wszyscy chcieli-
byśmy jak najszybciej za-

pomnieć. Towarzyszące
nam skutki pandemii CO-
VID-19, zaostrzanie poli-

tyki monetarnej oraz woj-
na w Ukrainie prawie w

całości zdeterminowały
nasze postrzeganie świa-

towej i krajowej gospo-
darki. Po raz kolejny prze-

konaliśmy się, że ekono-
mia to nic innego jak ze-

spół naczyń połączonych.

W 2022 rok Polska wcho-
dziła już ze znacznie
podwyższoną inflacją,

która sięgnęła swojego szczytu w
październiku i wyniosła 17,9%. Eks-
perci często podkreślają, że pierwo-
tną przyczyną tak wysokiego CPI
była bardzo ekspansywna polityka
pieniężna Narodowego Banku Pol-
skiego w początkowym okresie pan-
demii koronawirusa. Rekordowo ni-
skie stopy procentowe oraz dopłyn-
nienie sektora bankowego spowodo-
wały m.in. znaczące zwiększenie
popytu na kredyty hipoteczne i akcje
kredytowe instytucji finansowych.
Dodatkowo problemem okazało się
spore opóźnienie reakcji Rady Poli-
tyki Pieniężnej względem wzrostu
inflacji. Po rozpoczęciu ścieżki pod-
wyżek stóp procentowych w paź-
dzierniku 2021 roku, RPP postano-
wiła we wrześniu ubiegłego roku da-
lej ich nie zwiększać i pozostawiła
podstawową stopę procentową na po-
ziomie 6,75%, co stanowi najwyższy
jej poziom od 2002 roku. W dużym
stopniu za inflację odpowiada też
ekspansywna polityka fiskalna rządu,
a w ubiegłym roku jej wpływ na
zwiększanie inflacji, względem coraz
bardziej restrykcyjnej polityki mone-
tarnej, zwiększył się. Część opozy-
cyjnych wobec koalicji rządzącej
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– Anonimowość, brak konkurencji, porno. Wydaje mi się, że to
trzy główne rzeczy, które przyczyniły się do aż takiej popularności

Tumblra – mówi 22-letnia Gaja. Jeszcze kilka lat temu, podobnie
jak wielu innych użytkowników, niczym Alicja spod pióra Le-

wisa Carrola, zapuszczała się w głąb króliczej nory. Im głębiej,
tym na coraz bardziej kuriozalne treści natrafiała.6 11

ekonomistów porównuje takie za-
chowanie do jazdy na tandemie w sy-
tuacji, gdy jedna osoba hamuje, a
druga coraz szybciej pedałuje. W naj-
większym stopniu wysokość inflacji i
jej zachowanie determinuje wojna w
Ukrainie oraz związane z nią szoki
podażowe. W tym kontekście polity-
cy PiS często używają określenia
„putinflacja”. Jest ono częściowo
prawdziwe – przynajmniej w sensie
dostrzegania relacji przyczynowo-
skutkowej.

Z kryzysem inflacyjnym mierzą
się również Stany Zjednoczone
Ameryki i strefa euro. CPI w obu
tych obszarach nie jest co prawda

tak wysokie jak w Polsce, ale rów-
nież jest rekordowe. W USA infla-
cja sięgnęła ponad 8%, co było nie-
spotykane od początku lat 80.
ubiegłego wieku, a w strefie euro
10%, co jest absolutnie bezprece-
densowe. Podobnie jak Adam Gla-
piński, szef FED Jerome Powell
oraz szefowa EBC Christine Lagar-
de przyjęli jastrzębie stanowiska i
wspólnie z członkami ciał decyzyj-
nych zaczęli znacząco podwyższać
stopy procentowe.

Ubiegły rok nie był też łaskawy
dla rynków akcji. Wskutek wzrostu
niepewności, stóp procentowych i
cen surowców energetycznych tra-

ciły najpopularniejsze indeksy
giełdowe. NASDAQ, czyli indeks
spółek technologicznych, do końca
roku stracił ponad 30%, a S&P 500,
indeks spółek o największej kapitali-
zacji, spadł o prawie 20%. Niewiele
lepiej było na polskim rynku akcji,
WIG20 pod koniec roku tracił 20%,
a największy dołek osiągnął w paź-
dzierniku, kiedy to spadł poniżej
1400 pkt. W kontrze do ogólnych
spadków na rynkach akcji zachowy-
wały się wspominane już wcześniej
surowce energetyczne. Przykładowo
Ropa Brent kilkukrotnie osiągała
cenę powyżej 120 dolarów za ba-
ryłkę (w styczniu 2022 cena oscylo-
wała pomiędzy 80-90$).

Nieco lepsza sytuacja była na
polskim rynku pracy. Choć nie
mamy jeszcze wszystkich danych,
możemy ze spokojem przewidywać,
że bezrobocie rejestrowane w Pol-
sce w 2022 roku średnio wynosiło
około 5%. Przez większość
ubiegłego roku oscylowało właśnie

na tym poziomie, a nie dostawaliś-
my żadnych sygnałów o masowych
zwolnieniach, czego tak bardzo ba-
liśmy się w pierwszym kwartale.
Bardziej niepokojące są jednak
dane o nominalnym wzroście płac,
które rosną średnio mniej niż infla-
cja – dla przykładu wzrost płac w
listopadzie wyniósł 13,9%, a CPI
wyniosło 17,5%. Dodatkowo pro-
blematycznym aspektem jest to, że
dane te dotyczą tylko przedsię-
biorstw zatrudniających powyżej
dziewięciu osób, a w Polsce funk-
cjonuje ogromna liczba firm zatrud-
niająca mniej osób. Tak więc skali
realnych podwyżek nie znamy i ich
wysokości możemy się tylko do-
myślać. Patrząc z innej perspekty-
wy, trudno jest znaleźć kogoś, kto
wolałby stracić pracę i rozpocząć
poszukiwanie nowej w tak trudnych
czasach, mając jako alternatywę
mniejsze zarobki w obecnej.

Czego możemy się spodziewać
po tak burzliwym roku? Na pewno
tego, że kolejny będzie równie dy-
namiczny, przynajmniej z naszej lo-
kalnej perspektywy. Trudno powie-
dzieć, co się będzie działo z naj-
ważniejszym czynnikiem
wpływającym na naszą gospodarkę,
a więc wojną w Ukrainie – w zasa-
dzie każdy scenariusz jest równie
prawdopodobny. Z kolei po
osiągnięciu szczytu w pierwszym
kwartale inflacja powinna zacząć
kierować się w stronę celu inflacyj-
nego. – Polski bank centralny robi
słusznie, że się zatrzymał i obser-
wuje czy to, co dotychczas robił,
wystarczy, aby w zdecydowany
sposób zmienić sposób przebiegu
procesów inflacyjnych – powiedział
„Obserwatorowi Gospodarczemu”
Piotr Bujak, główny ekonomista
PKO BP. Mając w pamięci inne
bieżące, istotne dla krajowej gospo-
darki kwestie, nie możemy też za-
pomnieć o zbliżających się wybo-
rach parlamentarnych, które rów-
nież mogą w znaczącym stopniu
wpłynąć na rzeczywistość gospo-
darczą.

Adam BRATKA

Czarna strona Tumblra Wspomnienia nudnego życia

Tak więc skali realnych podwyżek nie znamy i
ich wysokości możemy się tylko domyślać.
Patrząc z innej perspektywy, trudno jest zna-

leźć kogoś, kto wolałby stracić pracę i rozpocząć poszukiwa-
nie nowej w tak trudnych czasach, mając jako alternatywę
mniejsze zarobki w obecnej.

2022 rok był trudny dla gospodarki
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Rok niepewności i wielkich zmian
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Dla Prawa i sprawiedli-
wości ubiegły rok zdecy-
dowanie nie był pomyśl-

ny. sondaże jednoznacz-
nie pokazują tendencję

spadkową w poparciu dla
koalicji rządzącej, a do

wyborów pozostał prze-
cież już mniej niż rok. Być

może z tego powodu 22
grudnia do sejmu

wpłynął projekt zmian w
Kodeksie wyborczym,

który mógłby pomóc
uzyskać partii rządzącej

więcej głosów. Czy to
ostatnia deska ratunku

dla Pis-u?

Powodem dla zmian, który
już w pierwszym zdaniu
uzasadnienia do projektu

ustawy podają wnioskodawcy, jest
potrzeba zwiększenia frekwencji
wyborczej. Brzmi to niegroźnie, co
więcej, nie sposób nie zgodzić się z
konkluzją, że Polacy niechętnie
uczestniczą w „święcie demokra-
cji”, jakim są wybory. Według da-
nych Państwowej Komisji Wybor-
czej, w żadnej z elekcji po 1989 roku
nie uczestniczyło więcej niż 65%
uprawnionych do głosowania oby-
wateli. W wyborach parlamentar-
nych udział głosujących oscyluje
nawet poniżej tego progu, bo w oko-
licach 50%. W ostatnich latach wi-
dać jednak poprawę, na przykład
frekwencja w wyborach parlamen-
tarnych w 2019 roku wzrosła o
10,82 punktów procentowych w sto-
sunku do wyborów z roku 2015.

Planowane jest zwiększenie licz-
by obwodów głosowania, poprzez
podniesienie minimalnego progu
mieszkańców do 200. Tak, jak
wcześniej obwód powstawał, jeśli
zamieszkiwało w nim co najmniej
500 osób, tak teraz miałoby wystar-
czyć jedynie 200. Co za tym idzie,
musiałoby powstać więcej obwo-
dów, a do sprawowania pieczy nad
przebiegiem głosowania należałoby
powołać więcej osób zasiadających
w obwodowych komisjach wybor-
czych na terenie całego kraju. Takie
rozwiązanie ma ułatwić udział w
wyborach mieszkańcom małych
miast i wsi, gdzie zaś jak wynika z
analiz, PiS cieszy się największym
poparciem. Dla przykładu, jak po-
kazuje badanie Ipsos, w pierwszej
turze ostatnich wyborów prezyden-
ckich, Andrzej Duda startujący
oczywiście z ramienia koalicji
rządzącej, na wsiach cieszył się po-
parciem rzędu aż 54,7%.

Zmiany w Kodeksie wyborczym
mają dotyczyć także zwiększenia

dostępności lokali wyborczych dla
osób starszych. Nowelizacja
zakłada, że dotychczas obo-
wiązujące przepisy dotyczące
udziału w wyborach osób z nie-
pełnosprawnościami, będą stosowa-
ne również do osób, które najpóź-

niej w dniu wyborów ukończą 60
lat. Co ciekawe, w niektórych przy-
padkach zarówno wyborcy-seniorzy,
jak i wyborcy z niepełnosprawnoś-
ciami, będą mogli skorzystać z
bezpłatnego transportu do lokalu
wyborczego. Za logistykę oraz

(znaczne) koszty takiego rozwiąza-
nia mają być jednak odpowiedzialne
władze lokalne. Tak więc rząd kolej-
ny już raz przerzuca odpowiedzial-
ność za swoje pomysły na samo-
rządy. Podobnie do przedstawionej
wcześniej struktury geograficznej
poparcia dla PiS-u, demograficznie
najwięcej głosów partia rządząca
ma do zdobycia właśnie wśród osób
starszych. Po drugiej turze wyborów
prezydenckich w 2020 roku Ipsos
podał, że poparcie dla Andrzeja
Dudy wśród wyborców po 60. roku
życia wynosiło ponad 60%, podczas
gdy osoby przed 30. rokiem życia aż
w 65% głosowały na kandydata
opozycji Rafała Trzaskowskiego.
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„Wyborcza rewolucja” ma ude-
rzyć nie tylko w proces głosowania,
ale także w działalność komitetów
wyborczych. PiS proponuje m.in.
zaostrzenie przepisów dotyczących
sprawozdań finansowych z działal-
ności komitetów. Najciekawszą z
politycznego punktu widzenia jest
zmiana w zakresie dotacji dla partii
tworzących koalicję. Dotychczas w
drodze umowy ustalały one między
sobą, jak podzielić dotację. Po
zmianach środki miałyby być po-
dzielone proporcjonalnie do wpłat
każdej z partii na rzecz koalicji wy-
borczej. Czy taka propozycja może
być pokłosiem konfliktów między
liderami koalicji rządzącej?

Ostatnia już zmiana, o której war-
to wspomnieć, zakłada zwiększenie
rygoru pracy komisji wyborczych.
Po pierwsze, ten sam skład komisji
będzie uczestniczył zarówno w
części głosowania, jak i liczenia
głosów. Dotychczas możliwe było
podzielenie komisji na podgrupy,
które zajmowały się każdym z tych
zadań. Takie rozwiązanie zdecydo-
wanie utrudni pracę, biorąc pod
uwagę, że w dzień wyborów praca
komisji rozpoczyna się przed go-
dziną szóstą rano.

Po drugie, jak uzasadnia wnio-
skodawca „w ostatnim okresie na
popularności zyskała działalność
obywatelska, tzw. <<działalność
strażnicza>>, przez co proponuje
się zwiększenie roli mężów zaufa-
nia w procesie głosowania”. O ile
wydaje się to być propozycja neu-
tralna, nauczeni doświadczeniem
możemy spodziewać się, że PiS
przerażony wynikami sondaży, bę-
dzie chciał wykorzystać taki zapis
do usytuowania swoich „strażni-
ków” w jak największej liczbie lo-
kali wyborczych.

Przed podsumowaniem opisanych
propozycji zmian w Kodeksie wy-
borczym, zauważyć trzeba najistot-
niejszą rzecz. Zgodnie z zasadą
sformułowaną przez Trybunał Kon-
stytucyjny, prawa wyborczego nie
powinno się zmieniać na pół roku
przed wyborami. Tak zwana „cisza
legislacyjna” ma zagwarantować
stabilność i przejrzystość przepisów
dotyczących elekcji. W tym przy-
padku, na cały proces uchwalenia
zmian pozostaje maksymalnie
około pięciu miesięcy, jeśli wybory
planowane są na koniec październi-
ka albo na początek listopada. Przy-
pomnijmy, że oprócz procedowania
w Sejmie, nowa ustawa trafi rów-
nież do Senatu, w którym PiS nie
ma większości, co może znacznie
„utrudnić” proces legislacyjny.
Szanse na to, że projekt zostanie
przyjęty na sześć miesięcy przed
wyborami są zatem nikłe.

Proponowane zmiany, które w
całości można przeczytać na stronie
internetowej Sejmu (druk numer
2897) to wyraźny objaw tego, że
PiS-owi pali się grunt pod nogami.
Zarówno jesienne wybory, jak i po-
przedzająca je kampania, z pewnoś-
cią przyniosą wiele emocji i niespo-
dzianek.

Zuzanna ZAREMBA

PiS chce zmian w Kodeksie wyborczym

Będzie więcej okręgów wyborczych?

Zmiany przed wyborami?

Przed podsumowaniem opisanych propozycji
zmian w Kodeksie wyborczym, zauważyć trze-
ba najistotniejszą rzecz. Zgodnie z zasadą sfor-

mułowaną przezTrybunał Konstytucyjny, prawa wyborcze-
go nie powinno się zmieniać na pół roku przed wyborami.
Tak zwana„cisza legislacyjna”ma zagwarantować stabilno-
ść i przejrzystość przepisów dotyczących elekcji.
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Od lutego zeszłego roku
do Polski przybyło ponad

osiem milionów Ukraiń-
ców. Dla części

z nich zachodni sąsiad to
zaledwie przystanek w

drodze do krajów europy
zachodniej. Dla innych
Polska stała się drugim
domem. W tym samym
czasie część polityków
prawej strony zaczęła

walczyć z„ukrainizacją
Polski”. Jak widać

„obrońcy suwerenności
narodu”, przegapili bar-

dzo istotny proces, który
trwa w Polsce już od

przeszło dekady.

Wielka Brytania, Irlan-
dia, Norwegia czy
Niemcy. To właśnie

tam udawaliśmy się masowo w po-
szukiwaniu godnej pracy i możli-
wości stabilizacji życiowej. Nie było
to przecież tak dawno – zaledwie 15
lat temu. Jednak w tym samym cza-
sie Polska stabilizowała się po kry-
zysie z pierwszej dekady XXI wie-
ku. Stopniowo wzrastały płace mini-
malne, komfort i jakość życia. Ze
wszystkich zasług, jakie przypisują
sobie politycy, najważniejsza jest
jednak stopniowa europeizacja Pol-
ski. W pewnym momencie przesta-
liśmy być postrzegani jako kraj post-
komunistyczny, a bardziej jako inte-
gralna część Europy. Na owoce tego
statusu musieliśmy czekać do 2016
roku. Wtedy też odnotowano po raz
pierwszy od 1989 roku dodatni
wskaźnik migracyjny. Oznacza to,
że więcej osób do Polski przyje-
chało, niż z niej wyjechało.

Czy tego chcemy czy nie, nasz
kraj jak wiele innych państw „za-
chodniej” strefy czeka coraz więk-
szy odsetek migrantów w ogólnej
populacji. Jak podaje Główny
Urząd Statystyczny, w kwietniu
2022 roku, przyrost naturalny wy-
nosił -3,6‰. Wskaźnik obciążenia
demograficznego (odpowiadającego
za liczbę osób w wieku nieproduk-
cyjnym na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym) wyniósł 68. To ozna-
cza, że w Polsce trzeba pilnie
załatać niedobory pracowników. W
tym kierunku państwo podejmuje
już kroki. Rząd Prawa i Sprawiedli-
wości prowadzi o dziwo dość libe-
ralną politykę względem migran-
tów. Długość krótkoterminowych
wiz wzrosła. Początkowo z sześciu
miesięcy została wydłużona do 12,
a w styczniu 2022 roku weszły
nowe przepisy, umożliwiające stara-

nie się o wizę do 24 miesięcy z
możliwością natychmiastowego
przedłużenia. Warto zaznaczyć, że
rząd prowadzi jednak tak zwaną se-
lektywną politykę migracyjną.
Drzwi pozostają otwarte dla przy-
byszów z krajów dawnego ZSRR, a
także coraz liczniejszej grupy mi-
grantów z krajów Azji Wschodniej.

Jednocześnie wciąż pamiętamy o
niehumanitarnym przetrzymywaniu
uchodźców na granicy z Białorusią,
a także braku wyraźniej solidarnoś-
ci z innymi krajami europejskimi w
momencie „kryzysu uchodźczego”
z 2015 roku. Nie chodzi tutaj nawet
o strach przed multikulturalizmem,
który już u nas występuje, a raczej o

wybredne poszukiwanie pracowni-
ków, zdolnych do pracy niskozarob-
kowej. Polskiej gospodarki nie ura-
tuje pełne otwarcie granic, a możli-
wość lub chociaż próba integracji
ludności napływowej – zapewnienie
dobrobytu nie tylko pracownikom,
lecz i ich rodzinom. Jednym z ele-
mentów takiej integracji jest poja-
wienie się ukraińskich napisów pod
niektórymi reklamami, czyli, jak
niektórzy uważają, kolejnej próby
„zagarnięcia narodowej tożsamo-
ści”.

(K)raj imigrancki
Możliwość podjęcia pracy, atrak-

cyjność państwa i polityka rządowa
to jedno. Napływ migrantów to pro-
ces zmienny, który w zależności od
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sytuacji gospodarczej czy społecz-
nej może zawrócić i spowodować
ponowną emigrację z Polski. To, co
może uatrakcyjnić nasz kraj, wyni-
ka z procesu globalizacji. Po pierw-
sze studenci. Uczelnie wyższe chęt-
nie wykorzystują wszelkie progra-
my wymiany studenckiej oraz pro-
gramy stypendialne. W roku akade-
mickim 2021/22 w Polsce studio-
wało około 84 tysięcy studentów
zza granicy. Głównie z Białorusi
oraz Ukrainy, ale spora liczba z
nich to także Azjaci oraz studenci z
Afryki. Dla porównania, w
ubiegłym roku poza Polską studio-
wało około 50 tysięcy polskich stu-
dentów. Wymiany studenckie
umożliwiają promocję uczelni, a
także zapewniają przyjazd poten-
cjalnych mieszkańców Polski, a co
za tym idzie – przyszłych pracowni-
ków. Siłę roboczą zza granicy
mamy już jednak od dawna, ponie-
waż obecność zagranicznego kapi-
tału zawsze przyciąga obcokrajow-
ców. Nie mówimy tu już o migracji
zarobkowej, a o tworzeniu w Polsce
biznesu, zachęcaniu inwestorów do
spoglądania w stronę naszego kraju.
W 2018 roku w Polsce zarejestro-
wanych było 22 tysiące firm w
całości posiadających kapitał zagra-
niczny, pod koniec 2022 roku były
to już prawie 24 tysiące, zmieniła
się jednak dynamika samego kapi-
tału. Całkowity kapitał zagraniczny
w 2018 roku to 196 miliardów
złotych, cztery lata później to już
215 miliardów. Zwiększyła się
także liczba firm z kapitałem więk-
szym niż jeden milion USD, a co za
tym idzie, na polski rynek coraz
śmielej wchodzą duże korporacje i
konglomeraty.

W momencie tak granicznej sy-
tuacji, jaką jest wojna większość
osób ucieka z kraju bez wyraźnego
przygotowania. Kiedy język polski
jest jeszcze niezrozumiały, to właś-
nie taka drobnostka jak znajome na-
pisy pod reklamą niektórych skle-
pów przybliżają uchodźców z
Ukrainy do integracji społecznej.
Po zakończeniu wojny wiele osób
zostanie w naszym kraju, jeszcze
więcej przybędzie do nas z innych
stron świata. Polska jest postawiona
przed faktem dokonanym, a rządo-
wa polityka powinna wspierać inte-
grację ludności napływowej. Przede
wszystkim chodzi tutaj o udostęp-
nienie praw i przywilejów, takich
jak składki zdrowotne, świadczenia
emerytalne czy ulgi. Polska polity-
ka migracyjna musi dokonać kilku
istotnych zmian, bo, jak zaznaczał
na Twitterze pod koniec 2022 roku
prof. UW dr hab. Maciej Duszczyk,
politolog z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, odsetek cudzoziemców do
2030 roku osiągnie pułap 9-10%.
Oznacza to, że Polska ugruntuje
swoją pozycję jako kraj imigracyj-
ny.

Kacper POCZTARSKIWarszawa wciąż pozostaje miastem z największym odsetkiem obcokrajowców

Od emigracji do imigracji w dekadę

Polskiej gospodarki nie uratuje pełne otwarcie
granic, a możliwość lub chociaż próba integra-
cji ludności napływowej – zapewnienie dobro-

bytu nie tylko pracownikom, lecz i ich rodzinom. Jednym z
elementów takiej integracji jest pojawienie się ukraińskich
napisów pod niektórymi reklamami, czyli, jak niektórzy
uważają, kolejnej próby„zagarnięcia narodowej tożsamości”.

Polska powinna doszukiwać się przyszłości na granicy
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W grudniu 2022 roku na
ulicach polskich miast

pojawiły się nowe billbo-
ardy. Choć dość szybko

mogłyby wywołać skoja-
rzenia z plakatami Fun-

dacji Kornice, tym razem
stoi za nimi ktoś inny. Co

wiemy o kampanii w
obronie chrześcijan fi-
nansowanej z kieszeni

obywateli?

Wielki fioletowy billbo-
ard głosi: „Kto obraża
uczucia religijne in-

nych osób, znieważając publicznie
przedmiot czci religijnej lub miejsce
przeznaczone do publicznego wyko-
nywania obrzędów religijnych, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolnoś-
ci do lat 2”. To fragment artykułu
196 Kodeksu karnego. Kampania
ma przeciwdziałać rzekomej fali
prześladowań chrześcijan w Polsce.
Skalę problemu ukazuje 30-sekun-
dowy spot na stronie Centrum
Ochrony Praw Chrześcijan, w któ-
rym prezenterka relacjonuje wypad-
ki takie jak: ścięcie przydrożnego
krzyża, dewastacja kościoła w
Szczecinie czy zniszczenie przy-
drożnej kapliczki w Gdańsku. Na-
stępnie ze smutkiem wyznaje, że
sprawcy podobnych czynów często
pozostają bezkarni. Na koniec po-
ważny męski głos nawołuje: „Nie
bądź obojętny. Reaguj”.

Kto stoi za Centrum Ochrony
Praw Chrześcijan?

Na stronie internetowej Centrum
można znaleźć dużo więcej szo-
kujących informacji na temat prze-
śladowań chrześcijan. Odwie-
dzający witrynę najpierw natkną się
na mapę świata. Różnymi kolorami
zaznaczone są na niej kraje, w któ-
rych dochodzi do represji, a pro-
blem mierzony jest w bliżej nie-
określonej skali. W oczy rzucają się
przede wszystkim państwa północ-
nej Afryki i południowej Azji. Pol-
ska najwyraźniej wykracza poza
skalę, bo nawet nie została ujęta na
mapie (tak samo jak reszta Europy).
Strona Centrum jest jednak pełna
skrupulatnie opisanych przykładów
prześladowań w Polsce. Z zakładki
„aktualności” możemy dowiedzieć
się o włamaniu do kościoła w Lub-
linie – 36-latek zniszczył figurkę z
szopki betlejemskiej, a teraz mówi,
że wracał z imprezy i nie wie, jak
do tego doszło. Wśród artykułów
znajdziemy też promocję nowego

projektu ustawy Kai Godek „Abor-
cja to zabójstwo” czy serialu TVP o
życiu Jezusa. Do tego głosy oburze-
nia, że w Częstochowie radni nie
chcą finansować lekcji religii z pie-

niędzy miasta, a także sensacyjne
doniesienia, że w Teksasie liczba
aborcji spadła o 97%!

Centrum Ochrony Praw Chrześci-
jan to inicjatywa Fundacji Lux Veri-

tatis, której prezesem jest dobrze
znany ojciec-biznesman Tadeusz Ry-
dzyk. W zarządzie zasiadają również
ojciec Jan Król oraz Lidia Kochano-
wicz-Mańk. Ostatnie z nazwisk jesz-
cze niedawno było dość popularne w
mediach. Otóż w marcu 2022 roku
członkini zarządu została skazana za
nieujawnienie informacji o wydat-
kach z pieniędzy publicznych Sto-
warzyszeniu Watchdog Polska. Ta-
deusz Rydzyk nazywał wtedy naci-
ski ze strony mediów „prześladowa-
niem chrześcijan”. Według wyliczeń
OKO.press od początku rządów PiS-
u do końca 2020 roku ojciec Rydzyk
otrzymał 325 034 641 zł z pieniędzy
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publicznych na swoje projekty (z
czego 7 116 960 zł w 2020 roku na
najbliższe cztery lata działalności
Centrum). Wyrok Lidii Kochano-
wicz-Mańk zakładał trzy miesiące
pozbawienia wolności w zawiesze-
niu na rok. Pozostali członkowie za-
rządu kary uniknęli. Wytoczeniu
procesu oraz nagonce medialnej
sprzeciwiali się m.in. Zbigniew
Ziobro, Krystyna Pawłowicz czy
Robert Bąkiewicz. We wrześniu
2021 roku sąd uchylił wyrok.

Co wspólnego z billboardami
ma Zbigniew Ziobro?

Choć na plakatach najbardziej
rzuca się w oczy logo Centrum
Ochrony Praw Chrześcijan, nie spo-
sób pominąć widniejącego poniżej
orła w koronie. Tuż obok napis: Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości oraz
Fundusz Sprawiedliwości. To nie
pierwszy raz, kiedy minister stawia
sobie za cel ochronę chrześcijan. W
grudniu 2021 roku w Szczecinie po-
jawiły się finansowane przez Minis-
terstwo Sprawiedliwości billboardy
z hasłem: „To się dzieje naprawdę”
oraz zdjęciem mężczyzny de-
pczącego krzyż. Wówczas kampa-
nia powstała we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Fidei Defensor. Mot-
tem ugrupowania jest: „Razem
obronimy wiarę!”.

Nowa kampania billboardowa fi-
nansowana jest z pieniędzy Fundu-
szu Sprawiedliwości, który, jak czy-
tamy na stronie internetowej, „za-
pewnia natychmiastową i bezpłatną
pomoc doraźną osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem, świadkom
oraz osobom im najbliższym, w tym
osobom pokrzywdzonym zbrojną
agresją na Ukrainie”.

Dlaczego fakt, że kampanię fi-
nansuje minister Zbigniew Ziobro,
jest tak istotny? Czym różnią się
nowe billboardy od tych Fundacji
Kornice? Otóż znane nam dotych-
czas plakaty opłacane były z pienię-
dzy firmy Eko Okna. Prezes Mate-
usz Kłosek dorobił się niemałej for-
tuny, którą postanowił wykorzystać,
by nawrócić grzesznych Polaków.
Chociaż przymusowa ewangelizacja
na ulicach nie każdemu przypadła
do gustu, to przynajmniej nie
wszyscy musieli za nią płacić. Teraz
sytuacja wygląda inaczej. Pieniądze
z Funduszu Sprawiedliwości to w
końcu pieniądze obywateli zbierane
za pomocą podatków.

Na tym jednak działania Ziobry
się nie kończą. Solidarna Polska
próbuje przeforsować projekt nowej
ustawy pod nazwą „W obronie
chrześcijan”. Za jej sprawą paragraf
widniejący na billboardach może
wkrótce przybrać nową treść. Usta-
wa zakłada m.in., że karane mają
być „publiczne lżenie lub wyszy-
dzanie Kościoła, lub innego
związku wyznaniowego o uregulo-
wanej sytuacji prawnej, jego dog-
matów, lub obrzędów” oraz „pub-
liczne znieważanie przedmiotu czci
religijnej, lub miejsca przeznaczo-
nego do publicznego wykonywania
obrzędów religijnych”.

Karolina SZMYGIN

Nowa kampania billboardowa finansowana jest z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Zbigniew Ziobro

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan to inicjatywa Fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk

Rydzyk i ziobro
murem za chrześcijanami

Nowa kampania billboardowa finansowana
jest z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości,
który, jak czytamy na stronie internetowej,„za-

pewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną oso-
bom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz oso-
bom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym
zbrojną agresją na Ukrainie”.
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z danych statystycznych
międzynarodowej orga-

nizacji humanitarnej
Oxfam wynika, że kobie-
ty i dziewczynki z całego

świata wykonują
bezpłatną pracę opie-

kuńczą przez aż 12,5 mi-
liarda godzin dziennie.
Oznacza to, że wartość
nieodpłatnej pracy dla

globalnej gospodarki
wynosi co najmniej 10,8
biliona dolarów rocznie.

Według danych ONZ
całkowita wartość nie-
odpłatnej pracy kobiet

na świecie, takiej jak opieka nad
dziećmi, osobami starszymi, dbanie
o dom, wynosi od 10 do 39% PKB.
Wiele z nich przez natłok obo-
wiązków czy konieczność opieki nad
dzieckiem nie może uczestniczyć w
życiu zawodowym. Matka wycho-
wując dziecko, często znika na jakiś
czas z rynku pracy, który zmienia się
zarówno po dłuższym, jak i krót-
szym okresie jej nieobecności. Jest
dynamiczny i nigdy nie pozostaje
taki sam. Według danych Oxfam aż
42 % kobiet na świecie nie może pó-
jść do pracy ze względu na koniecz-
ność opieki nad dzieckiem lub nad
innymi osobami. Praca kobiet w
domu jest w znacznej mierze niewi-
dzialna – nie tylko z perspektywy
niektórych domowników, ale rów-
nież w ujęciu samego budżetu domo-
wego. Dlaczego? Bo taka praca nie
generuje żadnych kosztów, wręcz
przeciwnie – zyski – za pomocą
ograniczania wydatków takich jak:
zatrudnienie opiekunki do dziecka,
pielęgniarki dla osób starszych, ku-
charki, sprzątaczki, a także nauczy-
cielki do pomocy w lekcjach.

Najpierw dziecko potem kobieta
„Strategia Demograficzna 2040”

to rządowy dokument, który ma na
celu pomoc w wyjściu z „pułapki”
niskiej dzietności i zbliżenie się do
takiego poziomu, który gwarantuje
zastępowalność pokoleń. W owym
dokumencie czytamy: „Praca opie-
kuńcza związana z pracami domo-
wymi wnosi istotną wartość do gos-
podarki i społeczeństwa. Analizy
światowe oceniają wartość prac do-
mowych na generującą od 10% do
50% PKB, w Polsce w roku 2004
była szacowana na 28,8% PKB”.
Dodatkowo autorzy projektu stwier-
dzają, że „zwiększenie dzietności,
nawet kosztem możliwego okreso-
wego wycofania się z rynku pracy
części kobiet o preferencjach na
dom i rodzinę w celu wychowywa-
nia dzieci, może być inwestycją
społeczną o istotnym znaczeniu dla
długoterminowych możliwości roz-
woju gospodarczego”. Można po-
myśleć, że według tego projektu ko-
bieta nie tylko jest maszynką do ro-
dzenia dzieci, ale także maszynka

do robienia pieniędzy. „Możliwość
rozwoju gospodarczego” jest
przekładana ponad sytuacje zarów-
no społeczną, zawodową, jak i
prawną kobiet. Zamknięcie kobiet
w domu z dziećmi ma pomóc w po-
lepszeniu gospodarki naszego pań-
stwa.

Odwrotny skutek
W Polsce jednak rodzi się coraz

mniej dzieci – mimo licznych pro-
gramów z zakresu polityki społecz-
nej. Tak więc flagowe rządowe pro-
gramy i działania przynoszą odwrot-

ny skutek od zamierzonego. Według
badań przeprowadzonych przez
CBOS w 2021 roku głównymi po-
wodami niskiej dzietności w na-
szych kraju, są przede wszystkim
czynniki ekonomiczne, czyli brak
stabilności finansowej. Drugim naj-
częściej wymienianym czynnikiem
są ograniczenia związane z sytuacją
mieszkaniową. Kobiety obawiają się
też utraty pracy. Niestety pracodaw-
cy nadal patrzą na nie przez pryzmat
potencjalnych problemów, jakie nie-
sie ze sobą na przykład macierzyń-
stwo. Ponadto na zlecenie radia

RMF FM i „Dziennika Gazety
Prawnej” pracownia United Surveys
przeprowadziła sondaż wśród Pola-
ków, w następstwie wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 22 paź-
dziernika 2020 roku. Jak się oka-
zało, zaostrzenie prawa aborcyjne-
go, miało wpływ na chęć posiadania
dzieci – prawie połowa ankietowa-
nych uważa, że wyrok TK w spra-
wie aborcji miał negatywny wpływ
na ich chęć posiadania dzieci.

Kobiety od wszystkiego
Na świecie nadal występuje ten-

dencja do postrzegania czynności
porządkowych czy gotowania przez
pryzmat „tradycyjnych” ról płcio-
wych. W wielu domach młodym
dziewczynom nadal powtarza się,
że żaden mężczyzna nie będzie ich
chciał, jeśli nie będą umiały
sprzątać i gotować. Tak naprawdę

od małego utrwalamy patriarchalną
wizję świata, krzywdząc przy tym
nowe pokolenia. Obciążanie kobiet
większością obowiązków domo-
wych to wyzysk, na który pozwala-
my od lat. W tym samym czasie, w
którym kobieta gotuje, sprząta, czy
opiekuje się dziećmi i osobami star-
szymi – mężczyzna ma czas na roz-
wój i podnoszenie swoich kompe-
tencji zawodowych. Od kobiet od
zawsze wymaga się więcej – jeśli
„siedzą w domu” z dzieckiem – nic
nie robią, a jeśli nie siedzą – „są
wyrodnymi matkami skupionymi
tylko na sobie”.

Partnerstwo przede wszystkim
Współcześnie, coraz większą rolę

przykłada się do walki z podziałami
oraz stereotypami dotyczącymi płci.
Wielu z nas pielęgnuje relacje part-
nerskie, bo równość przede wszyst-
kim zaczyna się w domu, a sam
partnerski model rodziny staje się
coraz bardziej popularny. Z badań
CBOS z grudnia 2020 roku wynika,
że niemal 60% osób w Polsce prefe-
ruje rodzinę, w której zarówno part-
ner, jak i partnerka poświęcają tyle
samo czasu na dbanie o dom i opie-
kę nad dziećmi. Statystyki są więc
optymistyczne – społeczeństwo i
jego stosunek do modelu rodziny
ulega zmianie. Coraz rzadziej dziwi
nas widok mężczyzny, który przy-
gotowuje posiłek dla swojej rodzi-
ny, czy kobiety wykonywujący ste-
reotypowo męski zawód.

Kolejną zauważalną tendencją
jest również to, że współczesne
społeczeństwo zaczęło dostrzegać
problem w „dawnym” sposobie wy-
chowania dziewczynek. Walkę z
nieodpłatną pracą kobiet należałoby
zacząć od podstaw – nie mówić
dzieciom, kim są albo kim nie są, a
także czego im nie wolno ze wzglę-
du na płeć. Najlepszym tego
przykładem jest stereotypowe po-
wiedzenie „chłopaki nie płaczą”. A
co jeśli jednak to robią? A co jeśli to
jest po prostu zdrowe?

Julia REMISZ

Podział domowych obowiązków nadal nie jest sprawiedliwy

Niewidzialna, nieodpłatna
i niedoceniana

W wielu domach młodym dziewczynom nadal
powtarza się, że żaden mężczyzna nie będzie
ich chciał, jeśli nie będą umiały sprzątać i goto-

wać.Tak naprawdę od małego utrwalamy patriarchalną
wizję świata, krzywdząc przy tym nowe pokolenia.

Niewidzialna praca kobieta ma wpływ przede wszystkim na światową gospodarkę
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– Anonimowość, brak
konkurencji, porno. Wy-

daje mi się, że to trzy
główne rzeczy, które

przyczyniły się do aż ta-
kiej popularności Tum-

blra – mówi 22-letnia
Gaja*. Jeszcze kilka lat

temu, podobnie jak wie-
lu innych użytkowników,
niczym Alicja spod pióra

Lewisa Carrola, zapusz-
czała się w głąb króliczej

nory. Im głębiej, tym na
coraz bardziej kuriozal-

ne treści natrafiała. Im
dalej, tym trudniej było

się jej wydostać.

Tumblr powstał w 2007 roku
i w ciągu dwóch tygodni
zrzeszył 75 tysięcy osób,

osiągając status giganta social me-
diów. Przyjemny design, idealne
wręcz połączenie cech Reddita i
Twittera. W latach 2012-2015 był
najczęściej wyszukiwaną stroną na
świecie, by w końcu jego wartość
spadła z 1,1 miliarda dolarów do
„zaledwie” trzech milionów. Co
sprawiło, że okazał się kolosem na
glinianych nogach i czy powinno
nas martwić, że kolos ten pomału
tuła się w naszą stronę?

Sen na jawie
Gaja na początku zasłaniała się

estetyką. Szukała inspiracji do ry-
sowania. Tablice tworzone na Pin-
tereście przestały wystarczać. Fa-
cebook był zbyt pruderyjny, a In-
stagram dopiero raczkował. Na
przełomie szkoły podstawowej i
gimnazjum natrafiła na Tumblr. W
Polsce nie był jakoś szczególnie
popularny, ale za granicą przecho-
dził swoją złotą erę.

– To miejsce było strasznie de-
presyjne. Zwłaszcza, że działały al-
gorytmy na tej zasadzie, że jak coś
się reblogowało (udostępniało na
swoim profilu ze wskazaniem auto-
ra – przyp. red.) to na głównej stro-
nie pokazywały ci się podobne rze-
czy – tłumaczy Gaja.

Na swoje konto najczęściej
wchodziła przed snem. Koniec
dnia był momentem, w którym
można było się zdołować jeszcze
bardziej. Używki. Depresyjne cyta-
ty. Smutne, chorobliwie wychudzo-
ne, pocięte ciała. To treści, które
chłonęła niczym gąbka.

– Jeśli ktoś chciał być znany, to
miał podpięte inne sociale pod
swoje konto, ale z reguły ludzie
byli anonimowi. Z jednej strony
cudowna przestrzeń do bycia kim
się chce być, do przelewania nawet

i tych części, których się w sobie
nie akceptuje. Z drugiej nakręcanie
się, utrwalanie schematów i auto-
destrukcja – mówi Gaja.

Dziewczyna podejrzewa, że gdy-
by w tym momencie zaczęła publi-
kować takie rzeczy, które publiko-
wała kiedyś na Tumblr, to zaraz
pojawiłyby się głosy niepokoju. Na
Tumblr nikt nikogo nie próbował
ratować.

– Jeśli ktoś wstawił zdjęcia swo-
ich pociętych łap, to to było reblo-
gowane, a nie komentowane na za-
sadzie: „czy potrzebujesz pomo-
cy?”. Dlaczego? Bo to było este-
tyczne i ludzie, którzy natrafiali na
taki kontent utożsamiali się z tym.
Koło się zamykało – tłumaczy.

A szkoda, bo Gaja potrzebowała
kogoś kto wskaże jej drogę. W
szkole podstawowej była gnębiona.
W Polsce popularny był wtedy
ask.fm, za pomocą którego docie-
rały do niej anonimowe hejty, co
przyczyniło się do tego, że dziew-
czyna zatracała się w coraz mrocz-
niejszych treściach. Przelewała to
wszystko na papier. Teraz woli nie
myśleć o tym, co jej mama mogła
czuć, patrząc na rysunki z tamtych
lat.

– Śmiem sądzić, że byłam częś-
cią mody na upajanie się smut-
kiem. Chociaż nikt mnie nigdy pro-
fesjonalnie nie zdiagnozował, to
podejrzewam, że miałam wtedy
epizody depresyjne. Myśli samo-
bójcze, okaleczanie się, głodzenie
– to było częste. Byłam niewyob-
rażalnie smutna, przez bardzo długi
czas. A Tumblr wszystko napędzał
– opowiada Gaja.

Nie było tego po niej widać.
Okres dojrzewania objawiał się po-
szukiwaniem siebie i aprobaty wś-

ród innych, co wymagało zakłada-
nia uśmiechniętych masek na
twarz.

– Był taki okres, gdzie miesiąca-
mi noc w noc ryczałam w podusz-
kę, nie mając żadnego konkretnego
powodu. Byłam przeładowana
wszystkim, co negatywne. Znajomi
kiedyś mi poradzili, żebym wy-
brała się do psychologa, a ja wtedy
przeraziłam się, bo miałam
wrażenie, że robią ze mnie jakiegoś
potwora, że ja jestem straszną
osobą – dodaje.

Wiedziała, że nie jest z nią najle-
piej, ale nie chciała wyjść na wa-
riatkę. Znajomi mówili jej: „Obudź
się, bo śpisz już za długo”, a ona
odpowiadała: „Sen to nic złego.
Przecież jestem zmęczona”.

Heroin body
– Cięłam się. Dostałam za-

każenia. I to był moment, kiedy
przystopowałam. Robiły mi się
bąble, z których sączyła się ropa.
Skóra odchodziła mi płatami z
całych rąk. Miałam to na kolanach,
rękach, pachwinach. Mamie poka-
załam tylko rękę, mówiąc, że się
drasnęłam o płot. W szkole było tak
toksyczne środowisko, że potrafili
mi powiedzieć, że tnę się zbyt płyt-

ko, że powinnam to robić wzdłuż, a
nie w poprzek – przyznaje Gaja.

Dziewczyna uważa, że Tumblr w
jakiś sposób ją wykreował. Po-
pchnął w schematy i autodestruk-
cję. Pogłębił raczkujące zaburzenia
odżywiania.

– Potrafiłam zjeść rano kanapkę.
Iść do szkoły. Potem jechać na
czwartki lekkoatletyczne. Wrócić,
poćwiczyć jeszcze trochę i iść
spać. Zdarzało mi się wymiotować,
gdy czułam się zbyt ciężka – dzieli
się.

Rodzice nie wiedzieli i nie
wiedzą do tej pory o tamtych sy-
tuacjach. Gaja zawsze była w sobie
zamknięta. W krytycznym momen-
cie, tuż pod koniec liceum schudła
10 kilogramów w trzy miesiące.
Ważyła 46 kilogramów przy 165
centymetrach wzrostu. Mama za-
groziła jej wtedy, że jeśli jeszcze
raz dopuści się do takiego stanu, o
studiach w innym mieście będzie
mogła jedynie pomarzyć. Spadek
wagi zgoniła na stres i ambicje
Gai. Nie doszukiwała się problemu
głębiej i Gaja wcale jej za to nie
wini. Bohaterkom reportażu o za-
burzeniach odżywiania, który uka-
zał się na łamach grudniowego nu-
meru „Fenestry”, Tumblr również

nie jest obcy. Iga miała nawet kilka
kont i potrafiła spędzać tam bardzo
dużo czasu.

– Tumblr bardzo gloryfikował
problemy, co działało na mnie ne-
gatywnie, ale z drugiej strony po-
przez reblogowanie tych postów
mogłam dać upust emocjom i by-
wało trochę lepiej. Zależy, jak na to
spojrzeć, ale uważam, że wyrządził
mi więcej krzywdy niż pożytku –
przyznaje.

Podobne odczucia towarzyszą
Patrycji, która podejrzewa, że jej
zaburzenia odżywiania ukierunko-
wały się w stronę anoreksji przez
kulturę „proana” i „thinspiration”.
Konta każdej z nich stały się częś-
cią ich przeszłości i to takiej, do
której lepiej nie wracać.

Niespodziewany powrót
Ostatni reblog Gai (a miała ich

ponad 1400, co jest dosyć impo-
nującym i przerażającym jedno-
cześnie wynikiem) jest z 24 wrześ-
nia 2017 roku. Miała 16 lat i po-
trzebowała zmiany, bo rzeczywis-
tość w tym ta internetowa zaczęła
ją przerastać. Zaledwie rok później
Tumblr uniemożliwił publikowanie
nagości i seksu, tracąc prawie 100
milionów wyświetleń miesięcznie.
Co popchnęło właścicieli portalu
do tak radykalnego kroku? Kontro-
wersje związane z rozpowszech-
nianiem pornografii dziecięcej.
Użytkownicy w popłochu uciekli
na Reddita i Twittera tylko po to,
by kilka lat później rozważyć po-
wrót do Tumblra. Dlaczego? Elon
Musk wykupił Twittera, na co nie
każdy spogląda przychylnym
okiem. W dodatku Tumblr wykonał
całkiem wykalkulowany ruch –
przywrócił nagość, chociaż inter-
nauci o pornografii nadal mogą je-
dynie pomarzyć. Tumblr stał się al-
ternatywą dla niezadowolonych
użytkowników Twittera, ale o tym
Gaja nawet nie chce myśleć. Prze-
raża ją, że tą część jej życia może
teraz odtworzyć ktoś inny. Dostrze-
ga, że pomału wracają trendy, które
jak jej się wydawało zostały „wy-
plewione” z naszego społeczeń-
stwa. Moda na chudość. Porówny-
wanie się do influencerek czy mo-
delek pokroju Belli Hadid. Praco-
holizm. Gloryfikacja używek i lek-
komyślnego stylu życia. Gaja wie,
że nadal czeka ją wiele pracy nad
zdrowiem psychicznym, ale cieszy
się, że etap Tumblra ma już za sobą
i że może o wszystkim opowiadać
otwarcie. Przyznaje, że tamta wers-
ja jej osoby była niczym zły sen.

– Narzekamy na TikToka i bez-
myślne challenge, wyidealizowane
piękno, którym karmione są dzie-
ciaki. A sami jesteśmy ofiarami
Tumblra, który świetnie symboli-
zuje czasy, gdy o zdrowiu psy-
chicznym się milczało. Teraz treści
dotyczące mindfulnessu czy ewen-
tualnej pomocy psychologicznej
znajdziemy nawet na TikToku, na
tej samej apce, którą pogardzamy –
mówi.

Katarzyna RACHWALSKA
*imię bohaterki zostało zmienione

– Cięłam się. Dostałam zakażenia. I to był mo-
ment, kiedy przystopowałam. Robiły mi się
bąble, z których sączyła się ropa. Skóra odcho-

dziła mi płatami z całych rąk. Miałam to na kolanach, rękach,
pachwinach. Mamie pokazałam tylko rękę, mówiąc, że się
drasnęłam o płot.W szkole było tak toksyczne środowisko,
że potrafili mi powiedzieć, że tnę się zbyt płytko, że powin-
nam to robić wzdłuż, a nie w poprzek – przyznaje Gaja.

Internauci wracają na Tumblra. Czy wrócą również ciemne strony platformy?

Czarna strona Tumblra



�styczeń 2023

Źr
ód

ło
:W

ik
im

ed
ia

Co
m

m
on

s/
m

zy
w

ia
l

Wysokie koszty energii
elektrycznej, uzależnie-
nie od paliw kopalnych,
globalne ocieplenie. To

między innymi te proble-
my sprawiają, że nastę-

puje„renesans”skreślo-
nej przez wielu energii

jądrowej. To bezpieczne i
efektywne źródło ener-

gii, którego eksploatacja
wiąże się jednak z wyso-

kimi kosztami. Należy
wziąć je pod uwagę, aby

polska elektrownia
jądrowa mogła w końcu
stać się rzeczywistością.

Pierwsza polska elektrownia
jądrowa przypomina nieco
starożytne ruiny. Porozrzu-

cane bloki, zatopione fundamenty i
odzyskująca swoje włości zieleń.
Siłownia w Żarnowcu była budowa-
na w latach 1982-1989. Sprzeciw
mieszkańców, strach wywołany ka-
tastrofą czarnobylską (1986 rok), w
połączeniu ze zmianą ustroju poli-
tyczno-gospodarczego, doprowa-
dziły do wstrzymania budowy de-
cyzją rządu Tadeusza Mazowieckie-
go. Ukończona w 40% inwestycja
uległa degradacji i popadła w ruinę.
Planowane dla Żarnowca reaktory
nie były „typu czarnobylskiego”
(RBMK), lecz WWER (wodno-ciś-
nieniowe). Takie konstrukcje z po-
wodzeniem działają w wielu kra-
jach. Dopiero w 2009 roku rząd roz-
począł prace nad wznowieniem pro-
gramu rozwoju energetyki jądrowej
w Polsce. Gdzie jesteśmy teraz, bli-
sko 14 lat później?

Międzynarodowe zainteresowanie.
Kogo wybrać?

Budowa i eksploatacja elektrowni
jądrowej to proces bardzo kosztow-
ny i czasochłonny. Chętnych do
przeprowadzenia konstrukcji elek-
trowni w Polsce mamy trzech.
Amerykański koncern Westinghou-
se, koreański KHNP oraz francuską
EDF. Jesień 2022 roku przyniosła
konkretne deklaracje i decyzje. Na
początku listopada rząd ogłosił swój
wybór: to Amerykanie wybudują
pierwszą elektrownię jądrową w na-
szym kraju. Koszt całej inwestycji,
zakładającej powstanie trzech blo-
ków AP1000 to około 20 miliardów
dolarów. Na tym nie koniec. Ko-
reańczycy podpisali w październiku
list intencyjny, zakładający wybu-
dowanie przez nich siłowni w
Pątnowie (Konin). Podpisany w
obecności wicepremiera Jacka Sasi-
na dokument, zakłada postawienie
dwóch reaktorów APR1400 za kwo-
tę ponad 14 miliardów dolarów. Są

jeszcze Francuzi. Jak donosi „Busi-
ness Insider”, Électricité de France
zaproponowało stronie polskiej
ofertę, zakładającą postawienie
czterech bloków za 33 miliardy do-
larów bądź sześciu za 48,5 miliarda.
Obliczona na podstawie propono-
wanej mocy oraz podanych kosztów
cena za megawat energii wskazuje
na to, że oferta amerykańska jest
najmniej opłacalna finansowo. Dla-
czego zatem dano jej pierwszeń-
stwo? To oczywiście strategiczna
inwestycja z punktu widzenia geo-
politycznego, pokazująca jak bar-
dzo kluczowy jest sojusz Polski ze
Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

„To zmieni bezpowrotnie gminę”
Preferowana lokalizacja pierw-

szej polskiej elektrowni jądrowej to
Lubiatowo-Kopalino w gminie
Choczewo w powiecie lęborskim.
Bloki energetyczne miałyby zostać
uruchomione w latach 2033-2037.
Według badań przeprowadzonych
przez sopocką agencję PBS, popar-

cie dla budowy elektrowni rośnie.
Wśród mieszkańców trzech naj-
bliżej położonych gmin wyniosło
pod koniec 2022 roku 75%. To
wzrost o 12 punktów procentowych
względem roku 2021. Nie wszyscy
są jednak optymistami. Szczególne
obawy wyrażają osoby, które pra-
cują w sektorze turystycznym. –
Uciążliwość budowy spowoduje
zanik turystyki, z której słynie gmi-
na Choczewo. W trakcie trwania
budowy z użytku będzie wyłączona
czasowo plaża, co stanowić będzie
gwóźdź do trumny dla wszystkich
mieszkańców żyjących z turystyki.
Po co przyjeżdżać nad morze, sko-
ro nie będzie do niego dostępu?
Budowa o niespotykanej dotąd w

Polsce skali zmieni bezpowrotnie
gminę, z typowo turystycznej na
przemysłową. Turyści nie przyjadą
wypoczywać w hałasie, pyle, łunie
światła spowodowanej 24-godzin-
nym oświetleniem terenu budowy.
Warunki te będą odczuwalne w
promieniu kilku kilometrów. Za-
mknięta plaża, koparki i buldożery
nie sprzyjają letniemu wypoczyn-
kowi – komentuje zaniepokojona
Anna Mojsiejenko, właścicielka
domków letniskowych w Kopali-
nie. Pani Anna czuje się pozosta-
wiona sama sobie. – Przedstawicie-
le PEJ, spółki odpowiedzialnej za
budowę, nie zakładają żadnych od-
szkodowań dla właścicieli infra-
struktury turystycznej i mieszkań-
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ców twierdząc, że tak potężna in-
westycja nie będzie przeszkadzać w
normalnym funkcjonowaniu – do-
daje.

Bilans zysków i strat
Energetyka jądrowa to tańszy

prąd dla wszystkich odbiorców i
przede wszystkim skuteczne ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnia-
nych. Tak wielka inwestycja nie po-
zostaje jednak bez wpływu na śro-
dowisko, szczególnie jeśli mówimy
o kruchym i wrażliwym ekosyste-
mie wybrzeża. Olbrzymi plac budo-
wy będzie wymagał wycięcia setek
hektarów lasów, w których wystę-
pują siedliska dziesiątków gatun-
ków zwierząt. Zagrożone będą też
plaże i wydmy, gdzie rosną specy-
ficzne rośliny znajdujące się pod
ochroną. Funkcjonowanie elek-
trowni będzie wiązało się również
ze znacznym podniesieniem tempe-
ratury wody morskiej w jej bezpoś-
rednim sąsiedztwie, co nie pozosta-
nie bez wpływu na morską faunę i
florę.

Elektrownie jądrowe są bezpiecz-
nym i bardzo efektywnym źródłem
wytwarzania energii elektrycznej. Z
jednego grama uranu pozyskamy
tyle samo energii, co z trzech ton
węgla kamiennego. Odpady jądro-
we, chociaż niebezpieczne i wyma-
gające specjalistycznego składowa-
nia, są niewielkie objętościowo. Ich
wpływ na środowisko, w porówna-
niu ze skutkami spalania paliw ko-
palnych, jest znikomy. Transforma-
cja energetyczna, polegająca na
całkowitym przejściu na OZE (od-
nawialne źródła energii), jest bar-
dziej czasochłonna i trudniejsza
technicznie, niż można było się
tego spodziewać. Doskonale widać
to na przykładzie Niemiec, gdzie
długo zapowiadane odejście od
energii jądrowej na rzecz OZE było
wielokrotnie przesuwane w czasie.

Kacper ZIELENIAKLokalizacja planowanej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo

Spóźniona inwestycja w przyszłość?

Preferowana lokalizacja pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej to Lubiatowo-Kopalino
w gminie Choczewo w powiecie lęborskim.

Bloki energetyczne miałyby zostać uruchomione w latach
2033-2037.

Pozostałości nieukończonej elektrowni jądrowej w Żarnowcu



� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Źr
ód

ło
:f

ot
.E

hi
m

et
al

or
Ak

he
re

U
nu

ab
on

a/
un

sp
la

sh
.c

om

Marki coraz wyraźniej po-
kazują swój stosunek do

otaczającej nas rzeczywis-
tości społecznej. Nie boją

się mówić głośno o tole-
rancji czy równoupraw-

nieniu. z pewnością
działania marketingowe

są kierowane chęcią
zwiększenia sprzedaży.

Patrząc jednak na to z in-
nej perspektywy, można

też dostrzec głębszy cel
marek takich jak yes.

Chcą one współtworzyć
nową i lepszą rzeczywis-

tość dla wszystkich bez
wyjątku.

Rzeczywistość wokół nas się
zmienia, a na różne kwestie
patrzy się inaczej niż kilka-

naście lat temu. Kobieta nie musi już
mieć idealnej cery czy figury.
Mężczyzna nie przyjmuje wyłącznie
roli żywiciela rodziny – opiekuje się
dziećmi i zajmuje się domem. Ko-
bieta w obecnym świecie to nie tyl-
ko gospodyni domu, ale także biz-
neswoman. Chcemy widzieć te
zmiany także w przekazach medial-
nych i reklamach.

Z badań przeprowadzonych przez
Ipsos w 2021 roku wynika, że spo-
sób przedstawiania kobiet w rekla-
mie ma odzwierciedlenie w decyz-
jach zakupowych klientów. Kobiety
chętniej sięgają po produkty, które
w sposób pozytywny pokazują ich
płeć. Reklamodawcy w odpowiedzi
na oczekiwania odbiorców odrzu-
cają więc utarte schematy. Można
wręcz powiedzieć, że podążają za
trendami panującymi w społeczeń-
stwie. W pewnym sensie, chcąc
sprzedać nam produkt, muszą iść z
duchem czasu. Inaczej będziemy
niechętnie spoglądać na dany pro-
dukt albo nawet go nie kupimy.

Reklama nas kształtuje
Podążanie przez reklamodawców

za trendami czy oczekiwaniami
klientów nie jest jednak tak zero-je-
dynkowe. Patrząc na reklamę sze-
rzej, można dostrzec jej znaczenie
w kreowaniu otaczającego nas
świata. Reklama jako jeden z ele-
mentów przekazu medialnego jest
istotnym narzędziem
współtworzącym rzeczywistość
społeczną. Normalizuje wartości
czy zachowania, które w świado-
mości społecznej mogą być stosun-
kowo nowe.

– Przekaz reklamowy także
kształtuje postrzeganie odbiorców,
podobnie, jak robią to filmy. W kinie
coraz częściej pojawiają się osoby
homoseksualne czy osoby z nie-
pełnosprawnościami. To otwarcie na
różnorodność widać też w reklamie.
Przekaz reklamowy jest kolejną
płaszczyzną, w której pokazujemy
innym nasz stosunek do rzeczywis-

tości – komentuje politolog i medio-
znawca prof. UAM dr hab. Szymon
Ossowski z Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM.

Zdaje się więc, że marka YES
pragnie współtworzyć nowe realia, w
których kobiety są równe mężczyz-
nom, a pary homoseksualne są ak-
ceptowane w każdym środowisku.
Przekaz firmy w kampaniach rekla-

mowych jest jasny i oczywisty. To
kobiety mają decydować o swoim
życiu. Środowisko, które je otacza,
powinno to zrozumieć i zaakcepto-
wać, a nawet pomóc w tworzeniu
lepszej rzeczywistości. Do tego mar-
ka zrywa z ukazywaniem nie-
istniejącego ideału kobiecego piękna.
W przekazach reklamowych stawia
na różnorodność. Pojawiają się star-
sze kobiety ze zmarszczkami, osoby
plus size, kobieta po operacji usunię-
cia piersi czy osoba z niepełnospraw-
nością fizyczną.

Potrzebna jest odwaga
W reklamach YES biżuteria jest

ważna, ale nie zdaje się być naj-
ważniejsza. Wartości takie jak rów-
nouprawnienie czy tolerancja wybi-
jają się na pierwszy plan. Dzięki
temu ich reklamy stają się wyjątko-
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we na tle idealistycznych i przesłod-
zonych spotów.

– Niektóre reklamy komercyjne
upodabniają się do reklam społecz-
nych – reklama komercyjna, której
celem jest sprzedaż produktu, jest
stworzona w taki sposób, że poka-
zuje pewną ideę. Takich reklam jest
co prawda mniej, ale są one bardziej
wyraziste i ciekawsze, dlatego o
nich mówimy – komentuje prof.
Szymon Ossowski. – Niektóre z
tego typu reklam można zaliczyć do
reklam skandalizujących. Telewizja
publiczna odmówiła na przykład
emisji reklamy marki YES, po-
wołując się na to, że godzi ona we
wrażliwość widzów stacji – dodaje.

Decyzja TVP wywołała swego ro-
dzaju poruszenie. Każdy chciał zo-
baczyć reklamę, która została uzna-
na przez nadawcę publicznego za
naruszającą ogólnie przyjęte normy.
To zdecydowanie wpłynęło na roz-
poznawalność marki YES, którą za-
częto utożsamiać z ideą równości i
tolerancji. Firma w pewnym sensie
odważyła się pójść w kierunku, któ-
ry dla marek biżuteryjnych nie jest
oczywisty. W reklamach wyrobów
jubilerskich nie brakuje pięknych
haseł o sile kobiet, za którymi nie
stoi nic poza tym. Marka YES jed-
nak w jasny i wyraźny sposób poka-
zała swoje zdanie i ustosunkowała
się do kwestii społecznych. Zresztą
dalej to robi.

Sprzedaż to nie wszystko
Niedawno marka we współpracy

z Martą Dyks stworzyła podcast
„Jestem Kobietą”, którego tematyka
krąży wokół problemów kobiet.
Najnowszy spot YES nie został
zgłoszony do emisji w TVP. Decyz-
ja producenta biżuterii podyktowana
jest tym, że nadawca publiczny nie
podziela wartości marki. Firma po
słynnych słowach Jarosława Ka-
czyńskiego postanowiła wprowa-
dzić do oferty limitowane przypinki
z hasłem „daję w szyję”. Działania
te zapewne mają także na celu
zwiększenie sprzedaży. Jednak mar-
ka YES niejednokrotnie pokazała,
że zależy jej na wartościach, o któ-
rych głośno mówi.

– Działy marketingu z pewnością
wykorzystują kwestie społeczne.
Nie każdy odważy się jednak wyko-
rzystać to w reklamie czy real time
marketingu, jakim jest przypinka
„daję w szyję”. Jest to kwestia zaan-
gażowania firm w kwestie społecz-
ne, takie jak równouprawnienie czy
tolerancja względem osób
LGBTQ+. Z punktu widzenia mar-
ketingowego jest pewne ryzyko,
gdyż zawsze istnieje obawa, że
część klientów można w ten sposób
stracić – zaznacza profesor Ossow-
ski.

Firmy coraz częściej pokazują,
jaka jest ich misja i stosunek do
życia społecznego. Dają nam znać,
że nie liczy się dla nich wyłącznie
sprzedaż, ale także pewne wartości.
Mówią o tym głośno i wyraźnie, bo
także współtworzą naszą rzeczywis-
tość.

Olimpia OLIK

Marki takie jak Yes wspierają kobiety w walce o równość

W reklamach coraz częściej występują osoby plus size

sprzedaż
czy działanie prospołeczne?

Podążanie przez reklamodawców za trendami
czy oczekiwaniami klientów nie jest jednak tak
zero-jedynkowe. Patrząc na reklamę szerzej,

można dostrzec jej znaczenie w kreowaniu otaczającego
nas świata. Reklama jako jeden z elementów przekazu me-
dialnego jest istotnym narzędziem współtworzącym rze-
czywistość społeczną.
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Kinematografia od swoich
narodzin lubowała się w

dwóch rzeczach – nowin-
kach technologicznych

oraz nazywaniu dopiero
co powstających nurtów
filmowych w sposób do-

bitnie sugerujący postęp.
Neorealizm włoski, Nowe

Hollywood, Kino Nowej
Przygody… Niezależnie
od tego, czy dane zjawi-

sko rzeczywiście
zasłużyło sobie na posta-

wienie na piedestale,
można dostrzec tu pewien

niebezpieczny przymiot-
nikowy precedens, który

okazuje się krzywdzący
szczególnie dla podga-

tunku kina grozy – slashe-
ra.

Problem tkwi w tym, że nic co
nowatorskie i postępowe,
nie może istnieć w próżni, a

kolejna generacja danego modelu po-
winna przebijać swojego poprzedni-
ka. Takim oto sposobem „nowe” zos-
tało synonimem „lepszego” i kolej-
nym wrogiem „dobrego”. Co by się
jednak stało, gdyby ktoś wpadł na
szalony pomysł, aby odświeżyć coś,
co nigdy nie było kojarzone z klasą i
dobrym smakiem? Krasnala ogrodo-
wego, fototapetę, sztuczny kwiat, Ja-
mesa Cordena albo, co gorsza – hor-
ror?

Tacy szaleńcy chodzą po ziem-
skim padole nie od dziś. Jednym z
pierwszych był autor „Godziny Wil-
ka” – Ingmar Bergman. Chociaż
Szwed już w 1968 roku pokazał, że
można podejść do kina grozy w auto-
rski sposób, to powstające w XX
wieku horrory, nieważne jak wyso-
kiego poziomu artystycznego by nie
reprezentowały, nigdy nie zasłużyły
w oczach badaczy na miano osobne-
go prądu filmowego. Tym bardziej
takiego, który mógłby pochwalić się
słowem „nowy” w swojej nazwie.
Wszystko zmieniło się na początku
XXI wieku, gdy swój triumfalny po-
chód do masowej świadomości oraz
po pierwsze festiwalowe statuetki
rozpoczęła Nowa Fala Kina Grozy.

Posthorrory to produkcje hybry-
dyczne gatunkowo, w których kino
artystyczne pożenione zostało z ele-
mentami kina grozy lub, jak zwykły
je nazywać pewne osoby – po prostu
„horrory, tylko że dobre”. Obecność
posthorrorów na współczesnym ryn-
ku filmowym wyrządziła ostatecznie
swojemu gatunkowi tyle samo
szkód, ile zapewniła benefitów. Z
jednej strony po raz pierwszy w his-

torii zagwarantowała filmom grozy
godny byt w nieprzychylnym im do-
tychczas świecie kina. Z drugiej zaś
doprowadziła do rozwodnienia ich
esencji oraz występowania kuriozal-
nych sytuacji, w których coraz więk-
sza liczba osób, twierdząca, że lubu-
je się w horrorach, na pytanie, który
z nich jest ich personalnym fawory-
tem, odpowiada „Babadook”. Post-
horrorom udało się wyprowadzić
kino grozy spod strzech prosto na sa-
lony, jednak trudno oprzeć się
wrażeniu, że na swoich starszych ga-
tunkowo braci spoglądają z góry.
Choć artystyczne ujęcie kina grozy z
punktu widzenia historii kina nie jest
niczym nowym, dopiero w 2022
roku pojawili się śmiałkowie gotowi
zmierzyć się z najbardziej wzgardza-
nym podgatunkiem kina grozy –
slasherem.

Postslasher lub, jak autorsko
określam go jako osoba kochająca
horrory – Art&Slash, powstał w od-
powiedzi na Nową Falę Kina Grozy.
Jest jednak między nimi jedna zasad-
nicza różnica. Posthorrory stanowią
przykład filmów grozy dla widzów,
którzy w gruncie rzeczy horrorów
wcale nie lubią i tylko udają, że jest
inaczej. Współcześnie okazywanie
sympatii tego typu produkcjom jest
przez społeczeństwo nie tyle mile
widziane, ile w pewnych kręgach
wręcz wymagane. Publiczne ob-
rażanie „Dziedzictwo. Hereditary”
byłoby w takim świetle niemal tożsa-
me z popełnieniem towarzyskiego
seppuku. Postlashery powstały zaś z
myślą o osobach, które kochają slas-
hery tym dziwnym typem miłości, do
którego trudno jest przyznać się przy
znajomych.

Produkcje Art&Slash od klasycz-
nych slasherów odróżnia niebywale
wysmakowana oprawa audiowizual-
na, brak sztucznego uatrakcyjniania i
dynamizowania akcji, estetyzacja ak-

tów przemocy, położenie większego
akcentu na psychologię grupy boha-
terów oraz relacje między nimi, a
także silnie zarysowany stempel
twórczy. Na modłę innych elevated
horrorów, również w tym przypadku,
kino artystyczne zostało wymieszane
z czymś absolutnie nieoczekiwanym
– najbardziej „śmieciowym” podga-
tunkiem kina grozy. Art&Slash trak-
tuje gatunkową schedę zarówno z
odpowiednią dozą dystansu, jak i
czułości, samoświadomie eksploa-
tując swoją pozorną pulpowość oraz
walcząc tym samym z krzywdzącymi
łatkami uschematyzowanego kina
klasy B. Pod wszystkimi tymi war-
stwami postmodernizmu nadal bije
jednak to samo przerażone serce.
Główna oś fabularna wciąż wyzna-
czana jest przez perypetie grupy
młodych ludzi kolejno eliminowa-
nych przez tajemniczego mordercę
wyposażonego w nóż, maczetę, piłę
lub jakiekolwiek inne narzędzie
służące zapobieganiu przeludnieniu.
Jednak, kiedy po premierze „Krzy-
ku” wielu osobom wydawało się, że
w temacie slasherów wszystko zos-
tało już powiedziane, wtedy na sce-
nie niespodziewanie pojawiła się ona
– trzecia litera alfabetu od końca.

„X” w reżyserii Ti Westa stało się
dla swojego podgatunku zupełnie no-
wym rozdaniem – slasherem, w trak-
cie oglądania którego widzowie nie
myślą tylko o tym, która postać i w
jak wymyślny sposób zakończy za
chwilę na ekranie swój żywot. „X”
to postslasher „pełną gębą” – pro-
dukcja stanowiąca filmowy traktat o

kondycji współczesnego horroru
oraz jego wciąż traktowanego ni-
czym pornografię podgatunku. Obraz
niuansuje figurę final girl, wchodząc
równocześnie w dialog z bogatą tra-
dycją kina grozy oraz przetwarza tro-
py zaczerpnięte wprost z produkcji
klasy B, kierując tym samym narra-
cję na zupełnie nowe tory. Takim oto
sposobem metafilmowy horror prze-
istacza się w przejmującą opowieść o
starości i przemijaniu. Mnogość
obecnych na ekranie scen gore oka-
zuje się w tym świetle jedynie
cieszącym szkliste już oko dodat-
kiem. Na całe szczęście „X” nie było
ostatnią produkcją, która miała auto-
rski pomysł na to, co jeszcze cieka-
wego można zrobić z kinem grozy.

„Bodies Bodies Bodies” to ewene-
ment w świecie horroru. Obraz Hali-
ny Reijn to szalona gatunkowa jazda
bez trzymanki, stale igrająca z przy-
zwyczajeniami odbiorczymi widzów.
Balansującą na pograniczu teen dra-
my oraz pełnokrwistego horroru pro-
dukcję najprecyzyjniej określa miano
antyslashera. Nie oznacza to jednak,
że bohaterowie zaprzestali znikania
kolejno z ekranu w tajemniczych
okolicznościach, robią to nadal, jed-
nak nie w sposób, do którego zdążyli
nas przyzwyczaić. Ich największym
zagrożeniem nie okazuje się być za-
maskowany psychopata, a pełniące
zamiennie funkcję broni obusiecznej
kultura woke, internetowy żargon i
wreszcie oni sami. „Bodies Bodies
Bodies” to kino grozy doby TikToka,
pokazujące, że największym horro-
rem jest zamknięcie kilku przedsta-

wicieli pokolenia Z w jednym po-
mieszczeniu i odcięcie im dostępu do
internetu. Choć może wydarzyć się
wtedy wiele, jeden ze scenariuszy
przeraża znacznie bardziej niż cała
reszta – grupa młodych ludzi, która
zaczyna ze sobą rozmawiać to za-
wsze zapowiedź rychłej katastrofy.

Art&Slash tchnęło nowe życie w,
wydawać by się mogło, dawno już
martwy podgatunek kina grozy, po-
kazując równocześnie, że kino ar-
thousowe i krwawy slasher mają ze
sobą znacznie więcej wspólnego, niż
można by się było tego było spodzie-
wać. Czy, pomimo faktu, że dotych-
czas na ekranach kin pojawiły się do-
piero dwie tego typu produkcje,
możemy zaklasyfikować Art&Slash
jako nowy nurt na filmowej mapie
współczesnego horroru? Mając na
względzie rozwijającą się szybciej
niż MCU serię produkcji familijnych
o małych dziewczynkach przygar-
niających lwiątka, tygryski, wilczki,
czy jakiekolwiek inne dzikie zwie-
rzęta, od których szczególnie w wie-
ku ośmiu lat wypadałoby trzymać się
z dala, podjąłbym to ryzyko. Nawet
gdyby filmowi twórcy wpadli jutro
na pomysł, aby całkowicie zaniechać
kręcenia horrorów, a zamiast tego
zająć się hodowlą marchwi, to
Art&Slash i tak mogłoby poszczycić
się większą liczbą faktycznych repre-
zentantów niż Dogma. Odpowie-
dzialne za oba obrazy studio A24 nie
zamierza zresztą próżnować. Kilka
miesięcy temu na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w Wene-
cji zaprezentowało „Pearl” – prequel
zamieniającego się powoli w trylogię
„X” Ti Westa, a na horyzoncie już
majaczą kolejne tego typu produkcje
z domykającą serię „MaXXXine” na
czele. Czegokolwiek nie przyniesie
przyszłość, myślę, że może to być
początek pięknej przyjaźni.

Paweł MAKSIMCZYK

Musimy porozmawiać o zwłokach

Choć artystyczne ujęcie kina grozy z punktu
widzenia historii kina nie jest niczym nowym,
dopiero w 2022 roku pojawili się śmiałkowie

gotowi zmierzyć się z najbardziej wzgardzanym podgatun-
kiem kina grozy – slasherem.

Aż do niedawna slasherom niełatwo było odnaleźć się w świecie współczesnego kina grozy
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Przeglądając ofertę do-
wolnego serwisu strea-

mingowego, łatwo na-
tknąć się na produkcje

określane w popkulturze
jako k-dramy. Przeplata

się w nich specyfika wielu
gatunków, z horrorem i

komedią włącznie, a ofe-
rowana różnorodność

pozwala dotrzeć do sze-
rokiej grupy odbiorców.

Na pierwszy rzut oka
można jasno określić

różnice między nimi a eu-
ropejskimi czy amery-

kańskimi serialami, gdyż
najważniejszą z nich jest

ekspresja emocjonalna
prezentowana na ekra-

nie.

Korea Południowa, podobnie
jak Chiny i Japonia, przy-
należą do bieguna kultur

„powściągliwych”. Zachowanie lu-
dzi zamieszkujących te tereny cha-
rakteryzuje się oszczędnością słów,
ukrywaniem odczuwanych emocji i
wyrażeniem podziwu nad utrzyma-
niem opanowanej postawy, o czym
piszą w swojej książce ,,Siedem wy-
miarów kultury” Fons Trompenaars
oraz Charles Hampden-Turner.
Współcześnie ogólny wydźwięk ta-
kiego modelu zachowań nie jest dla
przeciętnego Europejczyka czymś
egzotycznym, niemniej wciąż
możemy postrzegać go poprzez od-
czucia dysonansu. Oczywistą prze-
ciwwagą wobec wspomnianej formy
porozumiewania się jest gra aktors-
ka widoczna w najnowszych ko-
reańskich serialach, ponieważ
postaci skonstruowane przez scena-
rzystów w większości sytuacji nie
zachowują się wedle nieopisanych
zasad kodu kulturowego. Wgląd w
przestrzeń tych specyficznych pro-
dukcji jest tu oparty na subiektyw-
nych odczuciach, ponieważ poru-
szane zagadnienie wydaje się tema-
tem nowym i nie w pełni zbadanym.

Dynamika emocjonalna
w k-dramach

Jedną z pierwszych scen ,,Ro-
mance Is a Bonus Book” jest roz-
mowa kwalifikacyjna głównej bo-
haterki. Po długiej przerwie wyni-
kającej z opieki nad dzieckiem jest
zmuszona podjąć zatrudnienie, cze-
mu mają sprzyjać doświadczenia
sprzed lat. Chcąc przypomnieć re-
kruterom o swoim sukcesie, jakim

było stworzenie popularnej piosenki
reklamowej, postanawia bez skrę-
powania zaprezentować zdolności
wokalne. Mimika twarzy postaci
granej przez Lee Na-young wyraża
szczerą ekscytację związaną z po-
czuciem zdobycia pracy, ale szybko
okazuje się, że nikt ze zgromadzo-
nych nie pamięta melodii. Kon-

strukcję sceny można wytłumaczyć
ogólnie przyjętym koloryzowaniem
rzeczywistości w serialach, co nie
usprawiedliwia dramatycznego
traktowania emocji w produkcjach
poznanych dzięki gwałtownemu
działaniu koreańskiej fali. Z jeszcze
większą intensywnością traktowane
są zabiegi operujące na negatyw-

nych przeżyciach, co doskonale wi-
dać na przykładzie scen płaczu w
,,Crush Landing On You”, w któ-
rym na przestrzeni odcinków boha-
terowie w sposób niemal niekontro-
lowany zalewają się łzami, czemu
często towarzyszy podniesiony ton
bliski krzyku. Konwencja k-dram
zakłada maksymalne wykorzystanie
głośnej barwy głosu i gwałtownych
reakcji, na co składa się impulsyw-
na gestykulacja czy przepychanki
pomiędzy bohaterami, dzięki czemu
płaszczyzna uczuć jest w pełni eks-
ploatowana.

Niezależnie od emocji, z jakimi
muszą mierzyć się z aktorzy, eks-
presja musi być wysoce ożywiona,
prawie impulsywna. Towarzysząca
im ekspresja języka koreańskiego
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jednocześnie pomaga i przeszkadza,
ponieważ obowiązujące normy
społeczne jasno określiły możliwie
neutralny ton cechujący wypowie-
dzi. Zbiorem jednych z najbardziej
wydumanych obrazów k-dram
niewątpliwie jest serial ,,While You
Were Sleeping”, ponieważ nawet
starania złagodzenia charakteru se-
rialu przez obsadę nie przyniosły
pożądanych efektów, tym samym
tworząc sytuację kontrastu pomię-
dzy zbyt intensywnymi emocjami, a
takimi, które sprawiają wrażenie
naturalnych. Znając uwarunkowa-
nia kulturowe określające okazywa-
nie uczuć przez obywateli Korei
Południowej, istnieje niebezpie-
czeństwo groteskowego, a być
może nawet karykaturalnego po-
strzegania produkcji. Zastosowanie
tak intensywnej dynamiki miało na
celu nawiązanie silniejszej więzi z
widzem i zaangażowanie go w losy
bohaterów, bez zważania na koszty.
Trzeba pamiętać o tym, że za osta-
tecznym kształtem historii bohate-
rów nie stoją wyłącznie aktorzy, ale
również osoby z produkcji.

Koreańska ekspresja za oceanem
Nadawanie znaczenia emocjom

nie zależy wyłącznie od indywi-
dualnej wizji jednostki, ale również
od doświadczeń, jakie nabywa wraz
z upływem życia. W przypadku ak-
torstwa decydujący głos o wy-
glądzie danej sceny ma scenarzysta,
który kieruje się znanymi sobie i
reżyserowi wytycznymi. Ciekawy-
mi przypadkami w tym kontekście
są aktorzy i aktorki z Korei
Południowej, którzy występowali
również w serialach nie będących
k-dramami, zrealizowanymi poza
terenem kraju. Jedną z osób na-
leżących do tego grona jest Jamie
Chung i nawet po zdawkowym za-
poznaniu się z jej dorobkiem arty-
stycznym (m.in. „Gotham”, „The
Gifted”) można zauważyć, że nie
jest ono nacechowane aż tak inten-
sywną emocjonalnością, jak ma to
miejsce w przypadku rodzimych
produkcji. O ile k-drama może być
również serialem fantasy czy kry-
minałem, tak wspomniane gatunki
są tu esencją fabuły. Podobna reguła
towarzyszy również aktorom takim
jak Justin Chon, Esther Ku czy Yun-
jin Kim.

Wszystkich z wymienionych ar-
tystów łączy fakt posługiwania się
na planie językiem angielskim. Dy-
namika języka jest mniejsza, ale na-
dal obecna i daje się ją wyczuć,
choć nie stosuje się zabiegów
wzbudzających skojarzenia z teat-
ralnym traktowaniem smutku czy
radości, w efekcie czego jest bar-
dziej wiarygodna. Łatwiej jest nam
utożsamić się nie tyle z samymi bo-
haterami, co z ich realistycznymi
emocjami. Dostrzeżenie na twarzy
aktorów naturalnej palety uczuć i
zniuansowanej mikroeskspresji jest
odświeżającym doświadczeniem.
Ten obraz, choć nieidealnie, wydaje
się wierniej oddawać prawdziwy
kod kulturowy Koreańczyków.

Oliwia GÓRSKAObraz emocji w k-dramach nie oddaje rzeczywistego kodu kulturowego Koreańczyków

(Nie)przesadne emocje
w koreańskich serialach

Niezależnie od emocji, z jakimi muszą mierzyć
się z aktorzy, ekspresja musi być wysoce
ożywiona, prawie impulsywna.Towarzysząca

im ekspresja języka koreańskiego jednocześnie pomaga
i przeszkadza, ponieważ obowiązujące normy społeczne
jasno określiły możliwie neutralny ton cechujący
wypowiedzi.

Nadmierna ekspozycja emocji potrafi zakłócić przekaz serialu
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– Ja robię komiksy auto-
biograficzne – konstatu-

je na łamach pierwszej
części zina„Małe zwycię-

stwa” Anna Krztoń.
Twórczyni komiksów

i ilustratorka od ponad
dekady wzbogaca biblio-

tekę polskiego komiksu
niezależnego o kolejne

nietuzinkowe tytuły,
opowiadając o tuzinko-

wej codzienności. Na
przestrzeni niezliczo-

nych krótkich form
i głośnej powieści gra-

ficznej artystka zapraco-
wała na miano czołowej
przedstawicielki rodzi-

mego„komiksowa”.

Komiks, będąc szczególną
dziedziną literatury,
wyjątkowo chętnie wybie-

rany jest przez autorów jako forma
pamiętnikarskich zapisków. Kadry i
dymki są narzędziami, przy pomocy
których rysownicy przekładają pie-
czołowicie kolekcjonowane skraw-
ki życia na opowieści. „Maus” Arta
Spiegelmana, „Persepolis” Marja-
ne Satrapi, „Fun Home” Alison
Bechdel, „Kinderland” Mawila czy
lwia część twórczości Guya Deli-
slego – wybitne memuary stanowią
o sile autobiograficznego nurtu i
opisują funkcję medium komiksu
jako pola do wspomnieniowej ga-
wędy i quasi-reportażowych opo-
wieści. Pamiętnikarskie zacięcie
przewija się również wśród rodzi-
mych twórców komiksów. Korzys-
tając z języka memów – czy
możemy mieć Kate Beaton w
domu? Mamy Kate Beaton w
domu. Jest nią Anna Krztoń.

Pierwowzór jednego z pierw-
szych komiksów artystki powstał
na pocztówce – powracającym mo-
tywie w twórczości Krztoń. Jak
wspomina we wstępie do autorskie-
go zbioru „Życie i wczasy. 2012-
2017”: „Inspirują mnie moi przyja-
ciele i znajomi, rodzina, związki,
podróże i inne doświadczenia”. Au-
tobiograficznymi komiksami zaj-
muje się od 2012 roku. Jednoplan-
szowe scenki z życia jej bliskich
stały się podstawą serii „Podróże
przerywane życiem”. Pierwszy zin
rysowniczki opublikowany został w
nakładzie zaledwie trzydziestu
sztuk. Humorystyczne opowiastki
wchodzące w skład debiutanckiej
publikacji ilustratorki, choć nieraz
grubo ciosane, zawierają elementy
definiujące krztoniową twórczość –
poczucie tymczasowości i towa-

rzyszącą mu kontemplację nad
ulotnością chwili.

Opublikowane nakładem wydaw-
nictwa Granda „Życie i wczasy.
2012-2017” pozwalają przyjrzeć się
twórczości Anny Krztoń w jej for-
matywnym okresie. Od pierwszych
niezależnych komiksów z czasów
studiów na ASP, przez odrzucone
zgłoszenia na otwarte nabory do za-
granicznych czasopism, po nowelki

z przedednia przełomowego „Weź
się w garść” – podążanie marszrutą
artystycznego rozwoju rysowniczki
jest frapującym czytelniczym doś-
wiadczeniem. Znając twórczość
Krztoń, aż się prosi, by wertowanie
stron komiksu przyrównać do wy-
cieczki. Twórczyni komiksów za-
biera czytelników w podróż po wy-
imkach codzienności, która obfituje
w nudę, rutynę i banał – ot w szcze-

rość. Innej przygody życia nie bę-
dzie.

Nuda, rutyna i banał – w woka-
bularzu publicysty słowa te znaleźć
można w rozdziale ze słownictwem
wartościującym negatywnie. Auto-
rka „Dłuższych dni” mogłaby się z
tą czarno-białą klasyfikacją nie
zgodzić. Wszak życie utkane jest z
tych małych chwil, na które nie ma
miejsca w hollywoodzkich bloc-
kbusterach, a którym bliżej do fil-
mów Jima Jarmuscha. Zwykłe
przyjemności urastają w twórczości
ilustratorki do rangi cudów co-
dzienności. W opowieściach pol-
skiej komiksiarki ani nie upada
Mur Berliński, ani szach nie zostaje
obalony, a mimo to łatwo dać się
im porwać. Rozmowy ze znajomy-
mi przy papierosach, wieczorne wi-
zyty w barach, kwarantannowe
spotkania na Zoomie, zaskakujące
seanse na festiwalach filmowych –
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życie i wczasy Anny Krztoń pozos-
tają zupełnie obce, ale przyjemnie
znajome.

Przyjęło się, że autobiografia jest
dziedziną narcystyczną, tymczasem
komiksy polskiej rysowniczki sta-
nowią domenę skromności. Przy-
ziemność opisywanych przez artys-
tkę wydarzeń nadaje im niezbywal-
ny przymiot szczerości. Wydawane
własnym sumptem ziny wydają się
wyzute z jakiejkolwiek autorskiej
blagi. Być może właśnie dlatego
losy komiksowych bohaterów Anny
Krztoń śledzi się z takim zaintere-
sowaniem. Być może to rozbra-
jający humor, którym autorka okra-
sza swoje historie, przysparza jej
czytelniczej sympatii. A być może
to pokaźne pokłady wholesomeness
– rozumianego w internetowym
slangu jako cecha dzieła wy-
wołującego przyjemne odczucia –
sprawiają, że miłośnicy polskiego
„niezalu” chętnie wracają do opo-
wieści o małych zwycięstwach ko-
miksiarki.

O dużych zwycięstwach opowia-
da z kolei najobszerniejszy dotych-
czas album artystki „Weź się w ga-
rść”. Jak wspomniała na spotkaniu
autorskim na Międzynarodowym
Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi:
„Nie uznawałam się wcześniej za
scenarzystkę”. Tymczasem opo-
wieść o nastoletnich latach i wczes-
nej dorosłości trojga przyjaciółek
przyniosła Annie Krztoń w 2019
roku nagrodę Polskiego Stowarzy-
szenia Komiksowego za najlepszy
scenariusz. W wydanym pod szyl-
dem nieodżałowanego Wydawnict-
wa Komiksowego komiksie, auto-
rka kreśli autobiograficzne coming-
of-age story, w którym otwiera
przed czytelnikiem Polskę lat zero-
wych. Komiksiarka opowiada o
świecie korespondencyjnych znajo-
mości, drobnych konwentów, po-
chłanianych hurtowo powieści fan-
tasy i słuchanych na radioodtwarza-
czu przebojów „The Cure”. „Weź
się w garść” bynajmniej nie jest
nostalgiczną sielanką, lecz przej-
mującą opowieścią o uniwersal-
nych doświadczeniach osób do-
tkniętych depresją. W obrazowaniu
przeszłości Anna Krztoń stroni od
lukrowania rzeczywistości. Jej al-
bum można przyrównać do „Po-
wrotu do tamtych dni”, choć w
przeciwieństwie do fatalistycznego
filmu Konrada Aksinowicza, życie
napisało dla Igi, Asi i Ani happy
end.

Anna Krztoń wielokrotnie w
swoich komiksach pozwala sobie
na autotematyczny komentarz, opi-
sując przedstawiane w nich historie
jako kolejny „fajny materiał na ko-
miks”. Tym materiałem z perspek-
tywy autorki jest życie. Zabawne,
nudne, smutne – dokładnie takie,
jakie znamy i dokładnie takie, o ja-
kim chcemy czytać.

Remigiusz RÓŻAŃSKIMiniatury Anny Krztoń okraszone są rozbrajającym humorem

Wspomnienia nudnego życia

Przyjęło się, że autobiografia jest dziedziną nar-
cystyczną, tymczasem komiksy polskiej rysow-
niczki stanowią domenę skromności. Przy-

ziemność opisywanych przez artystkę wydarzeń nadaje im
niezbywalny przymiot szczerości.Wydawane własnym sum-
ptem ziny wydają się wyzute z jakiejkolwiek autorskiej blagi.
Być może właśnie dlatego losy komiksowych bohaterów
Anny Krztoń śledzi się z takim zainteresowaniem.

Anna Krztoń od lat stoi na czele nurtu komiksu autobiograficznego w Polsce
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są utalentowani, piękni i
mimo młodego wieku

mogą poszczycić się sze-
roką gamą sukcesów za-

wodowych. Choć nepo
babies oraz industry ba-
bies to terminy zasadni-

czo nowe, samo zjawisko
nepotyzmu w świecie

show-biznesu sięga cza-
sów Hollywoodlandu. za

sprawą głośnego arty-
kułu w magazynie„New

york”i internetowym
memom popularne lato-
rośle z branży rozrywko-
wej ponownie wzbudziły

u niektórych ogrom emo-
cji, a nawet szczyptę za-

zdrości… Dlaczego świat
ma pretensje do nepo ba-

bies?

Oskarżam Cię” śpiewała do
płci męskiej Kayah w
„Testosteronie”. Podobną

wiązankę pretensji do nepo babies
stworzył w 2022 roku magazyn
„New York”, który popularne dzieci
gwiazd z branży muzycznej, filmo-
wej i modelingowej oskarżył o… No
właśnie, o co? O istnienie? Na saty-
rycznej okładce amerykańskiego
magazynu znaleźli się m.in. Lily
Rose Depp, Maya Hawke, Lilly Col-
lins czy Alexander Skarsgård. Nepo
babies, mimo dziecięcej niewinnoś-
ci zakodowanej w nazwie, budzą
jednak przede wszystkim skojarze-
nia pejoratywne. Internetowi hejte-
rzy u boku nowojorskich dziennika-
rzy dokonali medialnego samosądu,
twierdząc, że dzieci Hollywoodu to
uprzywilejowana zgraja rozpiesz-
czonych dzieciaków oraz jawne za-
przeczenie istnienia systemu mery-
tokracji w entertainment industry.
Show-biznesowi wyjadacze oraz
agenci wielkich gwiazd wiedzą to
nie od dziś, a jednak oskarżenia w
stronę nepo babies są ówcześnie
jeszcze silniejsze. Dlaczego?

Sieć rozrywki od zawsze tkana
była z grubej nici powiązań, w któ-
rej nierzadko to nie talent, kompe-
tencje i charyzma stanowiły prze-
pustkę do wielkiego świata sukce-
sów, a właśnie nepotyczne relacje, o
których nie mówiło się zbyt głośno.
Gdy znajomości, wielkie sumy pie-
niędzy i często kopie 1:1 wyglądu
swoich rodziców (spójrzcie na rysy
twarzy matek Zoë Kravitz, Kai Ger-
ber, Lilly Rose Depp czy Kate Hud-
son) dziedziczy się w spadku, wspi-
naczka po drabinie sławy trwa nie-
co krócej, niż dla zwykłych śmier-
telników zaczynających od zera,

prawda? A jednak dziesiątki nepo
babies udowodniły swoje niezwykłe
zdolności aktorskie czy muzyczne,
odcinając się od łatek uprzywilejo-
wanych, mniej utalentowanych
wersji swoich matek, ojców czy
cioć. Z jednej strony można powie-
dzieć, że np. Dakota Johnson skaza-
na była na karierę aktorską – to w
końcu córka legendarnej hollywo-

odzkiej aktorki Melanie Griffith,
pasierbica Antonio Banderasa i jed-
nocześnie wnuczka hitchcockow-
skiej aktorki Tippi Hedren. Lecz
mimo że Johnson pierwsze kroki na
planie filmowym stawiała właśnie u
boku matki oraz ojczyma, to już
wielokrotnie udowodniła, że jest
niezwykle utalentowaną i ela-
styczną artystką. Jej role w „Suspi-

rii”, „Sokole z masłem orzecho-
wym” i „Córce” ostatecznie po-
twierdzają, że Dakota ma światu do
pokazania znacznie więcej niż tylko
potężne drzewo genealogiczne.

Na wpływowe klany w branży
filmowej czy muzycznej można za-
tem patrzeć z dystansem i większą
dozą wyrozumiałości. Spróbujmy
spojrzeć np. na szaleńczo uzdol-
nioną aktorsko rodzinę Skar-
sgårdów – Stellana i jego synów
Alexandra, Billa i Gustafa, jak na
rodzinę prawników albo stomatolo-
gów, w której utalentowane dzieci
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wybitnego ojca, postanowiły po
prostu pójść w jego ślady. Zupełnie
inaczej prezentuje się jednak przy
szwedzkich aktorach rodzina Kar-
dashian-Jenner. Mimo że nie można
odmówić Kardashianom żyłki do
biznesu i zmyślności w kreacji wi-
zerunku, ich klan nie wydaje się
jednak grupą nadzwyczajnie utalen-
towanych jednostek, które
osiągnęłyby sukces samodzielnie.
W tym przypadku mowa o rodzinie
jako marce, cennym kapitale, który
Kris Jenner – kreatorka ich celeb-
ryckiego statusu – przeznaczyła na
zbudowanie przyszłości dla swoich
córek, których kariery osadzone są
w branżach rozrywkowych, beauty
czy mody.

Docenieni przez świat rodzice
mogą być również dla nepo babies
monstrualnym ciężarem oczekiwań,
który generuje lęk niedorównania
ich sukcesom. Liza Minnelli, odkąd
rozpoczęła swoją aktorską karierę,
nosiła łatkę „córki Judy Garland” i,
jak sama przyznała na łamach Vo-
gue’a Arabia w 2019 roku, aktor-
stwo było jej niejako przeznaczone:
„Kiedy dorastałam, prawie każdy,
kogo poznawałam, był z branży.
Patrząc wstecz, oczywiście zdajesz
sobie sprawę, że to nie było zwykłe
dzieciństwo. Ale dla mnie w tamtym
czasie było”. Jednak jak Minnelli
podkreśla – to nie Judy była matką
jej sukcesu, a ona sama. Garland po-
kazała jej jedynie świat filmu i prze-
kazała ogromne pokłady ambicji,
odwagi i zapału do pracy. Zdarzają
się też w Hollywood przypadki nepo
babies, które nie przebiły dokonań
swoich rodziców. Charlie Sheen
(syn Martina Sheena, znanego m.in.
z „Badlands”) mimo świetlistych
początków kariery szybko trafił na
czarną listę show-biznesu. Zamie-
szany w pornoskandale, oskarżony o
napaści seksualne, trzykrotny roz-
wodnik, po wielu odwykach skoń-
czył jako aktor filmów klasy B.

Nepo babies czy industry babies
(dzieci rodziców z szeroko rozumia-
nej branży, którzy zapewnili im
szansę na rozwój) mają przewagę
już na starcie, otoczeni rzeszą agen-
tów, stylistów i menadżerów ds. wi-
zerunku. Zarówno przedstawiciele
show-biznesu jak i internetowi hej-
terzy oraz groupies nie potrafią
przejść obok nich obojętnie. – Ko-
chamy ich, nienawidzimy, nie sza-
nujemy, mamy na ich punkcie ob-
sesję – podkreślał Nate Jones w ar-
tykule na volture.com. Emocjonalna
mieszanka wybuchowa bierze się po
części z zazdrości wygrania nepo
babies w totolotka w genach, zmę-
czenia recyklingiem nazwisk i klo-
nów w branży, jak i poczucia nie-
sprawiedliwości dla rzeszy utalento-
wanych młodych artystów, którzy
bez wsparcia finansowego czy wize-
runkowego swojej rodziny być
może nigdy nie osiągną sukcesu na
skalę hollywoodzkich dzieciaków.
Warto jednak pamiętać, że czasami
o byciu znanym decyduje łut szczęś-
cia, a rodzinny nepotyzm to nie za-
wsze gwarant „dobrej sławy”.

Daria SIENKIEWICZW środowisku filmowym aż roi się od utalentowanych nepotism babies

sława i blichtr w genach

Na wpływowe klany w branży filmowej czy
muzycznej można zatem patrzeć z dystansem
i większą dozą wyrozumiałości.

Nepo babies można niekiedy uznać za klony swoich rodziców
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Charmander, Bulbasaur,
squirtle to imiona jed-
nych z pierwszych uro-
czych stworków, które

ponad dwie i pół dekady
temu na zawsze odmie-

niły branżę gier. Feno-
men Pokémonów, bo o

nich mowa, trwa do dziś.
Nasuwa się więc pytanie:
co sprawia, że gra z sym-

patycznymi istotkami
wydana ponad 20 lat

temu na Game Boya na-
dal cieszy się niesłabnącą

popularnością?

Historia marki Pokémon
rozpoczyna się od dziecię-
cego hobby jej twórcy Sa-

toshiego Tajiri, który będąc dziec-
kiem, miał szczególne upodobanie
do łapania owadów i ich obserwacji
w okolicy domu rodzinnego znaj-
dującego się na przedmieściach To-
kio. Zamiłowanie do stawonogów
po latach przerodziło się w powsta-
nie projektu „kieszonkowych po-
tworów”, z którym wiele pokoleń
ludzi na całym świecie utożsamia
swoje dzieciństwo.

Pokémon Red and Green
Kiedy w 1990 roku Tajiri wraz ze

swoim zespołem przedstawił kon-
cept gry z małymi potworkami fir-
mie Nintendo (producentowi Game
Boya) nikt nie spodziewał się po
projekcie tak ogromnego sukcesu.
Pierwotnie pomysł nosił nazwę
„Capsule Monsters” i łączył w so-

bie ideę łapania robaków z fenome-
nem japońskich automatów gasha-
pon, z których po wrzuceniu monet
wylatywały okrągłe kapsuły ze
znajdującymi się w środku zabaw-
kami. Zamysł serii trwa w niezmie-
nionej wersji do dziś – gracz wciela
się w rolę trenera stworków prze-
chowywanych w Pokéballach. Gra
opierać się miała wówczas o system
RPG, w którym bohater zdobywa i
kolekcjonuje potworki oraz rozwija
je do walki z innymi Pokémonami.

Praca nad jej ostateczną formą
trwała aż sześć lat. Finalnie w lu-
tym 1996 roku na rynek japoński
Nintendo wypuścił Pokémon Green
i Pokémon Red. Gry szybko pod-
biły serca Japończyków i były
pierwszymi z serii Pokémon wyda-
nymi poza granicami Japonii. Za-
czynając od USA, popularność mar-
ki bardzo szybko rozprzestrzeniła
się na cały świat.

Druga szlagierowa generacja Po-
kémon rozpoczęła się w roku 2000,

a zapoczątkowała ją premiera Poké-
mon Gold i Silver. Tytuły charakte-
ryzowały się zwiększoną paletą ko-
lorów, jeszcze większą liczbą
przedmiotów do zbierania i naj-
większa liczbą sal trenerskich w
całej serii. Rok później miejsce
miała kolejna nowość – Pokemon
Crystal – i tu, po raz pierwszy w
historii cyklu, gra zaoferowała gra-
czom możliwość wyboru postaci:
chłopca lub dziewczynki, co w pó-
źniejszym czasie stało się domyślną
opcją w większości flagowych pro-
dukcji marki. Co ciekawe, produ-
cent gier nie bez powodu wypuścił
równocześnie dwie gry tej samej se-
rii. W większości gier japońskiej
marki do zadań gracza należy m.in.
złapanie przynajmniej jednej sztuki
każdego Pokémona z listy zwanej
Pokédexem. Każda z dwóch gier
mających premierę w tym samym
czasie zawiera kilka stworków eks-
kluzywnych, których nie można
złapać w tej drugiej. W związku z
tym śmiałkowie, którzy chcą
„złapać je wszystkie”, muszą
współpracować z posiadaczami gry,
której oni akurat nie posiadają, by
przy pomocy wymian skompleto-
wać Pokédex.

Serialowa odsłona japońskich
Pokémonów

Bez wątpienia do popularności
serii przyczynił się serial anime o
tej samej nazwie, który ukazał się
rok po wydaniu pierwszych gier.
Przygody Asha Ketchuma –
głównego bohatera serialu, chcące-
go zostać mistrzem Pokémon na
świecie, i jego żółtego przyjaciela
pokemona Pikachu, widzowie z
całego świata śledzili z zapartym
tchem przez ponad 1200 odcinków i
kilkanaście filmów. W Polsce anime
zostało wyemitowane po raz pierw-
szy w 2000 roku w telewizji Polsat,
gdzie zaprezentowano cztery sezo-
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ny. Obecnie losy Asha i jego poke-
monów obejrzeć można na platfor-
mie Netflix. Seans przygód młode-
go trenera Pokémonów u wielu
osób rozbudził fascynację kulturą
Japonii, a dzięki sukcesowi anime
żółta elektryczna myszka Pikachu
jest do dziś uznawana za najbar-
dziej rozpoznawalną wizytówkę
marki Pokémon.

W ubiegłym roku, po blisko 25
latach swojej tułaczki, Ash Ket-
chum dopiął swego i pokonując
mistrza Leona w turnieju Pokémon
World Coronation Series Master
Eight Tournament, został wielkim
mistrzem Pokémon. Tym samym
era Asha i Pikachu kończy się, a
twórcy zapowiadają nową animo-
waną serię, w której głównymi bo-
haterami są Liko i Roy. Dziewczyn-
ce i chłopcu w ich przygodach to-
warzyszyć będą Pokémony: Spriga-
tito, Fuecoco i Quaxly z najnow-
szych części gier wideo Pokémon
Scarlet i Pokémon Violet wydanych
w listopadzie 2022 roku.

Pokemonowe szaleństwo trwa!
Był taki moment, w którym przez

chwilę miało się wrażenie, że
„hype” na Pokémony zaczął się wy-
ciszać, a marka lata swojej świet-
ności miała już za sobą. Wtedy to w
2016 roku firma Niantic wydała Po-
kémon GO. Gra wykorzystuje roz-
szerzoną rzeczywistość (AR) i
można powiedzieć, że zrewolucjo-
nizowała rynek pod względem gier
mobilnych free-to-play. Pokémon
GO to zarówno gatunek komputero-
wej gry fabularnej, jak i gra miej-
ska. Za pomocą AR, GPS jak i
smartfona, gracz ma możliwość
„łapania” Pokémonów poja-
wiających się na jego ekranie w
czasie rzeczywistym. Gra w około
dwa miesiące zdobyła zaintereso-
wanie milionów graczy. Uczestnicy
mają obecnie możliwość złapania
aż 905 Pokémonów, przemiesz-
czając się regularnie po własnym
mieście o odpowiedniej porze roku.
Zdarzają się jednak wyjątki, ponie-
waż niektóre fikcyjne istoty przypi-
sane są konkretnym regionom świa-
ta i są to jedyne miejsca, w których
można je schwytać. Gracze mogą
się więc wymieniać złapanymi
przez siebie Pokémonami.

Obecnie śmiało można powie-
dzieć, że Pokémony stały się nie-
odłączną częścią popkultury, a
marka, idąc z duchem czasu, zys-
kuje zainteresowanie kolejnych po-
koleń trenerów. Ponadczasowość
franczyzy zrobiła wrażenie rów-
nież na takim gamingowym normi-
ku jak ja. Na tyle duże, by osta-
tecznie urocze małe stworki pod-
biły i moje serce.

Izabela SULOWSKA

Bez wątpienia do popularności serii przyczynił
się serial anime o tej samej nazwie, który uka-
zał się rok po wydaniu pierwszych gier. Przy-

gody Asha Ketchuma – głównego bohatera serialu, chcące-
go zostać mistrzem Pokémon na świecie, i jego żółtego
przyjaciela pokemona Pikachu, widzowie z całego świata
śledzili z zapartym tchem przez ponad 1200 odcinków i kil-
kanaście filmów.

W czym tkwi sekret popularności Pokemonów?

Marka Pokemon jest światowym fenomenem już ponad dwie dekady

Kulturalny fenomen Pokémonów
wiecznie żywy!
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Paweł Fajdek jest wybit-
nym sportowcem. To fakt
niepodważalny, a ktokol-

wiek, kto będzie chciał
zakwestionować to zda-
nie stoi na straconej po-
zycji. Jednakże jego re-
gularny, coroczny płacz

po Gali Mistrzów sportu
sprawia, że coraz więk-

sza liczba kibiców od-
wraca się od sportowca,

zamiast trzymać jego
stronę. I choć w pewnym

sensie teorie Fajdka są
akceptowalne, to sposób

ich wyrażania i pogarda
wylewająca się z młocia-

rza stają się irytujące.

Brązowy medalista Igrzysk
Olimpijskich w Tokio.
Mistrz Świata z Moskwy,

Pekinu, Londynu, Dohy i Eugene.
Mistrz Europy z Amsterdamu, wice-
mistrz z Zurychu i Berlina. Odzna-
czony Krzyżem Zasługi i Orderem
Odrodzenia Polski. To tylko naj-
ważniejsze osiągnięcia Pawła Fajd-
ka – absolutnej legendy rzutu
młotem. Człowieka, który od lat jest
gwarantem medali dla Polski na
wielkich imprezach (no, może z
wyjątkiem igrzysk olimpijskich).
Gościa powszechnie znanego i lu-
bianego, który jednak ową sympatię
wśród społeczeństwa zaczyna zatra-
cać.

Dlaczego? Otóż Paweł Fajdek
upodobał sobie obrażanie się na ki-
biców i innych sportowców pod-
czas Gali Mistrzów Sportu – do-
rocznej imprezy organizowanej
przez Przegląd Sportowy oraz (od
kilku lat) telewizję Polsat. Plebiscyt
ten, jak i każdy inny tego typu, jest
klasycznym konkursem popular-
ności. SMSki muszą być wysyłane,
pieniążki muszą wpadać do skarbca
organizatorów – sprawa zupełnie
normalna, znana nam od lat. Legen-
da polskiego młociarstwa nie jest w
stanie zaakceptować, że w tym ple-
biscycie zwyczajnie przegrywa.

Recydywista
A tejże klasy Fajdkowi zwyczaj-

nie brakuje. Podczas Gali Mistrzów
Sportu 88. Plebiscytu „Przeglądu
Sportowego” oraz Polsatu Sport na
najlepszego sportowca Polski,
mistrz świata z Eugene zajął dzie-
wiąte miejsce. Odbierając na scenie
nagrodę, z ust wyraźnie rozgory-
czonego sportowca padło: „Co
mogę powiedzieć. Może na wstę-
pie… może przestanę wygrywać,
bo im więcej tytułów, tym niżej
spadam w plebiscycie”.

Na tej samej scenie próżno było
szukać Fajdka na końcu telewizyj-
nej części gali, kiedy to pro-
wadzący zaprosili do wspólnego
zdjęcia wszystkich laureatów. Ob-

rażony młociarz zignorował tę pro-
śbę i na wspólnym zdjęciu go nie
znajdziemy. To nie był jego pierw-
szy tego typu „wyczyn”. W
ubiegłym roku dał wyraz swojej
frustracji na Twitterze, pisząc „”87.
plebiscyt Przeglądu Sportowego.
Wstyd... Nie pozdrawiam”. Na-
wiązał wówczas do drugiego miejs-
ca Anity Włodarczyk, która prze-
grała tylko z Robertem Lewandow-
skim.

Wtedy Fajdek postanowił bić w
bardzo populistyczne, patriotyczne
tony sugerując, że sportowcy od-
noszący sukcesy zagranicą nie
mogą być porównywani z olimpij-
czykami.

„Ciężko porównać Kubice jada-
cego w Sauberze, Lewego grające-
go w Bayernie, za sukcesy w pol-
skim sporcie, jak to porównać do
złota w igrzyskach wywalczonego
dla kraju? Skoro chcemy promo-
wać patriotyzm, wzorce itd, to co
bardziej niż złoto olimpijskie się w
to wpisuje?” – pisał w liście
wysłanym do redakcji Sport.pl. W
tym samym liście zarzucał kibicom,
że chcą tą nagrodą „osłodzić” Le-
wandowskiemu brak Złotej Piłki,
zaatakował Bartosza Zmarzlika
pisząc, że jako wicemistrz świata
powinien mieć problemy z zakwali-
fikowaniem się do czołowej dwu-
dziestki. Przy okazji stwierdził, że
pięć czołowych miejsc powinni
zająć wówczas… a jakże, lekkoat-
leci.

W tym roku zaś, w rozmowie z
TVP Sport młociarz stwierdził, że
ma problem z nomenklaturą i kibi-
cami. Stwierdził, że wyboru nie po-
winni dokonywać kibice. „Od lat
powtarzam, że trzeba zmienić for-
mułę plebiscytu. Nie nazywajmy

najpopularniejszych sportowców
najlepszymi. To nie jest tak, że ktoś
jest najlepszy, bo ma najwięcej po-
lubień na Instagramie i Facebooku.
Nagradzajmy sukcesy, nie porażki.
Nie róbmy ze sportowców pośmie-
wiska”. O zmianę nazwy plebiscytu
apelował także w rozmowie z WP
Sportowymi Faktami.

Ciągłe pretensje, obrażanie się,
zarzuty wobec kibiców. Jakim cu-
dem Fajdek dziwi się, że
społeczeństwo z roku na rok jest
nim nic coraz bardziej zdegustowa-
ne?

Warto mieć klasę
Młociarz obraził się po zajęciu

dziewiątego miejsca, a przecież
poza czołową dziesiątką znalazło
się wielu wybitnych utytułowanych
sportowców, których osiągnięcia
były większe niż te zapisane na
konto Fajdka w 2022 roku.

Na 21. miejscu wylądowały kaja-
karki w składzie z Anną Puławską,
która wygrała w minionym roku
praktycznie wszystko, co było do
wygrania. Sportsmenka rodem z
Gorzowa Wielkopolskiego wywal-
czyła łącznie pięć złotych medali
Mistrzostw Świata i Europy. Do
wyników plebiscytu podeszła jed-

nak znacznie dojrzalej, niż zdobyw-
ca dziewiątego miejsca.

„Szczerze, to nie spodziewałam
się niczego większego. My jako
sportowy wiemy, ile ciężkiej pracy
potrzebujemy, aby osiągać sukcesy
na arenach międzynarodowych.
Plebiscyty są jedynie dodatkiem.” –
mówiła w rozmowie z portalem
tvpsport.pl podkreślając przy tym,
że doskonale zdaje sobie sprawę z
tego, że jej dyscyplina jest po pro-
stu dużo mniej popularna i słabo
promowana.

Podobnie do sprawy podeszła
Katarzyna Zdziebło, która została
sklasyfikowana na ostatnim miej-
scu. Reprezentantka Polski w cho-
dzie sportowym wywalczyła trzy
srebrne medale – dwa na Mistrzo-
stwach Świata w Eugene i jeden na
europejskim czempionacie w Mo-
nachium. W wywiadzie dla WP
Sportowych Faktów powiedziała:

„Nie ukrywam, że zrobiło mi się
trochę smutno. Byłam zdziwiona,
ale wiem, że to wybór kibiców. To
pokazuje, że w lekkiej atletyce,
mimo wielu sukcesów, wciąż mamy
problem z dotarciem do fanów. (…)
Moje miejsce w plebiscycie jest
sprawiedliwe i pokazuje, że w spor-
cie na wszystko trzeba sobie zapra-

cować. Żeby być rozpoznawalnym,
nie wystarczy tylko wygrać jakichś
zawodów, ale trzeba poświęcić spo-
ro czasu i pieniędzy na inne
działania. Ja szybko wskoczyłam do
światowej czołówki i faktycznie za-
niedbałam inne aspekty.”

Można więc podejść do tematu
nieco inaczej? Ano można. Można
przy tym zachować się dojrzale,
bez unoszenia się i strzelania pub-
licznych fochów? Można. Czy taka
postawa zyska większe uznanie w
oczach kibiców? Z pewnością. W
końcu nawet ten zły Lewandowski,
który odbiera lekkoatletom splen-
dor powiedział niegdyś, że każdy z
nominowanych sportowców jest
wielką inspiracją.

Przyczyny porażki
Przeanalizujmy jednak – dlacze-

go Fajdek znalazł się na dzie-
wiątym miejscu? Ważną rolę mogła
odegrać tu mnogość nominowa-
nych lekkoatletów. Głosy oddawa-
ne przez fanów tego sportu rozeszły
się na wielu kandydatów. Sporo
mówiło się o tym w środowisku
siatkarskim, które spodziewało się
na podium Kamila Semeniuka. Tam
głosy rozłożyły się pomiędzy za-
wodnika Sir Safety Perugia, Magdę
Stysiak i Bartosza Kurka. Środo-
wisku golfowemu, które miało no-
minowanego tylko jednego przed-
stawiciela – Adriana Meronka,
dużo łatwiej było zmobilizować się
i przerzucić wszystkie siły na swo-
jego „rodzynka”, sprawiając tym
samym największą sensację tego-
rocznej gali.

Niemniej jednak plebiscyt ten
jest konkursem popularności, tak
jak każdy inny plebiscyt, w którym
do głosu dochodzą kibice, widzo-
wie, słuchacze. Niezależnie od
branży, z jaką mamy do czynienia.
Wszyscy wiemy, jak działają te me-
chanizmy, które powielane są w
wielu krajach świata. Żyjemy w
kraju, w którym kopanie piłki i ro-
bienie wzium w lewo na motorze są
sportami najbardziej angażującymi
publikę.

Czy to dobrze? No w tym przy-
padku nie ma tak że dobrze, albo że
niedobrze. Przedstawiciele innych
sportów muszą walczyć o swoją
pozycję i popularność nie tylko wy-
nikami sportowymi, ale i szeregiem
działań pobocznych. Aby rozko-
chać w sobie publikę, aby uzyskać
społeczne zaufanie. Spójrzmy cho-
ciażby na to, jak gigantyczny po-
mnik na lata polskim skokom
postawił Adam Małysz. Co dla F1
zrobił Kubica, a dla boksu w latach
dziewięćdziesiątych Gołota.

Czy jednak da się rozkochać w
sobie naród publicznym strzela-
niem fochów i dorocznym płaczem
w mediach po Gali Mistrzów Spor-
tu? Oj, coś nam się wydaje, że nie
tędy droga, a takie występy mogą
wręcz zaszkodzić całemu środowis-
ku lekkoatletycznemu. A szkoda.
Bo są to bez cienia wątpliwości ka-
pitalni sportowcy, którzy zasługują
na uznanie.

Kacper BAGROWSKI

Niemniej jednak plebiscyt ten jest konkursem
popularności, tak jak każdy inny plebiscyt, w
którym do głosu dochodzą kibice, widzowie,

słuchacze. Niezależnie od branży, z jaką mamy do czynienia.
Wszyscy wiemy, jak działają te mechanizmy, które powiela-
ne są w wielu krajach świata. Żyjemy w kraju, w którym ko-
panie piłki i robienie wzium w lewo na motorze są sportami
najbardziej angażującymi publikę.

Czy bycie szczerym do bólu zawsze popłaca?

Nie płacz, Pawełku
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„To najlepszy leg w histo-
rii darta”– krzyczeli ko-
mentatorzy sky sports,
kiedy w drugim secie fi-
nału Mistrzostw Świata

PDC Michael smith rzucił
dziewiątą lotkę. Po kapi-
talnym pojedynku z rów-

nie dobrze dysponowa-
nym rywalem, Michae-

lem van Gerwenem, An-
glik sięgnął po tytuł i stał
się numerem jeden świa-
towego rankingu. Gdy w

listopadzie ubiegłego
roku przegrywał ósmy z

rzędu finał wielkiej im-
prezy, trudno było

sądzić, że wkrótce tego
dokona.

To rowerowy wypadek zade-
cydował o tym, że młody
Michael Smith, którego

spośród wszystkich sportów najbar-
dziej zajmowało rugby, zaintereso-
wał się dartem. Po złamaniu biodra
unieruchomiony nastolatek zaczął
rzucać do tarczy w barze, w którym
pracowała jego mama. Tym samym,
w którym trenuje do dziś. I do które-
go, ku uciesze lokalnej społecznoś-
ci, udał się dzień po wywalczeniu ty-
tułu mistrza świata. – Bycie z po-
wrotem w barze wiele dla mnie zna-
czy. To pokazuje, że wszystko, na co
pracowałem przez całe lata, opłaciło
się – powiedział „Daily Mirror”.

Nowa dyscyplina pochłonęła Mi-
chaela na tyle, że naukę rzucił w
kąt. Po niezdanym egzaminie całko-
wicie poświęcił się trenowaniu.
Wsparcie znalazł w osobie swojego
ojca, który dbał o to, by syn dotarł
na każde zawody, w których posta-
nowił wystartować. Ian Smith jako
jeden z nielicznych wierzył, że za-
stąpienie koledżu dartem ma jaki-
kolwiek sens. Po triumfie 32-latka
powiedział synowi, że ten narodził
się właśnie po to, by zostać mist-
rzem świata.

Droga Smitha do mistrzostw była
jednak długa i wiodła między inny-
mi przez krowią farmę. Jak wspo-
mina Michael w rozmowie z „Li-
verpool Echo”, jeszcze będąc nasto-
latkiem zaczął zajmować się
uwiązywaniem i oznakowywaniem
cieląt w gospodarstwie jednego z
lokalnych rolników. Potrafił babrać
się w łajnie i czynić psoty, które nie
mogły podobać się zwierzętom.
Farmer nazwał go łobuzem. To
właśnie wtedy przylgnął do niego
pseudonim, z którym kojarzony jest
do dziś – Bully Boy. Obecnie nie
ma on jednak pokrycia z rzeczywis-
tością. 32-latek jest bowiem spo-

kojną osobą. Nie tylko w życiu, ale
i przed tarczą.

Osiem finałów
Jak twierdzi mama Sandra, już w

pierwszych tygodniach swojej
przygody z dartem Smith rzucił
maksymalne 180 punktów w jed-
nym podejściu. Miał niekwestiono-
wany talent. W końcu też zaczął
odnosić sukcesy. Jednak w naj-

ważniejszych momentach zawsze
zawodził. Dwukrotnie dotarł do fi-
nału mistrzostw świata i dwukrot-
nie musiał uznać wyższość rywali.
W sześciu innych najważniejszych
rangą turniejach także doznawał
goryczy porażki wtedy, kiedy od
triumfu dzieliło go zaledwie kilka
rzutów. Do Bully Boya przylgnęła
łatka tego, który pęka w kluczo-
wym momencie.

Przełamanie przyszło dopiero w
listopadzie minionego roku. Smith
poradził sobie z presją towa-
rzyszącą finałom i zwyciężył w
prestiżowym Grand Slam of Darts.
Na Mistrzostwa pojechał w roli jed-
nego z faworytów. Podczas turnieju
można było jednak wątpić w osta-
teczny sukces dartera z St. Helens.
Michael zameldował się w finale,
ale nie bez przeszkód po drodze.
Miał poważne kłopoty w 1/16 fi-
nału, kiedy to zmierzył się z Nie-
mcem Martinem Schindlerem (4:3).
W ćwierćfinale, w którym ograł
swojego rodaka Stephena Buntinga
(5:3), również nie pokazał się z naj-
lepszej strony. W decydującym star-
ciu stanął naprzeciwko Michaela
van Gerwena, trzykrotnego czem-
piona. Tego samego, z którym w
2019 roku przegrał walkę o tytuł. I
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tym razem to również Holender
zdawał się mieć większe szanse na
zwycięstwo.

Kawałek historii darta
Przed 3 stycznia 2023 roku w his-

torii finałów mistrzostw świata tyl-
ko jeden darter zamknął lega w za-
ledwie dziewięciu rzutach. Tego
dnia podczas drugiego seta poje-
dynku w londyńskim Alexandra Pa-
lace doszło do rzadkiej sytuacji.
Przed okazją na możliwie najszyb-
sze wyzerowanie licznika ze stanu
501 stanęli obaj rywalizujący ze
sobą zawodnicy. Van Gerwen
spudłował. Smith nie popełnił
błędu. Materiał wideo przedsta-
wiający tę niesamowitą wymianę
przetoczył się przez portale społecz-
nościowe, stając się viralem. O Bul-
ly Boyu usłyszeli nawet ci, którzy z
dartem mieli niewiele wspólnego.

Cały finał uznano za jeden z naj-
lepszych w historii nie tylko mist-
rzostw świata PDC, ale i całej dys-
cypliny. Po zaciętym boju Smith
zwyciężył 7:4, rewanżując się za
2019 rok. Wszyscy ci, którzy twier-
dzili, że Anglik nie dźwiga presji
związanej z dużymi spotkaniami,
musieli uznać, że to już przeszłość.
Sam van Gerwen tuż po rywalizacji
przyznał, że Bully Boy grał feno-
menalnie i zasłużył na tytuł. Nowy
mistrz nie pozostał mu dłużny: –
Michael i ja dobrze wiemy, że to
nie był nasz ostatni pojedynek w
MŚ.

Lekcja o niepoddawaniu się
Michael swoje zwycięstwo feto-

wał razem z rodziną. W Aleksandra
Palace obecna była jego żona Dag-
mara – Polka, która w 2006 roku
wyjechała z Sosnowca do Irlandii –
oraz dwaj synowie pary, prawie 9-
letni Michael Junior i 5-letni Kas-
per. Tuż po zwycięstwie mistrz
wpadł w ich ramiona. Przyznał, że
na turnieju najważniejsza dla niego
była lekcja, jaką dał swoim dzie-
ciom. Chciał zainspirować je do
tego, by nigdy się nie poddawały i
zawsze dążyły do celu niezależnie
od przeszkód spotykanych po dro-
dze. – Musisz iść dalej, musisz wy-
trwać (…). Przegrałem osiem fi-
nałów z rzędu, a potem wygrałem
dziewiąty i dziesiąty – mówił w
Londynie.

Smith po latach bycia tym dru-
gim, w końcu spełnił pokładane w
nim nadzieje. W środowisku darta
już od jakiegoś czasu mówiło się,
że jeśli utalentowany Anglik
przełamie się, wkrótce zacznie wy-
grywać seriami i już nic go nie za-
trzyma. Billy Boy zdaje się nie
mieć co do tego wątpliwości. –
Chcę przejąć ten sport (…). Chcę
dominować – mówił na konferencji
po finale świeżo upieczony mistrz
świata, który wreszcie wrócił do
domu „z tarczą”, a nie „na tarczy”.

Paulina PSZCZÓŁKOWSKAZ roku na rok popularność darta rośnie także w Polsce

Łobuz wreszcie wrócił„z tarczą”

Cały finał uznano za jeden z najlepszych w his-
torii nie tylko mistrzostw świata PDC, ale i całej
dyscypliny. Po zaciętym boju Smith zwyciężył

7:4, rewanżując się za 2019 rok.Wszyscy ci, którzy twierdzili,
że Anglik nie dźwiga presji związanej z dużymi spotkania-
mi, musieli uznać, że to już przeszłość.

Smith wygrał MŚ w wielkim stylu
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Dobiegła końca XXII edy-
cja Mistrzostw Świata w
Piłce Nożnej. Argentyna

po raz trzeci w historii
zdobyła tytuł najlepszej

drużyny globu. Dla kadry
Czesława Michniewicza

turniej zakończył się 4
grudnia 2022 roku. Biało-

Czerwoni w 1/8 finału
przegrali z Francuzami

1:3. Niespodziewanie
rozpoczęła się pozaboi-

skowa dogrywka. Rzeczy-
wistość polskiej piłki

swoim poziomem absur-
du kolejny raz zaczęła

przypominać humor cha-
rakterystyczny dla kulto-

wej grupy Monty Pytho-
na…

Krytycy Czesława Michnie-
wicza wygłaszali opinie o
niewykorzystaniu ofensyw-

nego potencjału piłkarzy. Selekcjo-
nerowi zarzucono zbyt silne przy-
wiązanie do zachowawczej taktyki.
Przed rozpoczęciem turnieju Grze-
gorz Krychowiak udzielił wywiadu
w TVP Sport. Oświadczył, że kibice
nie powinni spodziewać się pięknej
piłki w wykonaniu Biało-Czerwo-
nych, a sukces może dać wyracho-
wanie. Po porażce z Francją odmien-
ny punkt widzenia przedstawił Ro-
bert Lewandowski. Kapitan zasuge-
rował przed kamerami TVP, że nie
czerpie satysfakcji z gry opartej na
defensywnych założeniach. Liczne
grono odbiorców zinterpretowało
jego słowa, jako uwagę wymierzoną
w selekcjonera.

W przypadku Czesława Michnie-
wicza makiaweliczna maksyma ,,cel
uświęca środki” odgrywa kluczową
rolę. Dużo czasu w swojej pracy po-
święca zagadnieniom związanym z
neutralizacją poczynań przeciwnika.
Wcześniejsze klubowe doświadcze-
nia Michniewicza, jak i kadencja w
roli opiekuna kadry U-21, zapowia-
dała sposób, w jakim będzie grać
pierwsza reprezentacja pod jego
wodzą. Uwagi co do mało efektow-
nego stylu poróżniły selekcjonera z
grupą żurnalistów. Jeszcze w trakcie
trwania mundialu dochodziło do

licznych spięć podczas konferencji
prasowych. Michniewicz zarzucał
dziennikarzom zbyt wygórowane
oczekiwania. W pewnym momencie
postanowił odciąć się od przedsta-
wicieli czwartej władzy. Systema-
tycznie powiększał grono użytkow-
ników Twittera, którzy zostali przez
niego zablokowani. Wśród nich zna-
lazło się kilku niezwykle wpływo-
wych i popularnych dziennikarzy
sportowych – m.in. Tomasz
Ćwiąkała czy Mateusz Rokuszew-
ski.

Afera premiowa
Bomba wybuchła po zakończeniu

mistrzostw. Dziennikarze Wirtualnej
Polski ujawnili, jaką kwotę otrzy-
mają reprezentanci za awans do 1/8
finału. W artykule nawiązali do pre-
mii zaproponowanej przez Prezesa
Rady Ministrów – Mateusza Mora-
wieckiego. Nagranie z kanału Łączy
nas Piłka potwierdzało tę wersję.
Premier obiecał nagrodę za wykona-
nie planu minimum, jakim był
awans z grupy. Kontrowersje wzbu-
dzał fakt, że futboliści mieli otrzy-
mać środki z publicznych pieniędzy.

Mówiono o kwocie od 30 do nawet
50 milionów złotych. Silne oburze-
nie opinii publicznej wymusiło
reakcję zainteresowanych stron.
Prezes PZPN umieścił na Twitterze
podziękowanie dla premiera za dofi-
nansowanie piłki dziecięcej i młod-
zieżowej. Morawiecki w wywiadzie
udzielonym dla stacji wPolsce po-
twierdził chęć wypłacenia piłka-
rzom pieniędzy:

„Uważam, że jakaś premia się
należy naszym piłkarzom, ponieważ
rzeczywiście wyszli z grupy i grali
przecież naprawdę nieźle”.

Na skutek presji opinii publicznej
postanowiono wycofać się ze
złożonej deklaracji. Rzecznik rządu
zakończył temat, informując, że
wypłacenie premii nie dojdzie do
skutku. Podczas konferencji praso-
wej Piotr Müller zapowiedział po-
wstanie funduszu, powołanego spe-
cjalnie do wspierania rozwoju piłki
nożnej w Polsce.

Rozmiar chaosu i nieścisłości
przekazu spotęgowało oświadcze-
nie Łukasza Wachowskiego. W roz-
mowie z Canal+ sekretarz general-
ny PZPN stwierdził, że żadna oso-

ba w Związku nie została poinfor-
mowana o wizycie premiera.
Według informacji dziennikarzy
„Przeglądu Sportowego” temat na-
grody finansowej powracał między
meczami. Wątpliwości dotyczyły
podziału premii. W całym zamie-
szaniu niejasną rolę odegrał asys-
tent szkoleniowca. Kamil Potrykus
miał być zaangażowany w negocja-
cje z osobą powiązaną z naj-
bliższym otoczeniem Mateusza
Morawieckiego.

Niespójne wersje
Powrót z Kataru również odbył

się w nieszablonowy sposób. Tylko
część zawodników wróciła do kraju,
a samolot z ekipą wylądował w woj-
skowej strefie lotniska Warszawa-
Okęcie. W sprawie afery premiowej
głos zabrali liderzy kadry. Lewan-
dowski w rozmowie z Bartoszem
Węglarczykiem zapewnił, że żaden
z futbolistów nie prosił o publiczne
pieniądze. Reprezentanci mieli być
skupieni wyłącznie na uzyskaniu za-
dowalającego wyniku. Z kolei portal
Meczyki.pl przeprowadził wywiad z
Krychowiakiem. Piłkarz przedstawił
tezę, że część pieniędzy miała zos-
tać przekazana na cele charytatyw-
ne. W jego opinii nikt na tym nie
zyskał, a tak pewna kwota trafiłaby
do osób potrzebujących. Michnie-
wicz także odbył tournee po me-
diach. Wersja wydarzeń, którą
przedstawił, w ewidentny sposób
rozmijała się z relacją piłkarzy.

Historia Czesława Michniewicza udowodniła,
że spełnianie oczekiwań względem prowa-
dzenia atrakcyjnego stylu gry jest równie istot-

ne, co osiąganie zadowalających wyników. Podobne zarzu-
ty usłyszał Jerzy Brzęczek.

Nawet Stadion Narodowy nie wytrzymał napięć w PZPN. Przed mundialem pękła konstrukcja dachu

W artykule opublikowanym przez
Interię Roman Kołtoń przedstawił
informacje dotyczące konfliktu na
linii Michniewicz – Jakub Kwiat-
kowski. Selekcjoner negatywnie
oceniał pracę rzecznika prasowego
PZPN, a podczas spotkania z za-
rządem próbował zrzucić na niego
winę. W jego opinii Kwiatkowski
nie wywiązywał się ze swoich zadań
w roli pośrednika pomiędzy drużyną
a mediami. Piłkarze mieli opowie-
dzieć się po stronie długoletniego
pracownika federacji.

Wraz ze wzrostem intensywności
doniesień związanych z aferą pre-
miową zaczęto powątpiewać w rolę
Dyrektora Departamentu Komuni-
kacji i Mediów. Aleksandra Rosiak
nie wykazała żadnej inicjatywy
umożliwiającej sprawne zarządzanie
kryzysem, jaki pojawił się w prze-
strzeni medialnej. Internauci zaczęli
coraz mocniej zagłębiać się w skład
związkowej komisji ds. mediów i
marketingu, gdzie znaleźli kilka na-
zwisk ściśle powiązanych z władzą
– m.in. Marka Szkolnikowskiego,
dyrektora TVP Sport, czy Tomasza
Sakiewicza – redaktora naczelnego
„Gazety Polskiej”. Kibice z roz-
rzewnieniem zaczęli wspominać
czasy rządów Zbigniewa Bońka…

Żegnaj, Czesław!
22 grudnia Cezary Kulesza ogłosił

decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu
z Czesławem Michniewiczem. Umo-
wa wygasła wraz z dniem 31 grud-
nia 2022 roku Historia zatoczyła
koło. Pod koniec 2021 roku PZPN
rozwiązał za porozumieniem stron
kontrakt z Paulo Sousą. Portugal-
czyk wybrał ofertę brazylijskiego
klubu Flamengo Rio de Janeiro.

Historia Czesława Michniewicza
udowodniła, że spełnianie oczeki-
wań względem prowadzenia atrak-
cyjnego stylu gry jest równie istot-
ne, co osiąganie zadowalających
wyników. Podobne zarzuty usłyszał
Jerzy Brzęczek. Pomimo realizacji
zakładanych celów opuścił fotel se-
lekcjonera. Równie istotne jest
utrzymanie dobrych relacji z zawod-
nikami i mediami. Według doniesień
medialnych kadrowicze nie wyob-
rażali sobie dalszej współpracy z
Michniewiczem. Od wyboru Kule-
szy zależy, w jakim kierunku
podąży reprezentacja Polski. Już 24
marca ruszają eliminacje do Mist-
rzostw Europy 2024. Polacy zagrają
w Pradze z reprezentacją Czech.

Łukasz KAWA
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