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W numerze:
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WINTER IS COMING

FENOMEN STRANGER THINGS
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Drodzy Czytelnicy,

Staraliśmy się tworzyć studencką gazetkę 
„Stylem Dowolnym” rzeczowo, merytorycz-
nie i profesjonalnie. W jej zakres wchodzą 

tematy społeczno-polityczne. Przedstawiamy 
Wam artykuły na tematy dla nas, czyli studen-
tów Uniwersytetu Warszawskiego, ważne, co 
pozwala spojrzeć na dane kwestie z szerszej 
perspektywy. Poruszamy problemy, w któ-
rych zawieramy swoją subiektywną opinię, 
własne refleksje i punkt widzenia . Nie bra-

kuje dyskusji o sporcie, kinie, są także tematy 
społeczne związane z literaturą czy wywiad z 

perkusistą grup HEY. Dotykamy także kwestii 
dotyczących nas samych. Chcemy Wam zasy-
gnalizować pewne problemy oraz dać pole do 
własnej refleksji. Polecamy „Stylem Dowol-

nym” jako alternatywę oraz odskocznię pod-
czas nauki do sesji letniej 

Mamy nadzieję, że nasza gazetka Was zainte-
resuje, a praca i wysiłek, które w to włożyli-
śmy zdobędą uznanie i zostaną docenione. 
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Ciało pamięta
„Kto przemocą, groźbą bezprawną lub pod-

stępem doprowadza inną osobę do obcowania 
płciowego, podlega karze pozbawienia wol-

ności od 2 do 12 lat”.
Kodeks karny, art. 197 § 1-4

Z molestowaniem seksualnym może się spotkać każdy 
z nas, w każdym miejscu: w pracy, szkole, na ulicy 
oraz w rodzinie. Molestowanie jest to zachowanie, 
które ma na celu poniżenie lub naruszenie godności i 
praw drugiego człowieka mające charakter seksualny. 
Na początku października 2017 roku, powstała akcja, 
która miała na celu zwrócenie uwagi na problem mole-
stowania seksualnego. Kobiety z całego świata pisały 
w mediach społecznościowych o tym, jak doświad-
czyły molestowania. W niektórych państwach akcja 
#metoo ma szansę doprowadzić do zmiany obow-
iązującego dotychczas prawa. Sytuacja ta ukazała, jak 
wysoka jest skala tego problemu. W akcji wzięły ud-

ział również osoby znane - aktorki, piosenkarki oraz 
modelki. Niektóre z nich dokonywały szokujących 
wpisów. Wielu mężczyzn otwarcie solidaryzowało 
się z kobiecą akcją, niestety znaleźli się również jej 
przeciwnicy. W rozmowie z psychologiem Anetą 
Szyc, postaram się przybliżyć problem molestowania.

Jak rozpoznać molestowanie seksualne?

Aneta Szyc: Molestowanie seksualne to każde nieak-
ceptowane zachowanie, którego celem jest narusze-
nie godności drugiej osoby mające charakter seksu-
alny.  Jest to również nadużycie w sferze seksualnej 
wobec drugiej osoby, może dochodzić do niego wśród 
osób w każdym wieku, płci i każdej orientacji. Mo-

lestowanie może powodować ogromny wpływ na 
psychikę ofiary. Często czynności molestowan-
ia prowadzą do depresji, uzależnień, a także braku 
umiejętności tworzenia szczęśliwych relacji. Mole-
stowanie seksualne niestety bardzo często dotyczy 
dzieci, a sprawcami są najczęściej osoby najbliższe 
lub z bliskiego otoczenia dzieci. Nadużycia seksu-
alne w dorosłym życiu zdarzyć się mogą w pracy, 
w miejscach publicznych i bardzo często również 
w relacji - związku. Najbardziej charakterystyczne 
zachowania, które są traktowane jako molestowanie 
seksualne, to przede wszystkim zmuszanie partnera 
lub partnerki do udziału w czynnościach seksualnych, 
niechciane penetracje okolic intymnych, psychiczne 
i fizyczne zmuszanie do współżycia. Może wyrażać 
się także poprzez niechciany dotyk, słowa, gestyku-
lację, dręczenie zdjęciami, czy wideo o zabarwieniu 
erotycznym.

Kto najczęściej bywa ofiarą molestowania?

Aneta Szyc: Ofiarami molestowania seksualnego 
może być każda osoba, jednak w większości dotyczy 

to kobiet i dzieci. Proced-
er ten, to nie tylko mole-
stowanie dziewcząt przez 
mężczyzn. Również kobiety 
mogą molestować chłop-
ców, mężczyzn, a także inne 
kobiety, wiek nie jest tu 
czynnikiem ograniczającym. 
Zarówno oprawca, jak i ofi-
ara mogą być w dowolnym 
wieku. Wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy z tego, że mo-
lestowanie seksualne może 
wystąpić nawet w związk-
ach, czy małżeństwach. 

Co uważa Pani na temat akcji #metoo?

Aneta Szyc: Akcja Metoo jest globalną akcją społec-
zną, w której zachęca się wszystkich, których w 
jakikolwiek sposób dotknęła seksualna przemoc, do 
dzielenia się tym w mediach społecznościowych. 
Oznaczenie historii tagiem #MeToo, czyli #JaTeż ma 
być sygnałem, tego, że nie zgadzamy się na mole-
stowanie w żadnej formie i gdziekolwiek by do nie-
go nie dochodziło. Historii jest tak wiele, że pewnie 
wielu osobom ciężko w to uwierzyć. Takie akcje mają 
bardzo pozytywny skutek, dzięki temu udaje się ot-
worzyć ludziom oczy na ogromne rozmiary tego 
problemu. 
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Wszystko to ma na celu pokazanie, że problem wyko-
rzystywania seksualnego dotyczy wielu kobiet na 
całym świecie i nie można o tym milczeć. Jest to ak-
cja bardzo potrzebna, ale niestety to o wiele za mała, 
aby mówić o rozwiązaniu tego problemu. Etap pub-
licznego przyznania się do tego, co spotkało osobę 
molestowaną świadczy o ogromnej odwadze, ale czy 
dzięki temu znikają wszystkie inne traumatyczne 
konsekwencje? Niestety nie. Jest to tylko jeden z el-
ementów terapii, ale przez to można dodać wsparcia 
innym ofiarom, które były w podobnej sytuacji.
Dla takich osób niezwykle ważne jest to, że nie są z 
tym problemem, który często staje się dla nich traumą 
same. Niezwykle ważne jest to, że do akcji włączyły 

osoby znane, które dzisiaj pomimo wielu przykrości i 
okropnych doświadczeń, które miały na swojej drodze 
potrafią żyć normalnie, odnosić sukcesy oraz mieć 
rzeszę fanów. Przemoc seksualna jest wydarzeniem 
niezwykle traumatycznym i silnie obciążającym psy-
chicznie.  Badania wskazują, że u 80% ofiar gwałtu 
rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jest 
to bardzo długi i ciężki proces zdrowienia, który nie 
zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. 

Dlaczego ofiary molestowania seksualnego często 
biorą winę na siebie?
Aneta Szyc: Większość osób niestety ukrywa fakt, 
że doznało skrzywdzenia seksualnego. Wynika to 
przede wszystkim ze wstydu bezsilności, osamotnie-
nia i poczucia winy. Ofiara molestowania seksualne-
go przede wszystkim powinna uświadomić sobie, że 
to nie ona odpowiada za zachowanie oprawcy. Oso-
by dopuszczające się molestowania są świetnymi 

manipulantami, często wymuszają poczucie winy w 
swojej ofierze. Obwinianie się jest najczęstszą reak-
cją związaną z molestowaniem seksualnym, osoby te 
uważają, że to one zrobiły coś złego, że to one zasłu-
gują na potępienie, np. bo byłem niegrzeczny (w od-
niesieniu do dzieci), bo byłam ubrana w bardzo skąpy 
strój (w odniesieniu do kobiet). Ofiary czują się ży-
ciowo bezradne, mają zaniżoną samoocenę, są wobec 
siebie szczególnie surowe i krytyczne. Stosują tak 
zwane wyparcie, udają, że czegoś nie ma, że się nie 
wydarzyło, że tego nie pamiętają. Tak jest im łatwiej. 

Jak możemy pomóc, kiedy dowiemy się, że osoba 
z naszego otoczenia została wykorzystana seksual-
nie?

Aneta Szyc: Takie sytuacje są trudne. Czasami ciężko 
jest nam zachować zdrowy rozsądek, ponieważ skrzy-
wdzona została osoba, która jest dla nas ważna. Na-
leży wysłuchać bez oceniania i dawania rad. Postarać 
się stworzyć atmosferę poczucia bezpieczeństwa dla 
osoby poszkodowanej. 
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Zwierzenie się komuś z takiego ciężaru prowadzi 
ponadto do szybszego zakończenia sprawy. Czasem 
oprawcy czują się bezkarni, bo wiedzą, że ich dręczenie 
nie wychodzi na jaw, więc robią to nadal. Najważnie-
jszym krokiem jest odizolowanie ofiary od opraw-
cy. Wiele osób postanawia również po raz pierwszy 
opowiedzieć swoją historię w Internecie, na forach 
społecznościowych i blogach, gdzie anonimowo 
przełamują swój lęk i wstyd. Zrozumienie i wsparcie 
innych internautów jest bardzo silne. Wsparcie można 
odnaleźć również w rozmowie z kimś bliskim, z rodz-
iny, z kręgu przyjaciół lub z życiowym partnerem. 
Często pierwsze wyznanie swoich bolesnych przeżyć 
pomaga w podjęciu decyzji o rozmowie z psycholo-
giem, udziale w grupie wsparcia dla osób wykorzys-
tanych seksualnie lub indywidualnej psychoterapii.  
Przemoc seksualna jest nie tylko traumatycznym 
przeżyciem, ale też przestępstwem, za które sprawca 
powinien ponieść karę. Uważam, iż od najwcześnie-
jszych lat każde dziecko powinno być uczone ochrony 
przed naruszaniem intymnych granic, tak przez osoby 
obce, jak i bliskich. Profilaktyka powinna dotyczyć 
zapobiegania przemocy seksualnej przed jej wystąpi-
eniem oraz, gdy już do niej doszło. Powinna być ski-
erowana do dzieci i ich rodziców, wychowawców i 
nauczycieli, do całego społeczeństwa. Należy uczyć 
dzieci i ich rodziców, jak mają zachowywać bezpiec-
zeństwo w domu i w rodzinie, ponieważ najwięcej 
przemocy seksualnej dzieci doznają właśnie od osób 
najbliższych.  Dzięki temu łatwiej nam będzie potem 
postawić granicę.

Gdzie ofiary przemocy 
seksualnej mogą szukać 
pomocy?
Aneta Szyc: Ta pomoc może 
przyjść ze strony przedstaw-
icieli różnych służb - psy-
chologa, prawnika, polic-
janta, lekarza, pracownika 
socjalnego. Czasem potrze-
bni są oni wszyscy naraz. 
Pomoc psychologiczna 
wspiera na ścieżce wycho-
dzenia z przemocy. Pomoc 
prawna pozwala postawić 
sprawcy granice prawne, 
które uniemożliwią konty-
nuowanie przemocy. Pomoc 
można uzyskać dzwoniąc 
na Ogólnopolski Telefon dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” – 801 
120 002 lub pod numer 112. 
Ponadto psychoterapia i po-

radnictwo psychologiczne może pomóc tym, którzy 
ucierpieli w skutek nadużycia seksualnego pogodzić 
się z ich historią, pomóc zrozumieć jaki wpływ tamte 
doświadczenia mają na ich obecne życie i pozwolić 
iść do przodu przez życie.

Angelika Kowalczyk
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Alkoholizm na obcasach
Noc, centrum Warszawy, nastolatki ubrane 
tak, że niejeden zastanawiałby się czy nie 
trafił na słynną ulicę czerwonych latarni. Piwo 
na szybko wypite w domu zaczyna działać. 
Można zaczynać zabawę aż do rana, jednak 
z rana młode kobiety często są w opłakanym 
stanie. Rozmazany makijaż, podarte rajstopy i 
ten pijacki bełkot. Udało mi się porozmawiać 
z Adą, która mimo młodego wieku przeszła 
ogromną walkę z najtrudniejszym przeci-
wnikiem – samą sobą. O kobietach mówi się 
często, że „piją na obcasach” .Kobiety sukce-
su. Pracujące. Wykształcone, samodzielne… i 
bardzo samotne.

Choroba alkoholowa dotyka coraz więcej młodych 
osób. Często słyszy się o mężczyznach z tym prob-
lemem, a u kobiet jest to tematu tabu. Ciągle krąży 
stereotyp, że alkoholizm to męski problem.  Jak to, 
młoda dziewczyna, zaczynająca karierę a już tak-
ie trudności? Postarajmy się nie oceniać, nie znając 
całej historii. Zastanawiając się nad tematem repor-
tażu postanowiłam złamać tematy tabu, pokazać jak 
druzgocące skutki ma alkoholizm i być może uświ-
adomić tych, którzy to czytacie, czy aby warto sięgnąć 
po kolejny kieliszek wódki podczas imprezy. ? 

W 2004 roku na 100 pacjentów zgłaszających się do 
poradni leczenia uzależnień 20-25 proc. stanowiły 
kobiety. Dziś jest to około 40 procent. Jak wynika z 

badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii co piąta osoba 
na odwyku to kobieta. I niestety, przedstawione przez 
Ministerstwo Zdrowia informacje, znajdują swoje 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. - Funkcjonowan-
ie kobiet coraz mniej różni się od funkcjonowania 
mężczyzn, współczesna kobieta boryka się z takimi 
samymi problemami jak mężczyzna, zajmuje podobne 
stanowiska, opiekuje się i zarabia na dom. Szuka za-
tem podobnych sposobów radzenia sobie z  trudnymi 
sytuacjami. Często uważa się, że sięganie po drinka 
pomaga nam rozładować stres i napięcie, odetchnąć 
czy poradzić sobie z trudnymi emocjami – twierdzi 
Monika Dreger, psycholog z Warszawskiej Grupy 
Terapeutycznej. 

Problemy społeczne zawsze były tematami, o których 
lubiłam dyskutować. Przyszedł teraz czas, aby po-
rozmawiać o alkoholu. Dozwolony od lat 18, ale jak 
pokazują statystyki młode osoby nie mają problemu 

by go dostać. Postanowiłam napisać 
na znanej grupie zrzeszającej młode 
dziewczyny z całej Polski zapytanie 
dotyczące tego problemu. Z począt-
ku odzew był słaby, jak wspomi-
nałam wyżej kobiety wstydzą się 
tej części siebie, jak same twierdzą 
chorej części. Udało mi się namówić 
na rozmowę dziewczynę właśnie 
z problemem alkoholowym. Ma 
22 lata, jest młoda, piękna, ale jak 
mówi nigdy nie będzie w stanie w 
100% zaufać samej sobie. 

Mamo, ja nie chcę chodzić na te 
korepetycje

Ada urodziła się z Warszawie. Ma 
22 lata, w domu nigdy nie było 

biedy mimo że jej tata nie żyje. Mama zawsze starała 
się zapewnić jej wszystko, przede wszystkim edukac-
ję na najwyższym poziomie. Wydawać by się mogło, 
że nie ma na co narzekać a mimo tego w jej życiu po-
jawił się alkohol.  - Z tego co mi się kojarzy miałam 
17 lat, wcześniej uważałam ze piwo  jest obrzydliwe, 
wódka  jest obrzydliwa, ogólnie wszystko z procen-
tami było dla mnie wstrętne. Po pewnych wydarze-
niach nie chciałam myśleć nie chciałam pamiętać, 
potem było więcej piwa, wina, wódki... do tego sto-
pnia ze potrafiłam się na ulicy przewrócić pijana i st-
wierdzić ze nie wracam do domu.. otumaniona szłam 
ulicami, teraz wiem, że w razie niebezpieczeństwa nie 
zdołałabym się obronić. 
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Wtedy się nie bałam, miałam gdzieś czy ktoś mnie 
zaczepi czy nie.  Wtedy było fajnie bo nie myślałam - 
mówi Ada.  Czuję, że zapowiada się ciężka rozmowa. 
 – Powodem tego wszystkiego był mężczyzna, ko-
repetytor niemieckiego. Ja się u niego chciałam 
nauczyć języka do szkoły bo mogłam nie zdać, a on 
się do mnie dobierał. A Ja się tak dałam. Jak dziw*a. 
To było 7 lat temu. – Czuję jak pocą mi się ręce, jak 
do tej pory podobne wyznania były dla mnie abstrak-
cyjne. Słyszałam o wykorzystywaniu nieletnich, ale 
wśród mojego towarzystwa nikogo to nie spotkało. 
Nie jestem przygotowana psychicznie na rozwój wy-
darzeń ale od początku pisania czuję więź z Adą, czu-
ję jej ból i samotność i chcę jej pomóc. Być może za-
kumplować się z nią. - Ja wtedy jeszcze nie umiałam 
przeciwstawić się matce a co dopiero jemu.. groził mi, 
a ja potem jeszcze chodziłam do niego, bo matka mnie 
nie wypisała z zajęć. Jak jej próbowałam powiedzieć 
,że nie chce tam iść to mówiła że nie po to płaci że-
bym nie zdała, że zadzwoni do niego i sprawdzi czy 
byłam. Tak będzie mnie kontrolować. Ona myślała że 

ja mu się podobam…
Stwierdziłam że już wolę nie zdać w szkole niż ku**a 
pozwalać mu na to co on robi. Kiedyś podszedł do 
mnie i  powiedział "to ma być nasza tajemnica, jeśli 
Ty mnie skrzywdzisz ja Ciebie skrzywdzę bardziej" 
ja też myślałam ze zapomnę że może byłam jedyna. 
- Długo rozmawiamy o pomocy psychologa, o kon-
taktach z matką. Chciałabym zabrać od niej pamięć  
tych wydarzeń, Jak można nie zauważyć takiej trage-
dii rozgrywającej się na oczach rodzica. 
-  Kiedyś po 1.5 roku napisałam mamie smsa, byłam 
wtedy totalnie nietrzeźwa. Wzięłam 40 tabletek 
Acodinu na raz... Nie wiedziałam że jej cokolwiek 
napisałam i  przyszłam do domu a ona do mnie ze 
musimy porozmawiać. Zapytałam się jej o czym chce 
teraz rozmawiać, po takim czasie.? Minęło 1.5 roku? 
Potem tylko jeszcze raz się mnie o to spytała. Minęło 
wtedy jakieś 3 lata a było to przed którymiś święt-

ami wielkanocnymi.. I to było tyle, cała jej pomoc. 
– Staram się, naprawdę staram się zrozumieć matkę 
w całej tej sytuacji, przed samą sobą muszę ją uspraw-
iedliwić. Może nie wiedziała jak jej pomóc ? Może 
sama nie dała rady udźwignąć psychicznie że coś 
takiego spotkało jej córkę, i to właśnie z braku zaint-
eresowania gdy Ada dawała wyraźne sygnały. 

Nienawidzę się

- Nie zrobiłam NIC, zamiast tego czułam się jak 
najgorsza osoba na świecie, bałam się zasnąć bo 
wszystko mi się śniło. Potem ze strachu przestałam 
spać, zasypiałam 6 -7 rano, zawalałam co się dało...
Zaczęłam brać tabletki nasenne, przeleciało przeze 
mnie 400 tabletek w  ciągu 1.5 roku. Nie potrafiłam 
spać przez 3 lata. Ktoś kiedyś mi powiedział o Aco-
dinie  "trzepie, nie myślisz" słyszałam. Bolało mnie 
wszystko jak skurw***n… wzięłam. Nie myślałam, 
nie pamiętałam, było cudownie. W tamtym monecie 
straciłam cały mój wewnętrzny blask i wdzięk. I tak 

przez 1.5 roku przeleciało przeze mnie 5970 tabletek 
Acodinu. – Czuję potworną złość, do tej pory żyłam 
w utopijnym świecie, gdzie owszem słychać było o 
próbach gwałtu czy wykorzystywaniu na podłożu 
seksualnym ale do mnie te informacje nie docierały. 
Wszystko zmienia ta rozmowa. Chcę krzyczeć , chcę 
by osoby wykorzystujące słabość kobiet odpowied-
ziały za swoje poczynienia. Nie będzie to wyolbrzy-
mieniem, kiedy powiem że jedna rozmowa całkow-
icie zmieniła mój pogląd na alkoholizm wśród kobiet. 
Łatwo się ocenia nie znając całej historii.  
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To nie są żarty
- Któregoś dnia się obudziłam, chciałam zapalić papi-
erosa, żołądek odmówił mi posłuszeństwa… wiec-
zorem chciałam wziąć tabletkę nasenną i się po pros-
tu nie dało…Nie pale papierosów nie biorę tabletek 
nasennych ani Acodinu już kilka dobrych lat.. chyba 
Acodinu już jakieś 5 lat a fajek nie palę prawie 3 lata, 
tabletek nasennych nie łykam ponad 4 lata. – Czuję 
mieszankę dumy i podziwu. Nie wiem jak bym sobie 
poradziła na jej miejscu, czy dałabym radę wytrzy-
mać sama ze sobą. Zawsze uważałam że kobiety są 
bardziej ekspansywne niż mężczyźni, ale Ada mnie 
tylko w tym utwierdziła. Jak dla mnie jest bohaterką, 
jednak wciąż martwi mnie jedna sprawa. Cieszę się że 
odeszła od prochów ale nadal pozostaje temat alko-
holu. -  Kiedyś mogłam pić do nieprzytomności żeby 
nie ogarniać tego wszystkiego, a potem nawet to nie 
pomagało. Ciągle myślałam o tym, o czym myślałam 
przed upiciem. Byłam chimeryczna. 

Picie już nie było rozwiązaniem moich problemów. 
Całkowicie rzuciłam picie na 2 lata. A teraz jak piję 
to wystarczą mi 3 piwa i jestem nietrzeźwa ...Ale 
mam tak żołądek zniszczony ze potem umieram 2 dni. 
Nawet po 2 piwach na drugi dzień jestem wyczerpana. 
Cały ten kwas siedzi we mnie i tylko przypomina mi o 
tym, jak kolejny raz odniosłam porażkę sama ze sobą. 
– mówi Ada.  
Każdego dnia pokonuję swój paniczny lęk, przed ob-
cymi ludźmi
Z Adą stale piszemy, lubię z nią rozmawiać na każdy 
temat. Jestem ciekawa co u niej słychać, tego jak się 
relaksuje, co lubi robić w wolnym czasie albo jakie 

ma zainteresowania. Wymieniamy się poglądami na 
różne tematy, od tych błahych, po te poważniejsze. 
Po tych  zwierzeniach, tym jaki mi zaufała czuję jak 
byśmy znały się dłuższy czas. Zdradziła mi swój na-
jwiększy sekret, powiedziała mi o czymś czego się 
wstydzi, powierzyła swoje lęki, a ja jestem jej winna 
podziękowania. Za otworzenie mi oczu i wyjście z od-
realnionego świata, gdzie o problemach się słyszy ale 
się ich nie doświadcza i nie zagłębia. Na całe szczęś-
cie w odpowiednim momencie Ada znalazła siłę by 
przyznać się do swojego problemu i starać się stoczyć 
z nim walkę. Z pewnością nie będzie ona równa, sama 
zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się wyleczyć per-
manentnie z alkoholizmu. Jak mawia jest ‘’coś’,’ co 
zawsze będzie siedziało w głębi Ciebie i nigdy Cię 
nie opuści. Dzięki namowom i naciskom z mojej st-
rony jak i jej najbliższych Ada postanowiła regularnie 
uczęszczać na spotkania AA. 

Antidotum na stres 
Z pewnością alkohol jest marnym antidotum na stres, 
dowodzą tego powyższe rozważania. Będąc raz w 
sidłach tego nałogu nie sposób się z nich wydostać. 
Z alkoholem jest trochę jak z kochanką, ukrywasz 
się, wiesz, że robisz źle ale mimo wszystko nadal się 
,,spotykacie’’.  Nie twierdzę, że każdy człowiek pow-
inien zrezygnować z picia. Jasne, wszystko jest dla 
ludzi. Ale traktowane z umiarem nie pozwoli Ci się 
do niego przywiązać. 

Nikola Siwik

MOCNO MOCNO

– Dzieeeń dooobryyy. Pooo iiileee maaa paaan teee breeeloooczkiii? – Udało się. Nie było 
żadnego zacięcia, nie było żadnego bloku. Ładne oddechy, ładne pauzy, czyste głoski. 

Pierwszy punkt zaliczony. Idziemy dalej. Tym razem sklep obuwniczy. – Dzieeeń dooo-
bryyy, maaa paaaniii teee buuutyyyy w rooozmiaaarzeee trzyyydziiieeeściii dziiieeewi-

iięć? – Znowu sukces. „Y” przy „dobry” trochę za krótkie, spuszczony na chwilę wzrok, 
ale zaliczamy. Teraz bank. – Dzieeeń dooobryyy, chcia, chcia, chciał, ch…

Potok niewypowiedzianych myśli

To już drugie wyjście Michała. Druga próba zderzenia 
się z rzeczywistością, z ludźmi, zmierzenia się z włas-
nym lękiem i wykorzystania w praktyce wszystkie-
go, czego nauczył się do tej pory. Pierwsze podejście 
zakończyło się porażką już przy pierwszym punkcie. 
Tym razem pierwszy punkt został wykonany bezbłęd-
nie, kolejny – dobrze. Chłopak delikatnie się uśmie-
cha, widać, że jest z siebie zadowolony.

17-letni Patryk ma łatwiejsze zadanie. Nie dostał listy 
z miejscami, które ma odwiedzić. Musi tylko zacze-
pić trzy osoby i zapytać je o cokolwiek. Potencjalnych 
rozmówców nie brakuje – słynną warszawską „patel-
nię” w godzinach szczytu przemierzają tłumy. Nas-
tolatek ma konkretny cel – chce znaleźć kogoś starsze-
go idącego wolnym krokiem. Wie, że w rozmowie z 
kimś innym odczuwałby stres – ten ktoś mógłby go 
pośpieszać, drwiąco się uśmiechać. A senior? Powin-
ien być wyrozumiały. Ze schodów schodzi siwy pan 
z laską. Trzy głębokie wdechy. – P-p-p-p-p-prze-p…

– Jeśli nie zrealizują jakiegoś punktu, zaczynają od 
nowa. Dopiero gdy uda im się wykonać wszystkie, za-
danie zostaje zaliczone, a po nim przychodzi kolejne, 
trudniejsze. Mówią coraz dłuższe kwestie, rozmawia-
ją nie z jedną, a z kilkoma osobami jednocześnie – 
mówi Ewa Galewska, psychoterapeuta i neurologo-
peda, właścicielka warszawskiej Kliniki Leczenia 
Jąkania. Zadania terenowe są jednym z elementów 

terapii zwalczającej jąkanie. Dla człowieka, który 
nie ma problemów z mówieniem, zapytanie kogoś o 
godzinę czy możliwość założenia konta w banku nie 
stanowi nic nadzwyczajnego. Inaczej wygląda to w 
wypadku osoby, która jeszcze niedawno nie mogła 
wydobyć z siebie słowa. 

Zrozpaczona chmurka

– Jąkam się od dzieciństwa, ale nie zawsze zdawałam 
sobie z tego sprawę. Pamiętam sytuację z przedszko-
la, kiedy przygotowywaliśmy przedstawienie. Miałam 
zagrać główną postać – chmurkę. Z nieznanego dla 
mnie wówczas powodu, rola chmurki została ostatec-
znie powierzona innej dziewczynce. Teraz wiem, że 
przyczyną było najprawdopodobniej moje jąkanie. 
Problem nasilał się od trzeciej klasy. Najgorzej było 
w gimnazjum. Nienawidziłam tych pierwszych lek-
cji pt. „Przedstawcie się i powiedzcie coś o sobie”. 
Idzie wężyk, moja kolej coraz bliżej, panika rośnie. W 
końcu przyszedł czas na mnie. Wstaję. I blok. Chyba 
nie trwał on jakoś długo. Wybełkotałam: „Nnnn-naa-
zywam się Ka-Kasia, chodziłam ddd-do dwójki”. 
Miałam ochotę wybiec z klasy – mówi 19-letnia Kasia, 
która właśnie rozpoczęła terapię w klinice. Oczywiś-
cie przekazała mi to w sposób dla siebie charaktery-
styczny, ale nie miałam problemów ze zrozumieniem. 
Musiałam być tylko cierpliwa. 

Kadr z filmu: "Jak zostać królem"
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Stretching, który słychać

Na środku niewielkiej sali z dużymi oknami i ziel-
onym, miękkim dywanem, dwanaście krzeseł 
tworzy okrąg. Ostatnie pożegnanie z rodziną i gru-
pa osób z całej Polski, wraz z przekroczeniem progu 
pomieszczenia, rozpoczyna swój drugi maraton. Niek-
tórzy nieśmiało się uśmiechają, na twarzach innych 
rysuje się niepokój. Na środku stoi pani Galewska, 
daje podopiecznym znak, aby wstali. Rozpoczynają 
się ćwiczenia oddechowe. – Wdech: raz, dwa, trzy! 
I spokojny wydech: raz, dwa, trzy. Wdech… – Pac-
jenci w ciszy wykonują zadanie, niektórzy mają 
przymknięte oczy. Teraz mruczenie. – Mmmmm, 
mruczcie ze mną! Mmmmmm… – Trwa to może 

dwie minuty. Następnie wszyscy mają znaleźć sobie 
trochę wolnej przestrzeni. – Podskakujemy jak małpy! 
Przygarbiamy się, spuszczamy głowę, wymachujemy 
rękoma i podskakujemy! – To ostatnie ćwiczenie, jak-
ie mogłam obserwować. Musiałam opuścić salę, bo 
terapia pani Galewskiej to jej autorski program, a ja 
nie jestem pacjentką kliniki.

– Ciiieeeszę. Siiię. Żeee. Tuuu. Jeeesteeem. 
Wreeeszcieee. Mooogę. Coooś. Pooowieeedzieeeć – 
mówi 20-letnia Magda, z którą rozmawiam podczas 
przerwy obiadowej. Dziewczyna dopiero rozpoczęła 
terapię. Mówi pierwszym tempem – każdy wyraz 
osobno, maksymalnie wydłuża wszystkie samogłoski. 
I co najważniejsze – nie zacina się. Nie ma zająknię-
cia, nie uruchamia się blok. – Rozciąganie wyrazów 
służy upłynnieniu mowy. Pacjenci skupiają się na 
przedłużaniu samogłosek i robieniu pauz, dzięki 
czemu nie ma miejsca na powtarzanie sylab – wy-
jaśnia Tomasz Galewski, psycholog i jeden z terapeu-
tów kliniki. – W ciągu całej terapii pacjenci mówią 
pięcioma różnymi tempami. Każde kolejne jest 
szybsze od poprzedniego – dodaje.

Do kliniki trafiają różni ludzie. Od 4-latków po 40-lat-
ków. Tacy, którzy nie mogą wypowiedzieć słowa oraz 
tacy, którzy jąkają się tylko sporadycznie. Łączy ich 

jedno – wiara, że jąkanie da się zwalczyć. Nikt nie ma 
problemów ze śpiewaniem, szeptaniem lub czytaniem 
razem z kimś innym. Jednak kiedy chcą zwyczajnie 
coś powiedzieć, pojawia się blok, czyli nienaturalne 
wahania lub pauzy przed wydobyciem dźwięku. 

Psychicznie brudny

– Miewam takie dni, że widzę na ulicy uśmiechającą 
się do mnie osobę i od razu myślę, że może zagada, 
może będzie chciała o coś zapytać, a ja zacznę się 
jąkać – wyznaje Michał, który nie wykonał zadania w 
banku. – Czasem mam wrażenie, że jąkanie przejęło 
kontrolę nad moim życiem. Może nie nad całym, ale 
są dni, kiedy mam ochotę leżeć na łóżku i użalać się 

nad sobą. Innym razem znów wydaję mi 
się, że pogodziłem się z jąkaniem. Istny 
rollercoaster myśli – dodaje mężczyzna. 
– Moja mowa to dla mnie kompromitac-
ja. Zazdroszczę innym płynnej mowy, 
„czystej głowy”. Ja czuję się psychicznie 
brudny.  Jako mały chłopiec jeździłem 
do logopedy. Pamiętam też, że w podst-
awówce wygrałem konkurs czytania. Ja, 
osoba jąkająca się, wygrała konkurs na 
najpłynniejsze czytanie. Do tej pory mam 
w głowie słowa nauczycielki: „Michał, 

czytałeś najlepiej z całej klasy. Słuchając ciebie, 
wiedziałam, gdzie się kończy jedno zdanie, a gdzie 
zaczyna drugie, ponieważ zawsze między nimi brałeś 
głęboki oddech” – dodaje.

Halo?

Jednym z elementów, nad którymi pracują podopiec-
zni pani Galewskiej, jest utrzymywanie kontaktu wz-
rokowego z rozmówcą. Staje się to bardzo trudne w 
momencie, gdy osoba czuje się zawstydzona tym, jak 
mówi. Problem nie występuje w sytuacji rozmowy 
przez telefon, dlatego mogłoby się wydawać, że jąka-
jący będą radzić sobie z takim wyzwaniem znacznie 
lepiej, niż w przypadku kontaktów twarzą w twarz. 
Rzeczywistość okazuje się jednak zgoła odmienna. 
Mówi Gosia: – Uwielbiam języki obce. Miałam na-
dzieję, że może „przestawienie się” na inny język 
sprawi, że przestanę się jąkać. Postanowiłam wy-
jechać do pracy za granicę. Wszystko było na dobrej 
drodze, pewna firma przyjęła moją aplikację, prezes 
(Włoch) miał się ze mną skontaktować. Telefonicznie. 
Boże, co ja wtedy przeżyłam.

Przed rozmową siedziałam trzy godziny w cichym 
miejscu, starałam się uspokoić, powtarzałam sobie: 
„Gośka, do cholery, znasz język, więc nie może pójść 
źle?! Nie będziesz się jąkać!”. Nadszedł wreszcie czas 
rozmowy i... czułam upokorzenie przed samą sobą, że 
mam tak „łeb zabity jąkaniem”. Miałam taki blok, że 
o mało się nie udusiłam. Płakałam dwa dni, miałam 
już dosyć. Miałam dosyć siebie i mojej zabitej głowy. 

Dlatego w puli zadań pacjentów kliniki mieści się 
rozmowa przez telefon. Jąkający dzwonią najpi-
erw do członków rodziny. Temat rozmów może być 
jakikolwiek, ważne jest tylko to, by odpowiednio ar-
tykułować wszystkie głoski. 
Później stopień trudności 
jest podwyższany – przy-
chodzi czas na rozmowy z 
nieznajomymi. Podopiec-
zni wybierają przypadkowe 
ogłoszenia z gazet, dzwonią 
pod wskazane numery i mają 
wydobyć od rozmówców jak 
najwięcej informacji.

Jednak zanim przystąpią 
do takiego zadania, muszą 
przejść długą drogę w walce 
z samym sobą i swoimi 
słabościami. – Pacjenci na-
jpierw wyjeżdżają na 12-do-
niowy turnus do Zakopanego. Tam odcinają się od 
swego środowiska, dawnych zachowań. Pierwszego 
dnia wszyscy siadają w kole, każdy ma powiedzieć 
pięć zdań o sobie, a ja biorę kamerę i ich nagrywam. 
Gdy ogląda się takie filmy po zakończeniu terapii i 
porównuje z tym, jak wówczas mówią podopieczni, 
widać ich ogromny postęp, efekty pracy. Część zadań 
odbywa się w sali, inne polegają na tym, że pacjenci 
zderzają się z rzeczywistością. Jąkanie musi bowiem 
być leczone tam, gdzie powstało, czyli wśród ludzi. 
Dlatego wychodzimy na ulice, do urzędów, restau-
racji. Po zakończeniu turnusu spotykamy się raz w 
miesiącu na 2-dniowe maratony. I tu pojawiają się 
kolejne ćwiczenia, coraz trudniejsze. Pacjenci robią 
wywiady z nieznajomymi, czytają fragmenty Pisma 
Świętego w kościele. Cała terapia trwa trzy lata – tłu-
maczy Tomasz Galewski.

Przebieżka zamiast maratonu

Jąkanie to nie tylko powtarzanie tych samych głosek 
czy sylab. – To zaburzenie komunikacji – mówi pan 
Galewski. A skąd w ogóle bierze się taka przypadłość? 
– Jąkania trzeba się nauczyć. Kluczem do niego jest 

osobliwa właściwość człowieka – zdolność do łat-
wego pobudzania się. Jąkający nabywają pewną um-
iejętność – uczą się, że w specyficznych sytuacjach, 
np. stresowych, uruchamiają to pobudzanie. Później 
wykonują coś pod jego wpływem, np. powtarzają 
jedną samogłoskę, mózg to zapamiętuje i następnym 
razem prawdopodobnie wykonają to samo. W efekcie 
tworzy się pewien schemat – kiedy wystąpi dana sytu-
acja, osoba będzie zachowywać się w pewien sposób, 
czyli np. jąkać się – objaśnia psycholog. 
Terapia leczenia jąkania jest niełatwą przeprawą – 
wymagającą zaangażowania, wytrwałości, poświęce-
nia dużej ilości czasu, także niemałych pieniędzy. Nie 

wszyscy docierają do końca. – Nie pamiętam, żebym 
kiedykolwiek mówił normalnie. Kiedy byłem w podst-
awówce, przez dwa lata leczyłem się u pani Galewsk-
iej. Zaczynając terapię, byłem pełen wiary, że pokon-
am jąkanie. Pamiętam to wstawanie przed szkołą, 
ćwiczenia, pytania na mieście. Najpierw była wolna 
mowa, bez zająknięcia. Później przyśpieszałem, aż w 
końcu zacząłem mieć bloki. Początkowo się nimi nie 
przejmowałem, jednak w końcu doszło do tego, że nie 
chodziłem do szkoły, płakałem, że znowu się jąkam. 
Powiedziałem o tym pani Galewskiej. Przydzieliła mi 
program naprawczy, powrót do wolnej mowy. Było 
lepiej, ale kiedy przyszedł czas na szybsze tempo – 
znowu to samo, znowu to cholerne jąkanie. Poddałem 
się, przerwałem terapię – wyznaje 22-letni Konrad, z 
którym skontaktowałam się
telefonicznie. Pierwsza próba rozmowy z nim 
zakończyła się fiaskiem – Konrad nie chciał mówić 
o sobie i swoim jąkaniu, słyszałam narastającą irytac-
ję w jego głosie, kiedy miał coraz większe problemy 
z wypowiadaniem słów. Nie naciskałam, powied-
ziałam, że jeśli zmieni zdanie, może do mnie zad-
zwonić. Kolejnego dnia mój numer był nieosiągalny 
przez dwie geodziny. Na linii – Konrad.

MOCNO
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„Dobrze widzi się tylko sercem”
W klinice spotkałam człowieka, którego głównym 
narzędziem, jakim posługuje się w życiu zawodowym, 
jest mówienie. – Dostałem od losu rodzaj bagażu, 
jakim jest jąkanie. Nie jest to na tyle zaawansowane 
jąkanie, że nie mogę wypowiedzieć słowa, ale zdarza 
mi się, że jakiś czas mówię płynnie, po czym włącza 
się we mnie blok. Najczęściej wtedy, gdy jestem 
zdenerwowany albo bardzo podekscytowany. Począt-
kowo nie miałem problemów z prowadzeniem mszy 

i wygłaszaniem kazań. Nie skupiałem się na tłumie, 
który mnie słucha, tylko na mądrości bożej, którą chcę 
przekazać. Ksiądz proboszcz nie podejrzewał nawet, 
że mam problem z jąkaniem. Jednak w pewniej chwi-
li, nie wiadomo skąd, nadszedł okres, kiedy bloki były 
coraz częstsze. Wziąłem „urlop” od posługi kapłańsk-
iej i zapisałem się na terapię – mówi Grzegorz, 28-letni 
wikariusz krakowskiej parafii. – Często zastanawiam 
się czy moje życie naprawdę bardzo by się zmieniło 
gdybym się nie jąkał. Równie dobrze mógłbym niesa-
mowicie poprawnie się wysławiać, a być osobą mało 
wrażliwą, bez dobra, zrozumienia i innych wartości 
w sercu. Czy wtedy byłbym interesującym człowiek-
iem? Czy ludzie chcieliby ze mną rozmawiać? – pyta 
kapłan.

22 kwietnia był dla pacjentów i pracowników klini-
ki dniem wyjątkowym. Każdego roku podopieczni 
pod okiem terapeutów przygotowują przedstawienie. 
Na scenę wychodzą ludzie, którzy jeszcze niedawno 
nie potrafili powiedzieć „dzień dobry” przez telefon. 
Przed niemałą publicznością pokazują, jaką przemi-
anę przeszli. Wygłaszają długie kwestie, deklamują 

fragmenty prozy lub wiersza. Bez zająknięcia. W tym 
roku pacjenci wystawili „Małego Księcia”. Widow-
isko podzielone było na scenki poprzedzone filmi-
kami wyświetlanymi na ekranie wiszącym za plecami 
aktorów. Były to nagrania z pierwszego dnia turnu-
su w Zakopanem. Ich bohaterowie prezentowali się 
później na scenie. Z pozoru ci sami ludzie, ale zu-
pełnie odmienieni – pewni siebie, bez kompleksów. 
A przede wszystkim – posługujący się płynną mową. 
– Wcześniej czułem żal do ludzi. Za to, że mogą pow-

iedzieć to, co chcą, co czują i myślą. Ja nie potrafiłem 
mówić tak, jak oni. Oni mieli to na co dzień, a ja tylko 
wtedy, kiedy wyobrażałem sobie sytuacje, w których 
nawiązuję kontakt z ludźmi. Teraz świat marzeń stał 
się światem realnym. Jestem z tego dumny – mówi 
Paweł odgrywający rolę Geografa. 

„Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo 
wszystko” – tymi słowami kończy się przedstawienie 
pacjentów Kliniki Leczenia Jąkania.

Aleksandra Miniak

MOCNO

Wyobraź sobie opowiastkę o niebie, którą rodzice opowiadają dzieciom na dobranoc. Ich oczy 
błyszczą, a buzie otwierają się z wrażenia. Jak może istnieć coś więcej poza betonowym sklepi-
eniem nad głową? Czym jest przestrzeń? Ptak? Drzewo? Jak wygląda chmura? Czy można jej 

dosięgnąć? 
Dwadzieścia lat. Tyle wystarczyło, by człowiek z pana świata stał się szczurem 

– zagnanym w mrok podziemi. Jedna nieprzemyślana decyzja położyła kres cywilizacji. Nie ma 
przeszłości i przyszłości. Jest tylko tu i teraz. Zimny pot na plecach, kształt majaczący 

w ciemności tunelu. A może to tylko wyobraźnia?
Nieliczni wychodzą na powierzchnię. Badają grunt, szukają pozostałości po dawnym istnieniu 
człowieka. Nie odbiorą swojej ziemi szturmem. Nie ma na niej miejsca dla ludzi. Władzę prze-

jęły inne istoty. Silne, drapieżne, odporne na promieniowanie. A nade wszystko żądne krwi. 

Ojciec rosyjskiej postapokalipsy
„Metro 2033” to ponura wizja świata upadłego w 
wyniku konfliktu atomowego. Szczęśliwcy, którzy 
przetrwali zagładę znajdują schronienie w mosk-
iewskim metrze 
– podziemnym kompleksie tuneli, gdzie w ciągu 
dwudziestu lat udaje się im odbudować namiastkę 
dawnego społeczeństwa. Historia zaczyna się w mo-
mencie, gdy młody Artem opuszcza rodzinną stac-
ję i rusza w długą tułaczkę do legendarnego miasta 
Polis, aby ostrzec jego władze o nadchodzącym za-
grożeniu. Tą powieścią Dmitry Glukhovsky stał się 
krzewicielem nowego wyobrażenia o świecie po 
zagładzie. Innymi słowy - o postapokalipsie.
Książka wzbudziła tak duże zainteresowanie, że 
przetłumaczono ją na 34 języki. 
W ślad za Gluhkovskym poszli zawodowi pisarze i 
amatorzy, którzy umieszczali swoich bohaterów w 
wykreowanym przez niego świecie. Tym sposobem, 
cztery lata po wydaniu pierwowzoru, narodził się 
międzynarodowy projekt literacki „Uniwersum Metro 
2033”, którego patronat objął sam twórca „Metra”.
Akcje powieści z „Uniwersum” rozgrywają się w nie-

mal w całej Federacji Rosyjskiej, na lądzie, morzach, 
oceanach, wyspach i półwyspach oraz w Europie i 
Azji – m.in. Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Włoszech, 
Kazachstanie, a od 2014 roku także w Polsce.
Seria liczy obecnie dziewięćdziesiąt pozycji. Lista 
ciągle rośnie, a do kanonu dołączyło pięć polskich 
książek – „Dzielnica Obiecana” i „Człowiek Obieca-
ny” Pawła Majki „Otchłań” i „Wieża” Roberta Szmid-
ta oraz „Achromatopsja” Artura Chmielewskiego. 
Choć świat Glukhovsky’ego nie jest ograniczony, to 
obowiązują w nim pewne zasady, m.in. zakaz opi-
sywania wybuchu wojny oraz wskazywania kto i 
dlaczego ją rozpoczął, czy unikanie elementów fan-
tastycznych, których nie da się wyjaśnić. 
Po wielkim sukcesie „Metra 2033”, Glukhovsky 
napisał dwie kolejne części – „Metro 2034” oraz 
„Metro 2035”, które zwieńczyły trylogię. Rosjanin 
jest również autorem kilku innych powieści, które 
zostały wydane w Polsce - „Czasu zmierzchu” „Futu.
re” i „Tekstu” oraz zbioru opowiadań „Witajcie w 
Rosji”. 

Bajka o końcu świata
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From Russia with love
W obliczu burzliwej historii, zaskakujący może być 
fakt, że polscy czytelnicy tak chętnie integrują się z 
Rosjanami. Stereotyp „największego wroga każdego 
Polaka” zdaje się odchodzić w zapomnienie. Przyna-
jmniej w gronie fanów „Uniwersum”. 
Na polskim forum  fandomu „Metra 2033”, ruszyła 
akcja wymiany pytań między rosyjskimi i polskimi 
miłośnikami serii. Rozmowy dotyczą wielu tematów, 
począwszy od przyszłości religii po nadejściu atom-
owej zagłady, przez miejsca, które czytelnicy chciel-
iby ujrzeć w kolejnych książkach, a kończąc na popu-
larności serialu „Czterej pancerni i pies” 
w Rosji. 
Kiedy padło pytanie o to, jak Rosjanie postrzegają 

samych siebie, a jak Polaków, strona rosyjska zgod-
nie stwierdziła, że obie nacje są do siebie podobne. 
Fani ze Wschodu podzielili również opinię Polaków 
o „Metro 2035”, które okazało się kontrowersyjnym 
tytułem z racji odmiennego w stosunku do „Metra 
2033” klimatu oraz licznych podtekstów politycznych 
i społecznych.
 W grudniu na forum i profilu „Metro 2033” 
na Facebooku , miało miejsce wzajemne składanie 
sobie życzeń bożonarodzeniowych. Wśród nich nie 
brakowało nadziei, że oba narody nigdy nie będą mu-
siały znaleźć się w tak dramatycznej sytuacji, jak bo-
haterowie ich ulubionych książek. 
 Rok 2017 obfitował w wydarzenia związane 
z fandomem „Metra”. Dmitry Glukhovsky odwiedził 
Warszawę, Szczecin, Wrocław, Katowice, Poznań 
i Rzeszów przy okazji premiery „Tekstu”. W czer-

wcu odbył się zlot fanów „Uniwersum Metra 2033” 
połączony z urodzinami Glukhovsky’ego. Pisarz 
otrzymał od fanów księgę z pamiątkowymi wpisami. 
Nie zabrakło ciasta z symbolem promieniowania oraz 
konkursu na najlepiej odwzorowane przebranie ze 
świata „Metra”. W czasie zlotu obecni byli również 
polscy autorzy książek. 

Symbioza książek i gier
Co zatem jest przyczyną tak dużej popularności serii 
„Metro 2033” w Polsce? Istotny jest fakt, że „Metro” 
to nie tylko książki, ale również gry. Graczy i czy-
telników przyciąga przede wszystkim słowiańskość. 
O ile jest wiele powieści i gier o tematyce postapo-
kalipsy, np. Fallout, Mad Max, „Droga” Cormaca 

McCarthy’ego, „Ostatni 
brzeg” Nevila Shute’a, 
o tyle dzieją się one nie-
mal na drugim końcu 
świata - w Stanach Zjed-
noczonych, czy Australii. 
Na wyobraźnię polskich 
fanów dużo lepiej wpły-
wa bliskość między oby-
dwoma państwami 
i podobieństwo języków. 
 „Korzenie niebios”, 
pierwsza wydana w 
Polsce nierosyjska pow-
ieści z serii „Uniwersum” 
podzieliła polskich czy-
telników na tych, którym 
przypadły do gustu posta-
pokaliptyczne Włochy i 
na tych, którzy woleliby 
zostawić „Metro” Ros-
janom. 

- Popularność postapokalipsy mocno wynika z istoty 
historii demoludów, stąd też 
- w przeciwieństwie do świata zachodniego - tak-
ie duże zafascynowanie Słowian tą tematyką. Długi 
wpływ ideologii komunistycznej i ciągłej groźby wo-
jny nuklearnej, przy specyficznym przebiegu upadku 
bloku wschodniego, zrobił swoje. Młody Dmitry Gluk-
hovsky, będąc bezpośrednim obserwatorem przemian 
ekonomicznych i społecznych w Rosji, przelał tę wiz-
ję realistycznie. „Metro Exodus” zaskoczy m.in. zmi-
enną pogodą, w tym skutą lodem Moskwą. 
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z początku lat dziewięćdziesiątych na kartki papie-
ru. Niszczejące budynki, upadające fabryki, ludzie 
zgrupowani w małe lokalne społeczności, niepewn-
ość, co przyniesie następny dzień 
- powiedział Antura, administrator strony „Metro 
2033” na Facebooku.
- To dobrze pokazuje gotowość osób, które to wszyst-
ko przeżyły do pisania postapokaliptycznych książek. 
A głównymi odbiorcami tych książek są młodzi ludzie. 
Tutaj wyjaśnienie jest banalne - bo co najbardziej in-
teresuje współczesną młodzież? To, co najodleglejsze, 
obce. A w XXI wieku, w latach dobrobytu i konsump-
cjonizmu, promowania istoty bytu szczęśliwego, to 
właśnie upadek świata i brak codziennego komfortu 
jest tym, co człowieka fascynuje.
Klaustrofobiczny, mroczny klimat jest zachętą dla 
graczy spragnionych mocnych doświadczeń. Świat 
„Fallout 4” w porównaniu z dwiema częściami „Met-
ra” wydaje się sielski i przyjazny.
- „Fallout” bardzo prosto ukazuje diametralną różnicę 
między Zachodem, a Wschodem, zwłaszcza, że też 
byłem jego wielkim fanem i swoiście nadal jestem. 
Jednak tak, jak „Fallout” zaczął jako gra pełna mrocz-
nego klimatu w całkowicie antywojennej nucie, tak 
z biegiem lat wyewoluował do tego, czym jest teraz 
(„Fallout 4” - przyp. aut.), czyli postapo w ogromnej 
ilości kolorów, zabawy w „parkach tematycznych” i 
szczęśliwej rozwałki z masą wybuchów 
w tle – dodał Antura.
W tym roku ukaże się kolejna odsłona gier z serii – 
„Metro Exodus”. Choć tym razem akcja będzie się 
działa nie w tunelach, a na powierzchni, twórcy pos-
tarali się, żeby nie zniszczyć klimatu z poprzednich 
części. Będzie upiornie, mroźnie i bardzo 

Ćwierć minuty sam na sam
Im częściej Glukhovsky i pis-
arze „Uniwersum Metro 2033” 
odwiedzają Polskę, tym więcej 
osób może usłyszeć o serii i 
zainteresować się nią. W lutym 
miało miejsce spotkanie autor-
skie z Surenem Cormudianem, 
autorem książek „Dziedzictwo 
przodków” i „Wędrowca”, a w 
2012 roku do Polski przyjechał 
Andriej Diakow - twórca try-
logii „Do światła”, „W mrok” i 
„Za horyzont”. Taka interakcja 
twórców z fanami bardzo do-
brze wpływa na ich odbiór. 
Idealnie ilustruje to kolejka 
po autograf Glukhovsky’ego 

podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon w 2015 roku. 
Nagranie obejmujące tłum ludzi trafiło na stronę 
wydawnictwa Insignis z dopiskiem „Nie wierzymy 
własnym oczom”. Cierpliwość fanów nie zna gran-
ic, zwłaszcza jeśli chodzi o choćby piętnaście sekund 
kontaktu z ulubionym autorem.

Aneta Nowosińska
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Ciężki los studenta

Informatyka, dziennikarstwo, pedagogika…. To tylko kilka z kierunków, które co roku wybi-
erane są przez maturzystów w celu dalszej edukacji. Co jednak po studiach? Czy każdy z nas 
skończy za ladą sklepu lub jako pracownik McDonalda? Kierunków jest tak wiele, że każdy 
znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Jednak w trakcie tych pięciu lat studiów zaczynają 

pojawiać się wątpliwości czy aby na pewno znajdziemy pracę w swoim zawodzie.

Amerykański sen

Dziewiętnastoletni chłopak z północy Polski dostał się 
na studia w naszej pięknej stolicy. Nie był nigdy pry-
musem, jednak dobrze radził sobie w przedmiotach 
ścisłych. Kierunek jaki wybrał to Informatyka i Ekono-
metria. Nie interesował się nigdy komputerami i tym 
wirtualnym światem, jednak postanowił spróbować. 
– Przez pierwsze dwa lata studiów odpuściłem sobie 
totalnie. Nie imprezowałem, tylko po prostu dopadło 
mnie lenistwo. Zaliczałem przedmioty raz lepiej, raz 
gorzej. Nie przejmowałem się. - jak sam mówi dop-
iero w momencie, gdy zagrozili mu wykreśleniem 
z listy studentów dotarło do niego, że skończyła się 
zabawa. Postanowił na trzecim roku studiów, gdy 
nie było już tak wiele zajęć poszukać ofert praktyk. 
Zaskoczyło go, że praktyki, dla takiej osoby jak on – 
bez doświadczenia, oferują praktyki płatne. Razem z 
kolegami ze studiów dostali się do firmy IT, w której 
pracują obecnie już piąty rok. Nie narzekają na swo-
je zarobi, a wręcz przeciwnie, są bardzo zadowoleni. 
Jak przyznaje Daniel, nasz rozmówca, z Jego roku 
bardzo dużo osób było w stanie pogodzić studia ze 
stażem. Kluczowe było Jego zdaniem to, że od same-
go początku dostawali za swoją pracę wynagrodzenie. 

Humaniści spisani na straty

Nie wszędzie jest tak kolorowo. Studenci dzien-
nikarstwa nie mają już tak łatwo. - Najpierw gazet-
ka szkolna a potem „wielki świat”. - Asia tak opisała 
swoje marzenie dotyczące wymarzonej pracy. Wszyst-
ko zaczęło się od gazetki wydawanej w liceum. – 
Zawsze lubiłam pisać. W momencie, gdy się okazało, 
że w moim liceum jest wydawana gazetka szkolna, 
wiedziałam, że muszę się zgłosić do jej tworzenia. Po 
trzech latach postanowiłam iść za ciosem i wybrać 
dziennikarstwo jako kierunek studiów. Byłam kieps-
ka z matmy, dlatego nie rozważałam nic innego. Na 
pierwszym roku skupiłam się na nauce. Nowe miasto i 
nowi ludzie, dałam więc sobie czas na przystosowanie 

się. Drugi rok okazał się być jednym z cięższych, jed-
nak postanowiłam poszukać jakiejś pracy, aby pomóc 
trochę rodzicom. Praca w sklepie nie była moim 
marzeniem jednak pozwoliła mi na utrzymanie się w 
tych warszawskich realiach. – Asia jak tysiące a może 
nawet miliony studentów na całym świecie podjęła 
pracę, która w żadnym stopniu nie pokrywała się z 
kierunkiem jej studiów. Zapytana o to czemu nie po-
szukała praktyk w swoim zawodzie odpowiedziała, że 
wszystko jest BEZPŁATNE. 

Droga na skróty

Stażysta często traktowany jest jako tania siła robocza. 
Nie chodzi tu tylko o dziennikarstwo, rozmawiając 
ze studentami innych kierunków często można było 
usłyszeć to samo. Praktykant często pracuje po trzy-
dzieści godzin tygodniowo, co daje ¾ etatu w każdej 
pracy człowieka. Studenci często dostają za to od 400 
do 1000 złotych, gdzie przy tych godzinach pracown-
ik według stawki minimalnej powinien dostać 1575 
złotych brutto. W momencie, kiedy student nie dostaje 
wynagrodzenia w formie przelewu, dla niego, według 
pracodawców, ma być możliwość dokształcania się w 
kierunku studiów i możliwość pracy bo… nie każdy 
ma to szczęście aby pracować. Może jest to śmieszne, 
ale niestety prawdziwe. Często studenci decydując 
się na bezpłatne praktyki bądź staże, mają nadzieję ze 
po pół roku a nawet roku bezpłatnej, ciężkiej pracy 
dostaną w końcu porządną umowę do ręki. Jedno jest 
pewne, do CV będą mieli co wpisać. 
Od kelnera do milionera
Można również zrobić jak Karolina. Po human-
istycznych studiach i w trakcie pracy w restauracji 
jako kelnerka, szukała na bieżąco ogłoszeń w sprawie 
pracy w swoim zawodzie, ale takich w których ofe-
rowali jej jakiekolwiek wynagrodzenie. – Nie cho-
dziło mi o to aby móc od razu kupić sobie mieszkanie 
w Warszawie, ale aby dostać te 300-400 zł, żebym 
mogła kupić sobie ten chleb i butelkę wody. 

Uważam, że za każdą pracę człowiek powinien dostać 
swoją wypracowaną złotówkę. - Karolina na swoje 
płatne praktyki czekała półtora roku. Jednak się docze-
kała. Zaoferowali jej 800 złotych miesięcznie z czego 
była w stanie przeżyć nie licząc oczywiście wynajmu 

pokoju. Jednak nie poddawała się i wierzyła, że są 
pracodawcy, którzy nie czekają na tanią, a nawet bez-
płatną, siłę roboczą. Po półrocznym stażu przebierała 
w ofertach pracy. Teraz robi to co kocha, potrzebne 
było tylko trochę wiary i motywacji do codziennego 
przeszukiwania ogłoszeń.
Oszczędności studenckie
W momencie, kiedy studenci walczą o lepszy byt dla 
siebie i w przyszłości dla swoich rodzin, świat nie rzu-
ca im samych kłód pod nogi. Okazuje się, że mias-
ta oferują osobom, które podjęły naukę na wyższych 
uczelniach szereg zniżek i ulg, aby żyło im się łatwiej. 
Zniżki na bilety  czy to kolejowe czy na przejazdy 
transportami miejskimi pozwalają na zwiedzenie całej 
polski małym kosztem. Studenci w wolnych chwilach 
chętnie korzystają z tańszych o połowę przejazdów i 
jak się okazuje to właśnie między 20 a 26 rokiem ży-
cia przeżywa się niezapomniane przygody związane z 
podróżami. Wielkie centra handlowe również wyszły 
naprzeciw oczekiwaniom biednych studentów. W 
wielu sklepach można spotkać się z rabatami stu-
denckimi pozwalających tanio zjeść lub modnie się 
ubrać. Studenci są również najczęstszymi widzami w 
kinach. Bilety kosztują ich nie więcej niż 20 złotych. 

Na takie atrakcje nawet najbiedniejszy student może 
sobie raz w miesiącu pozwolić.
Wszystko więc zależy od pracodawcy.  Może należy 
zmienić prawo aby tak bardzo nie krzywdzić stu-
dentów? Dzieci mają 500+ to może mała dotacja dla 

studentów? Jedno jest pewne, nie powinno się wyzys-
kiwać studentów, którzy chcą coś w życiu osiągnąć.

Paulina Żmudzińska
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Krytyczne spojrzenie na Comic Con
Comic Con jest międzynarodową imprezą odbywającą się od roku 1970 w Stanach Zjed-

noczonych, w San Diego. Jest to jeden z największych konwentów miłośników komiksów, 
filmu i fantastyki na świecie. Na ten event przyjeżdżają największe sławy filmowe, pisarze i 

nie tylko. Na Comic Con można również spotkać Cosplayerów czyli zwykłych fanów, którzy 
większymi lub mniejszymi środkami stworzyli stroje swoich ulubionych postaci z gier czy 
filmów, więc możemy spotkać tam zarówno Deadpoola czy Królewnę Śnieżkę. Do Polski 

Comic Con zawitał trzy lata temu jako wydarzenie skierowane do Polaków, chociaż nie tylko. 
Warsaw Comic Con, bo tak brzmi pełna nazwa tego eventu, odbywał się od początku w pod 

warszawkim Nadarzynie. Piękno, międzynarodowej imprezy przeniesiony do Polski. Czy aby 
na pewno wszystko mogło pójść po myśli? Niestety, Polska zawsze musi zostawić po sobie 

złe wrażenie. 

O komunikacji inaczej
 Zacznijmy od położenia imprezy. Warsaw 
Comic Con odbywa się w Nadarzynie, czyli mniej 
więcej 30 km od stolicy. Sama impreza odbywa się 
w halach PTAK Warsaw EXPO, gdzie co jakiś czas 
są organizowane najróżniejsze wydarzenia, takie jak 
wystawa psów rasowych czy Targi i Aukcja Samocho-
dów Zabytkowych, Organizatorzy imprezy stworzyli 
jednak łatwo dostępną dla wszystkich komunikację 
prosto z centrum. Jest to darmowy autobus, który bez-
płatnie i bezpośrednio dowozi wszystkich na miejsce 
imprezy. Jednak już tutaj zaczynają się problemy. Ilość 
osób pragnących dostać się na Warszawskie targi jest 
tak przeogromna, że nawet autobusy jeżdżące co 15 
min nie są wstanie zabrać tak dużej ilości osób w jed-
ną stronę. Opcjonalną drogą komunikacji jest zwykły 
autobus miejski jadący z pętli P+R Al. Krakowska, 
jednakże i tam nie jest wesoło, ze względu na to, że 
nie każda osoba jedzie akurat na Comic Con, i ścisk 
potrafi być jeszcze większy.
 Jednak jeśli już mówimy o dojeździe na Com-
ic Con, trzeba wspomnieć o próbach powrotu z Na-
darzyna, które często są niemożliwe. Tak jak w jedną 
tak w drugą stronę, można się wybrać komunikacją 
miejską bądź bezpłatnym autobusem. Tutaj jednak 
jest jeszcze gorzej niż w próbie przyjechania w to 
miejsce. 
 W godzinach mniej więcej 16-17 i później pró-
ba dostania się do autobusu graniczy z cudem. Sam 
będąc już na przystanku zmarnowałem ponad godzinę 
czekania (przy czym bezpłatny bus jeździł co 15 min), 
a spotkałem kilka osób, które czekały ponad 2,5h w 
kolejce, żeby wejść. 
 Dlaczego jednak tak się działo? Otóż, byłem 
świadkiem sytuacji jak organizatorzy potrafili wszyst-
ko "opanować". Przed halami stało kilkadziesiąt 
osób, które czekały już od paru godzin na transport 
do domu. Gdy przyjechał bezpłatny autobus, zatrzy-

mał się on przed prowizorycznym "przystankiem" dla 
wsiadających. Przed busem na quadzie jechał jeden z 
pilnujących. Przez megafon prosił czekających, żeby 
nikt nie wsiadał aż kierowca podjedzie bliżej osób sto-
jących na przystanku. Jednakże odezwało się Polskie 
"cebulactwo" i kilka osób stwierdziło, że "po co cze-
kać wchodzimy!!", a za nimi efektem domina wsiadło 
kolejnych kilkadziesiąt osób, skutkiem czego autobus 
był pełen nim zdążył się ruszyć. Osoba pilnująca nie 
zrobiła dosłownie nic. Tak oto można było czekać kil-
ka godzin, żeby się wydostać z Nadarzyna.

Zdzierstwo
 Podobna sytuacja była przy autobusie mie-
jskim, jednak on nie podlegał żadnym organizatorom, 
więc nie można mieć pretensji. Ostatecznie wydost-
anie się z Comic Con, bardzo wiele ludzi korzystało 
z Taxi. W dwie, trzy, cztery a nawet pięć osób ludzie 
składali się na taryfę, żeby móc dojechać do domu. 
Sam również ze znajomymi wybrałem ten środek 
transportu. Z rozmowy z kierowcą taksówki dow-
iedzieliśmy się, że już w tym momencie czeka kil-
kanaście zgłoszeń do Nadarzyna, a osoba nas wiozą-
ca, za moment tam wraca, bo można nieźle zarobić. 
 Sam dojazd nie był tu jednak jedynym kurio-
zum. Pieniądze jakie trzeba było wydać, żeby zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z gwiazdą czy wziąć auto-
graf również nie zachwycały. Na stronie Comic Con 
(która zresztą odsyłała do strony ebilet.pl) można było 
zakupić poza standardową wejściówką za 30 zł za 
jeden dzień, dodatkowe "atrakcyjne" cenowo dodatki.
 W cenach od 40 do 80 zł można było zakupić 
autograf z wybraną przez siebie gwiazdą. W cenach od 
40 do 120 zł zdjęcie z wybranym aktorem. Wielkość 
kwoty na pewno nie zachwyca, jednakże każdy fan 
jest w stanie wydać pewną kwotę na to co kocha. Poza 
standardowymi pojedynczymi voucherami na zdjęcia 
czy autografy można było zakupić pakiety. 
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W przedsprzedaży za 60 zł (normalna cena 110) we-
jściówkę na 3 dni. I nic, poza tym. Można wejść i 
pooglądać. Dalsze ceny osiągały powoli poziom kuri-
ozalny. 149 za wejściówkę silver, 299 za wejściówkę 
gold i nie bagatela 400 zł za wejściówkę platinum. Co 
jednak otrzymywaliśmy? W cenie 400 zł mogliśmy 
wziąć autograf od każdej gwiazdy. I jeśli chodzi o 
profity to tyle. W pakiecie były również koszulka czy 
plecak, ale w tej cenie to raczej byłoby dziwne nie 
dać jakiegoś prezentu. Jeśli ktoś z wejściówką plati-
num chciał mieć zdjęcie, musiał już za nie dodatkowo 
dopłacić. Czyli ze zdjęciem z Manu Bennetem koszt 
imprezy wyniósł by ponad 500 zł. Żeby jednak do-
prawić całości, nie można nie 
dodać, że najdroższa wejściów-
ka pozwala wejść na Comic Con 
godzinę przed normalnymi oso-
bami. Ale co z tego, skoro i tak 
cała impreza zaczyna się od 11 a 
o godzinie 10 nie ma jeszcze nic. 
Ani cosplayerów, ani żadnych 
sklepów, ani żadnych atrakcji. 
Będąc w piątek na Comic Con 
od godz. 11 nie miałem co robić, 
bo było pusto i nic się nie działo. 
Całość zaczęła żyć dopiero bliżej 
12. Większość sklepów z pamiąt-
kami czy nawet atrakcji jak np. 
Jurassic World otwierały się i 
zaczynały żyć po 12. Co więc ma 
robić osoba z wejściówką za 400 
zł? Pomysłem mogłoby być, że 
ma pierwszeństwo przy robieniu 
zdjęć. Otóż nie. Osoba posiadają-
ca najdroższy pakiet musi stać w kolejce, jak każda 
inna osoba, która zapłaciła za wejście 30 zł. A w kole-
jkach stało minimum kilkaset osób co zdecydowan-
ie nie przyśpieszało zabawy. Jedyne co mogła zrobić 
pierwsze to kupić zdjęcie. Kupić. Nie zrobić. Nawet 

jeśli zdecydowała by 
się wziąć autografy 
od wszystkich gwi-
azd w ramach swo-
jego pakietu do 
każdej musiałby stać 
w kolejce i czekać 
kolejne kilka godz-
in.W wyniku tego 
osoba, która wyda-
la najwięcej, dostała 
niewiele więcej niż 
ktoś, kto dał 30 zł.
Pod postami promu-
jącymi Comic Con 
ludzie wywołali 

burzę w której, oskarżali organizatorów o straszne 
warunki i beznadziejna organizacje imprezy. Jedyne, 
co można powiedzieć na plus to to, że obiecano, że 
w przyszłym roku organizacje znacznie poprawią i 
dadzą znacznie więcej bezpłatnych autobusów, ażeby 
ułatwić dotarcie i powrót do domów. 
Na koniec przytoczę słowa taksówkarza, który nas 
wiózł do domu a które bardzo trafnie opisują jak in-
stytucje widzą typowego „klienta”: Niech płacąc jak 
najwiecej i jak najszybciej. Potem niech robi sobie, 
co chce.” Organizatorzy się nie popisali i pokazali jak 
ważny jest dla nich pieniądz, a jak ważny człowiek. 

Pieniądz rządzi światem.

Jan Potrykowski
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Winter is coming
Choć od upadku Muru Berlińskiego minęło już więcej czasu niż sam Mur istniał, eksperci 

zadają sobie pytanie czy Zimna Wojna wróciła. Tymczasem obecna sytuacja na świecie może 
być znacznie gorsza

Rosja i USA wybierają konfrontację

14 kwietnia dla Waszyngtonu, Paryża i Londynu atak 
chemiczny na Wschodnią Gutę w Syrii był pretekstem 
do rozpoczęcia jednoczesnej napaści powietrznej na 
siły rządowe prezydenta Asada wspieranego przez 
wojska rosyjskie. Bezpośrednio trafiono w nieczynne 
laboratorium wojskowe, zaś urządzenia dwóch lotn-

isk zostały częściowo uszkodzone. Według doniesień, 
owa salwa zraniła tylko trzy osoby i nie zabiła ani jed-
nej. - Jeśli Donald Trump, Emmanuel Macron i The-
resa May zamierzali pokazać swoją siłę, to w rzeczy-
wistości okazali się bezsilni - powiedział w wywiadzie 
udzielonym agencji RIA-Nowosti minister spraw za-
granicznych Federacji Rosyjskiej Sergiej Ławrow. 
Potwierdził również, że Moskwa będzie dostarczać 
Syrii zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe 
S-300, stwierdzając, że teraz Rosja nie ma już żad-
nych moralnych zobowiązań. Biały Dom sugerował 
wcześniej, że ewentualna sprzedaż zestawów S-300 
Syrii zwiększy ryzyko bezpośredniego starcia militar-
nego USA i Rosji. Syria, atak z użyciem środka paral-
ityczno-drgawkowego na byłego rosyjskiego szpiega 
Siergieja Skripala w Salisbury w Wielkiej Brytanii, 
zajęcie wschodniej Ukrainy i atak hakerski w cza-
sie ostatniej kampanii wyborczej - lista problemów 
w relacjach USA i Rosji od lat nie była aż tak długa. 
Wielu ekspertów zastanawiało się dlaczego służby 
rosyjskie otruły byłego rosyjskiego szpiega w stanie 
spoczynku oraz jego córkę urzędujących na bryty-
jskiej prowincji. Nie chodziło o realne zagrożenie ze 
strony Skripala lub o jego wiedzę. To bardzo stary i 
sprawdzony sposób Rosji na pokazanie, jak traktowa-
na jest się zdrada, w myśl zasady „albo jesteś z nami, 
albo cię nie ma”. Odpowiedź Wielkiej Brytanii była 

natychmiastowa – wydalenie z kraju rosyjskich dy-
plomatów, co oznacza najpoważniejszy kryzys dyplo-
matyczny pomiędzy tymi krajami od czasów zimnej 
wojny. Od połowy kwietnia 27 państw, w tym USA, 
Australia i 18 krajów UE, zapowiedziało wydalenie 
łącznie 122 rosyjskich dyplomatów.

 Donald Trump on Twitter 

- Rosja zapowi-
ada zestrzelenie 
wszystkich raki-
et wystrzelonych 
w kierunku Syrii? 
Przygotuj się Ros-
jo, bo one nadcho-
dzą: fajne, nowe i 
inteligentne. Nie 
powinniście byli się 
zadawać z zabijają-

cym gazem zwierzęciem, które morduje swój naród i 
któremu sprawia to przyjemność! - tak prezydent USA 
odniósł się do ataku chemicznego rządowej syryjskiej 
armii, wspieranej przez Moskwę na ostatni bastion 
rebeliantów w regionie Wschodnia Guta 7 kwietnia. 
Według różnych źródeł zginęło w nim ponad 40 osób, 
przede wszystkim cywilów, a kolejne kilkaset odni-
osło bardzo poważne obrażenia.  Dopóki nikomu nie 
jest na rękę celowe, opaczne rozumienie impulsy-
wnych wypowiedzi Trumpa, hałas, jaki robi, prawdo-
podobnie nie będzie miał konsekwencji politycznych 
dla świata. Wydaje się, że nie chce tego Rosja, której 
rząd zareagował na naloty w Syrii kontrolowanym 
chłodem – oceniają komentatorzy niemieckiego dzi-
ennika „Tagesspiegel”.  - Korea Północna uruchom-
iła właśnie kolejny pocisk. Czy ten facet nie ma nic 
lepszego do zrobienia ze swoim życiem? Być może 
Chiny powinny wykonać poważny ruch w stronę 
Korei Północnej i raz na zawsze zakończyć ten non-
sens - to z kolei komentarz Prezydenta USA, do jed-
nej z kolejnych prób rakietowych przywódcy Korei 
Północnej, Kim Dzong Una. Co ciekawe niebawem 
może dojść do przełomu oraz bezpośredniej konfron-
tacji między tymi dwoma przywódcami. Historyczny 
szczyt planowany jest na przełom maja i czerwca, a 
jedną z pięciu możliwych lokalizacji na spotkanie jest 
również stolica Polski.
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Cel: osłabić zachód

Rosji udało się praktycznie nie ponieść konsekwencji 
za wejście na teren Gruzji w 2008 roku oraz uchronić 
przed posądzeniem o agresywną politykę na Krymie 
i w Donbasie, a także uniknąć odpowiedzialności 
za zestrzelenie pasażerskiego samolotu linii Malay-
sia Airlines w 2014 roku nad wschodnią Ukrainą, w 
którym zginęło blisko 300 obywateli różnych krajów, 
w tym 80 dzieci. Rząd rosyjski radził sobie również 
do tej pory z sankcjami nałożonymi na Moskwę przez 
USA i UE. W pewnym sensie tymi demonstracjami 
Rosja pokazała, że ład ustalony po II wojnie świa-
towej może zostać faktycznie podważony. Władimir 
Putin powiększając co jakiś czas strefę rosyjskich 
wpływów, daje jasno do zrozumienia że w Rosji w 
ciąż drzemią mocarstwowe ambicje, być może z 
czasów Związku Radzieckiego, a może jeszcze inne 
– większe? Cicha aktywność Kremla na Zachodzie 
okazała się w ostatnich latach bardziej efektywna, bo 
trafiła na wyjątkowo słaby moment w historii zach-
odu. Główni aktorzy Europy mają kiepską sytuację. 
Unia Europejska musi mierzyć się jednocześnie z 
napięciami wynikającymi z kryzysu uchodźczego lat 
2015-16, który wywołał potężne problemy społec-
zne i ekonomiczne w krajach „pierwszego kontak-
tu” (Grecja, Włochy) i krajach docelowych (Niemcy, 
Szwecja), a w pewnym stopniu również tranzytowych 
(Węgry, Austria, Francja), a także ujawnił egoizmy 
podważające zasadę solidarności i grożące spójnoś-
ci Unii (opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką 
Brytanię, czy brak zgody na relokacje uchodźców 
m.in. przez Polskę i Węgry ). 

Jesteśmy w niebezpieczeństwie

Niewiele znaczący wynik demonstracji siły wo-
jskowej w Syrii przywraca państwa NATO do rzeczy-
wistości. W ciągu ostatnich kilku tygodni Stany Zjed-
noczone i Rosja – po raz pierwszy od kilkudziesięciu 
lat – groziły sobie nawzajem kolejną wojną światową. 
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, 
że pogorszenie relacji między tymi krajami przypo-
mina w znacznym stopniu to, co przeżyliśmy podczas 
zimnej wojny oraz wezwał do przywrócenia kanałów 
komunikacyjnych między Waszyngtonem a Mosk-
wą.  Warto również zwrócić uwagę na ciągłe próby 
rakietowe Korei Północnej oraz coraz bardziej mo-
carstwowe plany Chin. Stanom Zjednoczonym ew-
identnie nie podoba się, że przegrywają z Państwem 
Środka w gospodarczym wyścigu technologicznym, o 
czym świadczą kolejne sankcje nakładane na siebie 
wzajemnie przez administracje Trumpa i Xi Jinpinga. 
Zachód podtrzymuje postkolonialną wizję świata jed-

nobiegunowego. Rosja i Chiny chcą się od niej uwol-
nić. Jednak bardzo wielu ekspertów uważa, że konf-
likt ideologii, na którym opierała się zimna wojna, 
wyczerpał się po upadku muru berlińskiego. Twierdzą 
oni, że powróciliśmy do czasów, gdy państwa kier-
owały się przede wszystkim interesami narodowymi 
i gdy ryzykowały rozpoczęcie konfliktu z przyczyn 
geopolitycznych. A zatem to, co się dzieje obecnie, 
przypomina w ich opinii świat nie z 1961 roku, a z 
1910 – czyli przedednia I Wojny Światowej. 

Rafał Roguski
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Zakupy w martwą niedzielę
Zakaz handlu w niedzielę stał się faktem i zaczął obowiązywać od 1 marca. Handlowcom już 

udało się obejść nowe prawo. A takich możliwości nie brakuje, bo ustawa jest pełna luk.

Zakaz handlu w niedzielę rządzi się teoretycznie 
prostymi zasadami. Od 1 marca bieżącego roku han-
del w niedziele został ograniczony do dwóch niedziel 
w miesiącu – sklepy są otwarte w pierwszą i ostatnią 
niedzielę. Jeśli w miesiącu zdarzy się pięć niedziel (w 
tym roku będzie tak w kwietniu, lipcu i wrześniu), to 
handel będzie niedozwolony przez trzy niedziele.
W kolejnych latach zakaz ma zostać bardziej za-
ostrzany. W 2019 sklepy mają być otwarte zaled-
wie jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią. Od 2020 
r. będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele z 
pewnymi odstępstwami. Handel będzie dozwolony 
siedem niedziel w roku – dwie niedziele handlowe 
przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed 
Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: 
stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Dodatkowo 
- jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodze-
nia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wiel-

kanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.
– Wierzę w to, że w ten sposób przywracamy normal-
ność– deklarował prezydent Andrzej Duda podpisu-
jąc ustawę. – Wierzę w to (...) przyzwyczaimy się do 
tego, tak, jak jest w innych krajach Unii Europejsk-
iej. Tak, jak jest w Niemczech, czy w Austrii, gdzie 
sklepy są zamknięte w niedziele. Nie handluje się w 
niedziele w wielkich i średnich sklepach. Małe sklepi-
ki prowadzone przez rodziny, przez indywidualnych 
właścicieli będą mogły funkcjonować, jeżeli sami 
będą tą działalność prowadzili, jeśli taka będzie ich 

wola – tłumaczył swoją decyzję i założenia ustawy 
prezydent.
Tyle, że słowa prezydenta Dudy mogą nijak mieć się 
do rzeczywistości, a cel autorów nowego prawa, czy-
li zamknięcie sklepów w niedzielę może nie zostać 
zrealizowany. Powód? W ustawie jest tyle wyjątków 
od zakazu handlu, że w zasadzie trudno stwierdzić, 
które sklepy będą otwarte, a w których niedzielnych 
zakupów na pewno nie zrobimy. Nowe prawo ma sze-
reg luk i niejasnych zapisów, które zdeterminowani 
przedsiębiorcy starają sie wykorzystać.

Nocna zmiana

Duże sieci handlowe mają zamiar w maksymal-
ny sposób wykorzystać dni poza niedzielą. Dla 
przykładu, kierownicy sklepów „Biedronka” otrzy-
mali pismo instruujące, w jaki sposób po wejściu w 

życie przepisów układać pracown-
icze grafiki. Wszystkie „Biedronki” 
w piątki i soboty są otwarte aż do 
22. Nie oznacza to jednak, że wraz 
z klientami sklep opuszczają także 
zatrudnieni, pracę kończą dopiero o 
23:45, poświęcając czas na sprząt-
anie sklepu i przygotowanie go do 
poniedziałkowego otwarcia. Jakby 
tego było mało, w nocy z niedzieli na 
poniedziałek załoga musi się stawić 
w supermarkecie zaraz po północy, 
by odebrać towar i wypiec poranne 
pieczywo.

Po wędlinę na stację benzynową

Zakaz handlu to także szansa na 
zrobienie świetnego biznesu. Choćby dla stacji ben-
zynowych, które zamierzają rozszerzyć swoją ofertę. 
Niedzielnych klientów supermarketów chce przejąć 
polski koncern paliwowo-energetyczny Orlen. Jak 
donosi portal money.pl, koncern prócz sprzedaży pali-
wa i prowadzenia drobnego handlu spożywczego oraz 
przemysłowego zamierza zająć się również sprzedażą 
mięsa i wędlin, sprzętu RTV i AGD, kosmetyków, far-
maceutyków, obuwia czy biżuterii. 
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. Orlen wystartował też z kampanią reklamową, która 
ma zmienić jego wizerunek: ma być od teraz postrze-
gany jako miejsce spotkań i zakupów.
Dlaczego Orlen nie będzie musiał zamykać w niedziele 
przydrożnych sklepów? Wedle przepisów Państwowej 
Inspekcji Pracy stacje benzynowe wykonują „społec-
zną użyteczność” i ich funkcjonowanie non stop jest 
niezbędne. A to, czy stacje będą handlowały paliwem, 
czy pralkami, karkówką, kolczykami albo sandałami, 
nie ma żadnego znaczenia.
Wyjątki w ustawie o zakazie handlu w niedzielę
Opis wyjątków stanowi najobszerniejszą część ust-
awy. Autorzy wymieniają w niej punkty, w których 
jednak można handlować. Za ladą staną pracownicy 
aptek, cukierni, piekarni, kiosków, poczty, stacji paliw 
lub kwiaciarni. W sklepach spożywczych sprzedawać 
mogą jedynie właściciele, a pomagać im mogą człon-
kowie rodziny.
Otwarte mogą być też punkty, których część działal-
ności podlega wyłączeniu. Korzystać z tego mogą na 
przykład sklepy na lotniskach lub dworcach, punkty 
z dewocjonaliami czy obiekty gastronomiczne. I tu 
zaczynają się eksperymenty. Przykładowo Biedronka 
i Rossmann mają swoje oddziały w pobliżu dworców. 
Według prawa nic nie stoi na przeszkodzie, by pra-
cowały one w nich w niedzielę.
 Mogą być też otwarte centra handlowe, które oferują 
głównie usługi, rozrywkę i gastronomię oraz prow-
adzą działalność w zakresie kultury, sportu, oświ-
aty, wypoczynku i turystyki. Teoretycznie jedynym 
warunkiem jest wyczerpanie określenia „działalnoś-
ci przeważającej”. Tyle, że póki co żaden inspektor 
nie ma możliwości weryfikacji tego, jaka działalność 
przeważa.
Zgodnie z ustawą zakupy w niedziele zrobimy m.in.: 
w piekarniach, cukierniach, na stacjach 
paliw płynnych, w kwiaciarniach, w 
sklepach z pamiątkami, w sklepach z 
prasą, biletami komunikacji miejskiej, 
wyrobami tytoniowymi, placówkach 
pocztowych. A także: w placówkach 
handlowych na dworcach, w portach 
lotniczych, w strefach wolnocłowych, 
w środkach komunikacji miejskiej. Za 
złamanie zakazu handlu w niedzielę 
ustawa przewiduje karę grzywny w 
wysokości od 1 tys. do 100 tys. złotych, 
a nawet - przy uporczywym łamaniu 
karę pozbawienia wolności.

Pooglądać można. A kupić?

Wielu przedsiębiorców zapowiedziało otwieranie w 
niedzielę tzw. showroomów, jako miejsc do przymi-

erzania ubrań czy przeglądania AGD, które można 
będzie kupić w internecie. Przedsiębiorcy umożliwia-
ją klientom opłacenie towaru za pomocą smartfona i 
odpowiedniej aplikacji. Klient w showroomie skanuje 
kody produktów, kupuje je za pomocą telefonu przez 
internet i od ręki odbiera. Jedyną obsługę takiego 
sklepu stanowią wtedy tylko osoby z ochrony oraz za-
jmujące się utrzymaniem porządku, na co nowe prze-
pisy zezwalają.

Opinia Polaków dotycząca zakazu

Niedziele z zakazem handlu obowiązują od począt-
ku marca, a sklepy były zamknięte już prawie dwa 
miesiące. Z pierwszych badań wynika, że o pomyśle 
mają całkiem dobre zdanie.
Sondaż przeprowadzono na grupie 1100 osób po 
miesiącu wolnym od handlu. 33 proc. ankietowanych 
ocenia zmiany w prawie zdecydowanie dobrze, a 19 
proc. raczej dobrze. Z kolei 20 proc. respondentów 
uważa niedzielne zamknięcie sklepów zdecydowan-
ie źle, a 21 proc. raczej źle. Zdania nie ma 7 proc. 
badanych.
Nowe przepisy krytykują przede wszystkim osoby 
młode, w wieku między 18 a 29 lat – aż 65 proc. wy-
powiedziało się negatywnie. Może to być związane z 
obawą o utratę możliwości pracy dorywczej w week-
endy. Co więcej, ponad połowa mieszkańców wsi 
uważa, że sklepy powinny być otwarte. Dla wielu z 
nich, pracujących przez sześć dni w tygodniu w mi-
astach, niedziela była jedynym dniem na zrobienie 
zakupów.
Zdecydowana większość Polaków – aż 81,5 proc. – 
spędziło wolną niedzielę z rodziną w domu lub na 
spacerze. Nieco ponad 13 proc. spotkało się z przy-

jaciółmi, a 13,6 proc. wypoczywało samotnie. Do 
kościoła wybrało się 28,1 proc. respondentów.

Ewelina Wielgat

KRYTYCZNIE



24 25

DELIKATNIE

Telenowele też się kończą. Ostatnia miesięcznica.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyły się uroczystości w związku z ósmą rocznicą katastrofy 

smoleńskiej. Zginęli wtedy Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent RP na ucho-
dźstwie Ryszard Kaczorowski, generałowie oraz jedni z najważniejszych ludzi w państwie. 
Jak zaznaczono, była to również ostatnia, 96. miesięcznica. Ich ilość miała symbolizować 
liczbę ofiar w tej jednej z najtragiczniejszych katastrof w dziejach polskiego lotnictwa, a 

przede wszystkim polskiego narodu. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik 
poświęcony wszystkim uczestnikom wyprawy do Katynia. W uroczystościach wzięli ud-

ział przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz rodziny osób, które zginęły 10 
kwietnia w Smoleńsku. Przemówienia wygłosili m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz 

prezydent Andrzej Duda.
Tę datę, 10 kwietnia 2010 r., pamiętają wszy-
scy Polacy. To właśnie wtedy doszło do katastrofy 
samolotu Tu-154, która już na zawsze miała zmienić 
oblicze polskiej sceny politycznej, jaki i życie sa-
mych Polaków. Zginęło wówczas 96 osób, na czele 
z prezydentem Lechem Kaczyńskim, podróżujących 
do Rosji w związku z obchodami zbrodni dokonanej 
przez Armię Czerwoną, na polskich oficerach w Lesie 
Katyńskim. Od tego momentu przewartościowało się 
niemal wszystko, a politycy nawzajem zrzucali na sie-
bie winę odnośnie tego zdarzenia.
Na Placu Piłsudskiego oraz pod Pałacem Prezydenck-
im zgromadziło się wielu ludzi, którzy chcieli ucz-
estniczyć w tych wydarzeniach. W uroczystościach 
brali udział m.in.: rodziny ofiar katastrofy, prezydent 
Andrzej Duda, jego małżonka Agata Kornhauser-Du-
da, prezes PiS Jarosław Kaczyński, członkowie rządu 
z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, 
wicepremier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 
szef MSZ Jacek Czaputowicz, szef MON Mariusz 
Błaszczak, minister rodziny Elżbieta Rafalska, sze-
fowa MEN Anna Zalewska. Swoje przemówienia 
wygłosili m.in. prezydent Andrzej Duda i Jarosław 
Kaczyński, który mówił o jedności Polaków wokół 
dobra, a nie wokół zła oraz, że każdy chce silnej i 
sprawiedliwej Polski, z którą będą się liczyć na świe-
cie. Na wstępie prezes PiS-u powiedział, że: „Przysze-
dł ten dzień, na który czekaliśmy. Dzień odsłonięcia 
pomnika ofiar. Tu, tuż obok, stanie prawdopodobnie 
pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego w listo-
padzie”. Poinformował, że pomnik jest już przygot-
owany i tylko względy techniczne spowodowały, że 
dziś nie mógł być odsłonięty, a to najprawdopodob-
niej nastąpi 10 listopada. „Spójrzmy na napis na tym 
pomniku. Tam jest 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, 
bez funkcji. 96 osób, Polek i Polaków, które wspólnie 
wybrały się do Katynia, by podtrzymać pamięć. Już 
to jest wystarczającym powodem, żeby ten pomnik 

stanął. Gdyby to byli ludzie nieznani, beż żadnych 
funkcji, to i tak ten pomnik powinien tutaj stanąć”. 
Zaznaczył także, iż pomnik jest wyrazem pamięci o 
ludziach, którzy chcieli uczynić coś ważnego. Dodał 
również, że państwo, które chce być traktowane, jako 
państwo poważne, musi tego rodzaju tragiczne wy-
darzenia upamiętniać, a także, iż pomnik ofiar katast-
rofy smoleńskiej i pomnik Lecha Kaczyńskiego, nie 
jest przeciwko nikomu. 

DELIKATNIE
Potwierdzenie znalazły wcześniejsze informacje 
odnośnie zakończenia, w dotychczasowej formie, 
marszów pamięci, które odbywały się dziesiątego 
dnia każdego miesiąca: „To 96. marsz. Tyle marszów, 
ile ofiar katastrofy. To pierwsza przesłanka, dla której 
mogę dziś powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, 
to jest to marsz ostatni. Kończymy. Przede wszyst-
kim, dlatego, że doszliśmy do celu”. Zdaniem prez-
esa, są one również po to by dojść do prawdy. A o 
jaką prawdę chodzi? Tego tylko wszyscy możemy 
się domyślać. Największe kontrowersje wywołały 
jednak słowa o „Katyniu” i katastrofie prezydenck-
iego samolotu. Szef partii rządzącej pokreślił, że 
w Smoleńsku zginęła znaczna część polskiej elity 
i wyraźnie porównał katastrofę Tu-154 do zbrod-
ni katyńskiej: „Tam też mordowano polską elitę, 
nie wolno tego z naszej pamięci wypierać”. I dodał, 
że nie należy "się lękać". „Te słowa Jana Pawła II 
musimy ciągle pamiętać. I ten pomnik jest wyrazem 
odrzucenia lęku i przywrócenia godności państwa i 
narodu”. Trzeba przyznać, że związku pomiędzy tymi 
nieszczęściami nie widać, a zauważa go chyba tylko 
Prawo i Sprawiedliwość ze swoim wodzem na czele. 
Oczywiście wspólnym mianownikiem tych tragedii 
może być ziemia rosyjska, lecz de facto ewentualne 
podobieństwa kończą się w tym momencie. Te sło-
wa Jarosława Kaczyńskiego wzbudziły duże emocje, 
a posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus 
napisała na twitterze: „To obrzydliwe. W Katyniu 
zamordowano. Tak, ale w Smoleńsku był tragiczny 
wypadek, 96 osób ZGINĘŁO. Jak Pan może.....”. 
Niestety Jarosław Kaczyński nie wytrzymał i niebez-
piecznie zbliżył ósmą rocznicę do wiecu polityczne-
go. I mimo, że były to uroczystości, które miały oddać 
cześć i hołd ofiarom i wszyscy powinni być bez żad-
nych waśni, sporów i jednym organizmem, to nie za-
brakło oczywiście wiernych żołnierzy „szeregowego 
posła” oraz okrzyków „Jarosław, Jarosław”, znanych 
chyba wszystkim dosyć dobrze.  

Jak już bywało to w przeszłości również i teraz, 
znacząco zwiększał zasługi brata w „Solidarności”, 
kontynuując strategię czynienia z niego lidera związ-
ku, zarazem umniejszając zasługi Lecha Wałęsy. 
Przypominał o partiach, które razem zakładali, a więc 
Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość 
i o wygranej sił patriotycznych, jednocześnie dając 
do zrozumienia o braku tej cechy w innych obozach 
politycznych. Mowa była również o koniecznoś-
ci pojednania i jedności, jednakże postawienie zna-
ku równości pomiędzy zamordowaniem polskich 
oficerów w Lesie Katyńskim a feralnym zdarzeniem, 
z całą pewnością przeczą słowom wypowiedzianym 
wcześniej i generują kolejne, niepotrzebne niesnaski, 

rozbieżności oraz animozje miedzy stroną prawą i 
lewą, ale przede wszystkim między społeczeństwem, 
które po raz kolejny jest dzielone na MY i ONI.
Do zgromadzonych wypowiadał się również prezydent 
RP Andrzej Duda: „To taki dzień, słodko-gorzki. 
Gorzki, bo osiem lat temu dotknęła Polskę najgorsza 
tragedia od drugiej wojny światowej. Nie tylko, dlat-
ego, że zginęło 96 Polaków, ale dlatego, że nasza Pol-
ska, dopiero, co niedawno odrodzona, znowu straciła 
swoją elitę” mówił na początku. „Jakże tragiczny, 
straszny moment dla całej Polski, bo to byli ludzie, 
którzy tę odrodzoną Polskę budowali. Wielu z nich 
to byli ludzie, którzy mieli przed sobą lata służby dla 
Rzeczpospolitej. Czegoż oni mogli jeszcze dokonać? 
Czego mógł dokonać prezydent Lech Kaczyński?”. 
Na to pytanie już nigdy nie poznamy odpowiedzi, a 
prezydent dodał, że zginęli ludzie ze wszystkich stron 
polskiej sceny politycznej: „Pełna reprezentacja pol-
skiego świata politycznego. Zginęli, bo byli razem. 
Zjednoczeni w przekonaniu o absolutnym obowiąz-
ku oddania hołdu polskim oficerom pomordowanym 
w Katyniu. Zginęli razem, jako reprezentacja naszej 
polskiej wspólnoty. Bez podziału”. Powiedział, iż 
pomnik jest wspólny, dzięki czemu może zjednoczyć 
Polaków oraz dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do jego powstania na Placu Piłsudskiego, 
a sam plac nazwał najważniejszym w Polsce, gdzie 
mogliśmy usłyszeć jedne z najważniejszych słów w 
naszej historii, wypowiedzianych przez Jana Pawła 
II. Uroczystego odsłonięcia dokonali przedstawiciele 
rodzin ofiar katastrofy. Arcybiskup Kazimierz Nycz 
poświęcił pomnik, a autorem monumentu jest rzeź-
biarz Jerzy Kalina. Andrzej Duda mówił o bliskich 
stosunkach i monolityczności wszystkich obywateli: 
„Wierzę w to, że ten pomnik będzie nas jednoczył. 
Niezależnie od przekonań. On jest wszystkich i dla 
wszystkich, bardzo pragnę, by był tak pojmowany. 
Ludzie muszą wiedzieć, że ten, kto ginie w służbie 
publicznej, jest upamiętniony”. Pomnik ofiar tragedii 
smoleńskiej, jak poinformował kierownik budowy 
inż. Jacek Brzozowski, składa się z dwóch części. Mi-
anowicie, podziemnej, o głębokości dwóch metrów, 
której wystrój jest bardzo surowy, ubogi, niezawiera-
jący żadnej symboliki zaś w ziemi jest zawartych 96 
podświetlonych nisz, które symbolizują liczbę ofiar 
tragedii smoleńskiej oraz nadziemnej, o wysokości 6 
m, kształtem przypominającej stożek. W pracach ucz-
estniczyło wielu specjalistów z dziedziny budown-
ictwa i archeologii, a cały zespół stanowiło łącznie 
kilkaset osób. Przedsięwzięcie rozpoczęto 20 lutego, 
a zakończono 30 marca, co według Jacka brzozowsk-
iego, biorąc pod uwagę ilość wykorzystanych mate-
riałów jak np. beton, stal czy komplikacje z uwagi na 
okres zimowy było rekordowo szybkim okresem. 
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Na uroczystościach, które odbywały się na Placu 
Piłsudskiego i Krakowskim Przedmieściu, nie za-
brakło kontrmanifestantów.                  
fot.Łukasz Sulkowski
Według samych członków ze Stowarzyszenia Obywa-
teli RP było ich około dwóch tysięcy. Trzymając w 
dłoni białe róże skandowali m.in. „Idziemy po prawo 
i sprawiedliwość”, „Samowola budowlana musi zos-
tać rozebrana” czy „Budowa nielegalna bez żadnego 
trybu”. 
Jak tłumaczył Paweł Kasprzak, lider Obywateli: 
„Przeżyliśmy tu wiele. Z naszego powodu, kiedy 
byliśmy tu nieraz zaledwie z garstką osób, ustawiano 
te kilometry barierek, które dzisiaj możemy podzi-
wiać po raz ostatni i ściągano tu tysiące policjantów. 
I od czasu, kiedy te barierki się tu pojawiły, to my w 
zasadzie nie musieliśmy tutaj nawet być, by osiągnąć 
to, co chcieliśmy pokazać. Słowem: „Wygraliśmy” 
demonstrowali swoją victorię, odnośnie zakończenia 
miesięcznic, które ogłosił Jarosław Kaczyński. Jak-
kolwiek nie można odmówić im zapału, wytrwałości, 
charakteru czy niezłomności, iż od ponad dwóch lat 
dzielnie i co ważne, bez udziału ludzi w uniformach, 

w pokojowy sposób walczyli o wolność zgromadzeń, 
jak i samo poszanowanie dla człowieka i innych po-
glądów politycznych, to mimo wszystko trudno pow-
iedzieć, czy mieli aż tak duży wpływ w związku z 
końcem miesięcznic. Jednakże możliwe jest, iż jakąś 
cegiełkę do tego przyłożyli. 
 „Mamy raporty, które mają charakter wstępny, 
ale nie ostateczny. Dziś wiele spraw jest jeszcze 
niewyjaśnionych. Ale część spraw została już wy-
jaśniona, a droga do wyjaśnienia innych jest otwar-
ta. Osiągnęliśmy tak wysoki poziom celów, że mogę 
spokojnie powiedzieć: "zwyciężyliśmy”. Marsze 
są po to, żebyśmy doszli do prawdy”. Tymi słowa-
mi Jarosław Kaczyński po raz kolejny zasugerował, 
iż prawda zwycięży. Na nieszczęście prezesa PiS-u, 
partia rządząca dochodzi „prawdy” już od kilku lat, 

dokładniej ośmiu, a tej „prawdy” z niecierpliwością 
oczekuje cały naród.
Antoni Macierewicz, przez lata jeden z najbliższych 
współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, były 
szef MON, obecnie przewodniczący rządowej pod-
komisji ponownie badającej przyczyny wypadku 
Tu-154M, oznajmił, że do śmierci osób lecących 
rządowym samolotem doszło na skutek eksplozji w 
centropłacie, na środku samolotu, zaraz przed upadki-
em na ziemię. Oskarżył Jerzego Millera, szefa Komisji 
Badania Wypadków Lotniczych, która badała katast-
rofę smoleńską w latach 2010-11, że jest odpowied-
zialny za sfałszowanie polskiego raportu nt. przyczyn 
katastrofy smoleńskiej oraz instruował pozostałych 
członków komisji, by dostosowali wyniki swoich 
badań do raportu rosyjskiego Międzypaństwowego 
Komitetu Lotniczego. Zapewnił, że zweryfikowane 
zostały: "wszystkie alternatywne możliwości", do-
tyczące m.in. ewentualnego błędu pilotów i awarii 
silników. Użyto ładunku wybuchowego skrupulatnie 
ukrytego, że był niedostępny dla polskich techników 
zajmujących się tym samolotem, a materiał dow-
odowy potwierdzający fakt eksplozji jest wiarygod-

ny. Stwierdzi też, iż Rosjanie badający 
przyczyny katastrofy nie mieli wąt-
pliwości, że to wybuch wewnętrzny 
zniszczył tupolew. Mimo, że nie stwi-
erdzono obecności żadnych materiałów 
wybuchowych na wraku samolotu to 
sam Macierewicz mówi o oszukaniu 
opinii społecznej, a jego zdaniem, śla-
dy takich substancji znaleziono jesienią 
2012 r. w Smoleńsku.
Teoria o zamachu w Smoleńsku pow-
stała w zasadzie od momentu tragedii, a 
telenowela trwa do dziś. W niedawnym 
sondażu Instytutu badań Pollster, na 
zlecenie „Super Expressu”, postawiono 

pytanie: „Czy wierzysz, że w Smoleńsku 10 kwietnia 
2010 r. doszło do zamachu?”.  Wśród ankietowanych 
przeważała opcja przecząca, która uzyskała 57% 
głosów. 23% odpowiedziało: „nie wiem”, a odpow-
iedzi sugerujących zamach było 20%. 
Cały raport przedstawiany miał być już wiele razy. 
Po kilkukrotnych zmianach terminu, finalnie padła 
data na dzień ostatniej miesięcznicy, tudzież ósmej 
rocznicy katastrofy. Do tej pory nie mamy ostatec-
znych ustaleń komisji Antoniego Macierewicza, 
który tak często zmieniał wersje wydarzeń, iż chyba 
sam właściwie nie wie, co jest faktem i wydaje się, iż 
coraz mniej osób wierzy w górnolotne i niemal wręcz 
sztandarowe pustosłowie: „Jesteśmy Bliżej Prawdy”.
        
Łukasz Sulkowski
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Fake newsy – choroba naszych czasów

Przeglądamy leniwie Internet. Zaglądamy na Facebooka, Twittera, odwiedzamy najpopu-
larniejsze portale informacyjne. Nagle coś przykuwa naszą uwagę. Krótka, elektryzująca 

wiadomość. Czasami jest to informacja o śmierci znanej osoby, innym razem – alarm o zam-
achu terrorystycznym. Newsy tego rodzaju mogą dotyczyć właściwie wszystkiego. Łączą je 

dwie rzeczy – wpływanie na emocje i…nieprawdziwość.

Fake news : nowość czy coś, co istniało od 
zawsze?

Fake news to nieprawdziwa informacja – na tym 
można byłoby zakończyć wyjaśnianie tego pojęcia. 
Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów. 
Po pierwsze – fake news może być wymyślony i 
rozpowszechniony z premedytacją. Autorowi zależy 
wtedy na wprowadzeniu w błąd jak największej licz-
by odbiorców. Motywacje mogą być różne; czasem 
chodzi o zdyskredytowanie konkurenta, czasem 
o wywołanie oburzenia wśród określonej grupy 
społecznej. Rozprzestrzenianie się fake newsów nie 
musi natomiast wynikać ze złych pobudek – bardzo 
często zarówno dziennikarze jak i przeciętni użyt-
kownicy Internetu nie sprawdzają, czy zasłyszana 
informacja jest prawdziwa, tylko bezrefleksyjnie 
podają ją dalej. Można byłoby zatem stwierdzić, że 
fake newsy istnieją od zawsze, a ich pojawienie się 
nie jest związane z Internetem – nieprawdziwe infor-
macje rozprzestrzeniały się już kilkanaście wieków 
temu. Należy jednak pamiętać, że to właśnie Internet 
i media społecznościowe przyczyniły się do tego, że 
coraz trudniej przychodzi nam odróżnienie prawdy 
od kłamstwa.  

Facebook i Twitter na pierwszej linii frontu

Fake newsy zazwyczaj błyskawicznie rozprzestrze-

niają się w sieci; dzieje się tak ze 
względu na emocje, które wywołują 
nieprawdziwe wiadomości. Nic dziw-
nego, że szerzeniu niesprawdzonych 
informacji sprzyjają zwłaszcza media 
społecznościowe – wystarczy jed-
no kliknięcie, by podzielić się fake 
newsem ze wszystkimi znajomymi lub 
osobami, które obserwują nasz pro-
fil. Dotyczy to zwłaszcza informacji 
publikowanych na takich portalach jak 
Facebook czy Twitter. O znaczeniu 
fake newsów rozprzestrzeniających się 
w mediach społecznościowych można 

było przekonać się podczas wyborów prezydenckich 
w USA. CIA poinformowała członków Senatu USA 
o próbach podejmowanych przez rosyjskich hak-
erów, sprzyjających obecnemu prezydentowi Stanów 
Zjednoczonych, Dolandowi Trumpowi. To wyraźny 
sygnał dla wszystkich, którzy do tej pory nie doce-
niali roli mediów społecznościowych, a fake newsy 
uważali za niezbyt szkodliwe zjawisko nie mające 
większego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Na tropie kłamstwa

Jak jednak uchronić się przed fake newsami? Albo 
raczej – jak rozpoznać, że konkretna informacja jest 
fałszywa, skoro ofiarą nieprawdziwych wiadomości 
padają nawet największe agencje informacyjne na 
świecie? Po pierwsze – sprawdźmy, czy podane jest 
źródło cytowanej wiadomości, jeśli news został um-
ieszczony w mediach społecznościowych. Najlepiej 
sprawdzić, czy informację potwierdzają agencje 
informacyjne w danym państwie oraz czy podają, 
skąd uzyskały wiadomości (np. od informatorów i 
korespondentów, czy może od innych agencji). War-
to śledzić również aktywność różnych portali i stron, 
których głównym celem jest sprawdzanie różnych 
informacji pod kątem wiarygodności (zajmuje się 
tym np. stowarzyszenie Demagog). 
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Możliwe jest także korzystanie z różnych narzędzi, 
m.in. z fact checkingu wdrażanego przez Google. 
Dzięki specjalnemu algorytmowi użytkownik może 
dowiedzieć się, jaki stopień wiarygodności ma dana 
informacja. Funkcja ma być stopniowo wprowadzana 
na całym świecie (na ten moment mogą z niej ko-
rzystać obywatele USA i Wielkiej Brytanii). Wojnę 
z fake newsami zapowiedziały również Facebook i 
Twitter. 

Pomyśl, zanim udostępnisz

Nie brakuje głosów, że zjawisko fake newsów jest sz-
tucznie wykreowane przez same media. Według niek-
tórych zjawisko ma już wkrótce stracić na znaczeniu. 
Tylko czy naprawdę jest to możliwe? Należy pamiętać, 
że ludzie coraz częściej wykorzystują technologię do 
manipulacji i walki politycznej. Wprowadzane zabez-
pieczenia są skuteczne tylko na moment – póki nie 
zostaną odkryte furtki, dzięki którym można je obejść. 
I właśnie z tego względu dużo zależy od nas samych. 
Jeśli bezmyślnie udostępniamy i przekazujemy dalej 
informacje, które już na pierwszy rzut oka wyglądają 

podejrzanie, przyczyniamy się do pogłębiania zjaw-
iska. Stąd apel – zanim stwierdzimy, że świetnym 
pomysłem jest podzielenie się ze światem tym, czego 
sami się dowiedzieliśmy (np. wzruszającym apelem) 
powiedzmy sobie stop. Sprawdźmy, skąd właściwie 
pochodzi informacja. Jeśli to możliwe sprawdźmy, 
czy inne media potwierdzają wiadomość. Myślmy 
logicznie – jeśli coś wydaje nam się mało prawdo-
podobne, zachowajmy ostrożność. Możemy również 
zapytać osobę, która udostępniła newsa o to, skąd 
pozyskała informację. Bądźmy dociekliwi i sprawdza-
jmy, nawet jeśli nie pracujemy w mediach. To ważne, 
bo dzięki temu nie jesteśmy marionetkami w rękach 
ludzi, którzy bezwzględnie wykorzystują fake newsy 
do realizacji własnych celów. Celów, które nie mają 
nic wspólnego z wolnością, demokracją czy spraw-
iedliwością. 
Edyta Wara-Wąsowska

DELIKATNIE PROSTOKĄTNIE

„Stranger things” to serial, którego popularność przeszła najśmielsze oczekiwania twórców.  
Zwłaszcza, że jego tematyka nie jest niczym nowym - to powrót do kina grozy z lat 80-tych. 

Serial udowadnia, że czerpanie z innych produkcji, chociażby takich jak „E.T” czy „Goonies”  
nie musi być banalnym powielaniem schematów, a dobre science fiction to nie tylko pogoń za 
nowoczesnością. Nie jest to serial oryginalny i nowatorski, jednak w odróżnieniu od innych 
produkcji, krytykowanych za kopiowanie i mało kreatywną fabułę, dzieło braci Duffer nie 

cierpi na tym w ogóle. Zatem czemu już po 15 minutach pierwszego odcinka zanurzamy się 
w niezwykłym klimacie wykreowanym przez serial? 

Fabuła serialu

„Stranger things” jest serialem science fiction osadzo-
nym w latach 80-tych. Za sukces tej produkcji od-
powiada dwóch braci – Matt i Ross Duffer.  Jak sami 
wielokrotnie podkreślają, ich przygoda z filmem 
rozpoczęła się od produkcji komediowych. Dlacze-
go więc postanowili stworzyć serial o grupie dzieci-
aków, którzy wpadają w tarapaty szukając przyjaciela 
? Serialu utrzymanego w klimacie grozy? Główną in-
spiracją dla fabuły „Stranger Things” był „Labirynt” 
Denisa Villeneueva z Hugh Jackmanem i Jakiem Gyl-
lenhaalem w rolach głównych. „Labirynt” to thriller z 
mroczną atmosferą i ambiwalentnymi moralnie char-
akterami, który zainspirował braci Duffer do stworze-
nia scenariusza wokół zaginionego nastolatka . 
- Wspaniale było oglądać postaci o takim zabarwieniu 
na dużym ekranie, ale sądziliśmy, że potrzebujemy 
więcej. Poszliśmy w stronę połączenia motywu zag-
inionego dziecka z dziecięcymi cechami, które mamy 
w sobie. Pomysleliśmy, dlaczego by nie dodać pot-
wora, który pożera ludzi? A, że w sercu jesteśmy ner-
dami i dziećmi, uważaliśmy to za najlepszy pomysł 
na świecie- tłumaczą bracia w jednym z dokumentów 
opublikowanych na platformie Netflix.  Fabułę se-
rialu stanowią trzy równocześnie dziejące się histo-
rie. Pierwszą z nich jest poszukiwanie Willa (Noah 
Schnapp), który zaginął w tajemniczych okolicznoś-
ciach. Poszukują go przyjaciele i cała rodzina. Drugi 
wątek to zmagania matki zaginionego Willa (Winona 
Ryder), która stopniowo zaczyna popadać w obłęd i 
której pomaga stróż prawa Jim Hopper (David Har-
bour).  Ostatnim elementem są perypetie miłosne 
nastolatków, w tym historia Nancy (Natalia Dyer) i 
Jonathana (Charlie Heaton), którzy sami zaczynają 
prowadzić śledztwo w sprawie zaginionego chłopca. 
W tle cały czas pojawia się placówka badawcza, w 
której to przeprowadzane są tajemnicze eksperymen-
ty. 
Dlaczego serial cieszy się tak ogromnym zaintereso-

waniem i odniósł tak duży sukces? Na jego fenomen 
składa się wiele czynników. 

List miłosny do lat 80-tych

Tak o serialu mówią sami twórcy. "Stranger Things" to 
ukłon i jednocześnie dialog z największymi dziełami 
przełomu lat 80. i 90. Patrząc na scenerię produkcji 
od strony wizualnej, czujemy się, jakbyśmy widzieli 
okładkę powieści grozy z lat 80. Muzyka podkreśla 
klimat tamtych czasów: pojawiają się takie utwory jak 
"Africa" zespołu Toto czy "Should I stay or should I 
go" The Clash. O latach 80-tych przypominają nam 
także pojawiające się na ekranie walkmany, gry i ko-
miksy. Bohaterowie porozumiewają się ze sobą przez 
krótkofalówki, a nie komunikatory typu Facebook, 
Snapchat czy Instagram jak my obecnie. 

Scenariusz i detale 

Serial składa się z dwóch sezonów po 8 odcinków 
płynnie tworzących całość. Być może dlatego, żę 
został zrealizowany jak film i podzielony na częś-
ci. Fabuła serialu może sprawiać pozory prostej, a 
zarazem dziwnej. Ten sposób prowadzenia akcji wy-
wodzi się właśnie z lat 80-tych. Serial jest powrotem 
produkcji bez efektów 3D.  Zamiast tego pojawia 
się grupa chłopców na rowerach, którzy przeżywają 
mroczną przygodę w małym miasteczku jak Hawkins. 
Szczerość płynąca z ekranu to właśnie to, na co stawia 
produkcja. Napięcie budowane jest z każdym odcinki-
em, który dostarcza wiele różnych emocji. Twórcy se-
rialu wiedzą, kiedy bardziej podkręcić fabułę, a kiedy 
zwolnić. Każda scena jest perfekcyjnie dopracowana: 
stroje, dekoracje, akcesoria, którymi posługują się 
bohaterowie. Zaś fryzury, szczególnie nastolatków, 
przenoszą nas do świata znanego z takich filmów jak 
np. "Grease" – przykładem idealnie odwzorowują-
cym jest Steve Harrington (Joe Keery), który wygląda 
identycznie jak młody John Travolta!

Fenomen Stranger Things
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PROSTOKĄTNIE
Bohaterowie, czyli charakterki z piekła rodem 

Zgodnie z klimatem produkcji lat 80., każdemu z 
chłopców przypisane są charakterystyczne typy 
osobowości. Jednocześnie w serialu są takie momen-
ty, w których nasi bohaterowie potrafią zaskoczyć: 
postępują jak dzieci, a jednocześnie reagują jak dor-
ośli. Przykładem na to jest Mike (Finn Wolfhard), 

który z jednej strony na świat patrzy beztrosko, ale 
kiedy pojmuje, że Jedenastka ma kłopoty, zdaje sobie 
sprawę z tego, że zawiadomienie odpowiednich władz 
tylko pogorszy sprawę. Braciom Duffer udało się 
genialnie wybrać obsadę. Zadbali również o odpow-
iednie przygotowanie młodych aktorów, którzy przed 
wejściem na plan obejrzeli film "Stań przy mnie" i 
przyjrzeli się zdjęciom swoich rodziców z młodości. 
Jedenastka, którą zagrała Millie Bobby Brown, udało 
się przekonać nawet do ścięcia włosów, a to było nie 
lada wyzwanie. W serialu postawiono na ukazanie 
wyjątkowości przyjaźni między chłopcami. To silna 
więź, dzięki której paczka przyjaciół potrafi przezwy-
ciężyć strach i zmierzyć się z niebezpieczeństwem, 
jakim jest prześladujący ich demogorgon. Jedenastka 
posiada niesamowite moce, ale nie posiada uczucia 
wstydu i nie rozumie przyjaźni łączącej chłopców. 
Nie mówi dużo, ale wiele ukazuje mimika jej twarzy. 

Kopalnia odniesień 

Serial przepełniony jest nawiązaniami do lat 80-
tych. Najbardziej charakterystyczne są nawiązania 
do filmów Stevena Spielberga. Serial zaczyna się od 
ujęcia, w którym bohaterowie grają w planszówki, 
a konkretniej Dungeons & Dragons. Przypomina to 
sceny z filmu E.T. Kolejnym nawiązaniem jest pojaw-

ienie się Jedenastki, którą chłopcy skutecznie starają 
się ukryć przed światem. Robią to poprzez różnego 
rodzaju przebieranki. Bracia Duffer inspirowali się 
również książkami i filmami Stephena Kinga, np.: 
„Podpalaczką” (scena w której Jedenastka zgina wz-
rokiem puszkę) czy filmem „TO!”.   
Twórcy "Stranger Things" czerpali również z hor-
rorów Johna Carpentera, takich jak "Lśnienie" (sce-

na z uderzaniem siekierą w drzwi przez Joyce), czy 
"Obcy". Nancy zaś jest postacią, która ma nawiązywać 
do bohaterki o tym samym imieniu z filmu "Koszmar 
z ulicy Wiązów". Pojawiają się również odwołania do 
"Gwiezdnych wojen" (autorka plakatu do tego filmu, 
stworzyła plakat do "Stranger Things"). Wymienione 
motywy to oczywiście tylko część nawiązań do pro-
dukcji z lat 80., którymi przesycony jest serial. 

Serial uniwersalny 

Jedni mówią, że to produkcja dla starszych widzów, 
którzy mogą świetnie bawić się, poszukując analogi 
do czasów swojego dzieciństwa. Drudzy, że to bajka 
dla dzieciaków. Przeważają jednak pozytywne opinie, 
a zdjęcia do kolejnego sezonu już ruszyły. Chodzą po-
głoski, że będzie to najlepsza część ze wszystkich do 
tej pory. Mówi się, że trzeci sezon „Stranger Things” 
będzie liczyć tylko 8 odcinków i ujrzy światło dzienne 
w pierwszej połowie 2019 roku.  

Anna Jaskulska

PROSTOKĄTNIE
Świat bohaterów

25 kwietnia 2018 roku na zawsze zapisze się w historii komiksów i filmów o superbohaterach. Tego 
dnia swoją premierę miał film „Avengers: Wojna bez granic”. Będący ukoronowaniem dziesięciolet-
niego dorobku studia Marvel, blockbuster w reżyserii braci Russo w dwa tygodnie zarobił na całym 
świecie ponad półtora miliarda dolarów. I pomyśleć, że jeszcze 12 lat temu studio Marvel stało na 

krawędzi bankructwa...

Na przełomie wieków nic nie zapowiadało przyszłych 
sukcesów studia. Marvel podjął się realizacji kilku 
projektów, współfinansowanych przez korporację 
Fox. Dostaliśmy zarówno niezłą serię o X-Menach 
(których sukces w całości przypisała sobie firma 
Ruperta Murdocha), jak i będące porażkami arty-
stycznymi filmy typu „Daredevil”, „Elektra”, „Hulk” 
czy „Fantastyczna Czwórka”. Niewielu wierzyło, że 
superbohaterowie mogą stać się czymś więcej, niż 
dryfującymi w oceanie popkultury figurami. Jed-
nak znalazła się osoba która dostrzegła potencjał w 
przenoszeniu komiksów na srebrny ekran – tą osobą 
był Kevin Feige, który w 2007 roku objął stanowisko 
prezesa produkcyjnego. Feige miał plan – zamiast 
tworzyć tanie, niezwiązane ze sobą produkcje, lepiej 
myśleć przyszłościowo i zainwestować pieniądze w 
cały szereg, wzajemnie ze sobą powiązanych filmów, 
zwanych uniwersum. Projekt dostał zielone światło i 
w 2008 roku do kin wszedł „Iron Man”.

„Iron Man”, czyli początek 

„Iron Man”, czyli opowieść o narcystycznym milion-
erze-playboyu Tonym Starku, momentalnie stał się 
sukcesem. Przy „skromnym” budżecie 140 milionów, 
produkcja zanotowała zysk w wysokości 585 mil-
ionów. Duża zasługa w tym świetnie dobranej obsady: 
Robert Downey Jr. już na zawsze będzie nam się ko-
jarzył jako walczący ze złem w czerwono-żółtej zbroi 
genialny wynalazca. Film zapoczątkował także to, o 
czym już wspominałem: scena po końcowych napi-
sach zdradzała, że Tony’ego Starka zobaczymy nie ty-
lko w sequelu, ale także zapowiadała powstanie filmu, 
w którym mieli się spotkać różni marvelowscy herosi 
- „Avengers” 

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Cztery lata i kilka nowych filmów później, fani wresz-
cie mogli zobaczyć swoją ulubioną drużynę herosów 
razem, w jednym filmie. „Avengers” był projektem 
jakiego nikt się wcześniej nie podjął na dużym ekra-
nie: poprowadzenie samodzielnych historii poprzed-
nich filmów, tak by punkt kulminacyjny nastąpił w jed-
nej produkcji. Niesamowite efekty specjalne, świetna 
gra aktorska i choreografia walk, sprawiły, że fani na 

całym świecie oszaleli i wprost zasypali dyrektorów 
Marvela gotówką. Film zarobił ponad półtora miliarda 
dolarów i bezsprzecznie potwierdził dominację studia 
jeśli chodzi o superbohaterskie filmy rozrywkowe. 

U progu fazy czwartej 

Ponieważ coraz więcej projektów wchodziło na ekra-
ny kin, Marvel postanowił uporządkować swoje uni-
wersum i podzielić je na „fazy”, każda „faza” zawiera 
w sobie kilka filmów, a historia postaci kończy się 
zwykle jednym, dużym spotkaniem bohaterów. Różne 
smaczki i obietnice, stawiają także fundament pod 
przyszłe, bardzo odległe projekty, np. Thanos, główny 
czarny charakter najnowszego filmu, po raz pierwszy 
pojawił się w krótkiej scenie już 6 lat temu. Obecnie 
jesteśmy na końcu „fazy” trzeciej, a bohaterowie Mar-
vela musieli stawić czoła największemu, jak dotychc-
zas, zagrożeniu. Nie oznacza to jednak, że studio nie 
ma planów na przyszłość. W ostatnim wywiadzie dla 
portalu screenrant.com, Feige wspominał, że, oprócz 
kilku filmów, które wejdą do kin w latach 2019-2021, 
Marvel już przygotowuje się do kręcenia widowisk, 
które swoją premierę będę mieć w okolicach 2025 
roku. Jak widać, nie zanosi się, żeby superbohaterow-
ie zniknęli z popkultury w najbliższym czasie.
Od pucybuta do milionera
Wciąż zadziwia mnie przemiana, jaką przeszli super-
bohaterowie Marvela w świadomości ludzkiej. Od 
dziecinnych, groteskowo złych filmów, jak „Kapitan 
Ameryka” z 1990 roku, które oglądali tylko naprawdę 
oddani (lub głupi) fani, do świetnie dopracowanych, 
angażujących produkcji. Każda nowa premiera roz-
pala media społecznościowe, pojawiają się amotorsk-
ie filmiki, analizujące każdą produkcję, fora uginają 
się od fanów, spekulujących co będzie w kolejnych 
filmach. W 10 lat studio Marvel stało się żywym 
przykładem mitu o bohaterze – w jedno dziesięciol-
ecie, z zera do bohatera. Jako fan, mogę mieć tylko 
nadzieję, że status "bohatera", studio utrzyma jeszcze 
przez długi czas
Czy to cały tekst? Miała by© recenzja, ocena, może 
nawet wyniki finansowe. Dobre jest kilka zdań na 
samym końcu, ale nie ma konkretów w środku, coś o 
imperium Marvela na różnych polach . 

Paweł Pustuła
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PROSTOKĄTNIE
Marzyciele ’68. Gdy studenci stali się groźni

Podczas paryskiego Maja ’68, trwającej przeszło miesiąc rewolucji, gdy bruk spadał na 
policję, a studenci wykrzykiwali z barykad, że „zabrania się zabraniać”, być może nikt nie 

wyobrażał sobie, że ten ruch studentów - najszerszy, najbardziej uroczysty, i pokojowo nas-
tawiony z tych, które zna współczesna historia - stanie się bombą zegarową, która zakończy 

patriarchalne społeczeństwo, sprawi, że kobiety i młodzi staną się pełnoprawnymi jego 
członkami, a 21 lat później sprowokuje upadek reżimów komunistycznych w Europie.

Pięćdziesiąt lat mija od 1968 roku, roku naznaczon-
ego wieloma wydarzeniami: politycznymi, religijny-
mi, naukowymi, socjologicznymi czy artystycznymi, 
układającymi się jednak w jedno słowo: rewolucja. 
Rewolucja, która wstrząsnęła fundamentami zbi-
orowej moralności i gwałtownie wpłynęła na percep-
cję zarówno indywidualną jak i globalną nowego świ-
ata, który narodził się z nadziei na radykalna zmianę 
paradygmatów, a także pewności, że ta zmiana, zawi-
erająca aspekty sfer prywatnej i publicznej, pozwoli 
na milowy krok w kierunku nowego wymiaru dobro-
bytu i bezpieczeństwa w dobie zimnej wojny.
 
Czasy idą nowe

Wiosną 1968 roku schematycznie myślący francuscy 
politycy nie mieli pojęcia, co się dzieje, nawet ci z 
lewicy. Bunt studentów i robotników we Francji był 
rewolucją kulturalną, a nawet rewolucją seksualną, 
zanim stał się polityczną.
Fotografie tamtych wydarzeń mówią same za siebie. 
Pierwszej nocy paryskich rozruchów, 3 maja, ścier-
ający się z demonstrantami policjanci ubrani byli w 
staroświeckie mundury i hełmy, wyglądali niczym 
wojsko z frontu I wojny światowej. Studenci płci 
męskiej nosili kurtki i krawaty lub swetry, krótkie 
włosy i wyprasowane spodnie. Kobiety miały dłu-
gie włosy, schowane pod opaskami oraz spódnice 
rozsądnej długości. Jeansy, sandały i brody należały 
do rzadkości. W czasach narodowej prosperity młod-
zi Francuzi chcieli się bogacić i stawać porządnymi 
mieszczuchami. Tymczasem w innych krajach trwał 
hipisowski karnawał. Kilkanaście miesięcy wcześniej 
ukazał się „Sierżant Pieprz” Beatlesów, a „Flower 
Power” z elementu antywojennej demonstracji na Un-
iwersytecie Berkeley stało się integralnym symbol-
em ruchu kontrkultury. Timothy Leary ogłosił koniec 
amerykańskich bożków: pieniądza i pracy, a początek 
ery nowej religii, opartej m.in. na LSD. Wreszcie lato 
1967 roku ochrzczono mianem „lata miłości”. Mu-
siał minąć miesiąc, żeby młodzi Francuzi wygląda-

li tak jak na rewolucjonistów przystało: niechlujni, 
zarośnięci, z iskrą szaleństwa w oku. 
Majowy bunt był w swojej genezie wetem wobec dław-
iącego, paternalistycznego konserwatyzmu i nudy w 
rządzonej przez generała Charlesa de Gaulle'a Francji, 
szybko rozwijającej się w latach 60. Po przegranych i 
rozrywających społeczeństwo wojnach kolonialnych 
nastał czas pokoju, rosnącego dobrobytu i poziomu 
wykształcenia, w rzeczywistości jednak V Republika 
była dyskretnie opresyjnym miejscem. Generał chciał 
nowoczesnej, dynamicznej Francji zakorzenionej w 
starym, konserwatywnym i niedynamicznym syste-
mie społecznym. Studenci uważali, że traktowano ich 
jak dzieci, pędzone do obszernych sal wykładowych, 
tylko po to, aby zapisywać notatki. „Hodujemy ich jak 
gęsi” – obruszali się bardziej światli pedagodzy.

Eksplozja w katedrze

Maj ‘68 był, pod pewnymi, względami nadrabianiem 
zaległości w stosunku do innych krajów i przyśpieszo-
nym zrywem na rzecz prawa do noszenia długich 
włosów oraz kolorowych spodni. Zaczęło się w mar-
cu, na założonym w 1964 roku Uniwersytecie Nan-
terre w zachodniej części Paryża, dokąd z Sorbony 
przeniosły się wszystkie kierunki humanistyczne i 
gdzie zabroniono studentom przeciwnych 
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płci spania razem w akademikach. I choć w „Le 
Monde” ironizowano, iż zmartwienie, że dziewczyny 
nie mogą odwiedzać sypialni chłopców świadczy o 
raczej ograniczonej koncepcji praw człowieka, prawo 
młodych osób do uprawiania seksu było rzeczywiście 
jednym z pierwszych postulatów studentów, a adep-
ci socjologii, których liderem był Daniel Cohn-Ben-
dit, z powodzeniem stosowali opresję seksualną jako 
symbol politycznego i duchowego ucisku. Gdy stają-
cy się powoli ikoną ruchu rewolucyjnego Cohn-Ben-
dit, urodzony w Niemczech Francuz, niezwiązany 
wcześniej z żadną rewolucyjną grupą, poprowadził 
300 studentów do zajęcia bloku administracyjnego 
w Nanterre, postulatów było już więcej. W rezultac-
ie działań okupacyjnych ukonstytuował się radykalny 
Ruch 22 Marca, a kilkorgu studentów, w tym samemu 
przywódcy, znanemu wkrótce jako „Czerwony Dan-
ny”, władze wytoczyły postępowania dyscyplinarne.
W odpowiedzi, Ruch zapowiedział na 2 maja „anty-
imperialistyczny dzień w Nanterre”. Minister eduk-
acji zareagował zawieszając studia na najbardziej 
radykalnych wydziałach humanistycznych. Repliką 
miała być zaplanowana na 3 maja demonstracja na 
dziedzińcu czcigodnej Sorbony. Potem poszło już 
szybko. Drzewa wyrywano, samochody przewraca-
no, stawiano barykady, a w celu zdobycia pocisków 
przeciw policji i prewencyjnym oddziałom CRS zry-
wano kamienie i bruk, eksponując jasny piasek, co 
doprowadziło do powstania jednego z najbardziej 
znanych anarcho-wolnościowych powiedzeń: „Sous 
les pavés, la plage” („Pod brukiem leży plaża”).
Zryw studentów doprowadził do oddolnego buntu ro-
botników, który pozostał jednak w dużej mierze odręb-
ny, pomimo wysiłków maoistycznych radykałów czy 
zaangażowania i elokwencji Jeana-Paula Sarte’a. 
Żądania robotników były precyzyjne i konkretne. 
Cele młodych rozproszone i sprzeczne: bardziej 
filozoficzne niż polityczne, ubrane w zaskakujące, 
sprzeczne wewnętrznie hasła: „Zabrania się zabra-
niać”, „Jesteśmy uspokojeni: 2+2 nie równa się cz-
tery”, „Bądźcie realistami, żądajcie niemożliwego”.
 
Liberté, egalité, fraternité

Ówczesny rząd bardziej martwił dziki, powszechny, 
największy w historii strajk pracowniczy. Robotnicy 
fabryczni byli traktowani jak gorszy sort, zarówno 
przez swoich szefów, jak i przewodniczących związ-
ków zawodowy. Nie podobało im się również, jak 
niewiele oznak koniunktury i dobrobytu spłynęło ze 
szczytu do hal produkcyjnych. Wysłany na tajne ne-
gocjacje w sprawie podwyżek i skrócenia godzin pra-
cy młody sekretarz stanu w ministerstwie ekonomii 
i finansów Jacques Chirac, późniejszy prezydent, w 

kieszeni trzymał rewolwer. Broń mu się nie przydała, 
a rząd doszedł do porozumienia ze związkami. 29 
maja partia komunistyczna organizuje 100-tysięczny 
pochód, podczas którego obrzuca się obelgami stu-
dentów, „sługusów kapitalizmu”. Następnego dnia 
jeszcze większy tłum demonstruje na Polach Elize-
jskich poparcie dla działań prezydenta de Gaulle’a, 
który ogłasza rozwiązanie parlamentu i przedtermi-
nowe wybory. W drugiej połowie czerwca strajki i 
studenckie demonstracje ostatecznie rozpłynęły się. 
Francja została uratowana. Utopia została odwoła-
na, a przynajmniej odroczona. O rewolcie studenck-
iej jednak się nie zapomina. Liderzy, którzy wtedy 
budowali barykady i przewracali samochody, w 
wielu przypadkach stali się po latach znanymi dzi-
ennikarzami, pisarzami, filozofami i politykami. Pa-
mięta się o niej również dzięki temu, że przewrót w 
dziedzinach kultury i seksu został skompresowana 
do kilku tygodni, a taka gwałtowna rewolucja, w tym 
przypadku rytuał przejścia, to zdecydowanie dome-
na Francuzów. Drogą od absolutyzmu Ludwika XVI 
do parlamentarnej monarchii Ludwika XVIII nie był 
przecież Ludwik XVII, a Robespierre i Napoleon. 
Budujący barykady studenci myśleli, że buntują się 
przeciwko samej Francji, a tymczasem zachowywali 
się klasycznie po francusku.
W ciągu sześciu tygodni szaleństwa wiosny 1968 
roku Francuzi symboliczne przeszli od spodni szarych 
do fioletowych, od społecznej i seksualnej represji do 
wolności, od penetrujących duszę 
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nowofalowych 400 batów Francoisa Trauffauta do 
pełnego zagubienia i niepewności Ostatniego tanga 
w Paryżu Bernarda Bertolucciego, ukształtowanego 
jako reżysera przez ferment rewolucyjnych lat 60. i 
który w 2003 roku odda hołd Majowi w Marzycie-
lach, o czym za chwilę. 
Francuzi dziś traktują swój Maj ’68 jako ucieleśnienie 
całego 1968 roku i jego zeitgeistu, aż można od-
nieść wrażenie, że to ich bunt studencki w stworzył 
późniejszy świat tolerancji i indywidualizmu, wol-
nego myślenia i konsumpcjonizmu. Tymczasem inne 
zachodnie kraje już wcześniej podążały ścieżką, na 
którą wreszcie wkroczyła Francja. To nadawanie do-
datkowego dramatyzmu i dynamiki zaistniałym wy-
darzeniom pomogło im stworzyć mit. A mit, jak to on, 
żyje teraz własnym życiem.

Łatwopalną taśmą we władzę

Z pewnością na współcześnie rozumianym micie 
Maja ’68 oparci są Marzyciele, którym jedno z wy-
darzeń, strumyczek, który złożył się na rwącą rzekę 
przemian, posłużył za kanwę scenariusza. Drugiego 
maja, dzień przed pierwszymi starciami, otwarto na-
leżącą do Cinémathèque Française salę kinową przy 
Rue d’Ulm. Była to manifestacja zwycięstwa Hen-
riego Langloisa w walce z Ministerstwem Kultury. 
Langlois był już wówczas legendarnym historykiem 
kina, archiwistą, jednym z założycieli Cinémathèque, 
po wojnie finansowanej ze środków państwowych, 
co pozwoliło na realizacje takich filmów jak Zeszłe-
go roku w Marienbadzie, Piękność dnia czy Cléo od 
5 do 7. Od połowy lat 60. narastał konflikt między 
Langloisem a ministrem kultury, Andrem Malraux, 
który dążył do całkowitego podporządkowania so-
bie Cinémathèque. Gdy w marcu 1968 roku Lan-
glois został w końcu zwolniony, w środowisku fil-
mowym rozpętała się prawdziwa burza, a lista ludzi 
kina, którzy opowiedzieli się przeciwko tej decyzji 
zawierała wielkie nazwiska i legendy z całego świ-
ata. Zorganizowano protesty, które nie mogły obyć 
się bez studentów, zagrożony był festiwal w Cannes. 
W odpowiedzi Malraux zamknął Cinémathèque, a 
na protestujących wysłał policję. Na jednej z takich 
demonstracji młody Amerykanin Matthew poznaje 
rodzeństwo Thea i Isabelle. Tak zaczynają się Marzy-
ciele. Relacja między nimi, reprezentantami nowego 
pokolenia, z czasem przerodzi się w ménage-a-trois, 
do tego niepozbawioną elementów kazirodczych. Ber-
tolucci pragnął oddać ducha lat 60.; oprócz tego, że 
swoich bohaterów namiętnie rozbiera (pamiętna sce-
na gdy Eva Green odgrywa Wenus z Milo), nawiązuje 
również do klasyków z lat swojej młodości - Julesa 
i Jima czy Amatorskiego gangu (do tego ostatniego 

wręcz otwarcie), a zamykając swój film na rozruchach 
Maja i latających kamieniach, pyta co nam zostało z 
ideałów rewolucji. 
Przywrócenie Langloisa za stery Cinémathèque nie 
uratowało festiwalu w Cannes. Rok po zwycięstwie 
celebrującego przemiany lat 60. Powiększenia Michel-
angela Antonioniego, w obliczu strajków i rozruchów 
odbyła się tylko część projekcji. Część twórców na 
czele z Jeanem-Lukiem Godardem i Claude’em Lel-
ouchem chciało przerwać projekcje, jedni członkow-
ie jury wycofywali swój udział, drudzy, jak Roman 
Polański, próbowali mediować. On i zmarły w kwiet-
niu Miloš Forman, którego film Pali się, moja panno 
walczył o Złotą Palmę, byli rozdarci między poparci-
em dla postulatów strajkujących, chęcią zachowania 
niezależności kina jako sztuki, a obawą, powodowaną 
doświadczeniami z krajów komunistycznych, o zbyt-
nią radykalizację protestów i skręt w kierunku Związ-
ku Radzieckiego. Ostatecznie festiwal na pięć dni 
przed końcem został przerwany i odwołany. 

Pół wieku później 

Cóż więc pozostało z Maja ‘68? Fetysze młodości i 
buntu? Swoboda obyczajowa? Brak cenzury i wol-
ność słowa? Lewicowi myśliciele z tamtych czasów 
stali się zrzędliwi i konserwatywni na starość. Filozof 
Régis Debray, drugoplanowa postać wydarzeń z 1968 
roku, twierdzi, że daleko od lewicowej rewolucji les 
événements de Mai uwolniły niczym dżin z butelki 
indywidualizm i ultra-kapitalizm, które będą rządzić 
latami 80. i 90. Tak jak pod kostką brukową była 
plaża, pod Majem byli Margaret 
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Thatcher i Ronald Reagan, ale również paradoksalnie 
upadek Związku Radzieckiego i komunizmu w Eu-
ropie. 

Jak nagrać ducha – X muza i ’68.

Wydarzenia majowe we Francji obejmowały demon-
stracje połączone ze starciami z policją, strajki gener-
alne, okupacje uniwersytetów i fabryk w całym kraju, 
prowadząc kraj na skraj wojny domowej. 
Rewolucja dotknęła także świata filmu. Kino, podob-
nie jak wiele innych środków wyrazu, zareagowało z 
niezwykłą siłą na przesłanie innowacji i zmian, które 
miliony obywateli z całego świata wykazały w prze-
konaniu, że społeczeństwa i media, które je reprezen-
tują, powinny wziąć aktywny udział w procesie trans-
formacji, która pasowałaby do nowego ducha czasu i 
aspiracji zmiany świata zakotwiczonego zbyt długo w 
bezruchu. 
Absolwent (1967), reż. 
Mike Nichols
Starcie dwóch przeciwst-
awne wizji amerykańsk-
iego życia, zamożnych, 
mieszczańskich rodzin, 
walczących o zachowanie 
przywilejów klasowych 
poprzez głoszenie moral-
ności, która jest stale 
sprzeczna z jej zwycza-
jowymi normami zach-
owania oraz młodych, 
obrazoburczych, i nonko-
nformistycznych, którzy 
próbują z tą podwójną 
moralnością zerwać. 
Młodzież odnajdywała 
się w postaci Bena Bra-
docka (Dustin Hoffman), 
tytułowego bohatera, który po ukończeniu college’u, 
wraca do domu bez pomysłu co zrobić dalej ze swo-
im życiem. Niedługo po powrocie nawiązuje romans 
z dwukrotnie starszą od niego żoną wspólnika swoje-
go ojca, by potem zakochać się w jej córce, którą na 
koniec porywa spod ołtarza.
Film Nicholsa, wzbogacony piosenkami duetu Simon 
i Garfunkel, okazał się ogromnym sukcesem, Hoff-
manowi przyniósł Oscara i katapultował do sławy, a 
zakończenie, przedstawiające bohaterów w autobusie 
po uciecze z ceremonii ślubnej, przeszło do historii 
kina. 
Bonnie i Clyde (1967), reż. Arthur Penn
Prosta historia prawdziwych rabusiów z okresu 
Wielkiego Kryzysu była nie tylko historycznym fil-

mem, pokazującym niezbyt chlubne karty amerykańs-
kich dziejów. U Penna Bonnie Parker i Clyde Barrow 
to antysystemowi rebelianci, napędzani sprzeciwem 
wobec tych samych zjawisk, które kontestowała 
młodzież w latach 60. - paternalizmu, wyzysku, bra-
ku perspektyw, żarłocznego kapitalizmowi i wszech-
władny banków czy też policyjnej brutalności. Za-
miast nostalgicznej stylizacji mamy demitologizację 
Stanów Zjednoczonych, którym bardzo daleko do 
kraju dobrobytu, sprawiedliwości i awansu społec-
znego. Obraz przyniósł twórcom dwa Oscary, wy-
wołując jednocześnie olbrzymie kontrowersje. Penna 
oskarżano o gloryfikację przemocy i mitologizację 
głównych bohaterów, w rzeczywistości zwykłych 
przestępców. Tak naprawdę reżyser posługując się 
prowokacją idzie pod prąd panującym nastrojom, nie 
stając ani po stronie establishmentu, ani nie opowi-
adając się za, w niektórych przypadkach dość infan-

tylnym, buntem. 
Do utraty tchu (1960), 
reż. Jean-Luc Godard
Choć powstawał jeszcze 
u schyłku lat 50., to jed-
nak debiutancki film lide-
ra Nowej Fali wydaje się 
najlepiej oddawać ducha 
’68. Historia niekon-
wencjonalnego związku 
amerykańskiej studentki 
(Jean Seberg) i drobne-
go złodziejaszka (Jean-
Paul Belmondo), który 
podróżując z Marsylii 
do Paryża skradzionym 
samochodem zabija ściga-
jącego go policjanta, peł-
na jest anarchistycznej 
energii, wynikającej nie 
tylko z improwizowanych 

dialogów. Godard zerwał z niemal wszystkimi do-
tychczasowymi filmowi konwenansami, wyszedł ze 
studia, większość materiału kręcąc bezpośrednio na 
ulicach stolicy Francji, a sceny wewnątrz budynków 
powstały nie w atelier, a prawdziwych mieszkani-
ach w starych kamienicach. Pełne żaru epoki, która 
dopiero nadejdzie, Do utraty tchu kontestuje normy i 
konwenanse, również filmowe, manifestuje wolność, 
w tym przypadku akurat bez patosu i ideologicznego 
zaangażowania.
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Swobodny jeździec (1969), reż. Dennis Hopper
Film drogi jest nieodłącznie związany z kulturą 
Stanów Zjednoczonych. Debiut Hoppera opowiada-
jący o odysei dwóch przyjaciół, przemierzających na 
motocyklach szosy południowych stanów USA jest 
ostateczną deklaracją wolności, na jaką stać było kino 
amerykańskie kino. Niekonwencjonalność i nonkon-
formizm tytułowych bohaterów, którzy podczas swo-
jej podróży dołączają do hipisowskiej komuny, trafi-
ają do więzienia, z którego wychodzą dzięki pomocy 
nietypowego prawnika (w tej roli mało znany wówc-
zas Jack Nicholson), zażywają LSD czy biorą udział 
w paradzie w Nowym Orleanie z okazji święta Mardi 
Gras, pomogła stworzyć film-manifest wolnego ducha, 
dzięki któremu oryginalny tytuł (Easy Rider) stał się 
synonimem indywidualisty, niczym nieskrępowanego 
poszukiwacza człowieczeństwa i wspólnoty w świe-
cie zmierzającym do dehumanizacji. 

Jeżeli… (1968), reż. Lindsay Anderson
Festiwal Cannes ’68 ostatecznie został przerwany i 
przedwcześnie zakończony, ale już rok później Złotą 
Palmę zdobył skandalizujący obraz Andersona, świet-
nie komponujący się z wydarzeniami majowymi. W 
ekskluzywnej szkole z internatem, w które panuje su-
rowym reżim (wszelkie przewinienia karze się chłostą) 
i obowiązuje ściśle ustalona hierarchia, dochodzi 
do zrywu, na czele którego staje grany przez Mal-
colma McDowella Mick Travis. Przeciwko zalegal-
izowanej przemocy zbuntowani uczniowie występują 
z karabinami, za pomocą których zabijają nauczycie-
li, rodziców, a także kolegów, którzy opowiedzieli 
się przeciwko rewolcie. Niezwykle wywrotowy film 
Andersona, jednego z głównych twórców kina „młod-
ych gniewnych”, wzbudził ogromne kontrowersje, ale 
zawarte w jego przesłaniu pytanie, co stanie się, gdy 
wreszcie uciskani i poniżani postanowią wziąć odwet, 
pozostaje wciąż aktualne. 

Hair (1979), reż. Miloš Forman
W kilka miesięcy po swojej premierze w październi-
ku 1967 roku, już po przeprowadzce z offowego tea-
tru prosto na Broadway, musical Gerome’a Ragniego 
i Jamesa Rado został uznany za jedno z najważnie-
jszych dzieł scenicznych dekady. Na ekran, mimo 
ogromnej popularności, sięgającej nawet za Żelazną 
Kurtynę, trafił jednak dopiero dwanaście później, gdy 
niegdysiejsi hipisi ścieli włosy, zamienili spodnie 
dzwony na garnitury, a komuny na schludne domki na 
przedmieściach. O ile sceniczna wersja przedstawiała 
wyidealizowany obraz życia hipisów, obraz Czecha 
jest bardziej gorzki, z większym dystansem podcho-
dzący do zjawisk kontrkultury drugiej połowy lat 60. 
Krytyka przyjęła „Hair” raczej chłodno, z entuzjaz-

mem odebrane zostało natomiast w Polsce, na fali 
nastrojów „karnawału ‘Solidarności’”. Dziś ma status 
filmu kultowego. 
Powiększenie (1967), reż. Michelangelo Antonioni
Swingujący Londyn doczekał się tylko jednego fil-
mu fabularnego na swój temat, ale za to jaki był to 
film. Obraz Antonioniego, laureat Złotej Palmy z 
1967 roku, zawierał w sobie nurty, tendencje i post-
awy, które doprowadziły do wydarzeń ’68, będąc jed-
nocześnie doskonałym dokumentem jak i czynnikiem 
mitotwórczym Swinging Sixties. Grany przez Davida 
Hemmingsa, przemierzający miasto w Rolls-Roysie z 
opuszczanym dachem, wzięty młody fotograf Thom-
as, na którego byle skinienie czeka w studiu zastęp 
modelek, był najlepszym uosobieniem przemian jakie 
dotknęły Wielką Brytanię w latach 60. Dzięki swo-
jej osobowości i modnym atrybutom niemal z mie-
jsca stał się symbolem bycia cool. Właściwa fabuła 
filmu, luźno oparta na opowiadaniu Julia Cortázara, 
związana z dokonanym przez Thomasa odkryciem, iż 
na zrobionym w parku, niewinnym z pozoru, zdjęciu 
pary zakochanych uwiecznił morderstwo, jest tylko 
pretekstem do zarówno kontemplacji zmysłowych, 
jak i refleksji nad naturą świata, jego złudnością, 
nieuporządkowaniem i brakiem stabilności. Z dzisie-
jszej perspektywy Powiększenie jawi się również jako 
niewiarygodna wręcz koncentracja talentu. Przed-
wcześnie zmarły Hemmings był jedną z ikon lat 60. 
(jego plakat wisiał w pokoju rodzeństwa z Marzycie-
li), partnerująca mu Vanessa Redgrave to dziś żywa 
legenda kina. Veruschka von Lehndorff była pierwszą 
niemiecką supermodelką znaną na całym świecie; dla 
grającej krótki epizod w scenie orgii (razem z wnucz-
ką Bolesława Leśmiana) Jane Birkin był to pierwszy 
raz na ekranie; Thomas odwiedza klub, w którym gra-
ją The Yardbirds (w tym Jimmy Page i Jeff Beck), a za 
całość ścieżki dźwiękowej odpowiadał Herbie Han-
cock.
Woodstock (1970), reż. Michael Wadleigh
Zarówno kulminacją jak i symbolicznym końcem 
lat 60. był festiwal w Woodstock, wydarzenie ty-
leż ważne, co mityczne. Legendarny festiwal, który 
początkowo miał być tylko skromną imprezą muzy-
czną, został uwieczniony w filmie dokumentalnym 
Wadleigha.

 Z ogromnego zarejestrowanego materiału, zawiera-
jącego nie tylko występy The Who, Jimiego Hendrik-
sa, Carlosa Santany, Janis Joplin, Joan Baez czy Jeffer-
son Airplane, ale również całą otoczkę imprezy, udało 
się wydestylować trzy godziny (w wersji reżyserskiej 
dodano jeszcze 40 minut, istnieje również wersja tr-
wająca blisko sześć godzin) zaskakująco intymnego 
spojrzenia na to najsłynniejsze w historii święto muz-
yki, wolności, solidarności i oczywiście wolnej miłoś-
ci. Oprócz Oscara za najlepszy dokument, Woodstock 
przyniósł twórcom ponad 50 milionów dolarów zys-
ku, kwotę zawrotną w przypadku filmu dokumental-
nego. 
Tlatelolco, lato 1968 (2013), reż. Carlos Bolado
Film o masakrze studentów na placu Tlatelolco pow-
stał dopiero 45 lat po samych wydarzeniach i poza 

Meksykiem przeszedł niemal niezauważony. Być 
może zbyt melodramatyczny, zbudowany wokół his-
torii miłosnej dwojga młodych z różnych klas społec-
znych, Feliksa i Any Marii, obraz Bolado pokazuje 
rozwój wydarzeń prowadzących do tragedii i choćby 
z tego powodu jest ważny i wart zobaczenia. Dzięki 
niemu możemy zobaczyć jak prezydent Díaz Ordaz 
nasilał represje wobec niepokornego ruchu studenck-
iego, znikali ludzie porwani przez służby bezpiec-
zeństwa, a wszelkie próby domagania się sprawiedli-
wości społecznej były bezwzględnie tłumione, po to, 
aby nie przyciągnęły uwagi w przededniu święta - Ig-
rzysk Olimpijskich - które miało skierować na Mek-
syk oczy całego świata. Tragiczny finał, który roze-
grał się kilka tygodni przed inauguracją Olimpiady 

’68 wybrzmiewa w naszych czasach wciąż niezwykle 
aktualnie. 

Piotr Nowicki

PROSTOKĄTNIE
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Sen trenera Nawałki, czyli czego tak naprawdę może-

my spodziewać się po zbliżającym się mundialu?
 

14 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00 na stadionie w Moskwie zabrzmi pierwszy gwizdek 
sędziego w meczu Rosja - Arabia Saudyjska. Spotkanie to zainauguruje 21. w historii mistr-

zostwa świata w piłce nożnej. Reprezentacja Polski swoje premierowe spotkanie rozegra pięć 
dni później. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Senegal. Czego tak naprawdę możemy 
spodziewać się po tym turnieju? Czy tytułowy sen Adama Nawałki o udanym mundialu się 

spełni? Czy może zamieni w najczarniejszy koszmar?  

Adam Nawałka wraca na mistrzostwa świata po cz-
terdziestu latach przerwy. W 1978 roku brał udział 
w turnieju w Argentynie, oczywiście jeszcze jako 
aktywny piłkarz. Teraz będzie miał okazje śledzić 
poczynania swoich podopiecznych już z perspektywy 
ławki rezerwowych. 
Odkąd 60-letni trener przejął drużynę narodową w lis-
topadzie 2013 roku, ta notuje stały progres. Obrazuje 
to nie tylko ranking FIFA, w którym biało-czerwoni 
w pewnym momencie zajmowali nawet piąte miejsce, 
ale również awanse na kolejne wielkie imprezy. Za 
jego kadencji Polacy awansowali do mistrzostw Euro-
py w 2016 roku, gdzie dotarli aż do ćwierćfinału (pod-
czas eliminacji zaliczyli m.in. historyczne zwycięst-
wo z Niemcami). Dodatkowo, Nawałka wprowadził 
polską kadrę na mundial, gdzie Polaków brakowało 
od 2006 roku. 
I właśnie teraz stoi przed nim to najważniejsze wy-
zwanie. Na dobry występ na mistrzostwach świa-
ta kibice narodowej drużyny czekają od turnieju w 
Hiszpanii w 1982 roku. Tam kadra dowodzona przez 
Antoniego Piechniczka zajęła kapitalne trzecie mie-
jsce.  
Presja ciążąca na Nawałce jest spora. Czas mundia-
lu to okres, kiedy wszyscy Polacy nagle stają się na-
jwiększymi kibicami reprezentacji, a co gorsze, chcą 
pozować na największych znawców piłki nożnej, 
którzy dokładnie wiedzą czego w danym momencie 
kadra potrzebuje, kto powinien w niej występować, 
jakich dokonywać zmian w trakcie meczu oraz co zro-
bić, by osiągnąć sukces. Podobnego zjawiska byliśmy 
świadkami już podczas Euro we Francji, jednak 
mundial to turniej nieporównywalnie większy, więc 
i przysłowiowych "Januszy" na pewno znajdzie się 
jeszcze więcej.
- Już teraz żyjemy tym, co będzie działo się w czerw-
cu. Przede wszystkim zachowujemy spokój. Działa-
nia są przygotowane na bazie doświadczeń sztabu 

oraz zawodników. Plan wybraliśmy optymalny i 
wierzę, że będziemy dobrze przygotowani do mun-
dialu. Euro potwierdziło, że nie było problemów 
fizycznych. Zawodnicy byli świetnie zmotywowani i 
pracowaliśmy bardzo dużo nad taktyką. Mistrzostwa 
Europy były udane, ale pozostał pewien niedosyt. Na 
mundialu będziemy czerpać z tamtych doświadczeń. 
Wierzę, że możemy zajść jeszcze dalej -  to słowa se-
lekcjonera, wypowiedziane pod koniec marca, przed 
towarzyskimi meczami z Nigerią i Koreą Południo-
wą. Właśnie tego spokoju powinniśmy wszyscy sobie 
życzyć. Nawałka wie co robi, a osiągane przez niego 
sukcesy tylko to potwierdzają. Dajmy selekcjonerowi 
pracować w pełnej harmonii. A rozliczać będziemy po 
turnieju, z osiągniętych wyników.  
Przed wylotem do Rosji, biało-czerwonych czekają 
jeszcze dwa spotkania towarzyskie. 8 czerwca Polacy 
zagrają w Poznaniu z reprezentacją Chile, a cztery dni 
później w Warszawie z Litwą. Mecze te odbędą się już 
po ogłoszeniu oficjalnej kadry na mundial. Następnie, 
już tylko emocje związane z mistrzostwami świa-
ta. Wydaje się, że wyjście z grupy to cel minimum, 
a potem...kto wie. Adam Nawałka śni o sukcesie, a 
wszyscy kibice powinni go w tym w pełni wspierać. A 
naszym narodowym sportem narzekaniem zajmijmy 
się dopiero po ewentualnej klęsce.  

Kamil Bloch

WYDOLNOŚCIOWO
Moda na Hajtę

Zapalonym fanom piłki nożnej nie trzeba przedstawiać sylwetki Tomasza Hajty. Również 
niedzielni kibice, albo jak kto woli „Janusze”, znają tę jakże barwną osobowość. Trudno nie 

kojarzyć tego pana, bo jest on wszędzie, w telewizji, w internecie, w prasie. Strach nawet 
zajrzeć do lodówki, bo Hajto może z niej wyskoczyć. Ale ma do tego prawo, bowiem wyrobił 

sobie markę, choć nie zawsze było łatwo. 

Piłkarz

Początki piłkarskiej kariery Tomasza Hajty sięgają 
początków lat 90. To właśnie wtedy młody zawodnik 
stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce, aż dotarł 
do reprezentacji Polski. W narodowej kadrze twardy 
góral z Makowa Podhalańskiego wystąpił w 62 spot-
kaniach, przez co trafił do Klubu Wybitnego Reprez-
entanta. Trzeba jednak przyznać, że nie wszystkie 
jego występy były wybitne. W 1998 roku potrafił 
zapakować dwie bramki i zaliczyć asystę w spotkaniu 
przeciwko Rosji, a cztery lata później na mundialu w 
Korei grał bardzo słabo, w meczu z Portugalią zos-
tał ośmieszony przez Pedro Pauletę i wraz z kolegami 
wrócił do Polski na tarczy.  

Komentator
Tak jak Hajto na mundialu furory nie zrobił, za to po-
kazał się podczas przerwy w spotkania z Koreą Połud-
niową swoje umiejętności komentatorsko-motywator-
skie. Co ciekawe jego przemowa trwała niespełna 30 
sekund, ale była bardzo dosadna, a dla niego same-
go wręcz przełomowa. Niektórzy mogą zadawać so-
bie pytanie dlaczego przełomowa? Ano dlatego, że 
to właśnie wtedy Hajto odkrył w sobie potencjał na 
błyskotliwego mówcę i być może w jego głowie zak-
iełkowała myśli, by po zakończeniu kariery zostać ko-
mentatorem sportowym i ekspertem piłkarskim. Hajto 
ten cel zrealizował. W 2008 roku wraz z innymi dzi-
ennikarzami stacji Polsat tworzył ekipę relacjonująca 
występy Polaków na Mistrzostwach Europy. Z kolei 
na antenie Eurosportu komentował mecze niemieckiej 
Bundesligi. Z roku na rok zbierał doświadczenie, aż 
spotkał go zaszczyt komentowania meczów elimina-
cyjnych naszej kadry narodowej do Euro 2016 oraz 
tegorocznego mundialu. Hajto wraz z Mateuszem 
Borkiem stworzył zgrany i niepowtarzalny duet ko-
mentatorski. 
Duet ten w każdym spotkaniu dawał kibicom niezłą 
dawkę emocji, a monologi byłego reprezentanta Pol-
ski niekiedy rozbawiały kibiców do łez i zapewniły 
mu status celebryty w mediach społecznościowych. 
mediach społecznościowych. 

Celebryta
Hajto dołączył do grona celebrytów, bo okazał się 
kimś, kto podczas transmisji telewizyjnych łamał do-
tychczasowe schematy. Komentator Polsatu nie owijał 
w bawełnę, tylko jak sam twierdził, zawsze walił to, 
co leży mu na wątrobie. Na przykład podczas jednego 
z meczów ekstraklasy beż żadnego uzasadnienia wy-
mienił zwycięski skład niemieckiej drużyny Kaisers-
lautern z meczu z Bayernem w sezonie 1997/98. Co od 
razu odbiło się echem w mediach społecznościowych, 
które natychmiast zalały memy i parodie niekonwenc-
jonalnego komentarza Hajty. Okazało się, że to był 
dopiero początek. Jego barwne wypowiedzi podczas 
meczów naszej kadry wywoływały furorę w sieci. 
Oczywiście trzeba tutaj zacząć od najważniejszego, 
czyli słynnej „truskawki na torcie”, która jest jego 
wizytówką. W taki sposób komentator określił asystę 
Piotra Zielińskiego w spotkaniu Polska – Czarnogóra. 
Ta niewinna truskawka doczekała się wielu najróżnie-
jszych przeróbek oraz memów, a cały internet o niej 
huczał. Nawet prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski 
pozazdrościł Hajcie tej truskawki i w spotach promu-
jących mundial nieco złośliwie wyeksponował tort z 
wisienką. Co ciekawe niektórzy stwierdzili nawet, że 
Hajto opatentował to powiedzenie i powinien dostać 
na nie specjalne papiery. 
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Wujek Dobra Rada
Kolejnym przykładem oryginalnego komentarza 
byłego reprezentanta Polski jest przykład porad tren-
erskich jakich udzielał na wizji naszym kadrowiczom: 
- Kamil, no weź przyjmij, wejdź w to pole karne, pok-
iwaj - tak brzmiała ta do Kamila Grosickiego. Oczy-
wiście nie zabrakło porad dla naszego kapitana, Rob-
erta Lewandowskiego: - Robert, graj do końca, nie 
czekaj na gwizdek - grzmiał Hajto. 
W trakcie transmisji spotkań naszemu tytułowemu 
bohaterowi zdarzały się również liczne przejęzycze-
nia: - Mieli trzy, cztery groźne strzały, z czego dwa 
były groźne - to jedno z wielu. Bywały także bardziej 
dosadne: - Dawaj Kuba! Ciąg to teraz do przodu! 
Co prawda pomyłki językowe to chleb powszedni ko-
mentatorów, ale te Hajty są jedyne w swoim rodzaju i 
nie do podrobienia – dlatego od nazwiska twórcy na-
zwano je „hajtkami”. 

Copyrighter
Podczas meczów reprezentacji ekspert Polsatu również 
nie bał się publicznie skrytykować naszych piłkarzy. 
Co dzisiaj nie jest łatwe, bo można spotkać się z falą 
ogromnego hejtu, czy fochem ze strony adresata. Po-
mimo ciętego języka i szczerości, niekiedy do bólu, 
były zawodnik Schalke 04 ma poważanie u zawod-

ników naszej 
kadry.  Z jednym 
z nich łącza go 
bardzo przyja-
cielskie relac-
je. Mowa tutaj o 
Kamilu Grosick-
im, którego Hajto 
podczas jednego 
ze spotkań elimi-
nacyjnych nazwał 
„TurboGrosiki-
em”. I tak już zos-
tało do dziś. Ta 
ksywka przyjęła 
się na tyle dobrze 
w społeczeńst-
wie, że niedawno 
do sprzedaży 
trafił napój ener-
getyczny o nazwie 
„Turbogrosik”, 
tak więc Hajto 
jednym słowem 
rozkręcił Grosick-
iemu biznes. Ale 
też również sobie, 
bowiem kibice 

kochają go za te oryginalne określenia, co potwi-
erdzają wyniki sond przeprowadzanych na portalach 
sportowych. 

Influencer
Komentator Polsatu jest nie tylko aktywny na swoim 
stanowisku przy mikrofonie.  Można go również spot-
kać na Twitterze, gdzie już nie raz musiał zmierzyć się 
z falą hejtu, ale w większości wychodził z tych starć 
obronną ręką. Oczywiście jak to w życiu bywa, ma on 
też swoich zwolenników, którzy nie raz stawali za nim 
murem. Najważniejszy jest jednak to, że umie radzić 
sobie zarówno z przeciwnikami, jak i zwolennikami, 
przy okazji zachowując do siebie dystans, co też jest 
dużym sukcesem. 

Filip Kaczmarczyk

Idę, bo są…”
„Idę, bo są…”
O górach pisze się wiele, szczególnie w kontekście 
spektakularnych wyczynów i nośnych medialnie tra-
gedii. Wtedy to mnożą się pytania, czy warto jest ry-
zykować życie swoje i innych? Czy etycznym jest zos-
tawianie w domu współmałżonka i dzieci, by spełniać 
swoje marzenia i… już nie wrócić? Czy tam na górze 
należy do końca walczyć o partnera wspinaczkowe-
go, czy hołdować zasadzie „jedna śmierć jest lepsza 
niż dwie”? Czy możemy mówić o moralności, która 
w dzisiejszym świecie jest rzadkością?
Alpinizm formalnie jest sportem ekstremalnym, a 
więc zasadnym wydaje się zapytać, czy zastanawiamy 
się, czy ludzie mają prawo skakać ze spadochronem, 
nurkować głębinowo, uczestniczyć w wyścigach 
samochodowych? Przecież każdy sport wyczynowy w 
mniejszym czy większym stopniu wiąże się z ryzyki-
em wiążącym się z utratą zdrowia a nawet życia. Jeden 
mały błąd może 
s p o w o d o w a ć 
tragiczne kon-
s e k w e n c j e , 
które zmienią 
życie nie tylko 
tej osoby, ale 
i jej bliskich. 
Chodzi więc o 
to, by to ryzyko 
zniwelować. 
Każdy kto de-
cyduje się na 
wejście na oś-
miotysięcznik 
nie podejmuje 
tej decyzji w kilka godzin. Nie jest ona sprawą chwi-
li. Przygotowuje się do wyprawy miesiącami, latami. 
Dorasta do myśli, że warunki atmosferyczne, ogran-
iczona ilość tlenu, możliwe lawiny czy awaria sprzętu 
może oznaczać koniec. Alpiniści to nie samobójcy, 
bo znakomita większość z nich szuka najbezpiecznie-
jszych rozwiązań. Przecież w góry nie idzie się, by 
umrzeć, lecz by żyć – powiedzą himalaiści. Ryzyko 
zatem nie jest celem samym w sobie. Celem jest eu-
foria owładniętych tą pasją osób, które zdobywają 
szczyt i zapisują się w historii. Celem jest przekracza-
nie swoich granic, balansowanie przy tej „drugiej stro-
nie lustra” i bezpieczny powrót „na niziny”. Przecież 
tu na dole dopiero toczy się życie. Tu na dole z nieci-
erpliwością czekają bliscy, czekają tysiące znajomych 
i nieznajomych, którzy potrafią to zrozumieć...

Ludzie jednak lubią oceny, przyklejanie metek i de-
cydowanie o wartości innych. Moralne kategoryczne 
osądy wydają „na oko”, często zupełnie nie znając 
tamtych realiów. Było to szczególnie widoczne po zi-
mowej akcji ratunkowej na Nanga Parbat, gdzie o życie 
walczyli Tomasz Mackiewicz i Elizabeth Revol. Pozi-
om hejtu w Internecie przekroczył wszystkie możli-
we granice. Nagle trzydzieści pięć milionów Polaków 
stało się specjalistami od wysokogórskiej wspinacz-
ki i ferowało wyroki. Na Tomka, któremu zarzucano 
lekkomyślność, na Elizabeth za to, że próbowała się 
ratować i zostawiła w górze swojego partnera i wresz-
cie na ratowników, wśród których był Adam Bielecki, 
surowo piętnowany po tragedii na Broad Peak w 2013 
roku. Miał on chcieć „zmazać swoje winy”, choć idąc 
tam podobnie jak pozostali ochotnicy, narażał swo-
je życie, by pomóc drugiej osobie. Wydawać by się 
mogło czyn szlachetny, został całkowicie poddany w 
wątpliwość.  
O samych kobietach w himalaizmie powiedziano 

już wiele. W kraju, w 
którym narodziła się 
legenda wysokogórs-
ka – Wanda Rutkiewicz 
(pierwsza Europejka 
na Evereście), wciąż 
podziela się stereo-
typowe myślenie, że 
kobiety są fizycznie 
i mentalnie słabsze 
od mężczyzn. Część 
sportów traktowana jest 
jako typowo męskie i 
z wyznawcami takie-
go poglądu trudno jest 
wchodzić w dyskus-

ję. Dodatkowo mamy jeszcze stereotypy społeczne 
związane z rolą kobiety jako matki. Sęk w tym, że 
większość z nich (w przeciwieństwie do mężczyzn) 
nie posiada dzieci. Te, które mają rodziny są wciąż 
pytane „Jak mogą tak narażać swoje życie i zdrowie 
psychiczne pociech”, a więc nie udało się nic osiągnąć 
w kwestii równości.  
Góry to pasja, nałóg, siła, która przyciąga. Ten kto to 
czuje, nie poddaje się stereotypom, nie oskarża, nie 
piętnuje. Nieprzypadkowo Piotr Pustelnik powtarza, 
że  "ludzie dzielą się na dwa gatunki: tych, którym nie 
trzeba tłumaczyć, dlaczego chodzi się w góry i tych, 
którym się tego nie wytłumaczy".

Paulina Janocha

WYDOLNOŚCIOWO
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,,Idziesz haratnąć w gałę?” Chyba żartujesz... Mam 
już swoje lata. Dwa złamania ręki na asfalcie i po ka-
rierze. Szkoda. Mówili, że mam to coś. Że mogę być 
drugim Bońkiem. Po tych pięknych czasach pozostały 
mi jedynie szwy na nadgarstkach.  I przemoczona pił-
ka szmacianka. To były czasy. Pozostaje Play Station. 
I chipsy.
,,Co sądzisz o Lewandowskim?” Nie ma co ukrywać 
– z roku na rok idzie mu coraz lepiej. Jest medial-
ny, kibice go uwielbiają. 
Dostaje podwyżkę za pod-
wyżką, zdobywa więcej 
bramek, idzie na rekord. 
Ale co najważniejsze – w 
FIFIE ma 91 punktów i 
dwa informy. Czy to nie 
oznaka bliskości perfe-
kcji? Czystego kunsztu? 
Daję mu trzy lata i dobije 
do 100. Ma potencjał!
,,Co tam w kadrze?” 
Chętnie dzielę się swo-
im doświadczeniem. To 
ja doradziłem Nawałce, 
żeby grali pod Rob-
erta. Żeby stawiali na 
młodzież, a nie na doświ-
adczenie. Widziałem, jak 
podziękował mi na kon-
ferencji prasowej. Zro-
biło mi się ciepło na ser-
cu. Duma rozparła. Nie 
ma co się dziwić – od 
lat pracowałem nad op-
tymalnym ustawieniem 
naszych Orłów. Rysowałem na tablicy w domu jeszcze 
przed Gmochem w studiu. To też mój pomysł. Nie jest 
mi żal. Nie przeszkadza mi to. Lubię pomagać, szcze-
gólnie w słusznej sprawie. Chodzi w końcu o Polskę. 
O przyszłość. O życie.
,,Jakie mamy szanse w Rosji?” Faworytami na pewno 
nie jesteśmy. Sprawdzałem u bukmachera. Nie jest 
kolorowo, ale szaro także nie jest. Możemy sprawić 

niespodziankę. Wierzę w nich, tak jak oni wierzą we 
mnie. To jest prawdziwa współpraca. U nich krew, pot 
i łzy na boisku, u mnie krew, pot i łzy przed telewi-
zorem, jeśli przez przypadek skaleczę się nożem przy 
kolacji. Dziwi mnie tylko, że nie uwzględnili Holandii, 
Chile, Kamerunu i USA. Przecież wszędzie mówią, 
że Stany to kraj futbolu. Świetny futbol, świetny. Jak 
widać, gorszy od naszego. Trzeba znać swoją war-
tość. I nie wstydzić się swoich barw. Białe koszulki 
od połowy w dół farbuję na czerwono. Jestem patriotą 

i się tego nie ws-
tydzę.
,,Stary, znajdź 
sobie pannę. Nie 
szkoda ci życia?” 
Nie. To jest moje 
życie. Daję z sie-
bie wszystko za 
każdym razem, 
gdy grają. Za 
każdym razem, 
gdy mnie potr-
zebują – jestem. 
Zasługują na to. 
W imię sportu 
wszystko! Przy-
jaciele odejdą, 
pieniądze prze-
padną, moi idole 
zostaną. Jestem 
im to dłużny. 
D z i e w c z y n a ? 
Nie ta, to inna. 
Reprezentacja? I 
to już inna spra-
wa! Zawsze tam, 

gdzie ona. Ciałem, sercem, duchem, całym sobą.
Mówią na mnie Janusz. Mam na imię Tomasz. 
Słyszałem, że żyję w urojonym świecie. Słyszałem, 
że nie zwracam uwagi na to, co najważniejsze, ale 
czy jest coś ważniejszego od prawdziwego oddania 
słusznej sprawie i patriotyzmu?

Michał Charkiewicz

,

Janusz Sportu
,Cóż tam, panie, w sporcie?” Wiosna za rogiem, śnieg topnieje, przyroda budzi się do życia. 
Rozsiadam się wygodnie w fotelu, zapinam pasy, startuję! Szukam pilota, bo dzisiaj w nocy 

gra Gortat. To będzie mój dzień!

FINISZUJĄCO
Perkusista Hey: Trzymajcie te latarki w gotowości, 

może jeszcze kiedyś oświetlicie nam drogę

Minęło już ponad pół roku, od kiedy Hey zagrał swój ostatni koncert przed przerwą.Robert 
Ligiewicz, perkusista zespołu opowiada nam o tym, czym aktualnie się zajmuje, czy zespół 
jeszcze kiedyś wróci na scenę, a także dzieli się z nami swoimi muzycznymi marzeniami.

Sandra Gozdur: Jak się czujesz na urlopie?

Robert Ligiewicz: Urlopie? Nazwijmy to tak na 
rzecz tego wywiadu.Generalnie nie jest źle, są nawet 
chwile, kiedy jest najpiękniej na świecie. Jednakże 
pytasz pewnie o muzykę, a nie o życie prywatne. W 
tej materii bywa bardzo trudno. Czasem w natłoku 
zajęć zapominam o tym co było i wtedy jest dobrze, 
lecz jednak nie da się nie wracać do cudownych chwil 
spędzonych na scenie czy w studiu nagrań i wtedy 
bardzo boli dziura, która powstała od czasu zawiesze-
nia zespołu. 

- Zapytałabym czy trudno było ci się pogodzić z de-
cyzją, ale to raczej oczywiste, bo jednak poświęciłeś 
temu zespołowi połowę swojego życia. Zapytam za-
tem jak sobie z tą decyzją radzisz?

Zwrot “pogodzić się z tą decyzją” jest odpowiedzią 
samą w sobie. W bezsilności wydarzeń czy to arty-
stycznych, czy to prywatnych pozostaje nam się tylko 
pogodzić i brać to, co jest dostępne z lekkim naciskiem 
na próby wykreowania sobie nowej rzeczywistości. 
Nie mogę mieć ciastka z wystawy sklepowej to albo 
zjem coś, co zaspokoi moje potrzeby albo spróbuję 
otworzyć swoją cukiernię. Po doskonałym obliczaniu 
przez ciebie, że zespól wessał połowę mojego życia, 
odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie, są mo-
menty, że sobie kompletnie nie radzę z tą decyzją, ale 
na szczęście są chwile, w których mam przebłyski na-
dziei („mojej i twojej…”), że zespół jeszcze, choć na 
chwilę, wróci w takiej czy innej formie.

- Jak zatem wygląda teraz życie jednego z      
najbardziej znanych perkusistów w Polsce?

Znasz mnie i wiesz, ale rozumiem, że inni też chcie-
li by wiedzieć (śmiech). Znowu cytat z Nosowskiej: 
„…jestem, żyje, lewituję tu…”. Nie jestem rodzajem 
człowieka siedzącego bezczynnie w domu, nie po-
trafię (no może przez chwilę). Dlatego uwikłałem się 
w zajęcia techniczne dla pewnej firmy, które począt-
kowo miały być od czasu do czasu, ale okazało się że 
na moje zdolności pozamuzyczne jest dużo większe 

zapotrzebowanie, niż komukolwiek się wydawało i 
tym samym mało czasu zostaje mi w ciągu doby na 
leniuchowanie. Niestety to odbija się na ćwiczeniu 
na moim ulubionym instrumencie, a raczej na braku 
ćwiczenia. Obiecuję, że postaram się to zmienić. 

- Masz żal do Nosowskiej, że zawiesiła zespół?

Żal to takie smutne słowo. Jakiś tam mam, bo nie 
mogę robić tego co kocham, ale z drugiej strony jest-
em dorosłym, dość jasno myślącym facetem.To pow-
oduje, że rozumiem ideę jednostki. Kaśka ma swoją 
głowę, swoje ciało, swój głos i swoje pomysły na 
życie, nie można jej tego odebrać. Postępuje tak jak 
uważa za stosowne i może kiedyś czas oceni czy to 
była dobra decyzja, czy nie. Ja na tym etapie nie pow-
inienem i nie chcę tego robić. Tak czy owak, to nie żal 
tylko bardziej rozgoryczenie i zazdrość że inni mogą 
grać, a ja nie.

- Niektórym wydaje się, że powodem zawieszenia 
działalności były niesnaski wewnątrz zespołowe. 
Ile jest w tym prawdy?

Jeśli ktoś nie czyta prasy, nie słucha radia i nie ogląda 
telewizji to może mieć taki pogląd na to zagadnienie. 
Choć jest to dla mnie dziwne, ponieważ tworzyliśmy, 
tworzymy i mam nadzieję, tworzyć będziemy grupę 
ludzi, którzy lubią się mimo wszystkich przeciwnoś-
ci, o czym często mówiliśmy publicznie. Tym samym 
ktoś, kto wysnuwa takie teorie nie zna zespołu, co jest 
kompletnie zrozumiałe, ale to, że nie czyta, nie słucha 
i nie ogląda, jest trochę dziwne. 

- Czyli co jest prawdziwym powodem zawieszenia 
zespołu?

Kaśka niejednokrotnie w mediach mówiła o tym, że 
chce zawiesić działalność Hey, ponieważ chce prze-
konać się jak wygląda życie bez niej, chce zmienić 
perspektywę patrząc na wszystko przez pryzmat „bez 
zespołu”, chce zająć się swoim solowym projektem 
i uważa, co zgodnie potwierdziliśmy, że ta przerwa 
może zrobić więcej dobrego, niż złego. 
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- Wasza trasa „Fayrant tour” odniosła niesamowity 
sukces. Wyprzedaliście wszystkie największe hale 
w Polsce. Niektóre nawet podwójne… Spodziewal-
iście się takich tłumów? Przecież gracie tyle lat…

„Fayrant tour’ to była piękna klamra spinająca cały 
dotychczasowy dorobek zespołu. Po tylu latach na 
scenie człowiek nie ma już takiego parcia i oczeki-
wań. Chciałby jeszcze pokazać na co go stać, ale na 
rynku jest taka różnorodność twórców, że zaczynasz 
się zastanawiać czy sprzedasz kolejny klub na 1000 
osób, a tu taka niespodzianka… Nikt w zespole nie 
spodziewał się tak spektakularnego sukcesu, no może 
poza menegerką. Każdy artysta w duchu liczy na to, 
że przyjdą ludzie, że posłuchają, że obejrzą, że będą 
się zachwycali, ale to co wydarzyło się podczas tej 
trasy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

- Jak długo zamierzacie „odpoczywać”? 

Z przykrością zawiadamiam, że nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze nie wiado-
mo czy to przerwa, czy koniec zespołu, a po drugie 
jest zbyt wiele zmiennych, które na to wpływają, żeby 
zdecydowanie odpowiedzieć na to pytanie.

- Chciałbyś grać w jakimś innym zespole czy jednak 
sentyment do Hey sprawia, że chcesz się poświęcić 
tylko niemu? 

W żaden sposób nie wykluczam grania w innym zes-
pole. Myślę, że to stanie się już wkrótce. Na razie nie-
powodzenie w tej kwestii leży na chęci odpoczynku 
od tzw. „showbiznesu” oraz zaangażowaniu w pracę 

w zupełnie innej 
branży. Nie zmie-
nia to faktu, że Hey 
był, jest i będzie dla 
mnie priorytetem, 
ponieważ moje serce 
wieleeee lat temu 
zostało tam przeka-
zane.

- Nie mogę nie 
nawiązać do ostat-
nich Fryderyków. 
Jesteście zdecy-
dowanym lider-
em, jeśli chodzi o 
ilość nominacji i 
otrzymanym na-
gród. W tym roku, 
w imieniu całego 

zespołu odebrałeś Fryderyka za wasze ostatnie 
wydawnictwo „CDN”, w kategorii „Album Roku 
Rock”. Mogłabym zapytać jak się czułeś podczas 
odbierania, ale po tylu latach to już pewnie formal-
ność. Bardziej ciekawi mnie, jak odbierasz komen-
tarze, iż otrzymaliście nagrodę za album, który tak 
naprawdę jest zbiorem waszych najlepszych ut-
worów, a nie czymś zupełnie nowym? 

FORMALNOŚĆ?!NIE!Każdy człowiek ma swoje 
ego i próżność, jeśli ktoś jest tego pozbawiony to jest 
to raczej jednostka chorobowa. Artyści mają te cechy 
większe od innych, tym samym tak jak inni, może 
nawet bardziej, potrzebują „połechtania” obu tych 
„narządów”. Zatem jest to w jakiś sposób miłe jeśli 
ktoś uhonoruje twoje dokonania. A co do komentarzy, 
to one są, były i będą, najczęściej wygłaszane przez 
tych, którzy nie zostali obdarzeni nagrodą, bądź tych, 
którzy mają swoje nieme (ponieważ nie mieli prawa 
do głosowania), inne zdanie w tym temacie. W jazz-
ie dostaje się często nagrodę za interpretacje istnieją-
cych kompozycji, bądź na konkursie chopinowskim 
za piękne zagranie kompozycji popełnionej milion 
lat temu oraz nagranej niezliczoną ilość razy. My na-
graliśmy swoje własne piosenki jeszcze raz, trochę in-
aczej, tak jak czujemy je teraz.A jak powiedział mistrz 
Maklakiewicz w filmie „Rejs”: „Mnie się podobają 
melodie które już raz słyszałem…”.

- Zbliżają się wakacje, a razem z nimi wiele muzy-
cznych festiwali. Wiem, że często się na nich po-
jawiałeś i to nie tylko z pozycji muzyka, ale także 
wolnego słuchacza. Gdzie będzie można cię zo-
baczyć w tym roku? 

Chciałby się pojawić wszędzie, lecz oczywistym jest, 
że to niemożliwe. Dołożę wszelkich starań, żeby moja 
mapa tegorocznych festiwali była jak najobszernie-
jsza. Lubię muzykę z obu stron sceny, dlatego ciągnie 
mnie, żeby odwiedzić jak największą ilość scen. Jest 
w tym ziarnko goryczy, ponieważ nie jest mi czasem 
lekko ze świadomością, że też bym tak chciał, a nie 
mogę. Pasja i chęć poznawania bierze na szczęście 
górę.

- Czy masz jeszcze jakieś marzenia koncertowe? 
Czy już wszystkie spełniłeś?

Dobre pytanie. Moje marzenia koncertowe nie mają 
dna, lecz fakt, że tak wiele z nich zrealizowałem pow-
oduje trudność w odpowiedzi na nie. Marzę o niereal-
nej sytuacji zagrania trasy z jakimś moim ulubionym 
zespołem czy to z młodości, czy z teraźniejszości. 
Mówię tu o zagraniu z Metallicą, Iron Maiden, nieży-
jącym Jeff’em Buckley’em czy ArcticMonkeys.

- A jak oceniasz festiwale muzyczne w Polsce? 

Hmm….To jest trudne, bo zależy, o co dokład-
nie pytasz. Biorąc pod uwagę, że większość z nich 
widziałem od poszewki to trudno mi jednoznacznie 
ocenić. Uważam, że dogoniliśmy „świat” pod każdym 
względem. Bywało różnie, ale teraz jest naprawdę do-
brze i to począwszy od kwestii technicznych, jak i ar-

tystycznych. Bardzo wiele nauczyliśmy się od ludzi 
tworzących takie przedstawienia w różnych zakątk-
ach naszej planety.
Okazało się, że można na tym zarobić, więc są 
zapraszani artyści ze światowych scen, a oni z kolei 
wymuszają poziom techniczny danego koncertu.
Reasumując, uważam, że jest dobrze.
- Jeszcze na koniec wracając do jubileuszu, 25 lat na 
scenie, ćwierć wieku… Jeden moment/wydarzenie, 
które szczególnie zapadło ci w pamięć?
Jest taki moment.Na wielu koncertach czekał ktoś 
bardzo ważny za sceną.Ty jednak chyba znowu 
pytasz o sprawy zawodowe, a nie prywatne.To taki 
moment, gdzie pierwszy raz wszyscy włączyli latarki 
w telefonach, a wszystkim na scenie ścisnęło się 
gardło ze łzami w oczach.Nawet teraz, mówiąc o 
tym, wspomnienia wróciły i lekko mnie to rozczu-
liło.Trzymajcie te latarki w gotowości może jeszcze 
kiedyś oświetlicie nam drogę.

Sandra Gozdur
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