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Szanowni Czytelnicy,
witam Was serdecznie i cieszę się, że zdecydowaliście się sięgnąć po na-
szą gazetę. Pewnie zastanawiacie się, kim jesteśmy i co tu robimy? „Spój-
nik” to gazeta stworzona przez młodych dziennikarzy, którzy nie boją się 
poruszać żadnych tematów. Interesują nas zarówno kwestie kontrower-
syjne, jak i te luźniejsze. Stąd właśnie nazwa gazety. Tak jak spójnik łączy 
zdania, my łączymy różne tematy, aby stworzyć dla Was coś wyjątkowego.

Czy warto poświęcić nam czas? Zdecydowanie tak. Lubisz tematy kon-
trowersyjne? Znajdziesz tu artykuły dotyczące społeczności LGBTQ+ czy 
wolności słowa w Polsce. Wolisz tematykę sportową? Przeczytaj koniecz-
nie wywiad z Moniką Skinder – biegaczką narciarską, która w tym roku 
zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorek. A może chętniej sięgasz po treści 
dotyczące podróży? To dobrze się składa, bo mamy dla Ciebie dwa arty-
kuły poruszające ten temat.

Zaciekawieni? Znajdźcie sobie wygodne miejsce do czytania i sprawdź-
cie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy.

         Miłej lektury!  

         Redaktor Naczelna 
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Polska jeszcze 
długo nie będzie 

tęczowa

        Autor: 

Zwolniona z pracy przez coming out. Opluty za 

chodzenie za rękę z chłopakiem. Zwyzywana 

w internecie, bo wstawiła tęczową nakładkę. 

Tak wygląda codzienność środowiska 

LGBT+ w Polsce. Środowiska, które z roku 

na rok rośnie w siłę, co ewidentnie nie podoba 

się partii rządzącej. Tylko, czy państwo jest 

w stanie powstrzymać pochód w stronę 

równości dla wszystkich bez względu na 

orientację seksualną? Zmiany są nieuniknione. 

Władza stara się za wszelką cenę odłożyć je 

w czasie, a walka z „wrogiem” wkroczyła na 

niespotykany dotąd poziom. I co niepokojące, 

zyskała bardzo wielu sprzymierzeńców. 

Dyskryminacja na każdym kroku. Życie 

codzienne społeczności LGBT+ w Polsce

Homoseksualni Amerykanie czekali na 

ten moment blisko pół wieku. W 2015 r. 

Sąd Najwyższy zalegalizował małżeństwa 

jednopłciowe. Możliwość zawierania 

związków w świetle prawa to jeden 

z najważniejszych postulatów ruchów 

walczących o prawa osób LGBT+ również 

w Polsce. Podpisuje się pod nim większość 

stowarzyszeń i fundacji, którym los Polaków, 

dyskryminowanych prawnie, słownie 

i fizycznie, nie jest obojętny.

Mowa nienawiści względem osób ze 

środowiska LGBT+ na przestrzeni ostatnich 

lat stała się ogromnym problemem. Tym, co 

go potęguje, jest brak zrozumienia ze strony 

rodziny. Mówi nam o tym Adam, 22-letni 

student z Warszawy. - Poglądy moich bliskich 

na temat LGBT+ sprawiają, że nie jestem 

w stanie głośno i odważnie mówić o swojej 

orientacji w ich towarzystwie. Oczywiście, 

podejmuję próby dyskusji na ten temat, ale 

w szerszym kontekście. Podaje im konkretne 

przykłady znajomych, którzy żyją w związkach 

jednopłciowych i są szczęśliwi. Próbuje ich 

uświadomić, że w takich relacjach nie ma nic 

złego. Jednak nie przynosi to skutków. Jakiś 

czas temu usłyszałem od wujka, że „LGBT to 

moda, która minie” - wyjawił. Tego typu wątki 

zazwyczaj pojawiają się przy okazji świąt 

czy wspólnych obchodów urodzin. - Gdy 

tylko zaczyna się nagonka i widzę, że moje 

argumenty odbijają się od ściany, z nerwów 

zaczynam łapczywie jeść lub szybciej pić, 

byleby tylko odejść od stołu. Dopiero, gdy 

ten przyjemny, rodzinny czas dobiega końca 

wracają myśli: „jak można tak pojmować 

rzeczywistość?”. Myśli, których nie jestem 

w stanie wyrzucić z głowy i które sprawiają, 

że perspektywa rozmawiania z nimi na temat 

mojej tożsamości płciowej jeszcze bardziej 

się oddala. Wątpię, abym kiedykolwiek był 

w stanie to zrobić - podsumowuje. 

Takich przykładów jest jednak zdecydowanie 

więcej. Badanie przeprowadzone przez 

Kosmę Kołodzieja z Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu wskazuje, że zaledwie 

15 proc. rodziców jest w stanie zaakceptować 

seksualność dziecka LGBT+ do momentu 

jej ujawnienia. Co gorsza, następuje 

bezpośrednie powiązanie braku akceptacji ze 

strony rodziców z częstotliwością pojawiania 

się myśli samobójczych u młodzieży LGBT+. 

Chcąc odwrócić swoją uwagę od tych 

problemów, poszukują wsparcia w internecie. 

Jednak i tam czyhają poważne zagrożenia.

Wysyp niepochlebnych komentarzy 

w internecie pod adresem osób ze środowiska 

LGBT+ przybrał niebotyczną skalę. Na 

Facebooku można znaleźć wiele grup, na 

których poszkodowani dzielą się swoimi 

historiami. Internauta, który wypowiadał 

się na forum o papierosach elektronicznych 

został zalany falą homofobicznych 

komentarzy, ponieważ na jego zdjęciu 

profilowym widniała nakładka sugerująca, że 

utożsamia się ze środowiskiem LGBT+. Inny 

mężczyzna został zwyzywany pod postem na 

grupie dzielnicowej, ponieważ wyraził swoje 

poparcie dla marszów równości. Wulgaryzmy 

skierowane w stronę osób homoseksualnych 

to nieodłączny, choć tragiczny, element ich 

życia codziennego w Polsce.

Niekiedy dyskryminacja wkracza nawet na 

pole zawodowe. Jedna z użytkowniczek 

zdradziła, że szefowa postanowiła ją zwolnić, 

gdy dowiedziała się, że żyje w związku 

partnerskim z kobietą. Oficjalnym powodem 

zakończenia wieloletniej współpracy miał 

być brak wyników, jednak poszkodowana 

twierdzi, że już wcześniej przełożona dawała 

jej wyraźne sygnały, że nie akceptuje tego 
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Za rządów PiS Polska wpadła 
w homofobiczną otchłań. Wyjście z niej 
będzie trudne

Skąd się to wszystko bierze? Ta nienawiść, 

uprzedzenie i brak akceptacji, że można 

żyć inaczej? Nasze społeczeństwo zostało 

skrojone pod tradycyjny model rodziny, 

w którym partnerami są osoby płci 

przeciwnej. Obecna władza nie akceptuje 

żadnych odchyleń od tej utrwalonej przez 

lata tradycji. Solidarna Polska zamierza 

pójść nawet o krok dalej i zaprezentować 

nam nową definicję ojca, matki, rodziców 

i rodziny. Jednak nie należy spodziewać się 

zbyt prowolnościowych sformułowań. - 

Nasza propozycja ma stać na straży i chronić 

to, co jest oczywiste dla ogromnej większości 

Polek i Polaków, chronić polską rodzinę 

w jej dotychczasowym rozumieniu przed 

tego rodzaju pseudoeksperymentami, które 

w przyszłości miałyby prowadzić do tego, 

że nie będzie można do mamy zwracać się 

mamo, a do ojca tato – tłumaczył minister 

sprawiedliwości i prokurator generalny 

Zbigniew Ziobro. Wtórował mu wiceszef 

resortu Marcin Romanowski, który zapewnił, 

że modyfikacje mają wyłączyć możliwość 

przemycania do polskiego systemu prawnego 

instytucji małżeństw jednopłciowych czy 

zgody na rodzicielstwo w przypadku osób tej 

samej płci.

Wydaje się, że to właśnie Ziobryści są 

największymi politycznymi oprawcami 

środowiska LGBT+ w Polsce. Choć nie 

można nie docenić roli całej partii rządzącej, 

na czele z Andrzejem Dudą, który w trakcie 

ubiegłorocznej kampanii wyborczej przyznał, 

że osoby LGBT+ to nie ludzie, a „po prostu 

ideologia”. - Władza od dobrych pięciu lat 

urządza ciągła nagonkę na osoby LGBT+ 

i wykorzystuje je w sposób przedmiotowy. 

Po pierwsze, do tego, aby zmobilizować 

swój najbardziej konserwatywny elektorat. 

Po drugie, uczyniła ze środowiska LGBT+ 

wroga. Historia zna wiele takich przypadków. 

Rządy o aspiracjach autorytarnych zawsze 

mają jakiegoś wroga, przeciwko któremu 

aktywizują społeczeństwo. A jeśli tego wroga 

nie ma, to trzeba go sobie stworzyć - przyznał 

w rozmowie z naszą gazetą Mateusz Sulwiński 

ze Stowarzyszenia Grupa Stonewall, 

organizacji LGBT+ działającej na terenie 

Wielkopolski. W Polsce tego typu organizacji 

jest kilkadziesiąt, jednak zdaniem naszego 

rozmówcy ich funkcjonowanie za czasów 

rządów PiS ogranicza się do łagodzenia strat. 

– Nawet najsilniej zorganizowana społeczność 

LGBT+ nie ma takiej siły rażenia jak np. 

uśmiechnięta Danuta Holecka w głównym 

wydaniu wiadomości, która jednorazowo 

dociera do ok. 2 mln osób. My możemy się 

starać, możemy dementować, ale nie mamy 

typu „odchyleń”. Gdzie to oddzielenie życia 

prywatnego od zawodowego, o którym tak 

wiele się dziś mówi?

Pacjenci LGBT+? U nas nie zawsze jest 
dla nich miejsce

Jednak dyskryminacja słowna to zjawisko 

obecne nie tylko w domach, internecie czy pracy. 

Newsweek podaje, że osoby ze środowiska 

LGBT+ spotykają się z nieodpowiednimi 

komentarzami nawet w gabinetach lekarskich. 

Jeden z poszkodowanych usłyszał, że lekarz 

zajmie się nim dopiero wtedy, gdy okaże 

negatywny wynik testu na obecność wirusa 

HIV. Inny nie wierzył własnym uszom, 

gdy na prośbę o skierowanie na dodatkowe 

badania padło pytanie: „A co, pedał jesteś?”. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

przekonuje, że nierówne traktowanie Polek 

i Polaków  u   lekarza to chleb powszechni. 

Mimo tego w latach 2012-2013 zaledwie 

dwie osoby zgłosiły te gorszące zachowania 

do RPO. Prawdopodobnie w obawie o brak 

reakcji. To zły nawyk. - Im więcej skarg, tym 

prościej upominać się o zmianę prawa i o jego 

przestrzeganie - przyznała Anna Mazurczak 

z Biura RPO.

Z badania przeprowadzonego przez Kampanię 

Przeciw Homofobii (KPH) w 2015 r. wynika, 

że ponad 63 proc. osób ze środowiska LGBT+ 

padło ofiarą co najmniej jednego typu przemocy 

umotywowanej uprzedzaniami. Relatywnie 

najbezpieczniejsze w kontekście „mowy 

nienawiści” są województwa mazowieckie, 

małopolskie, dolnośląskie  i śląskie. Dużo 

częściej przemoc słowna pojawia się 

w województwach warmińsko-mazurskim, 

zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim 

i podlaskim. Na przemoc narażeni są 

najbardziej obywatele o niższym kapitale 

ekonomicznym i kulturowym, którzy 

osiedlają się w mniejszych miastach lub na 

wsiach. Młodzi ludzie ze środowiska LGBT+ 

najczęściej doświadczają ataków słownych 

w internecie (ok. 90 proc.), telewizji (56 proc.) 

i środkach komunikacji (47 proc.).

Co z przemocą fizyczną? Niedawny atak na 

parę homoseksualistów przy warszawskiej 

stacji metra Wierzbno zelektryzował opinię 

publiczną. Równie duże oburzenie wywołała 

napaść na ćwiczących pod tęczową flagą 

sportowców-amatorów z Homokomando 

Trójmiasto. Dwóch z nich próbowało 

rozmawiać z napastnikami z Młodzieży 

Wszechpolskiej, którzy wykrzykiwali 

homofobiczne hasła - skończyli w szpitalu. 

Nie są to jednak przypadki odosobnione. 

Badanie KPH dowodzi, że blisko 13 proc. 

osób ze środowiska LGBT doświadczyło 

w swoim życiu co najmniej jednego aktu 

przemocy fizycznej. Niepokoi jednak inny 

wskaźnik - zaledwie 4 proc. ofiar ataków 

o podłożu homofobicznym     poinformowało    

o   tym   policję. 
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elektorat, że jeżeli stracą władzę, to osoby 

homoseksualne będą miały nie wiadomo 

jakie przywileje - oznajmił przedstawiciel 

Stonewall. 

Nawet tak niewielki krok, bo na poziomie 

zaledwie jednego miasta, pozwolił na 

wszczęcie homofobicznej kampanii w skali 

całego kraju. Czy jest jakaś szansa, aby ten 

pochód się zatrzymał? Do najbliższych 

wyborów parlamentarnych  zdecydowanie 

nie. Polska już teraz  została okrzyknięta 

najbardziej homofobicznym krajem 

w UE. - Ten wynik tylko odzwierciedla, w jak 

przerażającej rzeczywistości przyszło nam 

żyć - oceniła na łamach Gazety Wyborczej 

Slava Mendyk, dyrektor Kampanii Przeciw 

Homofobii. Strach pomyśleć, gdzie będziemy 

za kolejne trzy lata. 

Słowniczek
biseksualność – pociąg seksualny oraz 

psychoemocjonalny względem obu płci

coming out – proces ujawniania tożsamości 

i określania siebie jako gej, lesbijka, osoba 

biseksualna w przestrzeni prywatnej oraz 

publicznej

gej  –  mężczyzna homoseksualny

heterenormatywność – sprowadzanie 

seksualności tylko do heteroseksualności 

i przekonanie, że tradycyjne role płciowe 

wykonują osoby heteroseksualne 

homofobia – uprzedzenie względem gejów, 

lesbijek, osób biseksualnych

homoseksusalność – pociąg seksualny  oraz 

psychoemocjonalny względem osób o tej 

samej płci 

lesbijka – kobieta homoseksualna

LGBT (ang. Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender) – skrót odnoszący się do 

lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz 

transpłciowych

LGBTI – (ang. Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Intersex) - skrót odnoszący 

się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 

transpłciowych i interpłciowych 

LGBT+ - LGBT i społeczności pokrewne 

; zamiennie LGBTIQ (ang. Lesbian, Gay, 

Bisexsual, Transgender, Intersex, Queer/

Questioning) – skrót odnoszący się do lesbijek, 

gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, 

interpłciowych i queer

LGBTQIAP (ang. Lesbian, Gay, Bisexsual, 

Transgender, Queer/Questioning, Intersex, 

Asexsual, Pansexsual) - skrót odnoszący 

się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 

transpłciowych, queer interpłciowych, 

aseksualnych i panseksualnych

niebinarność – tożsamość płciowa, która nie  

takich narzędzi - mówił Mateusz Sulwiński.

Dyskryminujące działania władzy to jednak 

zaledwie tylko wycinek codzienności, 

w której żyją osoby LGBT+. - Wydaje się, 

że organizacje, które skupiają najbardziej 

konserwatywne osoby np. Ordo Iuris, w pewien 

sposób napędzają całą tę lokomotywę 

systemowych uprzedzeń. To one zaczynają 

w pewnym stopniu wyznaczać nową definicję 

polityka konserwatywnego. Jeśli nie uderzasz 

w społeczność LGBT+, to przestajesz nim 

być - stwierdził przedstawiciel Stonewall. 

Brak akceptacji wynika z braku wiedzy

Drugim kluczowym zagadnieniem, który 

potęguje skalę uprzedzeń względem 

środowiska LGBT+, jest brak edukacji 

seksualnej z prawdziwego zdarzenia. - 

Poziom wiedzy Polaków i Polek na temat 

społeczności LGBT+ nadal jest bardzo niski. 

Edukacja seksualna w naszym kraju jest silnie 

nacechowana ideologią katolicką, a młodzi 

ludzie nie mają skąd dowiedzieć się, czym 

homoseksualność jest oraz czym nie jest, 

co ma kluczowe znaczenie w kontekście 

oskarżeń o pedofilię - tłumaczył Mateusz 

Sulwiński. Wiąże się to także z kolejnym 

ważnym aspektem - silnym oddziaływaniem 

samego kościoła na rzeczywistość polityczną 

i społeczną. Dyskryminowanie osób LGBT+ 

jest obecnie najprostszym sposobem, aby 

wkupić się w łaski kościoła i dotrzeć do 

najbardziej konserwatywnego elektoratu. 

To praktyka, która w ostatnim czasie 

skręciła na bardzo niebezpieczne tory. Portal 

konkret24.tvn24.pl podaje, że w Polsce 

ponad 50 samorządów przyjęło uchwały 

ustanawiające „Strefy wolne od LGBT” lub 

zaznaczające dążenia do wykluczenia tej 

społeczności. W reakcji na tak kontrowersyjne 

podejście władze miasta Nieuwegein 

w Niderlandach zerwały w lipcu 2020 r. 

partnerstwo z Puławami. Zarządcy Walonii-

Brukseli posunęli się o krok dalej i postanowili 

zerwać stosunki dyplomatyczne. Na działania 

polskich samorządów zareagował także 

Parlament Europejski, który w marcu 2021 

r. przyjął rezolucję ustanawiającą Unię 

Europejską „Strefą wolności osób LGBTIQ”. 

Policzek w stronę polskiej władzy? 

Z pewnością, choć niewykluczone, że i ten 

krok UE zostanie odpowiednio wykorzystany 

przez Zjednoczoną Prawicę.

Identyczna sytuacja miała miejsce, gdy 

Deklarację LGBT+ podpisał prezydent 

Warszawy Rafał Trzaskowski. - Wywołało 

to silną reakcję drugiej strony. Można 

powiedzieć, że właśnie od tego zaczęła się 

najsilniejsza nagonka na środowisko LGBT+. 

Politycy i polityczki „patokonserwatywni”, 

którzy ze zdrowo pojętym konserwatyzmem 

nie mają w tym aspekcie za wiele wspólnego, 

wyczuli w tym szansę, aby straszyć swój 
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Kobieta   mężczyźnie 
nierówna 

         Autor: 

Pojęcie stereotypu ma pejoratywny wydźwięk. 

Jest to zespół uproszczonych i sztywnych 

przekonań na tematy osobiste. Dlaczego 

ludzie posługują się stereotypami? To właśnie 

one ułatwiają funkcjonowanie, dają gotowe 

wzorce myślenia i zachowania. 

Kobiety do garów

Podstawowym przekonaniem silnie 

zakorzenionym w społeczeństwach 

jest przedstawienie kobiety jako osoby, 

która musi być matką, oraz to, że 

jest to jej jedna i najważniejsza rola 

życiowa. Społeczeństwo, przez powielanie 

utartych schematów, wymusza na kobietach 

spełnianie określonych modelów. Jednym 

z najpopularniejszych tego typu zjawisk jest 

wciąż panujące przekonanie, że zapewnienie 

bytu rodzinie to rola męska, natomiast 

prowadzenie domu i opieka nad dzieckiem 

należy do kobiet. Mogłoby się wydawać, że 

takowe założenia i poglądy są utrwalane już 

tylko w niewielkich miastach i na wsiach. Nic 

bardziej mylnego. 

Czterdziestoletnia   Ilona   z   Poznania, 

pani domu i matka dwóch synów, od zawsze 

uważała, że to mężczyzna jest tym, który 

powinien pracować i to na nim ciąży cała 

odpowiedzialność za zapewnienie rodzinie 

godnego bytu. Postawa, którą reprezentuje 

Ilona jest niewątpliwie przejawem 

samodyskryminacji. Jednak jej partner 

popiera jej poglądy.

 - Nigdy nie pozwoliłbym na to, aby żona 

również pracowała. Od małego byłem uczony 

zaradności i tego, że to mężczyzna jest 

głową rodziny. Kobiecie przypisane są inne 

role - mówi mąż Ilony. Kobieta podkreśla, 

że nie żałuje tego, że całe życie poświęciła 

na zajmowanie się domem i wychowywanie 

jest tylko męska lub kobieca; osoby binarne 

mogą identyfikować się jako osoby o dwóch 

bądź kilku tożsamościach płciowych

osoby cispłciowe – osoby, których tożsamość 

płciowa jest identyczna jak płeć nadana po 

narodzinach

osoby interpłciowe – osoby, które urodziły 

się z cechami płciowymi odbiegającymi od 

utartych definicji płci męskiej lub żeńskiej; 

mogą, choć nie muszą, uniemożliwiać 

jednoznaczne określenie płci

osoby queer – osoby nieheteronormatywne; 

zamiennie z LGBT+ 

osoby transpłciowe – osoby, których 

tożsamość płciowa jest inna niż płeć 

metrykalna; zamiennie: osoby transseksualne

panseksualność – pociąg seksualny oraz 

psychoemocjonalny do ludzi bez względu na 

ich płeć

transfobia – uprzedzenie względem osób 

transpłciowych

transwestytyzm – praktyka obejmująca styl 

bycia, ubioru, czasami również rolę płciową, 

którą utożsamia się z płcią przeciwną
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synów. Od zawsze czuła, że to dla niej 

najbardziej odpowiednia droga. 

W przykładzie tego małżeństwa nie byłoby 

nic dziwnego - zarówno mężczyzna, jak 

i kobieta realizują siebie - gdyby nie fakt, 

że Ilona przyczynia się do utrwalania 

stereotypów i pogłębienia schematycznych 

wzorców, z których kobiety próbują przecież 

wyjść, przełamać je. Nie wspominając 

o samodyskryminacji, którą uprawia, 

ograniczając swoje zdolności i kompetencje 

do zajmowania się obowiązkami domowymi. 

Dyskryminacja nawet w pracy

Płeć żeńska jest silnie uciśniona ze względu 

na mocno ugruntowaną w społeczeństwie 

konwencję zachowań. Stereotypy, z którymi 

zmagają się kobiety to bycie matką, wizja 

utrzymanki, gorszej pracownicy czy 

gospodyni. W ostatnim również czasie 

głośno zrobiło się o dyskryminacji w sferze 

pracowniczej i zawodowej. 27-letnia Klaudia 

z Warszawy doświadczyła dyskryminacji na 

tle płciowym. 

- Startowałam na stanowisko głównego 

menadżera w jednej z warszawskich firm 

i przegrałam z mężczyzną w podobnym 

wieku. Kompetencje i doświadczenie 

mieliśmy praktycznie takie same. Zadano 

mi pytanie, czy planuje w najbliższym 

czasie założenie rodziny i jaki jest mój stan 

cywilny. Mam męża, więc nie trudno było mi 

wywnioskować, że zasugerowali mi, że zaraz 

zostanę matką, a to wiązałoby się z pewnymi 

dla nich utrudnieniami. Nie mam wątpliwości, 

że przez to ominęła mnie szansa na tę pracę – 

stwierdziła. 

Ładna buźka to nie wszystko

Etosem życiowym kobiet nie jest tylko 

oddawanie się obowiązkom domowym 

czy doczekiwanie potomstwa. Niestety to 

kobiecie w dalszym ciągu przypisuje się 

obowiązki domowe i opiekuńcze. Narzuca się 

im również wzór posiadania odpowiedniego 

wyglądu, dbania o siebie i pogoni za pięknem.

Która z nas nie spotkała się ze stereotypem 

„ ładna = głupia”?. 20-letnia Weronika, 

pracująca w branży modelingowej, zdaje 

sobie sprawę ze swojej urody. Zdarzały się 

w jej życiu sytuacje, gdzie nowo poznany 

mężczyzna patrzył na nią z góry i traktował jak 

głupszą tylko dlatego, że posiada zniewalającą 

urodę. - W swoim życiu praktycznie na 

każdym kroku muszę udowadniać, że oprócz 

ładnej buzi mam też coś sensownego do 

powiedzenia. Bardzo często widzę, jak ludzie 

patrzą na mnie, myśląc „niemożliwe, żeby 

była inteligentna”. To bardzo krzywdzące, nikt 

nie powinien oceniać nikogo przez pryzmat 

urody. Chciałabym, aby takie stereotypy 

zaczęły się zacierać - przyznała. 

Inną formą dyskryminacji kobiet w naszej 

kulturze są reklamy telewizyjne, które 

pokazują stereotypowość ról, jakie przypisuje 

się kobietom. Reklama niejako powiela 

ogólnie przyjęte normy. Co ciekawe, nie 

odzwierciedla do końca rzeczywistości. 

Stosowanie w reklamie potocznych 

powiedzeń jak np. „kobieca intuicja” sprzyja 

utrwalaniu pewnych postaw. To samo tyczy 

się stwierdzenia „męska decyzja”.

Wracając  do dyskryminacji  na tle zawodowym, 

największe różnice w zatrudnieniu można 

dostrzec głównie w krajach Europy 

Południowej, czyli we Włoszech, Hiszpanii 

i Portugalii. Wynika to m.in z tego, że 

rola kobiety w tych krajach sprowadza 

się szczególnie do funkcji prokreacyjnej, 

wychowywania dzieci i sprawowania pieczy 

nad ogniskiem domowym. Polska - mimo 

naturalnego, jak we wszystkich krajach, 

rozwoju i postępu dalej może pochwalić się 

dość wysokim czynnikiem dyskryminacji. 

W dalszym ciągu wiele osób nie rozumie na 

czym ona polega. 

W potrzasku stereotypów

Kto z nas nie spotkał się ze stwierdzeniem 

„przesadzasz”, „przecież możecie pracować, 

nikt wam nie każe siedzieć w domu”. To 

prawda. Nikt nie przykłada pistoletu kobietom 

do głowy i nie zabrania wychodzić z domu. 

Jednak utrwalanie pewnych zachowań, 

pozwalanie na komentarze czy stereotypowe 

podejście do pewnych kwestii, brak 

uświadamiania, że życie zgodne z ogólnie 

przyjętą setki lat temu doktryną, pogłębia 

proces dyskryminacji i nie pozwala na zmianę 

postaw, na zmianę sposobu myślenia. 

Dyskryminacja nie polega na zamknięciu 

kobiet w domach i przypięciu ich kajdankami 

do łóżka. Dyskryminacja to na pozór drobne 

komentarze, podświadome uprzedzenie, 

kierowanie się decyzjami ze względu na płeć, 

status  cywilny    i   stereotypy. To  małe detale, 

które w rezultacie prowadzą do konsekwencji, 

które odczuwa każda z nas.

http://m.in
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Kultura gwałtu: 
fakty i mity 

    Autor: 

Seksistowskie    żarty, strzelanie  dziewczynkom 

ramiączkami od staników w szkole, niechciany 

dotyk czy pocałunek, gwizdanie za kobietami 

na ulicy. To wszystko ma związek z kulturą 

gwałtu. Czym ona jednak konkretnie jest?

Jedna z definicji mówi, że jest to działalność 

społeczna dopuszczająca, normalizująca 

i legitymizująca przemoc seksualną, w tym 

gwałty. Trzeba więc zdać sobie sprawę z tego, 

że w takiej kulturze obecnie żyjemy, że 

czynności wymienione na początku są niestety 

codziennością. Aby to zmienić, dobrze jest 

zacząć od obalenia pewnych mitów, które są 

wielokrotnie powtarzane w społeczeństwie. 

MIT: „Daj spokój, przecież to nie żaden 

gwałt, ani molestowanie. Tacy są mężczyźni” 

FAKT: Każde zachowanie, które sprawia, 

że kobieta czuje się niekomfortowo w danej 

sytuacji przez niechciany dotyk czy żart 

z podłożem jednoznacznie seksualnym, może 

być przejawem kultury gwałtu.

Oczywiście niektórym nie będzie to 

przeszkadzało, ale  każdy   ma   prawo 

powiedzieć 

„Ej, nie chcę, żebyś łapał mnie za kolano”.  

Już dzieciom na wczesnym etapie edukacji 

należy tłumaczyć, że mogą stawiać pewne 

granice, które sprawią, że będą czuć się 

dobrze. Nie powinno się tłumaczyć, że 

strzelanie ramiączkami od staników czy 

inne „końskie zaloty” są tylko niewinnym 

sposobem na zwrócenie na siebie uwagi. Jest 

wiele innych sposobów na osiągnięcie tego 

celu, które nie będą dla dziewczynki przykrym 

doświadczeniem. Zmienienie nawyków 

i zachowań dorosłych osób nie zawsze jest 

łatwe, ale gdy już od małego będzie się 

tłumaczyć, że takie lub inne zachowanie jest 

złe - oswoją się z tym. Edukacja jest zatem 

jednym z lepszych sposobów na zmianę 

zachowań społeczeństwa. 

MIT: „Przecież mężczyzny nie da się 

zgwałcić”

FAKT: Da się. Mężczyzna, tak jak i kobieta, 

ma prawo nie chcieć uprawiać seksu. 

Twierdzenie, że „prawdziwy  facet nie 

powinien odmawiać, gdy laska pcha mu się 

do łóżka” może być bardzo krzywdzące. 

Sprawia to, że mężczyźni rzadziej zgłaszają, 

że są molestowani czy doświadczają 

przemocy seksualnej, a to z kolei sprawia, 

że ciężko jest ocenić prawdziwą skalę tego 

problemu. 

Jakie zachowanie może być zaliczane do 

przemocy seksualnej wobec mężczyzn? 

Każde, które sprawia, że czuje się on 

niekomfortowo. Jeśli szefowa często zaprasza 

do swojego gabinetu pracownika i tam, niby 

przypadkiem, go dotyka, mówi w sposób 

dwuznaczny lub jednoznacznie seksualny 

lub wprost stara się wymusić jakąś czynność 

seksualną to jest to molestowanie i takie 

zachowanie powinno zostać zgłoszone.

MIT: „Sama się prosiła, po co się tak 

wyzywająco ubrała?”

FAKT: Statystyki pokazują, że większość 

gwałtów czy przypadków molestowania 

spotyka ofiarę ze strony osoby znanej. To 

oznacza, że nie jest ważne, jak ktoś się 

ubierze akurat w ten dzień, gdy doświadczy 

przemocy seksualnej, ponieważ sprawca 

prawdopodobnie widział ją już w wielu 

innych strojach. 

W przypadku, gdy napastnikiem jest osoba 

obca również można zauważyć, że ofiary 

często nie są ubrane w krótkie spódniczki, 

obcisłe bluzki z dużym dekoltem i szpilki. 

W 2013 r. na Uniwersytecie w Arkansas 

powstała wystawa „What were you wearing?” 

pokazująca, w co były ubrane kobiety, 

które padły ofiarą gwałtu. Na jednym ze 

zdjęć  widzimy spodnie dresowe, luźną 

koszulkę i czapkę z daszkiem, na innym 

jeansy i luźną, jeansową koszulę. Tylko na 

jednym z dwudziestu pięciu zdjęć jest strój 

kąpielowy. To pokazuje, że kobieta nie musi 

być ubrana wyzywająco, aby stać się ofiarą. 

MIT: „Przecież z nim flirtowałaś, to teraz się 

nie dziw, że pozwolił sobie na więcej”

FAKT: Kobieta w każdej chwili może 

powiedzieć NIE. Flirtowanie z kimś lub 

nawet całowanie nie jest automatycznym 

zaproszeniem do seksu. Każda czynność 

seksualna powinna być poprzedzona 

świadomą zgodą drugiej osoby. Co 

jednak, jeśli dawała wyraźne sygnały 

zainteresowania? Nie ma to znaczenia, jeśli 

nie powiedziała jednoznacznie, że chce, aby 

doszło do czynności seksualnej. 

Takie twierdzenie mogłoby doprowadzić 

do sytuacji, że niewinny uśmiech do kogoś 

na ulicy może być interpretowany jako 

flirt, a zatem zaproszenie do współżycia. 
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Sugerowanie więc, że flirt jest równoznaczny 

ze zgodą na seks to założenie błędne.

MIT: „Skoro się nie broniła i nie krzyczała, 

to gwałtu nie było”

FAKT: Reakcją na gwałt nie zawsze jest 

krzyk, gryzienie, kopanie lub inny rodzaj 

obrony. Z badań przeprowadzonych 

w Szwecji w 2017 r. wynika, że 70% ofiar 

przemocy seksualnej zareagowało na nią 

mimowolnym paraliżem. Oznacza to, że nie 

były one w stanie w żaden sposób się bronić.

Mówienie, że jedyną prawidłową reakcją 

na gwałt czy molestowanie jest aktywna 

walka ze sprawcą jest błędem. Nie należy 

oczekiwać, że każdy w takiej sytuacji 

zachowa chłodną głowę i będzie się bronić. 

Każdy jest inny i nie ma jednej modelowej 

reakcji na tak traumatyczne przeżycie. 

Wszyscy chcą wierzyć, że gdyby ich to 

spotkało, będą robić wszystko, aby jakoś się 

uwolnić i uciec, ale nie można mieć takiej 

pewności. Wyznacznikiem tego, czy gwałt 

był czy nie, nie jest to, czy ktoś krzyczał 

i się bronił. Jeśli doszło do jakiegokolwiek 

przejawu przemocy seksualnej, mamy prawo 

to zgłosić i nikt nie może mieć pretensji, że 

reacja na to wydarzenie była taka a nie inna.  

MIT: „Jeśli nigdzie tego wcześniej nie 

zgłosiła, to teraz pewnie kłamie”

FAKT: Jest to bardzo krzywdzący mit, który 

był dobrze widoczny w czasie akcji #metoo, 

kiedy to kobiety masowo przyznawały się do 

tego, że doświadczyły przemocy seksualnej. 

Z badań wynika, że większość przypadków 

nadużyć nie jest nigdzie zgłaszana. Czym 

jest to spowodowane?  Strachem o to, co inni 

powiedzą, poczuciem własnej winy za to, co 

zaszło czy brakiem wiary w to, że ktoś może 

im uwierzyć. W głośnej sprawie Harveya 

Weinstaina ofiary bardzo długo ukrywały 

to, czego doświadczyły z jego strony , czyli 

molestowania, a nawet gwałtów. Wiedziały, 

że jego pozycja jest na tyle ugruntowana, że 

nikt nie uwierzy w ich oskarżenia. Dopiero 

bodziec w postaci artykułu, który ukazał 

się w New York Times, spowodował, że 

zdecydowały się opowiedzieć swoją historię. 

Czy zatem to, że zgłosiły sprawę dopiero po 

kilku lub kilkunastu latach jest oznaką tego, 

że kłamały? Nie, pokazuje to, jak bardzo bały 

się zrobić to wcześniej. 

MIT: „Przecież prostytutki nie da się 

zgwałcić”

FAKT: Oczywiście, że się da. Osoba 

pracująca seksualnie jest wolną osobą, która 

może powiedzieć NIE. To, że wykonuje 

taką, a nie inną profesję nie sprawia, że jest 

maszynką do seksu, z której można korzystać 

zawsze. Taka osoba również może nie wyrazić 

zgody na stosunek lub zgodzić się, ale pod 

pewnymi warunkami np. wcześniejszym 

uiszczeniu odpowiedniej opłaty. 

Te, i wiele innych mitów, które krążą 

w społeczeństwie pokazują, jak ograniczona 

jest wiedza w tej dziedzinie. Wiele osób 

stara się uświadamiać innych i edukować 

w kwestiach związanych z kulturą gwałtu, 

jednak to nie wystarcza. Warto pamiętać, że 

każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda 

rzeczywistość. Unikajmy żartów z gwałtu lub 

molestowania, nie oskarżajmy ludzi tak łatwo 

bez poznania szerszej perspektywy, uczmy 

dzieci, jakie zachowanie jest dobre, a jakie 

złe. Zmiany nigdy nie są łatwe, ale jeśli mogą 

przynieść jakieś pozytywne rezultaty - warto 

się wysilić. 

„Kobieta w każdej chwili może powiedzieć 

NIE. Flirtowanie z kimś lub nawet 

całowanie nie jest automatycznym 

zaproszeniem do seksu”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 

kultury gwałtu i tego, jak z nią walczyć, 

zajrzyj na te konta na Instagramie: 

@kasia_coztymseksem

@martynakaczmarek
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Paski grozy TVP. 
Przerażają, bawią 

i… przejdą do 
historii

    Autor: 

Kilka słów, kilkanaście znaków, a efekt? 

„Człowiek-awaria” czy „siewcy śmierci” 

stanowią jedynie część tego, na jakie 

wyżyny kreatywności wzbijają się twórcy 

tzw. pasków grozy w TVP. Ale przyznać 

trzeba: łatwo je zapamiętać i to na długo.

Dwa najważniejsze wydarzenia polityczne 

w 2020 r. Wybory prezydenckie z całą 

poprzedzającą je kampanią oraz strajki kobiet 

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Oba 

te wydarzenia upłynęły nam, podobnie jak 

cały zeszły rok, pod znakiem pandemii. I tu 

rysuje się pierwsza różnica w prezentacji obu 

tych wydarzeń. O ile wybory prezydenckie 

musiały się odbyć mimo pandemii, a w ramach 

kampanii prezydenckich musiały się odbywać 

spotkania z Polakami, o tyle strajki kobiet 

były złem samym w sobie. Nie dość, że nie 

w obronie życia (czyt. tego nienarodzonego, 

bo tylko to się liczy), to jeszcze z narażeniem 

życia, bo pandemia.

Nie jesteś z nami – jesteś przeciwko nam

Zarówno wyborom, jak i strajkom od samego 

początku towarzyszyła twórcza działalność 

autorów pasków w TVP. Schemat jest zawsze 

ten sam - musi się w nich pojawić podział: 

na „my” - ci dobrzy i „oni” - ci źli. My, czyli 

prawdziwi Polacy, zwykli, szarzy, biedni, 

którym trzeba pomóc oraz oni - zazwyczaj 

jakieś obce, lewackie twory, narażające życie 

przeciętnego Polaka, niszczący Polskę, czy 

prowadzący nas ku zagładzie. To wszystko 

wydaje się mocno wyolbrzymione, ale 

przekaz, jaki płynie z treści umieszczanych 

na paskach TVP również jest wyolbrzymiony. 

Próbuje się widzów przekonać o istnieniu 

ogromnego podziału. I to w jakim stylu?

Protesty mimo pandemii

Autorzy słynnych pasków nie przebierają 

bowiem w środkach. Zacznijmy od analizy 

tych dotyczących strajków kobiet, czyli 

„lewackiego ekstremizmu, który niszczy 

Polskę”. Zarzut, że w ogóle mamy tu do 

czynienia z ekstremizmem, tylko dlatego, że 

broni się prawa, które jeszcze do jakiegoś 

czasu było zagwarantowane w Konstytucji, 

jest głupotą. Według TVP miał miejsce „atak 

na polskie wartości”.  Warto tu podkreślić że 

wszystko, co dotyczy aborcji w Polsce jest 

wynikiem tzw. kompromisu aborcyjnego. 

Zatem rozwiązania, które nie jest ani dobre, 

ani złe, nie zadowala ani jednej ani drugiej 

strony w pełni, ale najbardziej jak się da,  jest 

neutralne. Argumentowanie, że atakuje się 

czyjąś wartość, mówiąc że jest ona ogólna, bo 

polska, nie zauważając przy tym, że dla tego 

niby atakującego coś innego jest wartością. 

Natomiast odwołań do pandemii, było jeszcze 

więcej. „Organizatorzy protestów, narażający 

zdrowie i życie Polaków”. Przecież nikt 

nikogo nie zmuszał do wyjścia na ulicę. Jeśli 

ktoś się obawiał, po prostu tam nie szedł. TVP 

nie mogło jednak winą obarczyć Polaków - 

rodaków, czyli tych szarych, przeciętnych, bo 

to wbrew narracji, którą konsekwentnie stara 

się prowadzić. Natomiast „opozycja opóźnia 

walkę z koronawirusem” popierając strajki. 

Pojawiają się jeszcze mocniejsze określenia, 

np. „<siewcy śmierci> wśród demonstrantów” 

czy „<demonstracje to bomba biologiczna>”. 

Niby określenia wzięte w cudzysłów, ale 

tak naprawdę samo przekazywanie takich 

zakłamanych, szczujących treści jest po prostu 

złe, nierzetelne, nieobiektywne i naruszające 

podstawowe wartości. Pojawiające się 

pseudonaukowe treści również nie były 

rzadkością. Pasek „<chmura wirusowa 

unosi się nad demonstrantami” okraszony 

został materiałem ze strajku w okolicy 

ronda de Gaulle’a w Warszawie, gdzie ktoś 

najprawdopodobniej wystrzelił przed sekundą 

racę i siłą rzeczy nad demonstrantami w tamtym 

momencie unosiła się chmura - chmura dymu. 

TVP na pasku zarzuciło również „hipokryzję 

zwolennikom aborcji na życzenie”. Mowa 

tu o WOŚP i Jerzym Owsiaku, który poparł 

strajki kobiet. Telewizja Publiczna przez cały 

czas trwania demonstracji starała się wmówić, 

że są one proaborcyjne, atakują uniwersalne 

wartości, które wszyscy wyznają. Nie 

poruszano w ogóle kwestii, że protestujący 

opowiadają się za wyborem, którego ich 

pozbawiono.
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Kampania prezydencka w pełni

W kampanii prezydenckiej TVP miało 

używanie zwłaszcza po zmianie kandydata 

Koalicji Obywatelskiej, kiedy to Małgorzatę 

Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski. 

Czyli „człowiek-awaria”, który doprowadził 

do sytuacji, że „był chaos w Warszawie”. 

Nawiązuje się tutaj do awarii oczyszczalni 

ścieków „Czajka”, które zdarzyły się 

w stolicy kilkukrotnie. Obarczanie za to 

winą prezydenta miasta jest według TVP 

jak najbardziej na miejscu. W kontekście 

chaosu autor paska pyta przytomnie, czy 

w takim wypadku „będzie chaos w Polsce?”. 

Tak jakby w ogóle jakiś chaos był. TVP 

wielokrotnie 

zakłada, coś co nie ma miejsca. Sarkastyczne 

mówienie o Trzaskowskim także się 

pojawiało. Przypomniano widzom jego 

wyjazd z 2014 r., kiedy to jako minister 

cyfryzacji udał się do Brazylii. TVP na pasku 

określiło podróż jako „brazylijską sambę 

Trzaskowskiego”. Określenie samo w sobie 

jest prześmiewcze, ale miało by swoje 

uzasadnienie, gdyby TVP tę samą metodę, 

w tracie toczącej się kampanii prezydenckiej, 

konsekwentnie stosowało wobec innych 

kandydatów. Podobnie, jak w przypadku 

strajków kobiet, w kampanii prezydenckiej 

również pojawia się odniesienie do 

przeciętnego Polaka. Tym razem jednak 

nikt nie chce narażać jego życia a jedynie 

pieniądze. Na pasku TVP pyta bowiem, czy 

„Trzaskowski pozwoli ograbić Polaków?”. 

Odnosi się to do kwestii reparacji wojennych. 

W materiale Andrzej Duda przedstawiony 

jest jako obrońca Polski - ofiary II wojny 

światowej. Natomiast Rafał Trzaskowski jest 

tym, który „nie myśli polskimi interesami”. 

TVP twierdziło również, że „Trzaskowski 

wspiera LGBT i antyklerykalizm”. Brzmi to 

niemal jak zarzut. Przy czym wspieranie ruchu 

LGBT nie jest niczym złym. Podobnie jak 

antyklerykalizm, który w mojej ocenie, jako 

postawa życiowa, również nie jest niczym 

negatywnym. To tak, jakby mówić, że ateizm, 

z którym bardzo często antyklerykalizm jest 

mylony, jest czymś złym. 

Punkt widzenia zależy od punktu 
siedzenia

Czy istnieje jakaś granica, której autorzy 

treści umieszczanych na paskach nie 

przekroczą? Wydawać by się mogło, że 

przecież tyle się mówi o wolności słowa, 

o sile przekazu mediów, o wartościach, 

których muszą strzec. A potem włączamy 

TVP i zalewa nas fala hejtu. Hejtu, o którym 

sama Telewizja Publiczna tak dużo mówi. 

Zazwyczaj przedstawiając siebie jako 

ofiarę. Bo przecież oni mówią tylko prawdę, 

pokazują jak jest. Co by było gdybyśmy 

stosowali ich zasadę w naszym życiu? Mogę 

powiedzieć wszystko, nic mnie nie ogranicza, 

ani uczucia innych, ani ich dobre imię, bo 

przecież mówię prawdę. Czy po prostu tak 

jak TVP kreuję rzeczywistość, przedstawiam 

okrojony obraz świata tak, aby to, co mówię 

wydawało się prawdą?
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Chciałabym się 
schować przed 

wszystkimi, przed 
całym światem...

        Autor:

Budzę się. Wstaję. Wychodzę z psem. 

Wracam. Kładę się. Mogę tak każdego dnia, 

miesiącami. Zamknięta w domu, w pustych 

czterech ścianach. Kto ma ochotę na 

cokolwiek?

Marzec 2020. Wiedziałam, że ten miesiąc 

nie przyniesie nic dobrego. Miałam rację, 

to wtedy rząd zdecydował, żeby zamknąć 

nas w domu. Miało być na dwa tygodnie, 

a później nikt nie wiedział już, jak długo to 

potrwa. Ja wiedziałam, że to będzie straszny 

czas, nie wiedziałam tylko, że nastrój temu 

towarzyszący będzie trwał ponad rok… Mam 

na imię Karolina. Mam depresję.

Z moją chorobą chyba nauczyłam się już po 

prostu żyć. Nie ogłaszam tego nikomu na 

pierwszym spotkaniu. Zanim nawiążę nić 

sympatii z kimkolwiek musi upłynąć trochę 

czasu. Nie jestem duszą towarzystwa. Ale 

potrzebuję ludzi wokół. 

Dlatego właśnie lubiłam moją pracę. Byłam 

doceniana i szanowana. Wiedziałam, co mam 

robić i nikt nie musiał robić tego za mnie. 

Pracowałam w recepcji. Telefony, rozmowy - 

po prostu kontakt z ludźmi. Czasem całkiem 

spory. A tego zawsze potrzebowałam. Często 

denerwowałam się w pracy, przejmowałam. 

Zawsze chciałam jak najlepiej wywiązywać 

się z moich obowiązków. Zależało mi. Nikt na 

moją pracę nie mógł narzekać. Na charakter, 

zachowanie, reakcje - okej, ale nigdy na 

zaniedbanie obowiązków. 

Przy pierwszym lockdownie nikt tak naprawdę 

do końca nie wiedział, z czym mamy do 

czynienia. Nasze głowy pełne były niepokoju, 

wątpliwości. Z dnia na dzień znaleźliśmy się 

w nowej rzeczywistości. Wtedy tłumaczyłam 

sobie, że to na chwilę, że zaraz wszystko 

wróci do normalności. I wróciło. Po 

trzech miesiącach. Dla mnie był to dziwny 

czas. Straciłam poczucie bezpieczeństwa, 

stabilizacji. Wtedy, przynajmniej nie 

musiałam jeszcze przejmować się pieniędzmi. 

Praca na umowę zlecenie bywa zdradliwa - 

zostając bez pracy, zostajesz bez pieniędzy. 

Tarcza antykryzysowa pozwalała mi nie 

martwić się o pieniądze na mieszkanie, na 

jedzenie. Mogłam skupić się na pracy nad 

swoim samopoczuciem. Tak kolorowo nie jest 

jednak w czasie drugiego lockdownu, czyli od 

listopada. 

Wtedy znowu mi wszystko odebrano. 

Lockdown na długo zostanie uznany, 

zapewne nie tylko przeze mnie, za najbardziej 

znienawidzony czas. Zabrał mi wszystko, co 

przez lata tak usilnie starałam się zbudować. 

Pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa. 

Od tego wszystko się zaczęło. I aż ciężko 

teraz uwierzyć, że na początku nawet się 

ucieszyłam, że nigdzie nie będę musiała 

wychodzić. Jednak szybko pożałowałam 

własnych myśli. 

W trakcie lockdownu, który został 

wprowadzony w listopadzie, już nie ma 

tarczy, nie ma wsparcia. Z dnia na dzień 

zostałam bez środków do życia. Na początku 

jeszcze miałam nadzieję, że coś wprowadzą, 

że otrzymam jakieś ‘postojowe’, czy 

znajdę jakąś pracę. Jednak życie szybko 

zweryfikowało oczekiwania. Nic. Tyle osób 

straciło pracę, wszyscy jej szukali. Niektórzy 

znajdowali. Ja nie. Rozesłałam ponad sto CV. 

Cisza. Nie jestem wybredna. Rekrutowałam 

na wszystkie stanowiska, jakie były w moim 

zasięgu. A jednak i tak się nie udało. Przez jakiś 

czas pomagałam cioci w firmie księgowej. 

Jednak ona, jak zwykle, chciała tylko mnie 

wykorzystać. Kazała pracować 10 godzin 

dziennie, 7 dni w tygodniu za minimalne 

pieniądze. Wiedziała, że nie będę w stanie 

kłócić się o swoje prawa. Odpowiedzialność, 

stres, brak porozumienia sprawiły, że 

problemy ze zdrowiem przybrały na sile. 

W końcu się złamałam, opowiedziałam moim 

koleżankom o sytuacji. To one namówiły mnie 

do zrezygnowania z pracy. Byłam strzępkiem 

nerwów. Posłuchałam. Dokończyłam swoje 

zlecenia i zrezygnowałam z pracy. Jednak 

spokój nie trwał długo, bo zaczęły się telefony, 

żebym wróciła, że będzie inaczej. Tym razem 

nie dałam się nabrać. Gdyby nie dziewczyny, 
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raczej bym się na to nie zdobyła. Pomogły mi 

podjąć decyzję. 

Zaburzenia depresyjne i zaburzenia lęku 

uogólnionego zdiagnozowano u mnie 6 lat 

temu. Ale trwało to o wiele dłużej. Cały czas 

się leczę. Miewam ataki paniki i kilkukrotnie 

byłam bliska zapaści. Czuję się inna. Mam 

wrażenie, że wszyscy mają mnie za ‘inną’, 

że wiedzą, że jestem chora. Wiele osób mnie 

nie rozumie, nie wiedzą, co czuję. Łatwo 

się denerwuję, zawsze chcę, żeby wszystko 

było idealnie. A nie zawsze się to udaje. 

Wtedy najłatwiej obwinić siebie. Poczucie 

winy przygnębia, powoduje zły nastrój, a to 

prowadzi do jeszcze większego doła.

Od dziecka nie było u mnie kolorowo. Ojciec 

- alkoholik, ukrywający się homoseksualista, 

matka - alkoholiczka, niestabilna 

emocjonalnie, kiedyś groziła mi nawet 

nożem, babcia - alkoholiczka, obwiniająca 

mnie o wszystko. Chłopak - duże dziecko, 

nierozumiejący mojej choroby. Dzieciństwo 

spędziłam z siostrą i mamą, mieszkając 

w najróżniejszych miejscach. Zaszłam w ciążę 

i poroniłam w wieku 14 lat. Nic z własnej 

woli. Nigdy nie byłam grzeczna, walczyłam 

ze światem, z ludźmi. Chciałam być najlepsza, 

najważniejsza. Prawdopodobnie nikt z taką 

przeszłością nie mógł skończyć ‘normalnie’. 

Siostra poradziła sobie na swój sposób. 

Dostosowała się do świata, w jakim przyszło 

jej żyć. Doszła do wniosku, że rodzina, w jakiej 

się urodziła jest jej koniecznością - alkohol, 

narkotyki, imprezy. Jeszcze się nie stoczyła 

na samo dno, ale nie walczy, żeby mieć lepsze 

życie niż to, w jakim było nam dane dorastać. 

Wegetuje. Ja tak nie potrafiłam. Chciałam dla 

siebie lepszej przyszłości. Zachorowałam.

Kiedy zrozumiałam, że jest ze mną źle, że 

potrzebuję wsparcia. Poszłam na terapię. 

Badanie, diagnoza, leczenie. Miało być 

dobrze. Stabilnie. Tak, to najlepsze słowo - 

stabilnie. Było. Przez kilka lat. I przyszedł 

COVID i zepsuł wszystko. Zepsuł lata mojej 

pracy nad sobą. Z dnia na dzień straciłam chęć 

wyjścia z domu, bo przecież nie można. Chęć 

i możliwość. Zamknięto miejsca, gdzie można 

było spotkać się z ludźmi, zamknięto miejsce, 

gdzie pracowałam. A właśnie to miejsce 

często powodowało, że miałam w ogóle chęć 

wyjść z domu. Czasami nie jestem w stanie 

nic zrobić. Nie jestem w stanie wstać z łóżka. 

Czuję się, jakbym była chora w sposób 

fizyczny. Najgorsze są momenty, kiedy 

psychika łączy się z fizycznością. Wtedy nie 

jestem w stanie zmusić się do niczego. 

Chodząc do pracy, miałam przynajmniej 

powód, żeby wstać z łóżka czy wyjść z domu. 

Teraz każdy dzień jest taki sam. Żyję tylko we 

wtorki i czwartki. Wtedy mam terapię. Wtedy 

ktoś mnie wysłucha, nie oceni, pomoże. 

Powodem, żeby dzisiaj wstać z łóżka jest 

tylko Toti - mój ukochany pies. Wiem, że dla 

niego muszę się postarać, wyjść na spacer, on 

nadaje jakikolwiek rytm każdemu dniu. Stał 

się moją jedyną motywacją, by jakkolwiek 

funkcjonować.

Gdyby nie tata, z którym teraz mieszkam, 

nie wiem, co by ze mną było. Płaci za 

nasze mieszkanie i jedzenie. Moje drobne 

oszczędności, które uzbierałam przeznaczam 

tylko na karmę dla psa. Moja matka nie jest 

w stanie mi pomóc. Chciałaby tylko, żebym 

chodziła z nią na imprezy i z nią piła. Mam 

koleżanki. Często proponują spotkanie, ale nie 

rozumieją, że ja nie mam ochoty wychodzić 

z łóżka, nie mam siły. Myślą, że przesadzam, 

że wymawiam się chorobą, że ich unikam. Nie 

wiedzą, jak to jest. Lubię je i lubię spędzać 

z nimi czas, ale nie wiedzą co czuję. Nie wiedzą, 

jak to jest żyć z chorobą i nie móc zmusić 

się czasem do żadnego ruchu. W tym roku 

udało mi się tylko zrobić porządek w moim 

życiu uczuciowym - rozstałam się w końcu 

z chłopakiem, który mnie niszczył, twierdził, 

że się użalam nad sobą, nie rozumiał, kilka 

razy nawet uderzył mnie. Ale nie potrafiłam 

zrobić tego wcześniej. Bałam się zostać sama. 

Teraz się tego uczę.

Podobno od pojawienia się koronawirusa 

na depresję w Stanach Zjednoczonych 

zachorowało trzy razy więcej osób niż było 

ich przed wybuchem pandemii. Zamknięcie 

w domu, brak kontaktów międzyludzkich, 

jakiejkolwiek interakcji. Mam wrażenie, że 

wcześniej ludzie się izolowali, bo chcieli, 

teraz zostali do tego zmuszeni i zobaczyli, że 

kontakt z innymi jest im bardzo potrzebny. 

Dlatego oprócz terapii, którą miałam do tej 

pory, zaczęłam chodzić jeszcze na terapię 

grupową. Niby tylko 6 osób, a jednak rozmowa 

z kimś jeszcze jest pomocna. W mojej 

poradni zwiększono ilość grup zajęciowych 

i uruchomiono telefon zaufania czynny całą 

dobę. I jest całkiem popularny.

Bezsilność to było chyba najczęściej 

towarzyszące mi uczucie w ostatnim 

czasie. I to z kilku powodów. Po pierwsze, 

byłam bezsilna w walce z samą sobą. Po 

drugie, w walce z sytuacją - nie mogę nic 

poradzić na to, że jest pandemia. Po trzecie, 

z systemem - jestem bezsilna wobec braku 

miejsc pracy. Najwidoczniej nie byłam 

w tym poczuciu osamotniona. Bezsilność, jako 

najczęściej towarzyszące uczucie w marcu, 

w badaniu IBRIS, zadeklarowało ponad 70% 

respondentów. Pewnie z podobnych powodów 

co ja. Ponad 60% wymieniało też znużenie, 

strach i obawę. W odczuwaniu jesteśmy bardzo 

podobni, dotykały mnie wszystkie te emocje, 

podczas gdy mierzę się dodatkowo z chorobą, 

na którą nie ma magicznych pastylek. 

Wiem, że nawet kiedy pandemia się skończy 

nic nie wróci już do takiej normalności, jaka 
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była. Będzie teraz nowa normalność. Inna, 

nieznana, której jeszcze nie potrafimy sobie 

wyobrazić, ale to ta nadzieja na tą normalność 

pozwala trwać i chcieć przetrwać. Choć 

bywają gorsze momenty, czasem są to dłuższe 

chwile, ale z doświadczenia wiem, że takie 

były, są i będą. Tylko, że te są zdecydowanie 

najgorsze i to chyba nie tylko dla mnie. Moja 

choroba nie skończy się wraz z końcem 

lockdownu ani nawet z końcem pandemii, 

ale sytuacja przynajmniej nie będzie mnie 

już zmuszać do pozostawania z nią samej 

sobie.  A być może ktoś właśnie wtedy 

poczuje się lepiej, wyleczy się, zobaczy nowe 

rozwiązania sytuacji w jakiej się znalazł, 

która doprowadziła go do choroby. Bo nie 

życzę nikomu, aby znalazł się kiedyś na moim 

miejscu, czy żeby kiedykolwiek ktoś musiał 

przeżyć to, co ja w swoim życiu.

Marzę o tej normalności. Najlepiej takiej, 

jaka była wcześniej, ale jeśli na taką nie ma 

szans, to chociaż o takiej trochę do tamtej 

podobnej. W której można będzie usiąść 

w knajpie, nie trzeba będzie nosić maseczek, 

a na każdym kroku nie będą nas atakować 

komunikaty o zachowaniu dystansu. Marzę 

o życiu, w którym nie będę chora albo takim, 

w którym chociaż lepiej będę sobie z nią 

radzić. Chciałabym skończyć szkołę, zdobyć 

wykształcenie, fajną pracę, która da mi 

poczucie bezpieczeństwa na dłużej. Nie mam 

wielkich wymagań, chciałabym normalnego, 

spokojnego życia. Tylko tyle i aż tyle.

Jeśli znasz kogoś kto może potrzebować pomocy 

lub sam jej potrzebujesz, skontaktuj się z nimi:

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji : 

tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę – czwartek 

od 17.00 do 19.00)

Telefon zaufania  dla  osób  dorosłych w kryzysie 

emocjonalnym: tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 

14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania: tel. 22 

484 88 01

Telefon Zaufania: tel. (22) 621 35 37

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu 

psychicznego: tel. 800 70 2222

Alkohol 
w świecie skoków 

narciarskich 
towarzyszył 
legendom 

      Autor: 

Alkohol jest najprostszym sposobem na 

odreagowanie własnych niepowodzeń 

czy rozładowanie emocji. Jeden kieliszek 

przynosi ulgę, jednakże jest ona tylko 

chwilowa, a niekontrolowana chęć sięgania 

po więcej może skończyć się tragicznie. Na 

własnej skórze przekonali się o tym najlepsi 

skoczkowie, którzy za sprawą alkoholu 

zrujnowali swoje kariery, wpadli w konflikt 

z prawem, podupadli na zdrowiu, a nawet 

stracili życie. 

Skoki narciarskie to jedna z najbardziej 

niebezpiecznych dyscyplin sportowych na 

świecie. Zawodnik, siadając na belce, widzi 

przed sobą przepaść, w którą za chwilę sam 

z siebie zdecyduje się wpaść. Z tyłu głowy 

z jednej strony słyszy podpowiedzi trenera, 

zaś z drugiej okrzyki tysięcy kibiców, którzy 

wierzą w jego sukces. W tym momencie 

zaczyna na nim ciążyć ogromna presja 

postawiona przez sztab szkoleniowy, 

działaczy, marketingowców i fanów, 

z którą za chwilę przyjdzie mu się zmierzyć. 

Oczekiwania są tak ogromne, że przerastają 

niejednego zawodowca, a co dopiero może 

odczuwać młody skoczek, rozpoczynający 

swoją karierę. Po wszystkim zawodnik szuka 

ucieczki od otaczającej go rzeczywistości, zaś 

najprostszą drogą na odreagowanie okazuje 

się alkohol. Zaczyna się niewinnie, jednakże 

z czasem skoczek popada w nałóg, z którym 

nie potrafi sobie poradzić. Pojawiają się 

całonocne imprezy z dużą ilością alkoholu, 

w wyniku których sportowiec traci nad sobą 

panowanie, wdaje się w awantury i zaczyna 

opuszczać treningi, zaś gdy sytuacja 

notorycznie się powtarza – traci miejsce 

w kadrze i zostaje zostawiony sam sobie. 

Niektórzy nawet nie potrafią wytrzymać bez 

alkoholu i stawiają się pijani na konkursach 

jak sam Janne Ahonen, który po upadku na 

skoczni mamuciej odmówił pomocy lekarskiej 

w obawie przed badaniem krwi i wykryciem 

procentów w jego organizmie. Czy takim 

sytuacjom można zapobiec?

Bezpośrednio w trakcie zawodów skoczkowie 

narciarscy przechodzą dwie kontrole, 

jednakże dotyczą one wyłącznie kwestii 

sprzętowych. Pierwsza kontrola odbywa 

się tuż przed skokiem na górze skoczni, 

gdzie dokonuje się pomiaru kombinezonu 

w kroku zawodnika. Z kolei druga już po 

skoku po pierwszej serii jest wyrywkowa, ale 

bardziej dokładna. Kontroler może sprawdzić 

wszystkie mankamenty kombinezonu 

zarówno dotykiem, jak również może 
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poprosić skoczka o zdjęcie kombinezonu 

w celu zebrania dokładnych pomiarów. 

W tym czasie mierzy również długość nart 

w stosunku do wagi skoczka, a także sprawdza, 

czy rozmiar butów nie jest zawyżony. 

Natomiast po drugiej serii obowiązkową 

kontrolę przechodzi dziesięciu najlepszych 

skoczków. Inaczej jest w przypadku kontroli 

antydopingowej, której sportowiec może 

spodziewać się w każdym momencie. 

W trakcie badania zawodnik oddaje mocz 

w obecności osoby kontrolującej, niekiedy 

oddaje również krew. Następnie podpisuje 

protokół i czeka na wyniki. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości musi liczyć się  

z sankcjami. Co ważne, skoczek na bieżąco 

musi aktualizować miejsce, w którym się 

znajduje, ponieważ pod ten adres przybywają 

kontrolerzy. Jeżeli w danym momencie go tam 

nie zastaną, to zawodnik ma dwie godziny, 

aby pojawić się na miejscu. W przeciwnym 

razie otrzyma żółtą kartkę. Gdy taka sytuacja 

się powtórzy, to będzie mu grozić dwuletnia 

dyskwalifikacja. 

Skąd ten alkoholizm?

Symptomów tego zjawiska może 

być sporo. Niektórzy nie radzą sobie 

z odpowiedzialnością, jaka spoczywa 

na ich barkach, inni z popularnością 

i komentowaniem ich życia, a jeszcze kolejni  

z własnym życiem prywatnym oraz 

wybuchowym charakterem. Te problemy 

potęgują dodatkowo kolejne aspekty. 

Warto zaznaczyć, że sezon w skokach 

narciarskich trwa od listopada do marca,  

w związku z czym skoczkowie 

przez prawie pół roku przebywają 

poza domem, żyjąc na walizkach.  

W tym czasie ich kontakt 

z bliskimi jest utrudniony. Inną kwestią 

jest wynagrodzenie zawodników.  

Skoczkowie narciarscy nie dostają stałej pensji. 

Ich dorobek jest uzależniony od miejsca, które 

zajmują w każdym konkursie. W przypadku 

Pucharu Świata, czyli zawodów najwyższej 

rangi, pieniądze trafiają w ręce trzydziestu 

najwyżej sklasyfikowanych zawodników. 

Zwycięzca otrzymuje dziesięć tysięcy, 

zdobywca drugiego miejsca osiem tysięcy, 

trzeci zawodnik może liczyć na sześć tysięcy, 

z kolei skoczek, który uplasował się tuż za 

podium - pięć tysięcy franków szwajcarskich. 

Miejsca od piątego do trzydziestego dzieli 

różnica rzędu kilkuset franków. Przed każdymi 

zawodami rozgrywane są kwalifikacje, 

których zwycięzca zgarnia dodatkowe trzy 

tysiące franków szwajcarskich. W przypadku 

konkursów drużynowych, w których bierze 

udział czterech skoczków, nagrody finansowe 

trafiają do trzech najwyżej sklasyfikowanych 

ekip. Od każdej z podanych kwot w zależności 

od miejsca rozgrywania zawodów pobiera się 

odpowiedni podatek. Poza tym, najlepsi mogą 

liczyć na prywatne kontrakty reklamowe 

i umowy sponsorskie, których wysokość 

pozostaje tajemnicą. Z kolei w Pucharze 

Kontynentalnym, a więc zawodach o niższej 

randze, łączna pula nagród wynosi półtora 

tysiąca franków szwajcarskich i jest 

przeznaczona dla najlepszej szóstki całego 

konkursu. 

Fiński hat trick 

Janne Ahonen to pięciokrotny triumfator 

Turnieju Czterech Skoczni, dwukrotny 

zdobywca Kryształowej Kuli oraz złoty 

medalista mistrzostw świata. W swojej 

karierze osiągnął wiele i jak sam przyznaje, 

gdyby nie alkohol w życiu nie zaszedłby tak 

daleko. - Od kiedy odstawiłem kieliszek, nie 

idzie mi na skoczni - przyznał utytułowany 

sportowiec.

O problemach z alkoholem Ahonena zrobiło 

się głośno w 2005 r., choć rozrywkowy 

styl życia prowadził już dużo wcześniej. 

W trakcie jednego z konkursów poszybował 

na odległość 240 m, ustanawiając nowy 

rekord świata. Wszystko byłoby pięknie, 

gdyby nie koszmarny upadek. Ahonen nie 

ustał skoku, runął kręgosłupem i głową 

o zeskok. W czasie, gdy każdy myślał, że 

skoczek stracił przytomność i ma załamany 

kręgosłup, to ku zdziwieniu wszystkich 

okazał się być przytomny i zaczął odganiać 

od siebie lekarzy. Dlaczego tak się wtedy 

zachował? Zdradził to dopiero cztery lata 

później w swojej autobiografii „Królewski 

Orzeł”. - Odmówiłem odwiezienia do szpitala, 

ponieważ obawiałem się badania krwi. Nie 

chciałem, żeby wszyscy dowiedzieli ile mam 

promili we krwi – przekonywał.
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Tego dnia skoczek nie wziął również udziału 

w serii próbnej. Jak się później okazało 

Ahonen celowo nie stawił się na treningu, 

ponieważ miał takiego kaca, że nie był 

w stanie ustać na nogach. Dodatkowo wolał 

uniknąć spotkania z trenerem, gdyż wiedział, 

że wyczuje od niego alkohol. - Nie poszedłem 

na rozgrzewkę przed konkursem, gdyż bałem 

się konfrontacji z trenerem. Zionęło ode mnie 

alkoholem, nie chciałem, żeby w ten sposób 

dowiedział się, co się stało - przyznał skoczek.

W biografii Ahonen opisał również 

szczegółowo noc, która poprzedzała ten 

feralny konkurs. Początkowo wypił z kolegami 

z kadry skrzynkę piwa w pokoju hotelowym, 

jednakże zabawa rozkręciła się do tego 

stopnia, że zawodnicy odwiedzili wszystkie 

puby w Krajnskiej Gorze. Rano zdali sobie 

sprawę, że popełnili błąd. - Powiedziałem do 

kolegów, że za chwilę będziemy startować 

na największej skoczni świata. Żałowaliśmy 

tego co zrobiliśmy i zastanawialiśmy się, 

w jaki sposób powinniśmy to wyjaśnić - 

podsumował. Finalnie skoczkowie przyćmili 

całą sprawę, zaś sam Ahonen swoje 

nieumyślne zachowanie mógł przepłacić 

zdrowiem, a nawet życiem. 

Musiało minąć sporo czasu, aby Ahonen 

zrozumiał, że ma problem. Alkohol 

odstawił dopiero osiem lat później, gdy 

po jednej z hucznych imprez obudził się 

w takim stanie, iż postanowił, że to koniec.  

W wywiadach podkreślał, że w końcu podjął 

dobrą decyzję. Powrócił jeszcze do rywalizacji 

w Pucharze Świata, ale prezentował się tak 

słabo, że ostatecznie zakończył karierę. 

Innym zawodnikiem wartym uwagi jest Harri 

Olli, srebrny medalista mistrzostw świata. Jego 

talent spowodował, że fińscy działacze dość 

szybko dostrzegli w nim następcę Ahonena. 

Faktycznie Olli wziął z niego przykład, ale 

nie pod kątem sportowym a alkoholowym. 

Jednakże w jego przypadku było jeszcze 

gorzej, gdyż ze swoim problemem wcale się 

nie ukrywał, dlatego z kadry był wyrzucany 

trzykrotnie. Pierwszy raz, gdy po całonocnej 

zabawie z prostytutkami stawił się pijany 

na jednym z konkursów mistrzostw świata 

w lotach. Upust swojej złości pokazał 

na lotnisku, gdzie doszczętnie się upił, 

a po wylądowaniu w Finlandii zaczął obrażać 

działaczy Fińskiego Związku Narciarskiego. 

- Nic złego nie zrobiłem. Jeżeli mój szef 

jest niesprawny seksualnie, to niech mi nie 

zazdrości - opowiadał wzburzony.

W międzyczasie trafił do więzienia po tym, 

jak w jednym z pubów pod wpływem alkoholu 

uderzył swoją narzeczoną kuflem od piwa. 

Następnie powrócił do rywalizacji w sezonie 

letnim, jednakże podobnie jak wcześniej, 

noc przed konkursem spędził na alkoholowej 

zabawie, w związku z czym spóźnił się na 

autobus, którym fińscy zawodnicy mieli 

dotrzeć na skocznię. Ostatecznie nieświeży 

pojawił się na konkursie, który wygrał. 

Zwycięstwa powodowały, że Olli dostawał 

kolejne szanse, jednakże z alkoholem na długo 

nie potrafił się rozstać. Dwukrotnie zatrzymano 

go za jazdę pod wpływem alkoholu. Za 

pierwszym razem został ukarany grzywną, 

lecz już kolejnym trafił do więzienia. Po tych 

wydarzeniach powrócił do kadry, aczkolwiek 

swoje występy zakończył w Kussamo, gdy 

puszczony w niekorzystnych warunkach 

pokazał środkowy palec w kierunku jury. 

Ostatecznie Olli zakończył karierę, zaś winą 

za swoje niepowodzenia obarczył trenera 

Pekka Niemelae. Po kilku latach próbował 

jeszcze wrócić do rywalizacji, ale z marnym 

skutkiem. 

Popisy Ahonena i Olliego to nic w porównaniu 

z Mattim Nykanenem, uznawanym przez 

wielu za najlepszego skoczka narciarskiego na 

świecie. Trzykrotny mistrz olimpijski, złoty 

medalista mistrzostw świata, mistrz świata 

w lotach, dwukrotny triumfator Turnieju 

Czterech Skoczni oraz czterokrotny zdobywca 

Kryształowej Kuli z pewnością osiągnąłby 

jeszcze więcej, gdyby nie zakończył swojej 

kariery wieku 27 lat. Na skoczni był mistrzem, 

lecz w życiu prywatnym kompletnie sobie 

nie radził. Ukojenie od problemów życia 

codziennego dawał mu alkohol. Początkowo 

kradł alkohol i papierosy, a także nałogowo 

brał środki przeciwbólowe, które służyły 

mu jako lekarstwo na kaca. Nykanen po 

wygranym konkursie szedł do baru, gdzie 

przy alkoholu świętował całą noc. Następnie 

wracał na skocznię i ponownie wygrywał. 

Tak funkcjonował z tygodnia na tydzień, 

o czym doskonale wiedział Fiński Związek 

Narciarski. - Działał jak maszyna do zwycięstw 

i nikt nie chciał tego ruszać. Uważali, że po co 

zmieniać coś, co przynosi medale? Nie chcę 

oskarżać fińskiego związku. Po prostu bardziej 

interesowali się Mattim zawodnikiem niż 

Mattim człowiekiem - mówił Egon Theiner, 

współtwórca biografii legendarnego skoczka 

„Pozdrowienia z piekła”. 

Nykanenowi tak bardzo spodobało się 

imprezowe życie, że skoki przestały go 

zadowalać. Poza tym już nie stosował się ani 

do zaleceń lekarzy, ani rad trenerów. Fin nie 

radził sobie także z presją, jaką wywierali 

na nim dziennikarze. Nie podobało mu się, 

że jego problemy zdobią pierwsze strony 

gazet. - Każdy na ciebie patrzy i liczy, ile 

piw wypiłeś ostatniej nocy. Kiedy ja, Matti 

Nykaenen wypiję jedno piwo, jutro czytam 

o tym w każdej gazecie - opowiadał w książce. 

W końcu zdecydował się na zakończenie 

kariery, ale wtedy było z nim jeszcze gorzej. 

Jego życie było pełne kobiet. Ślub brał 

sześć razy, z czego dwukrotnie z tą samą 
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kobietą. Jednakże oba małżeństwa były 

nieudane, o czym najlepiej świadczy fakt, 

że jego żona wnosiła o rozwód aż 15 razy. 

Wszystko to było spowodowane agresywnym 

zachowaniem skoczka, który przyznał, że 

cierpi na ADHD. W czasie jednej kłótni 

pijany Nykanen zaatakował nożem swojego 

przyjaciela, za co trafił do więzienia. Po 

wyjściu z aresztu atakował również żonę, zaś 

nożem godził jednego z klientów baru, za co 

ponownie został skazany. Ich małżeństwo 

definitywnie rozpadło się  po tym, jak pod 

wpływem alkoholu próbował zamordować 

żonę paskiem od szlafroka. Po tym zdarzeniu 

zaczęły mu doskwierać problemy finansowe, 

w związku z czym sprzedawał swoje medale, 

a także podjął pracę jako kelner i striptizer. 

Rozpoczął także karierę muzyczną. Miał 

epizody trzeźwości, ale nałóg okazał się 

zbyt silny. - Nikt nie wlewał mi alkoholu do 

ust. To była moja własna ręka - tłumaczył 

Nykanen. Długotrwałe spożywanie alkoholu 

spowodowało, że pojawiły się u niego poważne 

problemy ze zdrowiem, które bagatelizował. 

Zmarł w wieku 55 lat w wyniku zapalenia 

trzustki i płuc. 

Norweski incydent

Lars Bystoel to złoty medalista igrzysk 

olimpijskich, którego z kadry wyrzucano 

kilkukrotnie z racji zamiłowania do 

alkoholu. Dwa razy przyłapano go 

za jazdę po pijanemu. Pierwszy raz  

w wydychanym powietrzu miał ponad dwa 

promile, za co trafił do więzienia. Z kolei przy 

następnej okazji zabrano mu prawo jazdy. 

Obie sprawy nagłośniły norweskie media. 

Skoczek próbował się z nich tłumaczyć. 

- Mam poważne problemy, nie znam 

granicy tolerancji, ile mogę wypić. Bardzo 

wszystkich przepraszam. Poprawię się, bo 

bardzo chcę skakać - pisał w liście do gazety 

Verdens Gang. Norweski Związek Narciarski 

dawał skoczkowi szanse, których Bystoel 

nie potrafił wykorzystać.  W trakcie jednej 

z imprez w pubie pobił uczestnika, a następnie 

stawiał się ochronie i policji, za co ukarano go 

grzywną. Awanturę wszczął również w czasie 

imprezy na jachcie, której o mały włos nie 

przepłacił życiem. Wypadł za burtę z rozbitą 

głową oraz złamaną żuchwą. Gdyby nie pomoc 

innych uczestników, to najprawdopodobniej 

by utonął. Po tych wydarzeniach wyrzucono 

go z kadry na dwa miesiące. Próbował jeszcze 

wrócić na skocznię, aczkolwiek po wykryciu 

w jego moczu pochodnych konopi w trakcie 

jednej z kontroli antydopingowych ostatecznie 

zakończył karierę. Przez długi okres nie umiał 

odnaleźć się w życiu prywatnym, a z racji 

braku pracy deportowano mu żonę i dziecko. 

Ostatecznie wziął się za siebie i odzyskał 

rodzinę. 

Rosyjski wypadek

Paweł Karelin był nadzieją rosyjskich skoków 

narciarskich. Bardzo dobrze prezentował się 

w zawodach Pucharu Świata, gdzie w wieku 

21 lat pierwszy raz stanął na podium. Jego 

kariera mogłaby potoczyć się jeszcze lepiej, 

gdyby nie słabość do alkoholu. Zawodnik 

dość dobrze ukrywał nałóg - jego trener 

twierdzi, że nigdy nie widział go pijanego. 

Poza tym Karelin zaznaczał, że w życiu 

prywatnym był bardzo szczęśliwy. Nie 

inaczej myśleli o nim sami skoczkowie. - Był 

fantastycznym zawodnikiem i dobrym kolegą. 

Zawsze uśmiechnięty i gotowy do rywalizacji 

o najwyższe miejsca - wspominał Karelina na 

swojej stronie internetowej Kamil Stoch. 

Rzeczywistość była jednak inna. Skoczek 

został dwukrotnie przyłapany na jeździe po 

alkoholu. Za pierwszym razem zabrano mu 

prawo jazdy, po tym jak odmówił badania 

alkomatem. Wówczas sprawę zatuszowano, 

aby nie robić mu problemów. Jednakże 

finał drugiej podróży okazał się tragiczny. 

Karelin jechał z dwójką przyjaciół do Ufy, 

gdy w pewnym momencie w jego aucie pękła 

opona. Samochód z ogromną prędkością 

uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę, 

zaś w momencie zderzenia nie zadziałały 

poduszki powietrzne. Młody Rosjanin zginął 

na miejscu, zaś przeprowadzona sekcja zwłok 

wykazała, że prowadził samochód, mając 

półtora promila alkoholu we krwi. 

Nieszczęśliwie 19 lat temu tą samą drogą 

podróżował wówczas dwuletni Karelin razem 

ze swoim ojcem. Tego dnia również doszło 

do śmiertelnego wypadku, w którym zginął 

ojciec zawodnika, zaś on sam wyszedł z niego 

bez większych obrażeń.  

Polskie akcenty
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W gronie skoczków narciarskich, którzy 

mieli problemy z alkoholem nie brakuje 

polskich przedstawicieli. W 1972 r. dość 

nieoczekiwanie mistrzem olimpijskim 

został młody Wojciech Fortuna, którego 

po powrocie do kraju okrzyknięto 

bohaterem i zapraszano na różne imprezy  

z alkoholem w tle. Takie życie szybko 

przypadło do gustu młodemu zawodnikowi, 

który zamienił skocznie na huczne 

bankiety. Opuszczał treningi, w czasie 

których jeździł po Polsce i przy alkoholu 

opowiadał o swoim sukcesie. Wpadł w nałóg, 

w wyniku którego skoki zeszły na dalszy plan.  

W międzyczasie popadł w poważne problemy 

z prawem, w związku z czym odsunięto go 

od kadry. Niedługo potem zakończył karierę. 

- Gdybym mógł cofnąć czas, inaczej bym 

ułożył swoje życie. Już podczas pierwszego 

toastu po powrocie z Sapporo rozje…bym 

kieliszek z wódą o podłogę - żałował po latach 

w swojej biografii „Skok do piekła”.

Innym przykładem jest postać Mateusza 

Rutkowskiego, który w wieku 17 lat 

został mistrzem świata juniorów. Eksperci 

upatrywali w nim następcę Adama Małysza, 

który również wierzył w sukces młodego 

zawodnika. - Drzemie w nim wielki potencjał 

talentu – przyznał. Jednakże Rutkowski swojej 

szansy nie wykorzystał, gdyż brakowało 

mu motywacji. Po zakończeniu sezonu 

przesadził ze świętowaniem, w wyniku czego 

zabrano mu stypendium sportowe. Mimo 

tego skoczek nadal prowadził imprezowe 

życie z alkoholem. Raz zatrzymano go na 

jeździe pod wpływem i zabrano mu prawo 

jazdy. Rok później wyrzucono go z kadry, 

ponieważ z racji swojego trybu życia miał 

również problem z utrzymaniem wagi. Młody 

zawodnik zakończył karierę w wieku 20 lat. 

Wówczas nie ukrywał żalu do Polskiego 

Związku Narciarskiego i dziennikarzy, którzy 

jak sądził, wyolbrzymiali jego problemy. 

Do profesjonalnej rywalizacji już nigdy nie 

powrócił. 

W trakcie pisania artykułu podjęto próbę 

kontaktu z zawodnikami, jednakże okazał się 

on być bardzo utrudniony. Skoczkowie mają 

podpisane prywatne umowy sponsorskie 

i marketingowe, przez co kontaktują się 

głównie z mediami, które patronują zawodom 

lub z którymi są umówieni na indywidualny, 

opłacony wywiad. 

Janne Ahonen

- Od kiedy odstawiłem kieliszek, nie 
idzie mi na skoczni.

Egon Theiner (o Mattim Nykenenie)

- Działał jak maszyna do zwycięstw i nikt 
nie chciał tego ruszać. Uważali, że po co 
zmieniać coś, co przynosi medale? Nie 
chcę oskarżać fińskiego związku. Po 
prostu bardziej interesowali się Mattim 

Jasny cel  
i   pozytywne 
nastawienie 

kluczem do sukcesu
         Autor:

Myślisz, że polskie biegi narciarskie zmieniły 

się już bezpowrotnie, bo nie występuje 

w nich Justyna Kowalczyk? Błąd! Monika 

Skinder (podopieczna Justyny Kowalczyk) 

ma dopiero 19 lat, a już zdążyła zostać 

Mistrzynią Polski Seniorek i od 4 lat 

broni tego tytułu. Od niedawna możemy 

nazywać ją Mistrzynią Świata Juniorek. 

Mimo że młoda dziewczyna osiągnęła 

sukces, nie osiadła na laurach. O sporcie 

i nie tylko, mam przyjemność rozmawiać 

z zawodniczką z Tomaszowa Lubelskiego.

Masz dopiero 19 lat, a tyle sukcesów na 
koncie! Powiedz, jak zaczęła się twoja 
przygoda ze sportem?

Wszystko zaczęło się, gdy miałam zaledwie 

siedem lat, ale profesjonalnie trenuje od pięciu 

lat. Na początku uprawiałam wrotkarstwo 

szybkie. Zaczęło się̨ niewinnie, gdyż w trakcie 

zajęć jedynie towarzyszyłam kuzynowi. 

Wszystko potoczyło się tak, że ja trenuję do 

tej pory, a kuzyn zrezygnował po kilku latach. 

Po jednym z sezonów letnich okazało się̨, że 

klub prowadzi również̇ zajęcia na nartach, 

a że ja byłam aktywnym dzieckiem, z wielką 

chęcią̨ się na nie zapisałam. 

W sezonie letnim trenowałaś też 
wrotkarstwo szybkie i odnosiłaś 
sukcesy w tej dyscyplinie sportu. 
Co zafascynowało cię w biegach 
narciarskich, że po paru latach odstawiłaś 
rolki i poświęciłaś się nartom? 

Głównym czynnikiem, który sprawił, że 

wybrałam jednak narciarstwo biegowe, było 

to, że wrotkarstwo szybkie nie jest sportem 

olimpijskim. Wrotki, zawsze przynosiły mi 

dużo radości i emocji, które towarzyszyły 

mi podczas zawodów, więc nie była to łatwa 

decyzja. Z czasem stała się̨ jednak oczywista. 

Miałaś 15 lat, gdy zostałaś Mistrzynią 
Polski Seniorek w biegach narciarskich. 
Od tamtej pory bronisz tego tytułu. Jak 
wspominasz swoje pierwsze poważne 
sukcesy? Czy z roku na rok czujesz 
coraz większą presję?

Pierwszy tytuł Mistrzyni Polski Seniorek był 
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nie tylko dla mnie ogromnym zaskoczeniem. 

W tamtym momencie byłam bardzo młoda 

i chyba nie zdawałam sobie sprawy, co udało 

mi się̨ naprawdę osiągnąć. Od tej pory z roku 

na rok udaje mi się̨ bronić́ tego tytułu, ale 

przed zawodami nie wywołuje to we mnie 

dużej presji. Staram się̨ podchodzić do tego 

ze spokojem i rozsądkiem. Każde zawody 

traktuję tak samo. Zawsze staram się wykonać́ 

jak najlepszą pracę i nie popełniać błędów. 

Miesiąc temu wywalczyłaś złoto 
w Vuokatti. Jakie było twoje pierwsze 
uczucie, kiedy zdałaś sobie sprawę, że 
jesteś Mistrzynią Świata Juniorek? 

Po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw 

Świata Juniorów towarzyszyło mi wiele 

emocji: ogromna radość́, szczęście, ale i ulga. 

Ten medal był moim głównym celem na 

ten sezon, dlatego po jego zdobyciu, zeszło 

ze mnie dużo stresu i przyszedł spokój. 

Wiedziałam, że udało mi się̨ osiągnąć́ mój cel 

i praca, którą wykonałam, procentuje.

Kiedyś kibicowałaś jej w telewizji, 
a dzisiaj jest twoją trenerką. Jaka jest 
Justyna Kowalczyk prywatnie?

Od najmłodszych lat oglądam Justynę̨ 

w telewizji, więc był to dla mnie wielki 

zaszczyt, kiedy okazało się̨, że będzie 

z nami współpracować́. Justyna jest bardzo 

wymagającą trenerką, oczekuje od nas 

profesjonalizmu w każdej kwestii i skupienia 

się̨ na najmniejszym detalu, który może 

sprawić́, że będziemy iść́ do przodu. Prywatnie, 

jest miłą osobą, można z nią̨ porozmawiać́ 

na wiele tematów i dowiedzieć́ się̨ od niej 

wiele różnych ciekawostek, ma ogromny 

bagaż̇ doświadczeń́, więc ma się̨ czym z nami 

dzielić́. Jest także troskliwa i zależy jej ma 

naszym zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa 

w grupie.

Dochodzi czasem do kłótni między tobą 
a Justyną?

Mało który sportowiec, w sportach zimowych 

osiągnął takie wyniki jak Justyna Kowalczyk. 

Myślę̨ też, że z tego względu mamy do niej duży 

szacunek oraz respekt. Jej każda wskazówka 

czy uwaga jest dla nas bardzo cenna, dlatego 

mimo swojego zdania, musimy zachować́ je 

dla siebie i podążać́ drogą mistrzyni. Z tego 

względu nie dochodzi do żadnych kłótni ani 

sprzeczek.

Jaki był najbardziej bolesny moment 
w Twojej karierze?

Najbardziej bolesnym dla mnie momentem, 

był okres, kiedy musiałam opuścić́ dom, 

ponieważ̇ zdecydowałam się̨ na naukę̨ 

w Szkole Mistrzostwa Sportowego 

w Zakopanem. Jestem bardzo przywiązana do 

rodziny, dlatego często myślałam o powrocie 

do domu. Jednak myślę̨, że bardzo mnie 

to umocniło i teraz łatwiej jest przebywać́ 

dłuższe okresy poza domem.

Wspomniałaś o Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Zakopanem.  Zakończyłaś 
już tam edukację? Mogłabyś powiedzieć 
coś więcej na ten temat?

Szkołę Mistrzostwa Sportowego ukończyłam 

dokładnie rok temu. Pozwoliła mi ona 

połączyć naukę z licznymi wyjazdami. 

Program nauczania nie odbiega tam od 

„zwykłych” liceów ogólnokształcących. 

Warto podkreślić, że nauczyciele wymagają 

od nas zaangażowania w naukę pomimo 

naszej, częstej nieobecności na zajęciach. 

Starałam się jednak utrzymać poziom nauki 

na wysokim poziomie po to, żeby dobrze zdać 

egzamin maturalny.

A teraz studiujesz, prawda?

Tak. Po ukończeniu szkoły rozpoczęłam 

studia na Akademii Wychowania Fizycznego 

w Katowicach na kierunku Zarządzanie 

Sportem i Turystyką. Niestety z powodu 

moich licznych wyjazdów, nie jestem zbyt 

aktywną studentką, ale w wolnych chwilach 

staram się nadrabiać zaległości.

Czy sport wyczynowy nie utrudnia 
zwykłej edukacji?

Zdecydowanie połączenie wyczynowego 

sportu z edukacją na wysokim poziome nie 

należy do najłatwiejszych. Sportowiec, który 

chce połączyć́ obie te czynności ma możliwość́ 

uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego, gdzie jest to możliwe. 

Oczywiście, sama obecność́ w takiej szkole 

nie pomoże, trzeba poświecić́ swój wolny 

czas na nadrabiane zaległości w szkole, lecz 

w zależności od chęci, wszystko jest możliwe.

Wróćmy do rozmowy o sporcie. 
Elementem kariery każdego sportowca 
jest porażka. Jak sobie z nią radzisz? 

Porażka jest trudnym momentem w życiu 

sportowca, ale każdy ma swój sposób, aby 

się̨ z nią̨ uporać́. Moją najlepszą recepturą 

jest obrócenie spraw w pozytywny charakter, 

poukładanie w głowie, że ten trudny moment 

jeszcze bardziej mnie wzmocni i zaprocentuje 

w przyszłości. Rodzina jest dla mnie mocną 

stroną, to ona mnie najbardziej wspiera 

w mojej karierze i jest ze mną zarówno 

w dobrych, jak i w najgorszych momentach.

Co robisz w wieczory przed samymi 
zawodami? Jakie masz sposoby na stres?

W moich przedstartowych wieczorach nie 

ma nic szczególnego. Stawiam, głównie na 

odpoczynek i regenerację oraz odłączenie 

myśli od zbliżających się zawodów. 

Kontaktuje się̨ z najbliższymi, aby umilić́ 

sobie czas i otrzymać́ od nich moc motywacji. 
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Stawiasz sobie jakieś cele?

Przed każdym sezonem zimowym, z tyłu głowy 

ustalam sobie jakiś́ cel. Jest on moim głównym  

motywatorem, na ciężkich treningach 

i podczas sezonu przygotowawczego. Myślę̨, 

że bez niego trenowanie nie miałoby takiego 

sensu oraz straciłoby na wartości.

Jakich rady udzieliłabyś początkującym 
sportowcom?

Według mnie uprawianie sportu powinno 

przede wszystkim przynosić́ wiele radości. 

Nie da się̨ osiągać́ wyników, kiedy robimy 

coś na siłę̨. Trzeba odnaleźć́ w sobie to, co 

się lubi i wtedy stawiać́ sobie cele – czyli, co 

chcemy osiągnąć́ w danym sporcie. Dlatego 

polecam młodym sportowcom, aby czerpali 

jak najwięcej pozytywnych emocji i cieszyli 

się̨ z każdego wykonanego treningu, który 

będzie ich prowadził do osiągnięcia własnego 

celu.

Czy masz jeszcze jakieś pasje poza 
sportem? 

Sport jest całym moim życiem. Nie wyobrażam 

sobie innej formy spędzania wolnego czasu. 

Poza nim skupiam się na odpoczynku, 

a najlepszy dla mnie sposób to spędzenie go 

z rodziną i przyjaciółmi. W wolnym czasie 

lubię̨ również̇ słuchać́ muzyki. Kiedy jestem 

w domu, czas umila mi gotowanie oraz wyjścia 

na dłuższe spacery. Dużo czasu staram się̨ 

poświecić́ nauce, ponieważ̇ obecnie jestem 

studentką, a większą część czasu poświęcam 

na profesjonalny sport.

Skoro sport i zawody są całym twoim 
życiem, to jak wyobrażasz je sobie po 
zakończeniu kariery?

Niewątpliwe główną uwagę skupiam na 

sporcie i moim priorytetowym celem 

jest, aby osiągać jak najlepsze wyniki. 

Jednocześnie, jestem świadoma tego, że 

muszę mieć w razie czego inną furtkę na 

życie. Sport potrafi również przy płatać figle, 

dlatego postanowiłam udać się na studia, 

aby mieć inną drogę w razie jakichkolwiek 

komplikacji. Lecz po zakończeniu kariery 

na pewno nie zrezygnuję ze sportu. Mam 

nadzieję, że będzie mi mógł towarzyszyć 

przez całe życie, bo daje mi dużo radości 

oraz energii. Chciałbym w przyszłości mieć 

pracę powiązaną ze sportem, abym mogła 

aktywnie spędzać całe dnie. Ze względu na 

to, że jestem aktualnie ograniczona czasowo, 

to z pewnością jednym z moich marzeń na 

dorosłe życie jest zwiedzanie trochę świata, 

a nie hoteli, ponieważ teraz mimo ciągłych 

wyjazdów w przeróżne miejsca, nie mam na 

tyle czasu wolnego oraz energii, żeby móc 

pozwiedzać piękne zakątki.

Zapewne jesteś skoncentrowana na swoich 

treningach i zawodach, ale z pewnością 

docierają do Ciebie informacje ze świata 

i z Polski. Niebawem  będziesz po raz 

pierwszy głosować w wyborach. Jakie masz 

zdanie  na   przykład w kwestii strajku 

kobiet?

Osobiście uważam, że prawa, które zaostrzają̨ 

podejmowanie decyzji przez kobiety, są̨ 

nie na miejscu. Żyjemy w wolnym kraju 

i każda osoba ma prawo decydować́ o swoim 

życiu, zdrowiu oraz przyszłości swoich 

nienarodzonych dzieci.  Jest to przykre, że 

kobiety muszą znosić́ tyle cierpienia, bólu i są̨ 

pozbawiane legalnej oraz bezpiecznej aborcji. 

Nie mniej jednak mam nadzieję, że zmieni się̨ 

obrót spraw i siła kobiet sprawi, że będziemy 

mogły decydować́ o swojej przyszłości. 

Czego ci życzyć?

Życzcie mi dużo zdrowia, bo to ono jest 

dla mnie najważniejsze. Bez niego nie będę̨ 

w stanie zajść́ za daleko w sporcie oraz 

szczęścia w przyszłym sezonie i tego, abym 

mogła się̨ spełniać́ w tym, co robię̨.

Dziękuję za rozmowę.



 41 40

Od Sylvii Robinson 
do Megan Thee 
Stallion, czyli 

ewolucja damskiego 
rapu w Stanach 
Zjednoczonych

        Autor: 

„Wyruchaj ją dobrze czarnuchu, podejmij 

ryzyko

 Bardzo duży i bardzo twardy 

Przyłóż tę cipkę do swojej twarzy

 Przejedź po niej nosem, jak kartą kredytową 

Wskakuję na niego, chcę pojeździć”

Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion

Rap to gatunek muzyczny będący filarem 

kultury hip hop, która narodziła się w latach 70. 

XX wieku w afroamerykańskiej, nowojorskiej 

dzielnicy Bronks. Dana muzyka przez 

pierwsze lata istnienia nie wychodziła poza 

granice terenów Nowego Jorku, które były 

zamieszkałe przez czarnoskórą społeczność.

Wiele osób utożsamia rap z raperami. 

Warto jednak zaznaczyć, że płeć żeńska 

również miała znaczący wpływ na rozwój 

tego gatunku muzycznego zarówno pod 

względem brzmienia, tematyki, jak i samej 

popularyzacji muzyki. Dyskusję na ten temat 

warto rozpocząć od postaci, która często jest 

nazywana matką rapu. Mowa tutaj o Sylvii 

Robinson.

Początki bywają trudne

Robinson nie była raperką, jednak to jej 

działania przyczyniły się do tego, że większa 

część amerykańskiego społeczeństwa 

usłyszała rap. Zaczynała jako solowa 

piosenkarka, a po czasie wraz ze swoim 

mężem założyła wytwórnię All Platinum 

Records. W połowie lat 70. wytwórnia 

popadła w problemy finansowe, przez 

co Robinson zaczęła szukać objawienia 

muzycznego, które uratowałoby jej muzyczny 

biznes. Raz odwiedziła jeden z klubów na 

Harlemie, gdzie usłyszała twórczość DJ-

a, Lovebuga Starskiego (Kevin Smith). 

Artysta nie chciał podjąć współpracy, dlatego 

Sylvia Robinson poprosiła swojego syna, 

aby poszukał w okolicy raperów chętnych 

do współpracy. Na przesłuchanie zgłosili 

się Henry Lee Jackson (Big Bank Hank), 

Guy O’Brien (Master Gee) oraz Michael 

Wright (Wonder Mike). Producentka nie 

mogła się zdecydować, kogo z trójki wybrać. 

Ostatecznie stwierdziła, że złoży z nich zespół, 

który nazwano The Sugarhill Gang. W 1979 r. 

nowo powstała grupa muzyczna wydała pod 

szyldem nowej wytwórni Sylvii Robinson, 

Sugar Hill Records pierwszy w historii rapu 

singiel zatytułowany „Rapper’s Delight.”. 

Piosenka stała się komercyjnym hitem, 

a ludzie z innych sfer pierwszy raz mieli 

okazję na spotkanie z rapem.

Nie był to jednak ostatni ruch producentki. 

Robinson i jej wytwórnia przyczyniła się do 

wypromowania wielu rapowych artystów, 

w tym zespołu Funky 4+1, w którego skład 

wchodzili Keith Keith, DJ Breakout, Jazzy 

Jeff, Rahiem, K.K. Rockwell, Li’l Rodney 

C!, DJ Baron oraz uznawana za pierwszą 

amerykańską raperkę Sha-Rock. W 1980 r. 

zespół wydał w Sugar Hill Records singiel pt. 

“That’s the Joint”.

W tamtym czasie utwory rapowe nie 

miały zbytnio skonkretyzowanej tematyki. 

Oczywiście zdarzały się takie przypadki jak 

np. piosenka zespołu Grandmaster Flash 

and the Furious Five “The Message”, która 

opisuje życie afroamerykańskiej społeczności 

na Bronksie. Jednak artyści skupiali się 

przede wszystkim na tworzeniu utworów, do 

których publika mogłaby potańczyć i dobrze 

się bawić. 

Swoją cegiełkę do popularyzacji rapu dołożył 

również rockowy zespół Blondie. Pewnie 

wielu z Was ta informacja mogła zszokować, 

ale właśnie tak było. Głównie to zasługa 

wokalistki zespołu, Debbie Harry. Artystka 

podczas jednej z imprez w Nowym Jorku 

poznała DJ-a Grandmaster Flasha (Joseph 

Saddler), jednego z pionierów turntablizmu. 

Harry była zafascynowana tym, jak Saddler 

potrafi rozruszać publiczność, puszczając 

wybraną przez niego muzykę. Wokalistka 

zdecydowała się, że stworzy utwór 

zainspirowany postacią dyskdżokeja, tak 

powstało „Rapture”, czyli mieszanka rocka, 

disco oraz rapu.

Raperki dochodzą do głosu

Lata 80. XX wieku są pierwszym 

przełomowym momentem dla żeńskiego 

rapu. Na scenie zaczęło pojawiać się coraz 

więcej raperek, a rynek muzyczny był 

bardziej chętny na wydawanie tego typu 

muzyki. W tamtym czasie debiutowały 

takie artystki, jak Sweet Tee (Toi Jackson), 

Antoinette (Antoinette Patterson), The Real 

Roxanne (Adelaida Martinez), czy Roxanne 

Shante (Lolita Gooden). Pojawiło się wtedy 

również żeńskie trio z Los Angeles JJ FAD, 

które za utwór „Supersonic” (1988) zostało 
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nominowane do nagrody Grammy.

Na oczach słuchaczy następowała ewolucja. 

Z jednej strony kobiecy rap jeszcze wracał 

do korzeni i skupiał swoją tematykę na 

zabawie i tańcu, z drugiej zaś raperki zaczęły 

zaznaczać w swoich tekstach, że nie są 

pozbawione charyzmy tworząc m.in. tzw. 

Braggadocio (styl w muzyce rap, skupiający 

się na wychwalaniu swoich umiejętności 

i udowadnianiu wyższości nad innymi 

muzykami). Oprócz tego pojawił się pierwszy 

konflikt (tzw. beef) raperek, który przeszedł 

do historii, jako The Roxanne Wars.

Na przełomie lat 80. i 90. w żeńskim przemyśle 

rapowym następują kolejne zmiany. Część 

artystek prezentuje w swoich tekstach coraz 

bardziej feministyczne poglądy i porusza 

problem upodmiotowienia kobiet. Jedną 

z pierwszych raperek, która spopularyzowała 

tego typu tematykę była Queen Latifah 

(Dana Elaine Owens), która wydała swoją 

debiutancką płytę zatytułowaną „All Hail the 

Queen” w 1989 r. Już sam tytuł albumu może 

nakierować słuchacza na tematykę, w jakiej 

porusza się artystka. Jednak największym 

uznaniem w historii rapu cieszy się trzeci 

album raperki pt. „Black Reign” z 1993 r., 

na którym pojawia się utwór „U.N.I.T.Y”. To 

właśnie ten kawałek uznaje się za początek 

ewolucji idei hip hopowego feminizmu.

„Instynkt kieruje mnie na inny poziom

Za każdym razem, gdy słyszę jak mężczyzna 

nazywa dziewczynę suką albo dziwką 

Próbuje sprawić, by ta poczuła się źle 

Wiesz, że to wszystko musi zniknąć

Wszyscy wiedzą, że są wyjątki od tej reguły,

Ale nie denerwuj się, kiedy się zgrywamy 

wtedy jest fajnie 

Ale nie wywołuj mojego imienia 

Przynoszę gniew tym, którzy nie szanują mnie 

jako kobiety”

Queen Latifah - U.N.I.T.Y.

Rapowe utwory dotyczące szacunku do 

kobiet nie zawsze miały agresywny sznyt, 

jak w przypadku twórczości Queen Latify. 

W tamtym okresie rap często był łączony 

z R&B, czyli gatunkiem muzycznym 

ukształtowanym z elementów blusa, jazzu 

oraz pieśni religijnych. Łączenie tych dwóch 

rodzajów muzyki sprawiło, że utwory były 

w swoim brzmieniu spokojniejsze, a artyści 

łączyli rymowanie ze śpiewaniem. Wielkimi 

gwiazdami, które w taki sposób wykonywały 

swoje utwory, były Lauryn Hill oraz Missy 

Elliott.

Charyzma i niepowtarzalne teksty. 
Powitajmy królową

Pod koniec lat 90. na scenie pojawiła 

się nowa twarz w kobiecym rapie, która 

zrewolucjonizowała image raperek, co jest 

widoczne do tej pory. Mowa tutaj o Lil 

Kim (Kimberly Jones) znana również, jako 

Queen Bee lub Queen Bitch. Artystka została 

wypromowana przez nieżyjącego już rapera 

Notoriousa B.I.G (Christopher Wallace). 

To, co charakteryzowało raperkę to nie 

tylko teksty, ale także ogólna kreacja. Lil 

Kim kreowała się w utworach na kobiecego 

alfonsa, który ma władzę nad mężczyznami. 

Jej ubiór na teledyskach często bywał 

wyzywający, a teksty nie rzadko skupiały się 

przede wszystkim na seksie. 

„Yo, kupuję V, więc wszystkie dziewczynki 

puszczają oczko Cease’owi

Przychodzą na backstage, oddałyby wszystko 

żeby je zaspokoić

Masz mnie, trzęsę Tobą, Versace i bielizna

Kiedy przestajesz się szczerzyć z grupką 

ponętnych kobiet

Czemu przyśpieszasz, to jest chore 

Dostaję ubrania, na zamówienie, od stylisty

Jeżdżę swoim Lexusem bez przebiegu” 

 

Lil’ Kim feat. Lil’ Cease - Crush On 

You

Godne następczynie

To właśnie twórczość raperki z lat 90. 

była inspiracją dla kolejnych artystek. 

Można powiedzieć, że raperki pierwszej, 

drugiej jak i obecnej dekady XXI wieku 

coraz bardziej kontynuowały i kontynuują 

to, co zapoczątkowała Lil Kim. Artystki 

rapowe w dzisiejszych czasach są bardzo 

nacechowane seksualnością. Nie jest to 

zasada, a dominujący trend. Jedną z kolejnych 

następczyń wcześniej wspomnianych raperek 

można uznać Nicky Minaj, która była obecna 

na scenie już od 2004 r., ale debiutancki 

album wydała dopiero 6 lat później. Często 

występowała w teledyskach w wyzywających, 

kolorowych kreacjach, będąc pionierką XXI 

wieku. Zarówno twórczość Nicky Minaj, 

jak i młodszych koleżanek po fachu jak: 

Cardi B, Doja Cat, czy Megan Thee Stallion 

można interpretować na różne sposoby. 

Niektórzy mogą widzieć w tym nic innego, 

jak tylko totalną seksualizację kobiecego 

rapu, twórczość stojącą blisko filmów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rap
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pornograficznych i uprzedmiotowienie kobiet. 

Inni natomiast dostrzegają w tym promocję tzw. 

sex-positive movement, czyli chęć odejścia od 

obecnych obyczajów i promocję sprawności 

seksualnej kobiet. To co stanowi siłę tego 

rodzaju piosenek w kwestii ich popularności 

jest to, że są one często chwytliwe ze względu 

np. na refren lub melodię. To sprawia, że treść 

nie jest priorytetem dla słuchaczy, a stacje 

radiowe coraz chętniej puszczają takie utwory.

Wydaje się, że ze względu na coraz większą 

liberalizację kulturową trend polegający na 

seksualizacji będzie obecny jeszcze przez wiele 

lat w kobiecym rapie. Jedyna rzecz, która może 

gwałtownie ulec zmianie to forma przekazu. 

Jednak niewykluczone, że pojawi się odwrotny 

trend, który będzie bardziej skupiał się na tym, 

aby traktować kobiety z szacunkiem, jak za 

czasów popularności Queen Latify.

Tam, czyli w tym 
samym miejscu

   Autor: 

W poszukiwaniu podróżniczych wrażeń

Przejeżdżając rowerem po zalanej drodze, gdy 

woda sięgała mi łydek, zacząłem zastanawiać 

się po co to robię. Po co jadę rowerem 

w deszczu po zalanych i zabłoconych leśnych 

drogach zamiast siedzieć w ciepłym, suchym 

domu? I wtedy sobie przypomniałem, że to 

jest właśnie to czego oczekiwałem, czego nie 

czułem już od tak dawna. Takiej ekscytacji 

związanej z drogą i jej niedogodnościami 

i niespodziankami.

Marzę o wielkich podróżach. 

O okrążeniu Ziemi, o zdobyciu obu biegunów, 

o przepłynięciu przez Atlantyk, o przejechaniu 

przez obie Ameryki. Te plany nie są łatwe 

do zrealizowania nawet w rzeczywistości 

jaką znam od 24 lat. Natomiast w tym 25 

roku są właściwie niemożliwe do spełnienia, 

przynajmniej dla przeciętnego człowieka - 

takiego, jak ja.

Zawsze starałem się jakoś realizować swoje 

podróżnicze plany i marzenia. Raz w tygodniu 

sprawdzałem strony z tanimi lotami, czy nie 

pojawiła się jakaś ciekawa okazja. W innych 

przypadkach zbierałem na bilet samolotem 

czy innym środkiem transportu. Czasami 

nawet łapałem stopa – wszystko, aby się 

wyrwać. Jednak obecnie nieważne nawet ile 

by nie kosztowały bilety, paliwo czy koszty 

urzędowe takie jak wizy, to została postawiona 

granica, której nikt się nie spodziewał. 

Pandemia, która zbudowała niewidzialne 

granice złożone z administracyjnych 

obostrzeń. Pandemia, która rozwinęła się 

w takim stopniu tylko dlatego, że świat nigdy 

nie był tak dobrze skomunikowany. Można 

wręcz wysnuć ostrożną tezę, że pandemia tak 

się rozpowszechniła, bo nigdy tak dobrze i tak 

tanio się nie podróżowało.

I kiedy te niewidzialne granice zostały 

postawione, zaczynały się one przy naszych 

drzwiach wejściowych do mieszkań i domów. 

Jednak później zrezygnowano z pomysłu 

zamknięcia ludzi w domach, więc choć 

musimy siedzieć wciąż we własnym kraju 

to jednak podróże po Polsce stoją przed 

nami otworem. Oczywiście zimą bywało 

tak, że hotele były zamykane ze względu na 

obostrzenia, co było poważną przeszkodą. 

Jednak jest późna wiosna, zbliża się lato 

i hotele nie będą jedyną opcją noclegową. Ale 

są też tacy, dla których i takie podróżowanie 

jest przeszkodą. 

Do innych krajów nie możemy wciąż 

podróżować, ponieważ Polska nie najlepiej 

sobie radzi z walką z COVID-em lub 

podróżowanie stoi za kolejną ścianą płatności, 
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jaką jest test na COVID RT PCR, co często 

bywa droższe od biletu. Doprowadza to do 

sytuacji, że podróżują albo ci, co muszą, albo 

uprzywilejowani. 

A co jeśli odpowiedzią na potrzebę 

zaspokojenia podróżniczych potrzeb byłoby 

oddalenie się o kilkanaście kilometrów od 

domu?

Rower, plecak i w drogę!

Marząc o tych wielkich podróżach, 

zapomniałem, o palecie malowniczego 

Mazowsza. Zapomniałem, że w okolicy jest 

jeszcze tyle miejsc, które musi malować moja 

wyobraźnia, ponieważ oczy ich jeszcze nie 

widziały. I o tym przypomniał mi Michał 

Brezdeń ze swoją akcją #Twoje15km. 

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na te wszystkie 

niezrealizowane potrzeby podróżnicze. Dzięki 

niej można lepiej poznać własną okolicę.

Po rozmowie z nim i przez niego zachęcony 

spojrzałem na mapę i wyznaczyłem okrąg 

o promieniu 30 kilometrów, a jego środkiem 

było centrum Warszawy. Wiem, że akcja 

dotyczy 15 kilometrów, ale od miejsca, 

w którym mieszkam te 15 kilometrów 

wystarczyłoby na dojechanie na obrzeża 

Warszawy. I nie umniejszając warszawskim 

przedmieściom posiadania ciekawych miejsc, 

mam już szczerze, z całym szacunkiem 

dla zalet, dość miast. Więc pomyślałem 

bardziej globalnie, nie jak śródmieszczanin, 

a po prostu jak warszawiak. Właśnie dlatego 

zdecydowałem się na taki promień. Tu 

zatrzymajmy się na chwilę gwoli wyjaśnienia, 

bo możesz uznać czytelniku, że łamię zasady 

akcji. Powiesz „Jak to 30 kilometrów, skoro 

sama akcja nazywa się #Twoje 15km? Co za 

idiota.” Ale autor akcji uważa, że jeśli mieszka 

się w większym mieście, to można skupić się 

na większym obszarze lub wyznaczyć te 15 

kilometrów, skupiając się na konkretnej części 

miasta. Więc nie robię nic wbrew regułom.

Po zorientowaniu się, jakie miejsca znalazły 

się w tym okręgu, wybrałem chyba najbardziej 

oczywiste, ale i najciekawsze. Otóż nigdy nie 

byłem w Kampinoskim Parku Narodowym. 

Dlatego też jako entuzjasta runa leśnego 

uznałem, że będzie to idealna okazja żeby, 

wreszcie zobaczyć ten majestatyczny park.

Oczywiście nie cały Kampinos znajduje 

się w obrębie mego okręgu, więc musiałem 

wybrać konkretną lokalizację. Wybór padł na 

Truskaw, po pierwsze ze względu na łatwy 

dojazd do tej miejscowości, a po drugie, skoro 

mam poznawać okolice, to w Truskawiu też 

nigdy wcześniej nie byłem.

Na środek transportu potrzebny do dotarcia 

do Truskawia wybrałem auto, ponieważ 

właściwie sama podróż zaczyna się 

w Truskawiu, a warszawskie przedmieścia 

widziałem nie raz. Spakowałem rower do 

auta i ruszyłem w drogę. Tutaj też dodam, że 

znowu możesz okrzyknąć mnie kanciarzem 

czytelniku. Ale znów wrócę tu do swojej 

rozmowy z Michałem Brezdeniem. Według 

tego, który ustala zasady gry, jeśli pokonywało 

się daną drogę kilka razy, albo jeśli nie ma na tej 

drodze czegoś, co by nas zainteresowało w tej 

chwili, to możemy przebyć drogę w dowolny 

sposób. W ogóle akcja #Twoje15km nie 

narzuca sposobu podróżowania, dlatego ja 

sprawę trochę sobie ułatwiłem. 

Jako, że oddaliłem się od domu na 26 

kilometrów, to założyłem, że wrócę tego 

samego dnia. Do zabrania wystarczy mi woda 

i dwa jabłka. Do tego jako, że pogoda była tego 

dnia deszczowa, zakładam kurtkę i spodnie 

przeciwdeszczowe oraz buty nieprzemakalne, 

które jak już po przeczytaniu początku 

artykułu wiadomo, że w ogóle nie spełniły 

swojej roli. Na ich usprawiedliwienie mogę 

dodać, że są one nieprzemakalne, ale jak wleje 

się do nich woda od góry to żadna gwarancja 

nieprzemakalności nie pomoże. Do tego muszę 

przyznać, że jednak ich nieprzemakalność się 

sprawdziła, ponieważ woda, która dostała się 

do środka, nie chciała się wydostać w inny 

sposób niż przez ściągnięcie buta i wylanie 

jej. Oczywiście możesz uznać, że się nie 

przygotowałem odpowiednio. Mogłem zabrać 

kalosze i gumowe spodnie przeciwdeszczowe, 

żeby woda nie mogła się dostać do środka. 

Jednak tu na swój usprawiedliwienie nic nie 

mam, ale po prostu nie spodziewałem się 

takich warunków raptem 26 kilometrów od 

domu.

Po dotarciu na miejsce, czyli na parking leśny, 

mam taki wniosek, że wszędzie w Warszawie 

i okolicach jest mnóstwo ludzi. Nawet 

w deszczowy dzień, co finalnie okazało 

się zbawienne. Po zaparkowaniu auta, 

przygotowałem rower i od razu ruszyłem na 

szlak.
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Blisko nie zawsze znaczy nudno

Po przejechaniu kilku zakrętów objawił mi 

się taki widok. Leśna szeroka droga nieśmiało 

zamienia się miejscami z wodą. Na początku 

wody było niemalże tyle, żeby lekko 

podeszwę zmoczyć, natomiast im dalej tym 

śmielej woda zajmowała szlak. Do takiego 

stopnia, że po obu stronach ogromnej i długiej 

kałuży były dwa skrawki błota idące wzdłuż 

wody. Jak już wcześniej wspomniałem, mimo 

niedogodności okazało się to zbawienne, 

szczególnie jeśli liczy się na ciszę i spokój. 

Ponieważ większość ludzi, po obejrzeniu tego, 

co droga ma im do zaoferowania, zawracała. 

Natomiast ta mniejszość, która zdecydowała 

się podążać, szła tymi wąskimi brzegami, za 

wąskimi dla roweru. Więc musiałem podjąć 

decyzję. Oczywiście droga odwrotna nie 

była żadnym wyborem. Dlatego uznałem, że 

przez kałużę przejadę. Widziałem jaka jest 

jej głębokość, człowiekowi mogła sięgać do 

kolan, ale na rowerze może zmoczę sobie 

czubki butów. Jednak nie przewidziałem 

długości kałuży, ponieważ za zakrętem, 

wciąż się ciągnęła i była coraz głębsza, ale nie 

mogłem sobie pozwolić, żeby się zatrzymać. 

No i w najgorszym momencie głębokości, 

woda sięgnęła mi łydek, a i tak wybierałem 

drogę po najpłytszych częściach zalanego 

szlaku. Po dotarciu na w miarę suchy 

ląd, zatrzymałem się żeby ocenić szkody. 

Mianowicie: zalane buty - całe, przemoczone 

spodnie - 1/3 długości, morale - obniżone. 

Jednak nie przyjechałem tam po to, aby 

zawracać, więc podjąłem dalszą drogę, która 

już nie obfitowała w trudności takiej skali.

Następnie trafiłem w obszar, który mapa 

opisuje jako „Cygańskie Góry”, trochę 

wzniesień, taka sama ilość spadków. 

Wspaniała trasa na przejażdżkę rowerową. 

A do tego przepiękny krajobraz. Rzadko 

rosnące drzewa, jak to w lesie naturalnym 

i mech, mech po horyzont. Aż chciałoby się 

napisać piosenkę Moss Fields Forever. Ale 

pozbawiony talentu lirycznego, po prostu 

się na tym mchu położyłem i doceniłem jego 

miękkość i zapach. Pozwoliło mi to zapomnieć 

o zmęczeniu i innych niedogodnościach. 

Jednak mokre buty wciąż przypominały 

mi o trudach tego padołu. Więc po krótkiej 

przerwie, wskoczyłem na rower i znowu 

byłem w drodze.

Dalsza droga minęła bez większych trudności. 

Szlak biegł wzdłuż miejscowości o uroczej 

nazwie Truskawka. Zatrzymałem się na 

skrzyżowaniu szlaków i spożytkowałem 

trochę wody i jedno jabłko. Spostrzegłem, 

że do tej pory jestem w na szlaku 3 godziny. 

Uznałem, że czas już kończyć, ponieważ 

skoro zakładałem podróż na niecały dzień, 

to obowiązki w domu czekają. A do tego 

buty prosiły się o rychłą zmianę. Zmieniłem 

kolor szlaków i ruszyłem w drogę powrotną. 

Na tej jedynymi trudnościami, poza lekkimi 

wzniesieniami, był piach, który przylepił 

się do mokrych opon roweru, co znacznie 

wpłynęło na jego sterowność i efektywność, 

ale w gradacji problemów stało za daleko, 

żeby się tym natychmiast zająć. Aż pod 

sam koniec drogi natrafiłem na taką samą 

przeszkodę, jak na początku drogi. Co za 

przypadkowa kompozycja klamrowa tej 

wyprawy. Ale w tamtym momencie z i tak już 

przemoczonymi butami, było mi wszystko 

jedno. Dlatego ruszyłem w kałużę, znów 

zanurzając się w niej do łydek i przejechawszy 

ją, pojechałem prosto na parking, gdzie 

zaparkowane było moje auto.

Na szczęście miałem w nim buty, więc 

szybko je zmieniłem. Nie miałem możliwości 

ani ochoty na czyszczenie roweru z błota, 

więc wrzuciłem go po prostu do bagażnika 

i odjechałem z Truskawia i Kampinoskiego 

Parku Narodowego.

Podróżowanie nie ma ograniczeń

Pierwszy wniosek jaki mogę wysnuć, jest 

taki, że nie trzeba okrążać świata żeby poczuć 

dreszcz emocji towarzyszących podróżom. 

Okazuje się, że można oddalić się od domu 

na 15/30 kilometrów. Oczywiście nie 

zaspokoi to ambicji podróżniczych takich jak 

wdrapanie się na Mount Everest czy zdobycie 

bieguna północnego, chyba że mieszka się 15 

kilometrów od tych miejsc. Ale jest to zawsze 

jakaś namiastka, która może pomoże przetrwać 

ten trudny czas, jakim jest pandemia.

Kolejny wniosek jest taki, że akcja 

#Twoje15km jest idealna dla każdego, kto 

jest w stanie się poruszać. Gdybym całą 

drogę przebył rowerem, to koszt tej wyprawy 

kończyłby się na jednym jabłku, bo wodę 

miałem z kranu. Poza tym pewnie nigdy nie 

odwiedziłbym miejscowości Truskawka. Ta 

akcja doskonale służy poznawaniu swojej 

okolicy, poznaniu jej krajobrazu i historii. 

Potrafię sobie wyobrazić, że dzięki tej 

akcji nauczyciele będą zabierać uczniów 

na wycieczki okolicoznawcze, a może to 

dotyczyć na przykład nauki o przyrodzie czy 

historii.

Mam nadzieję, że ta akcja zachęci każdego 

do przeprowadzenia jej na własną rękę, 

ponieważ jest to naprawdę satysfakcjonujące 

i potrafi dostarczyć odkrywczych 

doznań. A co najważniejsze udowadnia, 

że każdy może zostać podróżnikiem.
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Lecieć czy nie, czyli 
podróże rok po 

wybuchu pandemii

     Autor: 

Minął już rok odkąd diametralnie zmieniła 

się codzienność wielu ludzi. Powodem, 

oczywiście - COVID-19. Przez ostatnie 

dwanaście miesięcy praktycznie każdy odczuł 

skutki nadejścia koronawirusa. Część z nas - 

niestety dosłownie. 

Podczas gdy trzecia fala nabiera rozpędu, 

mamy marzec - czas, w którym zazwyczaj 

zaczynaliśmy planować nasze wakacyjne 

wyjazdy. Są tacy, którzy odłożą te 

plany na lepsze czasy. Inni spróbują 

wyrwać się z codzienności za wszelką 

cenę. Są ludzie, którzy mimo restrykcji 

i zamknięcia wielu atrakcji turystycznych 

nie porzucają swojej pasji, wykorzystają 

wszelkie możliwości i odwiedzą kolejne 

destynacje, nie zważając na utrudnienia. 

Należą do nich między innymi blogerzy 

i influencerzy podróżniczy. Nie mogąc 

usiedzieć w miejscu i będąc znudzonymi 

codzienną rutyną, wylatują do bliższych 

i dalszych krajów, tym samym  ubarwiając  

codzienność swoich odbiorców. 

Raj na ziemi 12 godzin stąd
W czołówce państw, które najczęściej 

przewijały się na Instagramie była Tanzania 

oraz należąca do niej wyspa Zanzibar. Loty 

z Warszawy do Dar es Salam (największe 

miasto w Tanzanii) oscylują obecnie 

w okolicach 2 500 zł w obie strony, co nie 

jest przeszkodą dla ludzi, których na to 

stać. Do takich osób należą między innymi: 

Ania Kęska (@anamaluje), Dominika 

Knitter (@dodoknitter), Magda Staszewska 

(@thetravellingonion), Kaja Kraska (@

globstory), Michał Miziarski (@miziarski) 

i Dorota Kacperek (@otadorka). 

Wszystkie wymienione osoby starają się 

promować świadomą turystykę. Edukują na 

temat odwiedzanych miejsc oraz tego, co 

wypada, a czego lepiej nie robić w podróży. 

Pokazują także drugą stronę wyjazdów - tym 

sposobem niebywale piękne widoki możemy 

skonfrontować z realiami życia codziennego 

w tych miejscach. W taki oto sposób możemy 

poznać sytuację epidemiczną w Tanzanii. 

Michał Miziarski i Dorota Kacperek byli 

w Tanzanii w 2019 r. Wtedy też zaczęli 

zatrudniać lokalnych rzemieślników i osoby 

trudniące się szyciem ubrań. W ten sposób 

rozpoczęli działalność firmy “Pole Pole” 

(w języku suahili: “powoli”) - ubrania 

z tanzańskich materiałów w unikatowych 

wzorach bardzo spodobały się Polakom. 

Pandemia nie istnieje, czyli badanie 
papai

Dwa lata temu ten kierunek podróży 

wydawał się niezwykle egzotyczny, odległy, 

wręcz niedostępny. Dziś z kolei dla wielu 

jest pierwszym wyborem, kiedy myślą 

o wyjeździe. Dlaczego tak się dzieje?

W Tanzanii oficjalnie koronawirusa nie ma 

(od 29 kwietnia 2020 r. nie raportuje się 

zachorowań i zgonów, których przyczyną jest 

COVID-19), tym samym nie ma też żadnych 

obostrzeń, a życie toczy się jak wcześniej. 

Codzienność pandemiczną opisuje Dominika 

Knitter:

- Masek się nie nosi. W dużych miastach 

czasem je widać. Ja miałam ją na lotnisku 

w Daar w grudniu po raz ostatni. Podszedł 

do mnie ochroniarz i powiedział, że mam 

zdjąć maskę i nie straszyć ludzi - relacjonuje 

Knitter.

W ubiegłym roku prezydent Tanzanii 

w absurdalny sposób sprawdził “skuteczność” 

testów na COVID-19 badając papaję. 

Próbując tym samym udowodnić, że nie są one 

wiarygodne. Kraj ten podważa też zasadność 

szczepień. Warto podkreślić, że tanzańska 

opieka zdrowotna nie należy do najlepszych. 

Kraj ten zmaga się również z wieloma równie 

poważnymi chorobami m.in. AIDS, durem 

brzusznym czy malarią. Ci, których na to stać, 

mogą udać się na leczenie np. do sąsiadującej 

Kenii, jednak zdecydowana większość 

obywateli nie może sobie na to pozwolić.

Gdzie te obostrzenia?

18 marca światowe agencje prasowe podały 

informację o śmierci prezydenta Tanzanii - 

Johna Magufuliego Jako oficjalną przyczynę 

zgonu podano problemy z sercem. Innego 

zdania są niezależne media i opozycja. 

Tajemnicą poliszynela zdaje się fakt, że 

zmarł on na COVID-19. Kilka dni przed 

jego śmiercią wiceprezydentka tego kraju 

twierdziła, że prezydent nie pokazuje się 

publicznie, ponieważ pracuje ze swojego 

biura i jest bardzo zajęty. Dokładnie miesiąc 

przed zgonem prezydenta Tanzanii w wyniku 
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zachorowania na COVID-19 odszedł 77-letni 

wiceprezydent autonomicznych władz 

Zanzibaru - Maalim Seif Sharif Hamad. 

Bardzo istotny wątek podjął bloger Michał 

Miziarski, wspominając w swoich relacjach 

o emocjonalnych nagłówkach w zachodnich 

mediach przedstawiających spłycony obraz 

sytuacji. Dzięki jego doświadczeniom 

możemy mieć szerszy ogląd sytuacji:

- Zachodnie media lubią pokazywać zmarłego 

prezydenta Tanzanii w złym świetle. 

To prawda, że bagatelizował pandemię 

i wprowadzał autorytarne praktyki. 

Poznajcie drugą stroną - zachęcał Miziarski 

w swoich wpisach. - Ostatnio dużo 

jeździliśmy taksówkami, spotykaliśmy wielu 

Tanzańczyków znających angielski, każdy 

z nich ma do swojego prezydenta wielki 

szacunek. Wziął się mocno za korupcję, 

budował drogi, zakupił nowe samoloty 

promujące kraj na arenie międzynarodowej, 

a odcinał z budżetu niepotrzebne wydatki, 

często wchodząc do różnych urzędów na 

kontrole z zaskoczenia. Mówi się, że dawał 

nadzieję ubogim - zaznaczał Maziarski. 

 

Co ciekawe, firma ratingowa Skyrax oceniła, 

że port lotniczy na Zanzibarze nie spełnia 

norm bezpieczeństwa w trakcie pandemii. 

Na lotnisku nie ma obowiązku noszenia 

maseczek, nie można ich również kupić 

w terminalu, noszą je wyłącznie nieliczni 

pracownicy obiektu. Brak też informacji na 

temat utrzymywania dystansu społecznego 

i dezynfekcji rąk. Podczas wizyty na lotnisku 

niemożliwe jest też zachowanie dystansu 

ze względu na tłumy pasażerów. Jedynym 

istniejącym środkiem ochronnym jest 

mierzenie gorączki u turystów przylatujących 

na Zanzibar.

Instagramerka Ania Kęska w swojej relacji 

wspomniała o tym, że spora część turystów 

przylatuje do Tanzanii dopiero po wykonaniu 

testu na obecność koronawirusa. Podkreśla, że 

linie lotnicze co chwilę zmieniają wymagania 

dotyczące obowiązku przeprowadzenia 

badania. Twierdzi również, że dzięki 

ogromnym przestrzeniom spotyka tam o wiele 

mniej osób niż miało to miejsce chociażby 

przed wylotem w Warszawie. Ciekawa jest 

też perspektywa lokalnych mieszkańców 

- współczują oni nam tego, że w Europie 

wszystko jest pozamykane i pytają, z czego 

w takim razie się utrzymujemy.

Na przykładzie Tanzanii i Zanzibaru 

widzimy, że podróżowanie jest możliwe, 

jedynym pytaniem pozostaje faktyczny 

poziom zachorowań w tym afrykańskim 

kraju. Ze względu na brak jakichkolwiek 

danych nie jesteśmy w stanie ocenić ryzyka, 

jakie niesie ze sobą podróż do tego państwa. 

Zdecydowanie bezpieczniejszym kierunkiem 

wydaje się być hiszpańska Madera. Ten 

kierunek także obierany jest za cel wyjazdu 

polskich influencerów.

Wyspa wiecznej wiosny ostoją dla 
turystów

Na wyspę, tymczasowo przeprowadziły 

się m.in. trzy polskie pary podróżników - 

@couple.away (Justyna Małota-Ślęczka 

i Paweł Ślęczka),    @lostitalianos    (Diana 

Fajardo-Włoch i Marcin Włoch) oraz @

busemprzezswiat (Karol i Aleksandra 

Lewandowscy). 

Justyna i Paweł zamieszkali na Maderze 

w listopadzie 2020 r. Od tego czasu 

regularnie publikują posty obrazujące życie 

w tym pięknym miejscu. Na ich profilu 

można znaleźć również informacje dotyczące 

samego przylotu i testów na koronawirusa 

wykonywanych na lotnisku na koszt wyspy: 

- Wyniki przychodzą na maila po sześciu 

a dwunastu godzinach. W tym czasie musimy 

być w izolacji w miejscu zamieszkania - 

tłumaczą podróżnicy. - Co ciekawe służby 

dzwonią do właściciela obiektu z pytaniem, 

czy jesteśmy na miejscu. [...] Jeżeli wynik 

jest pozytywny, należy pozostać w izolacji 

w wyznaczonym hotelu. Wszystkie koszty 

(leczenie, zakwaterowanie i wyżywienie) 

pokrywa samorząd lokalny. Po siedmiu 

dniach ponawiany jest test i w przypadku 

negatywnego wyniku można zakończyć 

izolację - czytamy na ich instagramowym 

kanale @coupleaway. 

Z kolei na temat obostrzeń w swoim wpisie 

wypowiedział się Karol Lewandowski z @

busemprzezswiat: 

- W miejscach publicznych obowiązkowo 

trzeba chodzić w maseczkach. Choć z naszych 

obserwacji nosi je może  30% spotykanych 

osób. Na plażach, szlakach i w parkach 

maseczki nie są obowiązkowe. W tygodniu od 

19:00 do 5:00 rano, a w weekendy od 18:00 

do 5:00 rano obowiązuje godzina policyjna 

i nie można przemieszczać się poza miejscem 

zamieszkania. Wyjątkiem jest np. dojazd 

z lotniska - zaznacza Lewandowski.

W listopadzie 2020 roku podczas corocznej 

gali World Travel Awards Madera już po raz 

siódmy znalazła się na pierwszym miejscu 

w zestawieniu. Nazwano ją najlepszą 
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europejską wyspą. Nic więc dziwnego, że 

ludzie wybierają ten kierunek nawet teraz.

Po  pierwsze  i  najważniejsze: zdrowy  
rozsądek

W stronę podróżujących często padają 

oskarżenia o lekkomyślność ze względu 

na to, że ciągle żyjemy w czasach 

pandemii, a podróżowanie, szczególnie 

międzykontynentalne, wiąże się z ryzykiem 

przenoszenia nowych mutacji koronawirusa. 

Trudno nie zgodzić się z tym oskarżeniem. 

Jednak w sukurs przychodzi postawa 

niektórych z nich. Odpowiedzialnie wykonują 

testy na obecność koronawirusa, samoizolują 

się po powrocie z podróży - jednym słowem 

minimalizują ryzyko zakażania.

Jednak takie argumenty nie przemawiają do 

wszystkich. Swoje oburzenie na Instagramie 

wyrażają m.in. medycy (np. @yanek43): 

- U mnie na oddziale wstrzymano urlopy 

rozpisane na kwiecień 2021. Przywieźcie nam 

trochę słońca z Malediwów i odpoczywajcie 

drodzy podróżnicy, jesteście wszyscy tak 

bardzo zmęczeni - stwierdził.

Pojawiają się też opinie osób niepowiązanych 

z tematyką podróży, jednak podejmujących 

temat odpowiedzialności społecznej 

i bezpieczeństwa (np. @gosiafraser): - Nie 

wierzę w bezpieczne podróże w czasie 

pandemii. Przekażcie zaprzyjaźnionym 

influencerom - apelowała.

Nie należy jednak generalizować - wielu 

podróżników ma do wyjazdów inny stosunek, 

np. Piotr z @gdziebadz pisze: „Rozważyłbym 

wyłącznie kierunki traktujące pandemię serio 

i najlepiej wyspiarskie, bo im najłatwiej 

kontrolować sytuację”.

Fałszowanie 
wizerunku na 
Instagramie.

Wyidealizowane 
sylwetki kontra 

bodypositive

  Autor:  Autor:

W obecnych czasach zakłamywanie 

rzeczywistości w internecie jest bardzo 

powszechnym zabiegiem. Ukrywanie się za 

filtrami nie sprzyja samoakceptacji. Konto 

,,Celebface’’ czy blogerka Chessie King 

udowadniają, że nikt nie jest idealny - każdy 

ma wady i niedoskonałości. Można jednak 

z tym walczyć i polubić samego siebie dzięki 

profilom takim jak ,,Ciałopozytyw’’.

W poszukiwaniu ideałów

Instagram    jest   obecnie   najbardziej   

popularnym

medium na świecie. To miejsce, gdzie można 

wstawiać zdjęcia bez żadnych ograniczeń. 

Dla jednych jest to osobisty ,,pamiętnik” , 

a inni pokazują tam każdą minutę swojego 

życia - obecnie bardzo modne. Ta platforma 

kreuje w większości przypadków ładniejszą 

i szczęśliwszą rzeczywistość. Daje możliwość 

dzielenia się oraz wzajemnego inspirowania 

pasjami i zainteresowaniami. Nie trzeba być 

z kimś na drugim końcu świata, aby zobaczyć, 

gdzie jest i co aktualnie robi. 

Wystarczy włączyć Instagrama, na którym 

można znaleźć wszystko - wszystko 

oprócz prawdy. To czasy idealnych twarzy 

i nienagannych sylwetek, co działa negatywnie 

na osoby z niską samooceną i całkiem inną 
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figurą niż tą, którą widzą na zdjęciach. Każdy 

człowiek jest inny i każdy ma jakieś wady - 

mniejsze bądź większe, ale to wyróżnia nas 

jako ludzi. Na portalach społecznościowych 

większość próbuje ,,zmieniać’’ się poprzez 

retusz zdjęć w aplikacjach oferujących wiele 

filtrów i narzędzi, które pomagają uatrakcyjnić 

twarz czy sylwetkę - można wyszczuplić 

brzuch, wydłużyć nogi, usunąć pryszcza czy 

zmienić rysy twarzy. ,,Możliwość niemal 

dowolnego kształtowania wizerunku staje 

się główną przyczyną samookłamywania” 

(Magdalena Szpunar ,,Kultura cyfrowego 

narcyzmu”). Nie są okłamywani tylko 

odbiorcy zdjęcia, lecz także sam nadawca, 

który tworzy ,,lepszą” wersję siebie 

jednocześnie nie wierząc w swoje naturalne 

piękno.

Na tropie retuszu

Konto CELEBFACE posiadające 1,5

mln obserwujących cieszy się ogromną 

popularnością na Instagramie. Dlaczego? Gdyż 

zaczyna się od wielkiego zdania WELCOME 

TO REALITY, przez co udowadnia ludziom, 

że celebryci z całego świata nie są idealni i bez 

skazy. Ukazywane tam zdjęcia są dowodem 

na to, że były dokonywane w nich

pewne poprawki i różnorodne ingerencje.

Samo konto było opisywane w VOGUE, The 

New Yorker czy Daily Mail. Zniekształcony 

mały fragment tła jest najlepszym dowodem 

na to, że zdjęcie było edytowane. Niestety, 

większość z nich jest bardzo widoczna, choć 

w przypadku niektórych trzeba wytężyć 

wzrok. 

To zaledwie urywek takich edycji zdjęć 

u gwiazd na całym świecie. Mocno widzialny 

przez odbiorców efekt pewnej świadomej 

manipulacji nie pozostaje obojętny i bez 

komentarza. Celebrytka Kylie Jenner widoczna 

na zdjęciu w czerwonej sukience wielokrotnie 

została przyłapana na korekcie swoich zdjęć. 

Usuwała post, a po kilku minutach dodawała 

ponownie lecz już z retuszem. Rezultat? 

Wielki hejt.

Ideały a zdrowie

Wiele badań udowadnia, że kreowanie 

sztucznych standardów piękna wpływa 

destrukcyjnie na człowieka - w dzisiejszych 

czasach szczególnie na młodych ludzi, 

którzy wierzą w to wizualne kłamstwo. Jest 

to wprowadzanie w błąd odbiorców, a skutki 

są często poważne np. depresja, niezdrowa 

utrata wagi, niezadowolenie z własnego ciała, 

przekonanie o nieprawdziwych standardach 

wyglądu czy generowanie sztucznych marzeń, 

które finalnie nie dają poczucia radości. 

Należy więc patrzeć na to w inny sposób. 

Nadawcy takich postów tak naprawdę 

wyrządzają krzywdę sami sobie, ponieważ 

nie chcą być realni, ludzcy i zgodni 

z własną naturą. Kreując się na idealnego 

człowieka w internecie, mają świadomość, 

że w rzeczywistości są normalnymi ludźmi 

z wadami i niedoskonałościami. Socjolog 

amerykański Erving Goffman twierdził, 

że ludzie żyją, jak aktorzy teatralni - ich 

działania są skonstruowane tak, aby wywrzeć 

na drugiej osobie pożądane zachowanie czy 

wrażenie. Ubierają maski, aby osiągnąć 

zamierzony przez siebie cel. Trzeba 

pamiętać, że to, co znajduje się na mediach 

społecznościowych to tylko mały ułamek 

czyjegoś życia pokazany w tej alternatywnej 

rzeczywistości. ,, Musimy się nauczyć bycia 

swoim najlepszym przyjacielem, ponieważ 

zbyt łatwo wpadamy w pułapkę bycia swoim 

najgorszym wrogiem’’(Roderick Thorp).

A może by tak pokochać siebie?

Hasło BODYPOSITIVE wychodzi na przeciw

takim działaniom. Jest to akceptowanie 

własnego ciała takim, jakie jest. Cały ruch 

powstał w 1996 r. z inicjatywy pisarki Connie 

Sobczak, która cierpiała na zaburzenia 

odżywiania, a także psychoterapetuki 

Elizabeth Scott. Hasło to powróciło i odcisnęło 

piętno na czasach dzisiejszych. Dlaczego? 

Wszystko za sprawą szerzącej się sztucznej 

rzeczywistości, szczególnie widocznej 

na Instagramie. Zwolenniczki tego hasła 

pokazują i udowadniają innym, że można się 

sobie podobać nawet z niedoskonałościami. 

To jest trudna i długa droga, lecz z czasem 

można nauczyć akceptować samego siebie 

i swoje kompleksy. Takie kobiety żyją 

spokojniej i nie mają poczucia pogoni za 

najlepszą wersją siebie.

Konto blogerki Chessie King, mające 812 tys. 

obserwujących, jest idealnym zobrazowaniem 

hasła BODYPOSITIVE, które zresztą 

promuje. Odważnie udowadnia światu, że 

wszystkie piękne zdjęcia, które widzimy 

na Instagramie są z reguły tylko kwestią 

odpowiedniego ustawienia ciała. Dodając 

dwa zdjęcia - z pozą i bez pozy tłumaczy, że 

,,jestem tutaj, aby codziennie przypominać, że 

dziewczyna po prawej istnieje dwie sekundy 

po pozach dziewczyny po lewej’’.

Blogerka przekonuje inne dziewczyny, że 

każda jest piękna na swój sposób. Nie należy 
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się zmieniać się w internecie, bo to nie pomaga, 

a tylko szkodzi. Nie trzeba sztucznych póz ani 

ustawionych uśmiechów, aby być atrakcyjną. 

Tylko prawda jest piękna, ponieważ każdy 

jest tylko człowiekiem a nie idealna lalką.

Sama autorka tłumaczy, że w chwili, gdy 

zaczęła używać Instagrama chciała, aby jej 

zdjęcia były idealne - ,,od opalonych gładkich 

zdjęć bikini, po piękne selfie z napisem: 

5.30 rano po treningu”. Wtedy jeszcze nie 

,,przyjaźniła” się ze swoim ciałem i nie 

była szczęśliwa. Bardzo bała się udostępnić 

pierwszy prawdziwy post, lecz miała nadzieję, 

że to pomoże wielu osobom akceptować 

siebie. Od tamtej pory dodaje zdjęcia, które 

kiedyś od razu zostałyby usunięte. W ten 

sposób pomaga poczuć ulgę, swobodę 

i daje wsparcie niezależnie od tego, na którym 

końcu świata mieszka jej odbiorca. Przyznała, 

że chciała stworzyć ,,bezpieczną platformę 

i pozbyć się tego współczesnego postrzegania 

„doskonałości” i pokazać moją rzeczywistość”.

Dzięki tym działaniom napisała książkę 

,,BE YOYR OWN BEST FRIEND. THE 

GLORIOUS  TRUTHS  OF BEING 

FEMALE’’ (Bądź swoim najlepszym 

przyjacielem. Chwalebne prawdy bycia 

kobietą). W publikacji opisuje swoje historie 

i daje wiele rad, aby poczuć się lepiej 

z samym sobą. Chce motywować kobiety, 

ponieważ sama przez te emocje przechodziła. 

,,Mam nadzieję, że kiedy będziesz ją czytać, 

będziesz kiwać głową w stylu „Tak, uh-huh, 

to całkowicie ja - och, święta matko Doroty, 

myślałem, że jestem jedyna. Uff. ŁAŁ. Okej, 

więc jeśli Chessie też przez to przeszła, 

całkowicie to zrozumiałam’’. Takich kont 

i odważnych osób, jak Chessie potrzebujemy 

znacznie więcej, aby ten ,,zepsuty” kłamstwem 

świat choć trochę zaczął wypełniać się prawdą.

Polki na drodze do samoakceptacji

Nie     brakuje    także    polskich      akcentów. 

W   t emacie

akceptacji swojego ciała dobrym przykładem 

jest  ,,ciałopozytyw_polska”. To instagramowy 

profil, posiadający 53,4 tys. obserwujących. 

Jego założycielką jest Kaya Szulczewska - 

działaczka społeczna i aktywistka prokobieca, 

która tłumaczy, że na jej profilu nie ma 

cielesnych tabu, a pojawiają się rozstępy 

czy cellulit. Tym samym chce nauczyć ludzi 

szacunku do samego siebie i ,,wyborów 

innych”. 

,,Platforma ma być pozytywną odpowiedzią 

na negatywne działanie social mediów, 

przesiąkniętych idealnymi, retuszowanymi 

ciałami, idealnym życiem, nierealnym 

sukcesem i wszechobecnym fałszem. Wierzę, 

że prawda nas wyzwoli. Przy tworzeniu 

treści współpracuję z psycholożkami, 

lekarkami, seksuolożkami, feministkami, 

sportowczyniami, artystkami, działaczkami 

społecznymi i obserwującymi mnie osobami, 

które chcą dzielić się swoimi historiami 

i zdjęciami”. 

Profil jest obserwowany w 96% przez kobiety, 

najczęściej w przedziale wiekowym 18-24 

lata. Przekonuje, że ciało się zmienia, każde 

jest inne i nie należy się tym martwić ani 

porównywać do innych. Tylko opieka i troska 

o siebie przynosi szczęście i poczucie swoistej 

wolności umysłu w patrzeniu na otaczający 

świat. Na tym koncie pokazywane są także 

odważniejsze aspekty np. włosy w różnych 

miejscach ciała, blizny, żylaki czy choroby 

skóry. Dlaczego? Tylko po to, aby pokazać 

prawdę i szczerość, ponieważ każdy jest tylko 

człowiekiem i takie jest życie.

 

Należy pamiętać, że każdy człowiek jest 

wyjątkowy, a każda niedoskonałość właśnie 

o tym świadczy. Nie można toczyć walki ze 

sobą i swoim ciałem. Kluczem do sukcesu 

jest zdolność do samoakceptacji i pokochania 

własnego ciała. Dzięki takim profilom jak 

,,Celebface” ludzie poznają prawdę, która 

wcześniej im umknęła. Chessie King i Kaya 

Szulczewska pomagają uwierzyć w prawdę 

o samym sobie i utwierdzić w przekonaniu, 

że nie trzeba wyglądać ,,instagramowo”, aby 

móc nazwać się szczęśliwym człowiekiem.
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Podcasty – fenomen 
dźwięku

        Autor:

Podcasty stały się nieodłącznym elementem 

naszego życia. Co roku notują ogromne 

wzrosty nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

Co stoi za ich sukcesem?

Gdyby ktoś dzisiaj przeprowadził globalny 

test na najpopularniejsze słowa, niewątpliwie 

znalazłoby się tam słowo „podcast”. Co się 

za nim kryje? Otoczka tego zjawiska może 

prowadzić do błędnych wniosków, że jest to 

coś ekskluzywnego, hermetycznego i często 

niezrozumiałego. Nic bardziej mylnego! 

W gruncie rzeczy definicja jest skrajnie prosta 

i nie ma nic wspólnego z „zamkniętością”. 

Podchodząc do tematu możliwie najprościej, 

podcastem nazywamy program wydawany 

tylko w wersji audio (dokładnie tak, jak 

w radiu) z tą różnicą, że dostęp do audycji 

mamy na żądanie, a treści twórcy możemy 

subskrybować i konsumować z poziomu 

smartfona czy komputera. Takie radio na 

żądanie, z tą różnicą, że hostem (czyli 

prowadzącym) może zostać każdy.  Podcasty 

poniekąd można porównać do serwisów 

streamingowych takich jak Netflix, który filmy 

i seriale przeniósł na zupełnie inny poziom. 

Wszystko dla wygody użytkowników. 

W końcu dostosowywanie się do ramówek 

radiowych czy telewizyjnych nie jest domeną 

obecnego pokolenia.  

Podcastowe vademecum

Żeby mówić do słuchaczy w ramach stacji 

radiowej, należy z zawodu być dziennikarzem. 

Ważne jest doszlifowanie charakteru, 

zdobycie ogólnej wiedzy o świecie i najlepiej 

wykształcenie w konkretnej branży. Następnie 

istotne jest przygotowanie czysto techniczne. 

Wypracowanie odpowiedniego oddechu czy 

dykcji są niezbędne, aby nasz głos był nie tylko 

wartościowy, ale i przyswajalny i przyjazny. 

Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ tutaj 

można upatrywać głównej różnicy pomiędzy 

radiem i podcastem. Próg wejścia do tego 

drugiego właściwie nie istnieje. 

Dzisiejszy postęp technologiczny sprawił, 

że nagrać, zmontować i na koniec wydać 

własny podcast możemy z poziomu naszego 

smartfona, nie ruszając się z kanapy. Poniekąd 

jest to piętą achillesową tego formatu. Obecnie 

– zwłaszcza na naszym rynku (o czym jeszcze 

opowiem) – jakość schodzi na ostatni plan, 

albo przynajmniej daleki plan. Podobne 

zjawisko dręczyło kiedyś YouTube, który 

początkowo był przechowalnią do marnie 

nagranych filmów, a dzisiaj jest poważnym 

medium, gdzie produkcje kosztują często 

miliony złotych. Oczywiście recenzentem 

zawsze pozostaną słuchacze, jednak ich 

poziom świadomości jest różny, a co za tym 

idzie, ich feedback na ten moment nie zawsze 

jest konstruktywny.

Słuchalność rośnie, a może być jeszcze 

lepiej

Nieważne jednak, czy mówimy o słuchaczach 

świadomych, czy nie, ich ilość jest ogromna 

i bardzo szybko rośnie. W kwietniu 2020 r. 

podcasty na całym świecie odtwarzano 42% 

częściej niż analogicznie rok wcześniej. Na 

Starym Kontynencie dynamika jest jeszcze 

bardziej zauważalna, bowiem popularność 
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tego formatu wzrosła o 53%. Powołując się 

na Federice Tremolada, dyrektor zarządzającą 

Spotify w Europie, coraz większa ilość 

słuchaczy sprawia, że katalog treści rośnie 

proporcjonalnie szybko. 

Idąc tropem wyżej wspomnianego Netflixa, 

rozwój doskonale widzą platformy 

umożliwiające słuchanie podcastów. Dla 

przykładu Spotify tworzy swoje serie oryginalne 

stworzone we współpracy z Michelle Obamą 

czy Kim Kardashian, a Apple z Zane Lowe – 

takie nazwiska świadczą już o tym, że nie jest 

to zabawa czy ulotny trend. Katalog Spotify 

opiewa na ponad milion podcastów, z czego 

ponad 400 to treści oryginalne. To wszystko 

spina 13 kategorii tematycznych: Sport 

i Rekreacja, Muzyka, Sztuka i Rozrywka, Gry, 

Dzieci i Rodzina czy Społeczeństwo i Kultura

W Stanach Zjednoczonych 75% populacji 

zetknęła się ze słowem „podcast”, a 55% 

(około 155 milionów) Amerykanów miało 

z nim styczność. Co ciekawe, pomimo że USA 

można uznać za punkt odniesienia w tworzeniu 

tego typu treści, to najwięcej odbiorców 

znajduje się w Korei Południowej. Mówimy 

o 58% społeczeństwa będącego aktywnymi 

słuchaczami. Prognozuje się, że w 2022 r. 

liczba odbiorców podcastów na świecie sięgnie 

1,5 mld. Skala jest tak duża, że w 2021 r. 

nagroda Pulitzera przyznawana będzie również 

w kategorii materiałów audio.

Wyjątkiem w tym wielkim, światowym 

fenomenie nie jest Polska. Z badania 

opracowanego przez Publicis wynika, że po 

podcasty sięga 27% internautów, a 65% z nich 

rozpoczęło swoją przygodę z tym medium 

w ostatnim roku. Spectrum twórców, tematów 

czy rozwarstwienia dotyczącego jakości 

w niczym naszego rynku nie wyróżnia. Podcasty 

tworzą twórcy niezależni, duże media (jak Agora 

i Ringel Axel Springer) czy domy produkcyjne 

(jak Voice House). Konkurencja rośnie z dnia 

na dzień i coraz częściej w podcasty zaczynają 

inwestować duże firmy, które upatrują w tym 

kolejną ścieżkę dotarcia do klientów, partnerów 

czy pracowników. Za przykład może posłużyć 

tu ING, Santander czy Perlage. Eksperci 

twierdzą, że jeżeli nasz rynek będzie rozwijał 

się analogicznie do USA i Wielkiej Brytanii, to 

czeka nas dwudziestokrotny skok w przeciągu 

najbliższej dekady.

Polski akcent

Na naszym rodzimym rynku dzieje się sporo. 

Gdy spojrzymy na wyniki za IV kwartał 2020 r. 

zauważymy kolosalny rozstrzał. Prym wiedzie 

„Kryminatorium” – podcast przedstawiający 

kryminalne i często niewyjaśnione historie, 

dalej „Ja i moje przyjaciółki idiotki” o relacjach 

damsko-męskich, a podium zamykają 

„Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski” – 

miejsce, gdzie spotykają się najważniejsi 

przedstawiciele popkultury. Jak wygląda 

sytuacja w USA? Na pierwszym miejscu 

znalazło się prowadzone przez komika „The 

Joe Rogan Experience”, dalej „The Daily” 

wydawane przez The New York Times, 

dotyczące wszystkiego co aktualne, na „Crime 

Junkie” o kryminalnych historiach kończąc. 

Skąd taka popularność? Czynników jest 

wiele, ale – jak zwykle – nie bez znaczenia 

jest czas, w jakim żyjemy. Pandemia odcisnęła 

na nas ogromne piętno. Ma to oczywiście 

dobre i złe strony. Niepodważalny jest fakt, 

że w rok zrobiliśmy taki krok cyfryzacji, jaki 

rozkładany był na 5, a nawet 10 lat. Okazało 

się, że z dowolnego miejsca na świecie 

możemy spotykać się na spotkania o każdej 

porze. Co najważniejsze, nowe rozwiązania 

działają. Pokłosiem jest jednak zjawisko, 

które nazywa się „Over zoomed” czy „Zoom 

fatique”. Spędzanie całych dni przed kamerką 

zaczęło wywoływać negatywny wpływ 

na ludzi, którzy cały czas byli poddawani 

ocenie tego, co mówią i co ważniejsze – jak 

wyglądają. 

Podcasty są ucieczką do intymnego świata 

zamkniętego w bańce dźwięku. Szybko 

okazało się, że presja związana z wyglądem 

zewnętrznym nie ma do tego świata wstępu. 

Jeżeli dodamy do tego fakt, że podcasty 

podobnie jak radio są medium gorącym, które 

angażują jeden zmysł na bardzo wysokim 

poziomie, to dojdziemy do wniosku, że 

podcasty okazują się poniekąd lekarstwem 

na wszechobecne przebodźcowanie 

i podenerwowanie.

Nie bez znaczenia pozostają też technologie 

jak słuchawki AirPods (i im podobne) czy 

systemy odtwarzania bezprzewodowego 

w samochodach. Może wydawać się 

to kuriozalne, ale ogromny wpływ na 

popularyzację podcastów mają właśnie małe, 

nieinwazyjne, bezprzewodowe słuchawki 

Apple, które według wielu na dużą skalę 

napędzają zainteresowanie podcastami. 

Z drugiej strony – zwłaszcza w kontekście 

wielkomiejskim – łączenie się telefonu 

z naszymi samochodami powoduje, że 

22% słuchaczy odtwarza podcasty podczas 

jazdy. Kropką nad i jest nasza wybiórczość. 

Najzwyczajniej w świecie chcemy mieć 

swoich ulubionych twórców 24/7.

Murowany sukces?

Dokąd to wszystko zmierza? Do zdecydowanie 

większej profesjonalizacji i komercjalizacji. 

Temat podcastów to nadal ziemia nieznana dla 

reklamodawców, ale coraz cześciej ci właśnie 

inwestują w ich powstawanie. W przyszłości 

możemy się spodziewać, że urośnie to nawet 

do skali YouTube, a jeżeli nie będziemy 

chcieli tych reklam słuchać, będziemy płacić 

za abonament (jak w przypadku muzyki na 
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Spotify). 

Spokojni możemy być jednak o wolność 

i niezależność tego medium. Przynajmniej 

w kontekście indywidualnych twórców. Ci, 

jeżeli nawet zdecydują się na współpracę 

z partnerem, to nie mogą pozwolić sobie na 

nierzetelność i zewnętrzną ingerencję w treść, 

bo najzwyczajniej w świecie stracą słuchaczy, 

którzy dają twórcom tlen. Podcasty poniekąd 

reprezentują media kolejnej generacji – główną 

siłą jest marka osobista jednostki tworzącej, 

a nie wielkie koncerny medialne. 
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