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Nowy„kocioł bałkański”?
Spór o dostęp do wód terytorialnych nie jest nowy. Jego korzeni należy
szukać jeszcze w latach 90. XX wieku, bezpośrednio po rozpadzie
Jugosławii. Przedmiotem konfliktu jest obszar między dwoma półwyspami
– słoweńskim Piranem oraz północno-zachodnią częścią chorwackiej
Istrii. Słoweńcy chcą dostępu do całości zatoki, a Chorwaci są skłonni
jedynie się nią podzielić.
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slamofobia to coraz częściej
spotykane zjawisko w Polsce.
Uprzedzenia i stereotypy odnoszące się do kultury arabskiej i muzułmańskiej w zawrotnym tempie
ogarniają nasze umysły, a media tylko
podsycają tę tlącą się nienawiść. Aby
choć trochę ją ugasić, powstał projekt
Drogi Integracji. Poprzez edukację
i doświadczenie ma na celu nauczyć
ludzi z zewnątrz rozgraniczać kwestie, które na ogół niesłusznie łączone
są ze sobą w całość, przełamać bariery
oraz umożliwić bezpośrednią styczność z tym, co nieznane. Czerpanie
wiedzy u samego źródła jest bowiem
bezcennym i zarazem najlepszym
sposobem na uporządkowanie tego,
co dotychczas budziło wątpliwości.
Omar Abdel Fattah, jeden ze
współtwórców projektu, opowiedział
mi, czym dokładnie są Drogi Integracji, a kim i odpowiednio czym muzułmanie i ich kultura – wbrew
zasłyszanym stereotypom – nie są.

Hate news, czyli fala nienawiści

Nie ma dziś nagłówka bez skandalu ani wieczornych informacji bez

Droga do porozumienia

Źródło: world.wng.org

Ludzie boją się tego, co
nieznane. Uwielbiają za to
generalizować i sprowadzać wiele złożonych
kwestii do jednej – ogólnej. Tym sposobem islam,
jedna z największych religii na świecie, kojarzony
jest ze złem i terrorem.
W Poznaniu, w Muzułmańskim Centrum KulturowoOświatowym, postanowiono jednak walczyć
z tymi stereotypami. Z inicjatywy ośrodka powstał
projekt Drogi Integracji.
Jego główną ideą jest pokazanie kultury muzułmańskiej i arabskiej od
strony, której media ujawniać nie chcą.

Przez poznanie drugiego człowieka i wzajemny dialog można dojść do porozumienia.
sensacji. Tym właśnie karmią nas
media. Spirala „hate newsów” nakręca naszą nienawiść, nie pozostawiając miejsca na racjonalne ustosunkowanie się do krzyczących haseł. I tak właśnie dla mediów terroryzm ma tylko jedną twarz:
mężczyzny pochodzącego z Półwyspu Arabskiego i okolic, z brodą,
o śniadej karnacji oraz fanatycznej
wierze w Allaha. Nie wszyscy potrafią jednak przyjąć ten wykreowany przez media portret z dystansem
i hasłem tym objąć również tych,
którzy dopuszczają się aktów terroru, nie odznaczając się wyżej wymienionymi cechami. Ślepo wierzą
w wypowiedzi pseudoekspertów
i stronniczych polityków. Tak właśnie rodzą się uprzedzenia prowadzące do nienawiści. Instynkt natomiast podpowiada, żeby walczyć
z tym, co powszechnie uznane zostało za złe. Bo tak przecież wypada,
a ludzie, działając bez pogłębiania
swojej wiedzy, pod wpływem stereotypowego myślenia i chęci ze-

msty, stają się tym, czego się boją.
Muzułmanie nie czują się przez to
w Polsce bezpiecznie, bo
niesłusznie utożsamiani są z terrorem, którego też są ofiarą. Nie rozgraniczając dobra i zła, nigdy nie
nauczymy się tolerancji, a bez prowadzenia dialogu i edukowania się
każdy muzułmanin będzie
niesłusznie uznawany za terrorystę.

Przez poznanie do akceptacji

Drogi Integracji to projekt, który
pozwala na rozwianie wszelkich
wątpliwości związanych z kulturą
arabską i islamem. Poprzez uczestnictwo w warsztatach z antydyskryminacji ludzie z zewnątrz mogli
podzielić się swoimi odczuciami
i postawić się w sytuacji drugiego
człowieka. Praktyczny wymiar tego
ćwiczenia zaowocował dialogiem
i zrozumieniem swojej inności.
Z kolei warsztaty z kuchni i tańca
jemeńskiego wydobyły to, co w kulturze arabskiej piękne, warte pozna-

nia i pozytywne. „Ludzie, którzy
przychodzą na Drogi Integracji, wychodzą z przekonaniem, że mimo iż
jesteśmy inni, to możemy żyć razem, a jedyne co stoi nam na drodze, to ślepa nienawiść.” – mówi o
rezultatach warsztatów Omar. Twórcy projektu są otwarci na wszelkie
pytania i z chęcią udzielają informacji, a na każdym z organizowanych
wykładów pozostawione jest pole
do dyskusji. Istotne jest również to,
że ludzie z chęcią i entuzjazmem
biorą w nich udział, a reakcja na ich
treść i przekaz jest pozytywna, co
daje światełko nadziei na lepszą
przyszłość w tym tunelu nienawiści.

Islamista = terrorysta?

Pojęcia te, używane dziś jako
synonimy, mają zupełnie odmienne
znaczenia. Islamista to badacz
i znawca islamu, osoba wykształcona, a z terroryzmem ma tyle wspólnego, co Schopenhauer z optymizmem. Co więcej, uważa się, że ko-

biety w islamie nie mają praw, muzułmanie to pedofile, zoofile, ucieleśnienie wszelkiego zacofania i zła.
Każdego muzułmanina uważa się za
potencjalnego terrorystę, który pod
ubraniem chowa broń. To jedne
z najczęstszych i najbardziej raniących stereotypów. Przez namiętne
powtarzanie ich i brak chęci skonfrontowania z prawdą powstają coraz
bardziej radykalne ugrupowania antymuzułmańskie, którym przyświecają hasła rodem z czasów II wojny
światowej: „Modlimy się o islamski
holokaust”, „Biała Europa”, „Islam =
Ideologia terrorystów”. Pozostawanie biernym na te slogany jest przyczyną „wrzucania do jednego worka”
muzułmanów i fanatyków z ISIS,
podczas gdy w krajach arabskich ci
pierwsi są brutalnie mordowani
przez tych drugich. Nie widzimy
tego, bo emocje budzą jedynie zamachy, o których donoszą media. Fanatycy błędnie interpretując Koran,
uzurpują sobie prawo do ludobójstwa
i tłumaczą się „oddaniem Allahowi”,
ale sam Koran, uznawany przez muzułmanów za słowo Boga, zabrania
zabijania i atakowania ludzi.

Droga do lepszej przyszłości

Inicjatywy takie jak Drogi Integracji są szansą na to, aby każdy
otworzył swój umysł i serce na drugiego człowieka. Na świecie zawsze
będzie dobro i zło, ale tylko od nas
zależy, czy znajdziemy w sobie tyle
odwagi, żeby to pierwsze szerzyć,
a drugie zwalczać. Nie siłą, nie
przemocą, nie zamachami i nienawiścią, nie ślepym podążaniem za
tłumem. Kluczem jest wyłamanie
się i podjęcie dialogu, łączenie faktów oraz szukanie odpowiedzi
w kartach historii i zakorzenionej
w niej tradycji. Wykorzystujmy
każdą szansę na poznanie innej kultury i nie pozwalajmy na to, żeby
sprawa tak osobista jak religia nakazywała nam definiować i wartościować drugiego człowieka.

Ada KUKUROWSKA
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W ostatnich dniach na
nowo rozgorzał spór pomiędzy Chorwacją
a słowenią. Ciągnący się
od wielu lat konflikt o doWarto jednak obserwować sytuację, bo jej
stęp do wód Zatoki Pirańskutki mogą się odbić rykoszetem na stronach
skiej wkroczył właśnie
niezwiązanych bezpośrednio tym konfliktem.
w kolejną fazę.
Ubiegłoroczny werdykt Może to bowiem działać na niekorzyść tej popularnej,
stałego Trybunału Arbit- turystycznej destynacji.
rażowego w Hadze przyznał słowenii dostęp do
wód międzynarodowych słoweńskim Piranem oraz północno- nie konfliktu na właściwe tory.
zachodnią częścią chorwackiej IstMimo że Chorwaci w późniejszych
przez wody chorwackie. rii. Słoweńcy chcą dostępu do całoś- latach usiłowali się wycofać, postępowanie było ciągle prowadzone.
W grudniu słowenia za- ci zatoki, a Chorwaci są skłonni jedynie
się
nią
podzielić.
DeterminaJego
rezultat wydaje się jednak zapowiedziała wdrożenie
cja pierwszych z nich wydaje się
dawalać tylko jedną stronę.
tych postanowień o wiele bardziej zrozumiała, kiedy
w życie. Czy czeka nas przytoczy się statystyki: linia brzeKoniec początkiem problemu?
wzrost napięcia gowa ich państwa wynosi zaledwie
Niespełna pół roku temu pięcio46 km, a chorwacka aż 1800 km.
na Bałkanach? Władze Chorwacji przez długi czas osobowy skład Trybunału przyznał

Nowy „kocioł bałkański”?

Wybiła 12:00. Z twarzy
moich towarzyszy
zniknął grymas wyczekiwania, ustępując miejsca
zapałowi do działania.
Możemy ruszać. Niektórzy jeszcze poprawiają
papierowe korony na
głowach, a tyły gromady
zasilają spóźnialscy. Mija
kilka chwil i teraz już
wszyscy są w gotowości.
Tłum inicjuje znaną melodię, wertując kartki
śpiewnika. spośród grupy wyróżnia się trzech
mężczyzn. Wyglądają jak
wyjęci z podręcznika do
historii. Kim są?

„M

Zatoka dla Słowenii

Być może wyrok pozostawia
wrażenie, że Zagrzebowi coś się odbiera, jednak na dłuższą metę dostęp Słowacji do międzynarodowych wód może tylko unormować
sytuację, w której dochodzi do nielegalnego przekroczenia wodnej
granicy Chorwacji.
Specyfika Bałkan nie raz stawała
się zarzewiem kolejnych konfliktów. W tym przypadku Chorwaci
powinni zrezygnować z walki
z wiatrakami, tym bardziej, że konsekwencje oporu z pewnością nie
będą leżeć w jej interesie, którym
powinna być integracja w ramach
europejskiej wspólnoty. Warto jednak obserwować sytuację, bo jej
skutki mogą się odbić rykoszetem
na stronach niezwiązanych bezpośrednio z tym konfliktem. Może to
bowiem działać na niekorzyść tej
popularnej, turystycznej destynacji.

Weronika MIKSZA

szpieg terenowy Część III

Trzej Królowie- Kacper, Melchior i Baltazar, podążając za Gwiazdą Betlejemską, dotarli do miejsca narodzin Jezusa i ofiarowali
mu złoto, kadzidło i mirrę.

Przybieżeli do Betlejem

ędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie”?
„W stronę Starego Rynku”, można by
odrzec na słowa polskiej kolędy. To
właśnie w tym charakterystycznym
na mapie Poznania punkcie 6 grudnia
swą metę miał Orszak Trzech Króli.
Korowód rozpoczął się na Placu
Wolności i przemaszerował ulicą Paderewskiego. Zwieńczeniem uroczystości były błogosławieństwo
abp Stanisława Gądeckiego oraz
msza św. w Farze. Nie zabrakło również chóralnego koncertu utrzymanego w świątecznym klimacie.

Słowenii większość obszaru Zatoki
Pirańskiej oraz długo wyczekiwany
dostęp do międzynarodowych wód
przez wody chorwackie w postaci
korytarza o długości 10 i szerokości
2,5 mil morskich. Żeby druga strona nie czuła się pokrzywdzona,
część zatoki ma pozostać pod chorwacką kontrolą. Werdykt został

się o podjęciu kolejnych kroków
prawnych jeszcze w tym roku. Z jakim skutkiem? Trudno powiedzieć.

Źródło: Fot. Angelika Czajka
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pór o dostęp do wód terytorialnych nie jest nowy. Jego
korzeni należy szukać jeszcze w latach 90. XX wieku, bezpośrednio po rozpadzie Jugosławii.
Przedmiotem konfliktu jest obszar
między dwoma półwyspami –

nie chciały przystać na polubowne
rozwiązanie tej kwestii, co stało się
jedną z przyczyn wstrzymania akcesu ich kraju do Unii Europejskiej
(rozmowy Brukseli z Zagrzebiem
zostały zablokowane przez Słoweńców). Dopiero oddanie sprawy do
haskiego Trybunału Arbitrażowego
w 2009 roku pozwoliło na skierowa-

przypieczętowany apelem Komisji
Europejskiej o zastosowanie się do
niego, ale premier Chorwacji Andrej Plenkovic kategorycznie go odrzucił. Stwierdził bowiem, że KE
nie jest od rozstrzygania sporów
między państwami.
Jednak sprawy nabrały już tempa.
Według słoweńskiej agencji STA,
w dniu wejścia wyroku w życie,
czyli 29 grudnia, w nocie dyplomatycznej Lublana wezwała Zagrzeb
do podjęcia rozmów w sprawie realizacji zaleceń. Wyraziła również
sprzeciw wobec blisko 1,4 tys.
przypadków nielegalnego przekraczania wyznaczonej granicy. Notę
poprzedził apel Chorwacji o niepodejmowanie w tej sprawie jednostronnych działań. Prawo jest jednak po stronie Słoweńców – Lublana może nie tylko pozwać Chorwację do Trybunału Sprawiedliwości
UE za naruszenie prawa międzynarodowego, lecz także oskarżyć Zagrzeb o łamanie własnego traktatu
akcesyjnego. Dążenie Słoweńców
do szybkiego zamknięcia sprawy
można zauważyć po tempie rozpoczęcia pierwszych działań – mówi

Zgodnie z chrześcijańską tradycją
Trzej Magowie: Kacper, Melchior
i Baltazar, idąc w ślad za Gwiazdą
Betlejemską, dotarli do miejsca narodzin Jezusa i ofiarowali mu dary.
Po drodze wstąpili do pałacu Heroda, który dostrzegł w Dzieciątku
swojego przyszłego przeciwnika.
Biblia jednak nie wspomina imion,
liczby, ani tego, czym zajmowali się
mędrcy. Na podstawie tłumaczeń
i interpretacji powstawały w późniejszym czasie domniemania, dopatrujące się w nich m.in. astrologów czy kapłanów. Uroczystość obchodzona 6 grudnia ma służyć podzięce za obecność Boga w życiu

człowieka. To także niecodzienna
okazja do obcowania ze sztuką,
gdyż Orszak jest doniosłym widowiskiem na wysokim poziomie,
mimo że nie tworzą go profesjonaliści. „Amator angażuje się zawsze
z zapałem i chęcią. Amatorstwo niejednokrotnie bywa porównywalne,
a nawet lepsze od prezentacji zawodowej” – zapewnia Marcin Matuszewski, reżyser i twórca muzyki
towarzyszącej wydarzeniu. Uczestnicy zobaczyli taniec aniołów oraz
diabła, który próbował przestraszyć
śmiałków podążających za pochodem rozniecanym ogniem. Mędrcy
natomiast zatrzymali się pod Ratuszem, spełniającym rolę dworu He-

roda. Następnie, na scenie kreowanej na stajenkę, ukazano moment
złożenia darów i oddania pokłonu
Jezusowi. Tegoroczny Orszak był
szczególny, a to za sprawą upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości i obchodów 1050. rocznicy biskupstwa poznańskiego. Na
trasie znaleźli się aktorzy ucharakteryzowani na zapisane w dziejach
historii postacie, jak św. Jadwiga,
św. Jan Paweł II, św. Maksymilian
Kolbe, biskup Jordan.

Bóg się rodzi

Korowód Trzech Króli, oprócz
ulicznych jasełek i religijnego

przeżywania, opiera się na akcjach
dobroczynnych. W trakcie jego
trwania, przeprowadzona została
zbiórka publiczna na cele charytatywne. Tegoroczna, ósma edycja
wsparła osoby dotknięte skutkami
konfliktu syryjskiego – liczbę tych
potrzebujących szacuje się na ok. 13
milionów – oraz Jadłodajnię Caritas,
serwującą darmową żywność dla
ubogich i bezdomnych. Orszak nie
odbyłby się bez pomocy wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas,
by przygotować kostiumy, zapewnić
bezpieczeństwo, kwestować do puszek czy rozprowadzać śpiewniki
i korony wśród uczestników. Organizatorzy mogli liczyć na zaangażowanie szkół, harcerzy, firm,
lecz także artystów promujących
wydarzenie i zachęcających do
udziału.
Uroczystość Objawienia Pańskiego to dla wielu czas refleksji nad
bytem drugiego człowieka. Tak jak
Trzej Magowie przynieśli Chrystusowi dary, tak każdy może ofiarować potrzebującym oparcie w trudnej sytuacji. Dla tych, często niezauważanych, pomijanych jednostek
mały gest potrafi odbudować nadzieję na lepszy los. Decydując się
na dobry uczynek, udowadniamy,
że Bóg rodzi się nie tylko w betlejemskim żłobie, ale też w ludzkich
sercach. Przecież pomagając,
nikomu korona, nawet ta papierowa, z głowy nie spadnie.

Angelika CZAJKA
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Nawet w 2009 roku nie wysuwano tak mocnych, antysystemowych
haseł. Celem była nie tyle zmiana
systemu politycznego, , ile zmiana
osób. Wówczas protesty wywołało
wybranie na prezydenta bardzo
konserwatywnego Ahmadineżada.
Protestujący byli za nieco bardziej
postępowym Musawim. Teraz
mamy do czynienia z całkiem inną
sytuacją. To czynniki ekonomiczne
doprowadziły do tego, że ludzie
wyszli na ulicę. Padły strzały, byli
niestety także zabici, to nakręciło
spirale protestów. Rzeczywiście pojawiły się takie hasła jak „śmierć
Najwyższemu Przywódcy”, „śmierć
prezydentowi”. Chciałbym jednak
podkreślić, że były to głosy zdecydowanie odosobnione. W Iranie od
wielu lat jest pewien trend, nawet
wśród młodych ludzi nie ma
dążenia do zmiany systemu jako takiego. Jest dążenie do tego, by był
to system z bardziej ludzką twarzą.
Tak jak kiedyś próbowano budować
w Polsce socjalizm z ludzką twarzą,
tak teraz jest dążenie w Iranie, by
system był bardziej znośny. Na
przykład młodzi ludzie domagają
się tego, by mogli brać udział
w różnych zgromadzeniach rozrywkowych, jak spotkania czy koncerty.
Dzisiaj jest to zabronione. Niezamężne kobiety nie mogą nawet
przebywać z obcymi mężczyznami
w jednym pomieszczeniu, nie mogą
brać razem udziału w żadnych imprezach. Nie ma takiego życia,
przynajmniej legalnie, oficjalnie.
Jest to dążenie do tego, by poluzować normy obyczajowe, które zostały narzucone sztucznie. W państwie irańskim, a wcześniej nawet
w Persji, one nigdy nie były tak ortodoksyjnie przestrzegane, a po rewolucji z 1979 roku zostały po prostu narzucone. Przedtem tego typu
kwestie były przedmiotem indywidualnego wyboru. To jest jedna
rzecz. Druga, znacznie ważniejsza,
to silna presja ekonomiczna, finansowa. Takie dążenie do tego, by
otrzymywać więcej z systemu. Są
ludzie, którzy są zawiedzeni. Byli
przekonani, że po tym, jak w 2015
roku Iran podpisał układ w sprawie
ograniczenia programu atomowego,
pieniądze zaczną sypać się drzwiami i oknami, a ich sytuacja materialna ulegnie wyraźnej poprawie.
Okazało się jednak, że na umowie
skorzystała tylko pewna część
społeczeństwa, pewna grupa. Ta
związana z wielkimi zachodnimi
firmami, głównie francuskimi
i włoskimi, które podpisały duże
kontrakty z irańskimi partnerami.
Reszta społeczeństwa tej zmiany

Irańskie rewolucje
Wywiad z prof. UAM dr. hab. Przemysławem Osiewiczem
na temat aktualnej sytuacji w Iranie przeprowadził Przemysław Terlecki.
wówczas było to państwo autorytarne. Bez dwóch zdań, Pahlawi demokratą nie był. Swoim państwem zarządzał jednoosobowo. Na sumieniu
miał wielu opozycjonistów, za co na
Zachodzie był bardzo mocno krytykowany. Choć jest taka grupa, która
chciałaby powrotu do czasów cesarskich, to jest to już tak naprawdę
niemożliwe. Zdecydowana większość nie dopuszcza w ogóle takiej
możliwości. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby doszło
do rewolucyjnej zmiany systemu.
Jestem w stanie wyobrazić sobie
jego ewolucyjną zmianę poprzez
wybory, później zmianę konstytucji
czy likwidację urzędu Najwyższego
Przywódcy. Ale czy tego chce większość Irańczyków? Wątpię.

źródło: Aljazeera.com

Już w 2009 roku Irańczycy powstali przeciwko władzy. Walczyli wówczas o to, by zmienić
system. Teraz rozruchy były
o wiele poważniejsze. Mówiono o zamordowaniu Ajatollaha i wygnaniu prezydenta.
7 stycznia poinformowano jednak o całkowitym zdławieniu
protestu. Czy Iran ma szansę na
rewolucję odwracającą to, co
stało się w 1979 roku?

Pomimo zniesienia sankcji, w wyniku porozumienia nuklearnego, sytuacja materialna zwykłych Irańczyków nie poprawiła się.
w ogóle nie odczuwa. Wręcz przeciwnie – ceny idą bardzo mocno
w górę, zwłaszcza produktów spożywczych, a płace stoją w miejscu.

służby irańskie podały, że
w protestach uczestniczyło 40
tys. osób z 80-milionowego
irańskiego społeczeństwa. Na
ile można wierzyć tym liczbom? Po drugie – były też
liczne demonstracje poparcia
dla Najwyższego Przywódcy
i prezydenta, swoistego rodzaju kontrmanifestacje dla
protestów niezadowolonych
Irańczyków. Jakie jest to realne
poparcie dla władz w Iranie?

Trudno jednoznacznie to określić.
Dlaczego? Badania opinii publicznej w Iranie pozostawiają wiele do
życzenia. Z przymrużeniem oka
traktuję wszelkie dane statystyczne
pochodzące z Iranu, mimo mojej
całej sympatii do Iranu i Irańczyków. Oni nie wpuszczają żadnych
poważnych organizacji pozarządowych na swoje terytorium. Nie ma
swobody prowadzenia badań. Czasami komuś uda się przedostać do
Iranu, ale jego działania są tak kontrolowane, że jeśli wynik nie jest po
myśli władz, to nie można ich
upubliczniać. Nie przywiązywałbym się więc do tych danych.
Podejrzewam, że tych protestujących było na pewno więcej niż
40 tys. Wiadomo, że żadna władza
się nie pochwali, jeśli był to nawet
1 mln protestujących. Prędzej liczbę
tę się zaniży, bo to jest praktycznie

nie do udowodnienia. Z drugiej
strony wskaźnikiem tego poparcia
mogą być wybory prezydenckie. Te
były w zeszłym roku. Przypomnę,
że ostatecznie Rouhani wygrał zdecydowanie, ale o wynik drżał praktycznie do momentu jego ogłoszenia. Można było się spodziewać, że
tych głosów dostanie o wiele więcej. Całkiem sporo dostał ich jednak

skim. Czy jest możliwe, by
w Iranie, na przestrzeni lat,
dzięki pracy reformatorów nastąpił powrót do tego stanu
rzeczy sprzed rewolucji 1979
roku? Czy może jednak potrzebna jest rewolucja, która
wszystko odwróci?

Myślę, że w Iranie powrót do czasów cesarskich jest niemożliwy,

Czyli jednak ewolucyjne zmiany?

Zdecydowanie. Nie dopuszczam
do myśli, że Iran mógłby się zmienić na skutek rewolucji. Nawet gdyby taka była wola większości
społeczeństwa, to aparat państwowy, aparat kontroli jest przygotowany do zdławienia tego w zarodku.
Bardzo dobrze widać po tych protestach, które niedawno miały
miejsce. Oni są do tego bardzo
dobrze przygotowani. Wyciągnęli
wnioski z arabskiej wiosny i z wydarzeń z 2009 roku. Są gotowi na
natychmiastowe blokowanie mediów społecznościowych, sieci komórkowych, są w stanie robić to lo-

W państwie irańskim, a wcześniej nawet w Persji, one nigdy nie były tak ortodoksyjnie przestrzegane, a po rewolucji z 1979 roku zostały po prostu narzucone. Przedtem tego typu kwestie były przedmiotem indywidualnego wyboru.To jest jedna rzecz. Druga, znacznie ważniejsza, to silna presja ekonomiczna, finansowa.
Takie dążenie do tego, by otrzymywać więcej z systemu.
kandydat konserwatywny Ebrahim
Ra’isi. Można się zastanawiać,
w którą stronę te sympatie polityczne się przechylają. Na pewno jednak reformatorzy, z których grona
wywodzi się obecny prezydent,
mają zdecydowaną większość
bazy społecznej po swojej stronie.
Z pewnością władza sama bada
„temperaturę społeczną”, by odpowiednio reagować, ale wyników nie
udostępnia.

Kilka lat temu mieliśmy
arabską wiosnę. Kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu
zaczęły się uwalniać od despotycznych rządów. Iran nie jest
arabski, ale jest przez islam
połączony ze światem arab-

choć wciąż żyje następca tronu.
W Iranie jest także wiele osób, które
miło wspominają rządy ostatniego
szacha, Mohammada Rezy Pahlawiego. Jego syn, Reza, żyje na
uchodźstwie już od blisko 40 lat.
Mieszka w Stanach Zjednoczonych,
w Kalifornii. Radzi sobie tam
całkiem nieźle. Jest traktowany jak
następca tronu przez część diaspory
irańskiej, która w USA liczy około
3 mln osób. To w większości ludzie
zamożni, którzy pod koniec lat 70.
XX wieku wyjechali, gdy cesarstwem wstrząsały niepokoje
społeczne. Ja również spotykałem
się z głosami poparcia dla restauracji monarchii. Ludzie ci twierdzą,
że w latach 70. Iran był na fali
wznoszącej. Nawet pomimo tego że

kalnie bardzo szybko. Poza tym
mają grupę Basidż, których
wzmożoną aktywność można było
zauważyć także podczas ostatnich
protestów. Ta składa się z opłacanych przez władze cywilów, poruszających się głównie na motocyklach. Są to silni, wysportowani
agresorzy, którzy uprawiają sporty
walki – mówiąc wprost, są po prostu gotowi do bicia. Wystarczy, że
taka grupa pojawi się w danym
miejscu i już skutecznie odstrasza
protestujących. To jest jednak tylko
część całego systemu represji, jaki
rozwinął Iran. Ten jest w stanie
trzymać Irańczyków w strachu.
Irańczyków, którzy są przecież bardzo odważnymi, bardzo emocjonalnymi ludźmi.
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Polacy i Niemcy od kuchni

Fot. Agnieszka Malczewska

Kontakty między Polską
i Niemcami nie sprowadzają się tylko do polityki. Współpracują między
sobą także młodzi przedstawiciele obu krajów.
Dzięki kierunkowi stworzonemu przez uczelnie
w Kilonii i Poznaniu dwujęzyczni studenci rozwijają swoje pasje, poszerzają wiedzę, podziwiając oba miasta – jedno w Niemczech, drugie
w Polsce.

Kierunek istnieje już od 5 lat. Przez ten czas oba uniwersytety zdobyły mnóstwo doświadczenia i zacieśniły współpracę.
Jak podoba Wam się w Polsce?
Co najbardziej wam się tutaj
podoba?

Jagoda Stempczyńska: Czuję
się tu jak w domu. A najbardziej podoba mi się chyba to, że „Polak potrafi” i łatwo można załatwić tutaj
różne rzeczy. Jeżeli jest potrzeba,
to zawsze znajdzie się rozwiązanie.
Nie ma tak, że rodzą się trudności
nie do przejścia, bo na coś nie pozwalają regulaminy. Można sobie
poradzić w każdej sytuacji.
Tabea Wittneben-Fidan:
U mnie sytuacja wygląda następująco: moja mama pochodzi
z Polski, mój tata jest Niemcem,
urodziłam się w Niemczech
i nauczyłam się polskiego, zaczęłam studiować polonistykę, co
poprawiło moją znajomość języka.
Teraz i tam, i tutaj czuję się jak
w domu.
Mike Kaluza: Najbardziej podoba mi się chyba ta serdeczność.
Mając znajomych w Polsce, ciągle
ma się z nimi dobry kontakt. Ludzie
piszą: „Dawno się nie widzieliśmy,
jak tam u Ciebie?”, „Może przyjadę
do Ciebie, może spotkamy się?”. Po
prostu zawsze miło jest spędzić razem czas i zawsze jest co powspo-

Nowy rok, nowa ja. Większość osób, chcąc zmienić
coś w swoim życiu, często
podejmuje postanowienia noworoczne. Ja też
zdecydowałam się na
jedno i poniżej przeczytacie jego efekty. Co miesiąc moje pięć NAJ
wydarzeń w sporcie.
Zapraszam po raz
pierwszy do lektury.
#najszczęśliwsze: Zaczynam od
tych najprzyjemniejszych. Muszę
przyznać, że tutaj nie będzie niespo-

minać. Jak jadę do Polski i spotykam się ze znajomymi, to jest tak
serdecznie, jakbyśmy byli rodziną.
Bardzo mi się tutaj podoba. Tym
bardziej, że cała moja rodzina pochodzi z Polski, więc pozwala mi to
czuć się, jak w domu. Zawsze fajnie
spędzać czas w kraju, z którego pochodzi rodzina.

M. K.: A z drugiej strony jesteśmy wpisani jako studenci polscy,
więc też musieliśmy złożyć dokumenty, mamy też USOS.
J. S.: Tak więc, patrząc z niemieckiej strony, jesteśmy na Erasmusie,
a z polskiej, jesteśmy normalnymi
studentami pierwszego roku.

J. S.: Polacy i Niemcy w Europie.
M. K.: To jest magisterka na 2
uniwersytetach, kilońskim i poznańskim UAM. To międzywydziałowy
kierunek, więc mamy zajęcia np.
w Instytucie Filologii, historii
czy na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa. Każdy wybiera
swoją specjalizację, dopasowaną
do jego zainteresowań. Ja wybrałem
językoznawstwo.
J. S.: Ja filologię polską.
T. W.-F.: Ja historię.

M. K.: Interdyscyplinarne –
mamy zajęcia historyczne, prawnicze, z politologii, językoznawstwo,
literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i jeszcze kurs językowy.
J. S.: I to też nie jest tak, że jeżeli
wybieramy literaturoznawstwo, to
musimy wybrać między polonistyką
a germanistyką. Jeżeli zdecydujemy
się na literaturę, to mamy w jednym
semestrze przedmioty z germanistyki, a w drugim z polonistyki, więc
to się przeplata.

Jaki kierunek studiujecie?

Jakich przedmiotów się uczycie?

Na jakich zasadach tu jesteście?

Na jakim poziomie musiał być
Wasz język obcy?

J. S.: Nasza uczelnia macierzysta
wysyła nas przy pomocy programu
Erasmus.

J. S.: A2 wystarczy w przypadku
języka polskiego, jeśli aplikuje się
w Niemczech, a jeśli w Polsce, to

niemiecki należy mieć na B2+
i znajomość języka musi być poświadczona certyfikatem.
M. K.: Znajomość języka trzeba
mieć czym poświadczyć. Często też
wystarczy, jak na licencjacie robiło
się polonistykę. Jeżeli przez 3 lata
robi się licencjat, to przez ten czas
odpowiedni poziom językowy da
się osiągnąć.
J. S.: Wracając do poprzedniego
wątku – to jest super kierunek dla
osób, które nie mogą się zdecydować, czy wolałyby studiować polonistykę, czy germanistykę, jak
w moim przypadku. Połączyło
mi się świetnie jedno z drugim
i w bonusie dostałam jeszcze historię, trochę politologii i prawa, by
moja specjalizacja miała wszechstronne ugruntowanie.
M. K.: Jest jeszcze obowiązkowy
miesiąc praktyk, obojętnie, czy
w Niemczech, czy w Polsce. Daje
to możliwość, aby zebrać pierwsze
doświadczenia zawodowe.
M. K.: Tak naprawdę wszędzie,
nie ma ograniczeń. Są pewne ocze-

Gdzie możecie odbyć praktyki?

kiwania, że miejsce powinno być
związane z Polską albo z Niemcami, ale to też nie jest obowiązkowe.
Po prostu jest to możliwość, żeby
przez ten miesiąc zdobyć pierwsze
doświadczenia zawodowe, żeby po
magisterce łatwiej znaleźć pracę.
J. S.: Swoje praktyki odbyłam
w konsulacie RP w Hamburgu,
a później została mi nawet zaproponowana umowa o pracę.
T. W.-F.: I wiele osób od razu po
studiach znalazło pracę.
M. K.: Tak, każda osoba coś znalazła i naprawdę nie było sytuacji,
w której wiele osób zostałoby
bez pracy. Bardzo dużo studentów
z poprzedniego rocznika zostało
w Poznaniu i pracuje w rozmaitych
firmach, np. w Volkswagenie.

Jakie rady macie dla tych, którzy chcieliby się podjąć takiego
toku studiów?

J. S.: Zróbcie to, bo warto! Te
studia można podjąć w Poznaniu.
To jest tak: my przyjeżdżamy tutaj
w trzecim semestrze studiów,
a osoby, które zaczynają na UAM,
studiują jeden semestr w Poznaniu,
później jadą na jeden semestr
do Kilonii i wracają z powrotem
do Poznania.
M. K.: Polega to właśnie na tym,
żeby studenci zaczynali w Niemczech i w Polsce, bo potem i tak się
to wymiesza. Tylko ten pierwszy
semestr grupa jest sama, bo w drugim semestrze studenci z Polski
przyjeżdżają do Kilonii i wtedy się
poznajemy, robimy razem zajęcia.
Na trzeci semestr jedziemy do Poznania, jesteśmy wciąż razem,
a czwarty semestr to już i tak tylko
praca magisterska. Można zacząć
tu i tam, np. mamy 3 osoby w naszej grupie, które są z Polski, ale
zaczęły te studia w Niemczech.
(Całość wywiadu można przeczytać na naszej stronie internetowej:
www.gazetafenestra.pl)

Rozmawiała
Agnieszka MALCZEWSKA

NAJeczki eRPeLeczki
dzianki. Piękne loty. Osiem skoków
konkursowych, które pozwoliły
osiągnąć ogromny sukces. Tak, Kamil Stoch – nasz polski Sven Hannawald. Turniej Czterech Skoczni
zawsze cieszy się dużą popularnością wśród kibiców i skoczków. Wynika to z faktu, że jest to bardzo
prestiżowe przedsięwzięcie i każdy
zawodnik marzy o wygraniu czterech konkursów i końcowym triumfie. Stoch pokazał, że jest w świetnej dyspozycji. I oczywiście, wycofanie się w połowie zawodów

Richarda Freitaga trochę ten sukces
ułatwiło. Nikt nie mógł mieć
wątpliwości, że gdyby Niemiec nie
wywrócił się podczas lądowania,
walka pomiędzy nim a Polakiem
byłaby wyrównana, a losy zwycięstwa nie byłyby znane do końca turnieju. Oprócz triumfu Kamila Stocha należy podkreślić dobrą dyspozycję Dawida Kubackiego i Stefana
Huli. Ten pierwszy osiągnął swój
życiowy sukces, stając po raz
pierwszy w karierze na podium zawodów Pucharu Świata (trzecie

miejsce w Oberstdorfie). Natomiast
drugi z Polaków w generalnej klasyfikacji TCS zajął 12. miejsce.

#najmniejzaskakujące: Skoro
już zaczęłam wątek skoków narciarskich, to muszę przyznać, że po takich osiągnięciach naszych zawodników nie zdziwił mnie fakt, że brylowali oni w plebiscycie Przeglądu
Sportowego. Zdobyli tytuł drużyny
roku, a trener, Stefan Horngacher,
został najlepszym szkoleniowcem.
Po raz kolejny w ostatnim czasie

Kamil Stoch zdeklasował rywali i
został wybrany sportowcem roku.
Tuż za nim uplasował się Robert
Lewandowski, a na ostatnim stopniu podium stanęła Anita Włodarczyk.

#najbardziejzdumiewające: Zazwyczaj aktywność na portalach
społecznościowych jest odbierana
jako coś dobrego. Jednak musimy
uważać, co na nich piszemy, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobą znaną
w całym kraju. Zbigniew Boniek na
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styczeń 2018
„Mieliśmy wielkie plany
na stworzenie masywnego RPG. Nie mając doświadczenia, umiejętności, rzuciliśmy się z motyką na słońce. Z programowania wiedziałem
tyle, że się to pisze, nie
umiałem dosłownie nic”
– tak o początkach swojej
przygody z gamedevem
(tworzeniem gier) mówi
Adam Pawlewski – od
trzech lat student, od
dwóch prezes TK Games,
od zawsze – fan gier komputerowych.

swoim Twitterze, w odpowiedzi na
czyjś post, stwierdził, że e-sport to
duże pieniądze, ale również świadectwo pewnej patologii. Gdy Internet zahuczał od komentarzy na taką
wypowiedź, prezes PZPN opublikował inny post, w którym napisał, że
poprzedni był tylko żartem i czasami też lubi pobawić się w granie
w gry komputerowe. Wolno nam się
wypowiadać na różne tematy, jeśli
jednak nie posiadamy odpowiedniej
do tego wiedzy, to nie powinniśmy
tego robić w sposób, który umożliwi
odbiór tego przez ogromną liczbę
osób. Zwłaszcza, jeśli zna nas prawie każdy dorosły obywatel kraju,
w którym mieszkamy. Zbigniew Boniek może mieć swoją opinię, ale
nie powinien na ogólnie dostępnym

Źródło: https://vyznawca.itch.io/forgot-how-to-hamster

H

istoria Adama z programowaniem rozpoczęła
się pomiędzy pierwszą
a drugą klasą liceum – „Chciałem
w końcu zrobić coś poza zwykłym
siedzeniem na komputerze”.
Zachęcił kilku znajomych ze szkoły
i wkrótce ruszyły prace nad
pierwszą grą fabularną. Jak łatwo się
domyślić – poprzeczka postawiona
była zbyt wysoko. Adam wspomina,
że ich projekt wcale się nie rozwinął.
Nie uważa jednak tego czasu za stracony – zaczął wówczas szukać
informacji o silnikach, czerpiąc
wiedzę z licznych poradników
na YouTube: „Z reguły kopiowałem
cały kod, który się tam pojawiał,
próbując go zrozumieć i przerobić
na to, czego potrzebowałem”.
Adam ostatecznie wybrał engine
Unity (zintegrowane środowisko
do tworzenia gier komputerowych),
przy pomocy którego pracuje w dalszym ciągu indywidualnie i (od niedawna) zawodowo. W taki sposób
zdobył doświadczenie, które zdeterminowało go do dalszego programowania.
Jednak po pewnym czasie zespół,
w którym działał Adam, rozpadł się.
Od idei wspólnej gry nie odstąpiła
jedynie Ewelina Kmita, grafik,
z którą chłopak pracuje do dzisiaj.

student potrafi

„Często, kiedy planuje się stworzenie gry przez miesiąc, pracuje się nad nią dużo dłużej”– ostrzega Adam Pawlewski –„jednak nie warto się zniechęcać”.
W trzeciej klasie liceum projekt
Adama został zmieniony na shooter,
czyli strzelankę połączoną z grą
typu tower defence (zadaniem gracza jest powstrzymywanie przeciwnika poprzez stawianie wież obronnych czy też utrudnień na drodze,
po której się on porusza). Choć i ten
program nie został ukończony, był
to kolejny ważny krok na ścieżce
gamedevu. Ale punkt zwrotny w ich
karierze miał dopiero nadejść...

Przystanek Game Jam

W wakacje 2014 roku we
Wrocławiu odbywał się „Techland
Game Jam”. Game jamy to zawody,
w których uczestnicy tworzą gry od
zera w zadanym temacie i w ograniczonym czasie, mieszczącym się z
reguły w 48 godzinach. Wobec
presji tykającego zegara powstają
często gry oryginalne, obfite w niecodzienne techniki, niesprawdzone
dotąd przez zawodników. To właśnie na takim wydarzeniu został
stworzony prototyp pierwszej gry
spod ręki Adama i spółki – „Don’t
touch your ball”. Jest to mobilny
program, w którym gracz ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę przez

planszę, manipulując polami grawitacyjnymi, przyciągającymi lub odpychającymi kulkę. Wynik tak opracowanego pomysłu przeszedł
wszelkie oczekiwania. „Udało nam
się zająć drugie miejsce na kilkanaście zespołów. Byłem z tego diabelnie dumny” – wspomina z uśmiechem Adam. Ponadto gra ta
otrzymała komentarz od ekipy
Techlandu, która uznała „Don’t touch your ball” za praktycznie
skończony produkt, który na game
jamach jest rzadkością. Adam
ze swoją grupą osiągnęli więc
pierwszy znaczący sukces.

Szanse

Adam już wówczas wiedział, że
uda się na studia informatyczne na
Politechnice Wrocławskiej. Dlatego
chłopaka tym bardziej ucieszyło,
gdy podczas game jamu współpracę
zaproponowali mu członkowie koła
naukowego TK Games, którzy na
wspomnianej uczelni zajmują się
zrzeszaniem osób tworzących gry
komputerowe oraz przeprowadzają
dla nich specjalne szkolenia. Co
ciekawe, po pewnym czasie Adam
został prezesem TK Games.

Zawsze, gdy zbliża się takie duże wydarzenie,
media, a przez to i my, zastanawiamy się nad
tym, ile sukcesów nasi zawodnicy zdołają
osiągnąć.Tak więc, jeśli nie macie planów na nadchodzący
miesiąc albo będziecie potrzebować przerwy między nauką
do kolejnych egzaminów, polecam zerknąć chociaż
na chwilę i przekonać się o pięknie zimowych dyscyplin
sportowych.
portalu internetowym obrażać ludzi.
Zdziwiło mnie to, bo zawsze wydawał mi się on człowiekiem, który
myślał przed wypowiedzeniem
każdego zdania. A tutaj taka
wpadka?

#najbardziejwyczekiwane:
Najważniejsza impreza świata
sportu w 2018 roku? Zdecydowanie są to Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Ich rozpoczęcie nastąpi 9 lutego, a cała im-

Po zakończeniu pamiętnego game
jamu, w aurze radości i zwycięstwa
przygoda Adama z gamedevem zaczęła coraz bardziej się rozwijać. Na
początku studiów chłopak dostał
możliwość zaprezentowania się ze
swoją grą w trakcie Hall of Games
2014 we Wrocławiu na stoisku TK
Games. „Wiedziałem, że to może być
moja życiowa szansa i nie chciałem
jej zmarnować” – wspomina Adam.
Na targi została ponownie
wysłana gra „Don’t touch your
ball”. Od jednego z organizatorów
Adam dostał informację, iż jego
program dobrze działa, jednak źle
wygląda. Oznaczało to, że do eventu (do którego pozostawało zaledwie kilka dni) należało zmodernizować grafikę, co udało się za sprawą
nieocenionej w tej dziedzinie Eweliny. Po wysłaniu poprawionej
wersji, gra dostała drugą szansę.
Przez trzy dni Adam prezentował
„Don’t touch your ball” różnym
osobom, zbierając opinie. „Było to
strasznie pouczające, widzieć, że ludzie mogą się dobrze bawić, grając
w twoją grę. Widzieć, co im się podoba, a co ich denerwuje”. Twórca
podkreśla tu istotną rolę kontaktu
z graczami i otrzymywania od nich

zwrotnej opinii odnośnie tworzonej
gry. Wskazuje również, że należy
szukać złotego środka pomiędzy
tym, co chce się zrobić jako twórca,
a tym, co podoba się graczom.

preza zakończy się 26. dnia tego
miesiąca. Zawsze, gdy zbliża się
takie duże wydarzenie, media,
a przez to i my, zastanawiamy się
nad tym, ile sukcesów nasi zawodnicy zdołają osiągnąć. Tak więc,
jeśli nie macie planów na nadchodzący miesiąc albo będziecie
potrzebować przerwy między
nauką do kolejnych egzaminów,
polecam zerknąć chociaż na chwilę
i przekonać się o pięknie zimowych dyscyplin sportowych. Przede wszystkim tych, których nie
mamy przyjemności tak często
podziwiać na ekranach naszych
telewizorów.

nych dyscyplin, jaką jest tenis
ziemny. Nowy rok i nowe nadzieje.
Po zeszłorocznych sukcesach
Łukasza Kubota pozostaje mi tylko
wierzyć, że ten sezon będzie dla
niego choć w połowie tak dobry,
jak poprzedni. Kibice będą też
bacznie obserwować poczynania
Agnieszki Radwańskiej, która po
słabym poprzednim roku będzie
chciała udowodnić wszystkim, że
jest w stanie odwrócić złą passę.
Również powrót po półrocznej
przerwie Novaka Djokovica jest
czymś interesującym i zapewne
wpłynie na czołówkę męskiego
tenisa. Jak to będzie wyglądało?
Już nie mogę doczekać się dźwięku
uderzeń rakiet!

#największypowrót: W końcu
powróciła jedna z moich ulubio-

Kulka, która ruszyła lawinę

O swoich doświadczeniach Adam
mówi dziś z pewnym niedowierzaniem: „To, jak duże zmiany zaszły
w moim życiu od czasu tamtego
game jamu, albo nawet od tej
pierwszej gry w liceum, jest nie do
wyobrażenia. Gdyby ktoś kilka lat
temu powiedział mi, co się stanie
w moim życiu, nie uwierzyłbym”.
Obecnie wciąż powstają nowe gry,
w których tworzeniu prezes TK
Games bierze udział, chociażby
stworzone pół roku temu „Forgot
How To Hamster” (współtworzone
z Markiem Derkowskim, Weroniką
Okoń, Danielem Kończykiem,
Michałem Antkiewiczem i Krzysztofem Heldtem).
Z historii Adama i jego ekipy
płynie dość banalny, a zarazem
budujący morał – za marzeniami,
choćby były tak trudne jak gamedev, warto podążać.

Jakub SZUSTAKOWSKI

Paulina ERPEL
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Już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Czy dla Polaków okażą się tak udane, jak te w Soczi?

Świat jest podzielony pod
każdym możliwym względem, pełen sporów,
waśni, nienawiści. W jednym z jego punktów zapalnych, od 9 do 25 lutego, zapłonie znicz olimpijski. Lokalizacja, następstwa afer dopingowych
i kadłubowy turniej
hokeistów – to nie będą
zwykłe Igrzyska.

Zimowe zmagania
pod 38 równoleżnikiem

nie usłyszą rosyjskiego hymnu.
Dobrym symptomem jest występ
łyżwiarzy z Korei Północnej, co pokazuje piękno sportu.

Medal? Lepszej okazji nie będzie

D

o trzech razy sztuka. Pjongczang starało się o organizację zimowych igrzysk
w 2010 i w 2014 roku, ale minimalnie
odniosło porażkę kolejno z Vancouver i z Soczi. Koreańczycy nie poddawali się, dzięki czemu w następnej
batalii odnieśli zdecydowane zwycięstwo w pierwszej turze głosowania.
Wszystkie obiekty są gotowe na przyjęcie zawodników, gorzej z ich wypełnieniem. Według statystyk z października sprzedanych zostało 61%
biletów z dostępnej puli. Liczba ta nie
wydaje się złym wynikiem, niestety
z puli 750 tysięcy wejściówek dla
mieszkańców Korei Południowej
sprzedała się tylko co piąta. Do zawodów w Pjongczang dopuszczeni zostaną tylko ci rosyjscy sportowcy,
którzy nigdy nie zostali zdyskwalifikowani za doping, dlatego na olimpijskich obiektach nie pojawi się m.in.
skoczek narciarski Dmitrij Wasilliew.
Warto jednak zaznaczyć, że nawet
dopuszczeni zawodnicy nie wystartują pod rosyjską flagą i na podium

Największe nadzieje wiążemy
z naszymi skoczkami narciarskimi.
Zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni i mistrzostwo
świata drużyny pozwala myśleć
o medalach w liczbie mnogiej. Jednak konkursy olimpijskie rządzą się
własnymi prawami. Dyspozycja
dnia, dwa (a czasami wystarczy
jeden) dobre skoki i zawodnik przechodzi do historii. Do faworytów
konkursów mężczyzn można zaliczyć Niemca Richarda Freitaga,
Austriaka Stefana Krafta czy Norwega Daniela Andre Tande. Kto wie,
być może Maciej Kot przypomni sobie sukcesy z prób przedolimpijskich
i pokusi się o niespodziankę? Wielkim nieobecnym będzie Niemiec
Severin Freund. Mistrz świata i zdobywca Kryształowej Kuli z sezonu
2014/15 niestety po raz kolejny
doznał kontuzji. Dramat Freunda
pogłębia fakt, że skoczek był zmuszony opuścić poprzedni sezon
i w z tym nie będzie inaczej.
Szalenie interesujący będzie również konkurs pań. Sara Takanashi,

która czterokrotnie zdobyła Puchar
Świata w skokach narciarskich będzie chciała zmazać skazę z Soczi
i dołączyć medal olimpijski do swojej bogatej kolekcji trofeów. Dokładnym przeciwieństwem Japonki jest
Niemka Carina Vogt, która nie może
się poszczycić zdobyciem Kryształowej Kuli, ale ma na koncie czterokrotne mistrzostwo świata i złoty
medal olimpijski. W stawce zamieszać
mogą również takie skoczkinie jak
wracająca do formy po długotrwałej
kontuzji Amerykanka Sarah Hendrickson, weteranka na skoczniach Daniela Iraschko-Stolz, Niemka Katarina
Althaus czy Japonka Yuki Ito.

Faworyci tras

Niezmiennie od kilkunastu lat,
jeszcze przed startem Pucharu Świata w biegach narciarskich, można
wymienić przedstawicieli Norwegii
jako głównych faworytów w wyścigu o pierwsze miejsce. Początek tego
sezonu ponownie potwierdził tę niepisaną zasadę, przynajmniej u pań.
Co prawda Szwedka Charlotte Kalla,
wraz z pierwszymi sukcesami w tegorocznych zmaganiach, wyrosła na
jedną z głównych faworytek do ostatecznego zwycięstwa, także na
Igrzyskach Olimpijskich. Tuż za nią
stoi jednak szereg Norweżek, na cze-

le z Ingvild Flugstad Østberg, która
na swoim koncie ma już złoto IO
w sprincie drużynowym wraz z Marit Bjørgen, która wraca do formy
sprzed przerwy spowodowanej ciążą.
Z dobrej strony zaprezentowała się
też Finka Krista Pärmäkoski czy
Amerykanka Bjornsen. Na starcie
igrzysk w Pjongczang zabraknie
Therese Johaug, której 18-miesięczna dyskwalifikacja, spowodowana
stosowaniem niedopuszczalnej
substancji, zakończy się dopiero
w kwietniu 2018 roku. Jeśli chodzi
o szanse reprezentantów Polski,
możemy upatrywać ich w występie
Justyny Kowalczyk, która, jak sama
twierdzi, wierzy w sukces na koreańskiej ziemi. Pomimo drobnych problemów, pozostających pokłosiem
przeżywanej kilka lat temu depresji,
dwukrotna mistrzyni olimpijska liczy
na dobry występ.
W rywalizacji męskiej wyśmienitą
formę prezentuje 21-letni reprezentant Norwegii Johannes Høsflot
Klæbo, który zadebiutował w PŚ niespełna dwa lata temu, w lutym 2016
roku. Jeśli utrzyma ją do startu
igrzysk, z pewnością będzie jednym
z ich faworytów. Swoje aspiracje
zgłaszają również Rosjanie z Siergiejem Ustiugowem na czele. Nie zapominajmy również o Dario Cologni.
31-letni Szwajcar, będący dwukrot-

nym złotym medalistą z Soczi, liczy
na równie udany występ w Korei.

Batalia pokoleń

Biathloniści swoje zmagania rozpoczęli wraz z końcem listopada.
Od początku wysoką formę prezentuje Norweg Johannes Thingnes Bø,
dla którego tegoroczne igrzyska będą
drugimi w karierze. 24-latek nieprzerwanie od 2015 roku odnosi sukcesy
na MŚ. Warto zwrócić też uwagę
na Martina Fourcade. Medalista IO
z Soczi od pierwszego startu cyklu
praktycznie nie schodzi z podium
i zapewne nie sprzeda łatwo skóry
w Pjongczang. W rywalizacji
drużynowej z pewnością będą liczyć
się Niemcy. Złota w sprincie nie
obroni Norweg Ole Einar Bjørndalen, który nie otrzymał powołania
do reprezentacji.
Jeśli chodzi o zmagania biathlonistek, wysoką dyspozycję prezentuje
reprezentantka Słowenii Anastasija
Kuźmina, która na swoim koncie ma
medale olimpijskie zarówno z Vancouver, jak i Soczi. Swoje aspiracje
zgłasza również 21-letnia Francuska
Justine Braisaz, dla której będą to
pierwsze igrzyska w seniorskiej karierze. Z dobrej strony pokazują się
również bardziej doświadczone zawodniczki – Finka Kaisa Mäkäräinen
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Czas na panczeny

Niemalże od samego początku sezonu z podium poszczególnych zawodów nie schodzą reprezentantki
„Kraju Kwitnącej Wiśni”. Japończycy na nadchodzących igrzyskach
szczególnie mocno będą ściskać
kciuki za Nao Kodaira, najlepszą zawodniczkę poprzedniego sezonu,
znającą smak medalu olimpijskiego
(srebro drużynowe z Soczi). W gronie faworytek wymieniana jest również Miho Takagi. Złota na dystansie
500 m z pewnością łatwo nie odda
również reprezentantka Korei
Południowej Lee Sang-hwa, dodatkowo zmotywowana występem w ojczyźnie. Uwagę warto też zwrócić na
Holenderki, które od lat należą do
światowej czołówki, szczególnie
Jorien ter Mors oraz Antoinette de
Jong. Polki będą bronić srebra wywalczonego w biegu drużynowym w
Rosji. Ogromne nadzieje są pokładane również w Katarzynie Bachledzie-Curuś. Najlepsza juniorka na
świecie, 17-letnia Karolina Bosiek,
jedzie do Korei głównie po naukę.
W rywalizacji męskiej nie jesteśmy już świadkami aż takiej dominacji reprezentantów Azji. Od początku
sezonu jest ona bardzo wyrównana.
Jednym z jej przewodników jest
Norweg Håvard Holmefjord Lorentzen, dla którego będą to drugie Igrzyska w życiu. Wysoką formę reprezentuje też trójka Holedrów: Kai
Verbij, Sven Kramer i Thomas Krol.
Brązu w biegu drużynowym nie
obroni reprezentacja Polski, która nie
uzyskała kwalifikacji olimpijskiej.
Uwagę polskich kibiców powinien
jednak przyciągnąć dobrze prezentujący się w ostatnich zawodach
Konrad Niedźwiedzki oraz obrońca
złota na 1500 m Zbigniew Bródka.

Lodowiska bez gwiazd,
stoki wręcz przeciwnie

Ze względu na spór finansowy
pomiędzy NHL i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, na
igrzyskach pierwszy raz od 20 lat
nie wystąpią hokeiści z najlepszej
ligi świata. Mimo obaw o zemstę za
zawieszenie Rosyjskiego Komitetu
Olimpijskiego, zawodnicy z ligi
KHL zostaną dopuszczeni do zmagań. Decyzja ta najbardziej ucieszyła Czechów – w KHL występuje

15 z 28 hokeistów powołanych
przez trenera czeskiej reprezentacji
na Igrzyska. Z kolei reprezentacja
Federacji Rosyjskiej szykuje się do
startu pod flagą olimpijską; decyzja
o jej starcie zostanie ogłoszona
przez Międzynarodową Federację
Hokejową dopiero 27 stycznia.
Tytułu mistrzowskiego, zarówno
wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet,
będzie broniła Kanada.
Intersująco zapowiada się rywalizacja narciarzy alpejskich, którzy
dodatkowo, po raz pierwszy w historii, będą mieli szansę zdobyć medale
w niezwykle widowiskowych zawodach drużynowych. Aktualna sytuacja w tym sporcie potwierdza stereotyp o jego dużej kontuzjogenności.
Norweg Axel Lund Svindal, Austriak
Marcel Hirscher i Amerykanka Lindsay Vonn – oprócz aspiracji medalowych, tę trójkę łączą perturbacje
zdrowotne oraz liczne niepowodzenia podczas poprzednich Igrzysk.
Polskę będzie reprezentowała Maryna Gąsienica-Daniel, która w ostatnim czasie może się poszczycić najlepszymi występami w karierze i powiększaniem zdobyczy punktowej
w PŚ. W zawodach slalomu pań
faworytką będzie Mikaela Shiffrin.
Amerykanka od czterech lat jest w
tej konkurencji niepokonana. Nocne
godziny zmagań alpejczyków sprawią, że ich oglądalność w naszym
kraju nie będzie zbyt duża.
Jeszcze rok temu medali mogliśmy
upatrywać w… skicrossie. Niestety,
niebezpieczny wypadek Karoliny
Riemen-Żerebeckiej sprawił, że polska
narciarka przez blisko 9 miesięcy nie
startowała w żadnych zawodach. Mimo
ryzyka Riemen-Żerebecka ciężko trenuje, żeby zająć jak najlepsze miejsce
na igrzyskach, do których kwalifikację
zdobyła przed wypadkiem.
W Korei pojawi się również wielkopolski akcent. Krzysztof Tylkowski, były lekkoatleta i sprinter Olimpii Poznań, będzie reprezentował
nasz region w bobslejach, a Jan Szymański w łyżwiarstwie szybkim. Co
prawda ich szanse medalowe nie są
zbyt duże, ale dobry wynik będzie
stanowił powód do radości.

Twoje igrzyska

Po sześciu latach przerwy, Igrzyska
Olimpijskie wracają na antenę Eurosportu. Francuska stacja reklamuje
transmisje z Korei hasłem „Make it
yours”. Cały przekaz na kanale Eurosport 1 będzie budowany pod polskiego widza. Oczywiście zmagania
olimpijskie będzie można zobaczyć
również w telewizji publicznej. Z racji na ośmiogodzinną różnicę czasu
między Półwyspem Koreańskim a
Polską, najbardziej interesujące dla
polskich kibiców zawody odbędą się
w porze południowej (naszej strefy
czasowej), między 12:00 a 15:00.
Wybór stacji, środka przekazu
i komentatorów nie jest najważniejszy. Najważniejsze są emocje i radość z medali Polaków. Czego sobie
i Wam życzymy.

Wiktoria ŁABĘDZKA
Sebastian MURASZEWSKI

Celibat
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oraz Niemka Denise Herrmann.
Ataku możemy spodziewać się również ze strony 31-letniej Białorusinki
Darji Domraczewej, która na poprzednich igrzyskach zdobyła trzy
złote medale. W rywalizacji
drużynowej oczy zwrócone będą
ku obrończyniom tytułu – Ukrainkom i Niemkom. Namieszać mogą
również Francuzki, Rosjanki
i Norweżki. Dwie ostatnie stały na
podium poprzednich igrzysk.
Szanse naszych reprezentantów
trudno oszacować. Co prawda Polki
w ostatnich kilku startach zaliczyły
niezłe występy, jednak to nadal za
mało, by upatrywać je w roli faworytek. Gorzej, jeśli chodzi o panów.

Rozmowy z Bogiem

Bobry uciekające przed
drapieżnikiem, by pozbyć
się zbędnego balastu
i uratować sobie życie, odgryzały sobie jądra. Od
łacińskiej nazwy bobrów
castor wzięło się określenie kastracja. Według niektórych niezbędna, by żyć
w zgodzie z Kościołem.
Niekoniecznie ze sobą.

W

ten sposób postąpił
Orygenes, teolog
z przełomu II i III wieku, który dosłownie zinterpretował
słowa Chrystusa: „Otóż jeśli twoja
ręka lub noga jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie”.
Powodem grzechu teologa był inny
człon ciała, którego się pozbył, by nie
odczuwać pokus. Skąd taka wrogość
do własnego ciała, skoro w tamtych
czasach wielu księży i papieży miało
żony? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa popularny był pogląd zwany manicheizmem. Ten system filozoficzno-religijny zakładał podział
świata na dobro i zło. Dobro to dusze
stworzone przez Boga, natomiast zło
to cielesność. Stąd prosta kalkulacja
pierwszych chrześcijan: unikać
współżycia seksualnego i związanego
z nim małżeństwa. Oprócz tego pozostała jeszcze jedna ważna kwestia.
Wiadomo jaka. A jak nie wiadomo,
o co chodzi, to wiadomo, że w grę
wchodzą pieniądze. Bezżenność duchownych była również odpowiedzią
na problemy wokół dziedziczenia
majątków przez dzieci duchownych.

Dystans na odległość ramienia

Przez wieki w nazewnictwie funkcjonowało raczej określenie wstrzemięźliwość niż celibat. Wstrzemięźliwość oznaczała abstynencję lub
umiarkowanie w kontaktach cieles-

nych. Dotyczyła ona także duchownych, żeniących się nielegalnie, na
co Kościół przymykał oko. Bo jak
wiadomo, im dalej od Rzymu, tym
większa swoboda. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej Kościół opracował „Kodeks prawa kanonicznego”, w którym pierwszy raz
oficjalnie zapisano słowo celibat.
Okazało się, że nie oznacza on jedynie bezżenności, ale również wyrzeczenie się każdego działania o charakterze seksualnym. Pierwszymi
wybrańcami byli mnisi, którzy uciekali na pustynie, by żyć w zgodzie
z Bogiem, samym sobą i wyzbyć się
własnej cielesności. Z tym ostatnim
był problem. Pomimo tego, co mówił
sam Hipokrates o większej energii
życiowej mężczyzn, którzy nie wydalają nasienia, okazało się, że pokusy ich dopadały. Pustelnicy zaczęli
zamieszkiwać razem w klasztorach
i tworzyć pary homoseksualne. Pachomiusz, autor pierwszej reguły zakonnej, podejmował próby izolacji
duchownych m.in. poprzez zalecanie
niepatrzenia na siebie nawzajem bez
potrzeby i zachowywanie między
sobą dystansu na odległość ramienia.
Mimo tego nadal żonatych duchownych była prawie połowa spośród
wszystkich, a część mnichów zupełnie odizolowanych od świata zewnętrznego łączyła się w pary.

Żonatemu nie wolno

Chyba nie o to chodziło Kościołowi, który wprowadził celibat,
a tym bardziej nie o to chodziło Jezusowi. Przecież nie wiedział, że powstanie cała administracja Kościelna
z diecezjami i parafiami na czele.
Nie brał pod uwagę istnienia tylu rodzajów tytułów duchownych, co odznaczeń w wojsku. A także nie wiedział, że będzie ich obowiązywał
celibat. Przecież sam powołał do
pełnienia posługi i na głowę Kościoła żonatych. Warto w tym miejscu
zauważyć, że celibat mógłby być
zniesiony w każdej chwili, bo to tyl-

ko przepis, a nie dogmat. Kardynał
Pietro Parolin, bliski współpracownik papieża Franciszka, powiedział,
że skoro celibat duchownych jest jedynie tradycją, to można by o nim
dyskutować. I z całą pewnością warto, szczególnie biorąc pod uwagę statystyki. Profesor Józef Baniak przebadał w sumie ponad tysiąc duchownych. Oto wyniki:
z 60% księży jest lub było
w związku z kobietami,
z 53% księży chciałoby mieć własne
rodziny,
z 68% z tych, którzy odeszli ze stanu
duchownego, porzuciło kapłaństwo
z powodu celibatu,
z 78% byłych księży chciałoby być
nadal księżmi, będąc jednocześnie
żonatymi,
z 77% dorosłych i 83% młodzieży
jest przeciwna celibatowi.
Po ogłoszeniu wyników profesor
został usunięty z jednego z poznańskich wydziałów. A statystyki mówią, a wręcz krzyczą same za siebie.
Czy od czasów pierwszych chrześcijan człowiek pozbył się pewnych
popędów, zmienił swoją seksualność,
czy przestał kochać i odczuwać
pożądanie? Wręcz przeciwnie. A do
tego pokus jest coraz więcej. Dla niektórych duchownych celem jest właśnie je przezwyciężać, ale każdy z
nich jest przede wszystkim człowiekiem. Ma wszystkie instynkty, takie
jak każdy inny człowiek, duchowny
czy nie. I takiego właśnie go stworzył
Bóg. A warto przypomnieć, że Jezus
nie wiedział nic o planach wprowadzenia celibatu. Dlaczego więc ten
dobry Bóg ma nam odbierać naszą
naturę? Niektórzy odpowiedzą, że tak
właśnie uczą się miłości do Niego,
siłą dla nich jest przezwyciężać głosy
natury. Ale wielu z nich nie podoła:
niektórzy odejdą z własnej woli, inni
będą przenoszeni do innych parafii
i całe życie spędzą walcząc przeciwko sobie, a reszta nauczy się jak celibat omijać, racjonalizować i tworzyć
fikcję z Kościoła.

Marta KUCZMAŃSKA
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Zimowy test dla społeczeństwa
i zrozumienia wobec tego problemu
społecznego. Brakuje pokazania
jego bliskości i tego, że ludzie bezdomni tworzą również nasze
społeczeństwo i są tuż obok nas.
Obrazuje się bezdomność jako masę
pewnych ludzi, którzy stanowią odrębną grupę – taką, która nie pasuje
do naszego świata i która w ten
świat wpisać się nie chce.

Podczas zimy bezdomni
zmagają się nie tylko
z mrozem, ale również ze
społeczną niechęcią. staramy się nie dostrzegać
potrzebujących, zaś ich
obecność w przestrzeni
publicznej – zamiast budzić wyrzuty sumienia –
budzi naszą niechęć. Zapominamy, że są takimi
samymi ludźmi jak my.

ie tak dawno – bo nieco
ponad rok temu – polski
socjolog Zygmunt Bauman przekonywał:
„Współcześnie «my» zaczyna tak naprawdę obejmować całą
ludzkość. Powiedziałbym, że w
związku z tym następny skok wymaga ni mniej, ni więcej, tylko obalenia
zaimka osobowego «oni» – aż nie
będzie już żadnych «onych»”. Trudno jest z Baumanem się nie zgodzić.
Postęp technologiczny dał możliwość łączenia się z każdym zakątkiem
świata, nawet z obcymi nam ludźmi.
Niestety wpatrzeni w możliwości,
jakie daje nam współczesny świat,
zapominamy o tych, którzy są blisko
i którzy też należą do „nas”. Traktujemy ich jak obcych, którzy nie pasują do naszego idealnego świata.

Wiele do poprawy

Śmierdzący problem

Zima to szczególnie trudny czas
dla osób nieposiadających dachu
nad głową. Schroniska i noclegownie są przeludnione; trudno w nich
znaleźć pomoc. Często też warunki
takich placówek odbiegają od normy. Bezdomni nie korzystają z takowych, bo się po prostu brzydzą.
Dodatkowo taka forma pomocy nie
uwzględnia par, których na ulicy
jest również sporo. Mężczyźni zostają odseparowani od kobiet, na co
zgodzić się nie chcą sami zainteresowani.
Kilka tygodni temu na jednym
z profili facebookowych pojawił się
post, w którym internautka pytała,
co można jeszcze zrobić w kwestii
bezdomnych w komunikacji nocnej.
„Niegdyś jeździłam do pracy na
Rusa autobusem 232, teraz mam
częstą okazję jeździć linią 235
– smród w jednym, jak i drugim autobusie nie do wytrzymania. (…)
płacę za PEKĘ grube pieniądze
i chciałabym komfortowo do-

www.flickr.com/photos/marcogiumelli/

N

Jako społeczeństwo jesteśmy mało empatyczni. Wszystkich tych, którzy nie pasują do naszego świata, chcemy skreślić.
jeżdżać do pracy. Nie liczę na czerwony dywan albo hejnał podczas
wsiadania do autobusu, ale smród
czy fekalia są normalnością w autobusach nocnych”.
Oczywiście nie twierdzę, że taka
podróż musi być przyjemna. Warto
jednak, choć na chwilę, wyzbyć się
własnego egoizmu i zrozumieć, że
osoby bezdomne też wolałyby spać
w wygodnym łóżku, ale nie mają
takiej możliwości. Wybierają autobusy, by po prostu nie zamarznąć na
dworze. Naprawdę jesteśmy w stanie, jako społeczeństwo, wyprosić
kogoś na mróz tylko dlatego, że
śmierdzi?

Autobus ratunku

Takich wpisów w ostatnim czasie
znaleźć można wiele. Jako
społeczeństwo nie jesteśmy empatyczni; kierujemy się jedynie naszym własnym interesem. Zapominamy tym samym, że ci ludzie, którzy tak nam przeszkadzają, należą
również do naszego społeczeństwa;
są tacy sami jak my. Nie powinno
się stosować rozróżnienia na
człowieka i osobę bezdomną. To, że
ktoś nie ma domu, nie znaczy, że
nie jest człowiekiem.
Podczas zimy bezdomni zmagają
się nie tylko z brakiem domu, ale
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Zima to szczególnie trudny czas dla osób nieposiadających dachu nad głową. Schroniska i
noclegownie są przeludnione; trudno w nich
znaleźć pomoc. Często też warunki takich placówek odbiegają od normy.
również z pogodą. Często podczas
fatalnych warunków walczą
o przeżycie. O zjawisku bezdomności media mówią zazwyczaj dwa
razy w roku: w okresie Bożego
Narodzenia, gdy organizowane są
spotkania wigilijne dla ubogich,
oraz podczas mrozów, gdy wielu
z nich umiera z zimna.
Często podróżujemy komunikacją
miejską raptem chwilę – kilkanaście
minut czy kilka przystanków. Nawet jeśli przez smród czy samą
obecność osoby bezdomnej ta podróż nie będzie komfortowa, warto
pomyśleć, że być może to właśnie
ona ratuje tej osobie życie. Bezdomny chowa się do autobusu przed
mrozem. Kto wie, co by się z nim
stało, gdyby nie miał takiej możliwości.

Masowy problem

Być może do takiej obojętności
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czaiły nas media. Pokazują one tylko „złe newsy” lub historie pełne
sukcesu. Uwrażliwienie na los ubogich w tych kategoriach się nie mieści. W przywołanych już dwóch
okresach, kiedy media mówią o
bezdomności, rzuca się w oczy sposób przedstawienia problemu.
Pokazuje się częściej bezdomnych, którzy „zamieszkują” przytuliska. Rzadziej tych, którzy z
różnych powodów do schronisk pójść nie chcą lub nie mogą. Tacy
właśnie bezdomni zimę spędzają na
dworze – w ekstremalnych warunkach. Nie pokazuje się ich twarzy,
nie podaje się ich imion – dla reporterów i widzów są oni pewną masą.
Ta masa nazywa się bezdomni.
Ponadto nie próbuje zrozumieć się
ich stanowiska. Dlaczego wybierają
ulicę, a nie różnego rodzaju przytuliska?
Takie podejście do tematu bezdomności z pewnością nie
przekłada się na wzrost empatii
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Co możemy jednak zrobić, by
zmieniać stereotypowy wizerunek
osób bezdomnych, jak i stereotypy
związane z samym zjawiskiem bezdomności? Przede wszystkim pokazywać, że osoba bezdomna to konkretny człowiek, który posiada
imię, swoją historię, przeszłość,
plany czy marzenia. W tym celu dotychczasowe podpisy w „setkach”
można zmienić na takie, które
uwzględnią prawdziwą tożsamość
przedstawianych osób. Jak do tej
pory „osoba bezdomna” i „bezdomny” są najczęściej pojawiającymi
się podpisami.
Najbardziej przełomowym krokiem może być jednak doświadczenie. Kontakt z osobą bezdomną
może zmienić nasze nastawienie.
Gdy poznamy takiego człowieka,
wejdziemy z nim w relację, będziemy dużo bardziej wrażliwi na jego
sytuację. W końcu patrząc komuś
prosto w oczy trudniej przychodzi
nam odmówienie pomocy.
Można zrozumieć krytyczne
głosy odnośnie korzystania przez
bezdomnych ze środków komunikacji miejskiej. Są one w pełni zrozumiałe, jednak w odpowiedniej,
wyzbytej od egoizmu optyce
zauważymy człowieka, któremu
należy pomóc. Tą pomocą może
być akceptacja jego obecności
w ciepłym autobusie.
Pragniemy, aby bezdomność nie
była zjawiskiem powszechnym w
centrach naszych miast. Nie pasuje
ona do rzeczywistości, którą staramy się kreować. W niej nie ma
miejsca na porażki. Chcemy, by
otaczali nas tylko ludzie tacy, jak
my. Gdy w naszym otoczeniu pojawiają się „oni”, pragniemy za
wszelką cenę uniemożliwić im
równoprawne uczestnictwo
w życiu naszego społeczeństwa.
Jednak, gdy już znikną wszyscy ci,
którzy nam przeszkadzają, to czy
stać nas będzie na jakąkolwiek
wrażliwość?
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