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Setki lat wojen i okupacji
oraz liczne konflikty we-

wnętrzne. Głównie tak
wyglądają karty historii

Jemenu, kraju na
południowo-zachodnim

krańcu Półwyspu
Arabskiego.

To on od niespełna trzech lat
wstrząsany jest krwawą
wojną domową, pokłosiem

której może być największy kryzys
humanitarny na świecie. Koalicja
pod wodzą Arabii Saudyjskiej ini-
cjuje naloty bombowe skierowane
w szyickich rebeliantów, klan Huti,
w wyniku czego śmierć i poważne
obrażenia poniosły tysiące cywilów.

Niepokoje na tle religijnym, et-
nicznym i narodowościowym towa-
rzyszyły pierwotnym mieszkańcom
Jemenu już setki, a nawet tysiące
lat. W VII w. n. e. Arabowie zdobyli
hegemonię na Bliskim Wschodzie
i utrzymywali ją na tych terenach
niecałe tysiąc lat, w związku
z czym sukcesywnie zasiedlali tere-
ny całego Półwyspu Arabskiego.

Dopiero w XVI w. dzisiejszy
Jemen przeszedł we władanie Impe-
rium Osmańskiego. Panowanie
sułtanatu trwało aż do 1918 r., kiedy
to – podobnie jak Polska – Jemen
na krótko odzyskuje niepodległość,
bowiem w 1939 roku zostaje skolo-
nizowany przez Wielką Brytanię.

Państwo przechodziło z rąk do
rąk, lecz zakorzeniona jest w nim
przede wszystkim religia islamu,
która stanowiła tożsamościowy
spójnik dla Jemeńczyków.

Północ-południe

Lata sześćdziesiąte stanowią de
facto genezę niepokojów wewnętrz-
nych w Jemenie.

Kraj już wcześniej został podzie-
lony przez Brytyjczyków na część
północną i południową, a nastroje
antykolonialne spowodowały
pogłębienie tych różnic. W skutek
działalności separatystów i licznych
powstań, Korona Brytyjska zdecy-
dowała się w 1963 roku opuścić

południe. Rewolucjoniści tejże
części szybko zainteresowali się po-
glądami marksistowskimi. Zaowo-
cowało to rozłamem na odseparo-
wane, socjalistyczne południe (Lu-
dowo-Demokratyczną Republikę
Jemenu) i popieraną przez Arabię
Saudyjską rojalistyczną północ
(Jemeńską Republikę Ludową).
Warto nadmienić, iż już w tym cza-
sie południe zamieszkiwane było
przez wyznawców islamu odłamu
sunnickiego, a północ – szyickiego.
Ówczesny Jemen Południowy wy-
raźnie sympatyzował, politycznie
i ideologicznie, z Blokiem Wschod-
nim Europy. Pomimo licznych prób
zbliżenia, napięcie między bliźnia-
czymi państwami trwało do końca
lat 80. Ostateczne zjednoczenie Je-
menu nastąpiło w 1990, kiedy roz-
pad ZSRR pogrążył południowców
w niepewności co do swojej przy-
szłości. To właśnie wtedy głową
państwa został dotychczasowy pre-
zydent Jemenu Północnego Ali
Abdullah Salih. Chwilową stabiliza-
cję przerwała wojna domowa
w 1994 r., którą po trzech mie-
siącach stłumiło wojsko.

Pokłosie Arabskiej Wiosny
Salih sprawował urząd nieprze-

rwanie od 1990 roku, nie licząc
wieloletniego zwierzchnictwa w sa-
mym Jemenie Płn. Społeczeństwo
zainspirowane przemianami w Tu-
nezji i Egipcie wszczęło rewolucję
przeciwko złej sytuacji socjalnej
i politycznej. Pomimo krwawych
zamieszek i negocjacji (przy pomo-

cy Rady Krajów Zatoki, Unii Euro-
pejskiej czy też USA), Ali Abdullah
Salih dwukrotnie odmawiał
złożenia urzędu. Rewolucjoniści
chcący obalenia prezydenta zawarli
przymierze z rebelianckim ugrupo-
waniem szyitów Huti. Wkrótce
także milicja obywatelska wzięła

udział w rewolucji – tym razem
przeciwko własnemu suwerenowi.
Rosnącym zagrożeniem było po-
wiązanie rewolty z organizacjami
terrorystycznymi, m. in. komórkami
Al-Kaidy. Ranny w nalocie bombo-
wym Salih został zmuszony do
opuszczenia kraju i powierzenia
władzy wiceprezydentowi Mansu-
rowi Hadiemu. Wojska jemeńskie

walczyły z bojówkami, które pod-
biły kilka znaczących prowincji.
W walkach z siłami rządowymi gi-
nęły tysiące osób, a terroryści wy-
korzystywali sytuację i przejęli ini-
cjatywę w zajmowaniu kolejnych
miast i dzielnic. Mimo prób odzys-
kania władzy, Ali Abdullah Salih

złożył urząd prezydenta 23 listopa-
da 2011 r. w Rijadzie, stolicy Arabii
Saudyjskiej. Na jego miejsce 25 lu-
tego 2012 r. zaprzysiężono obecne-
go prezydenta Mansura Hadiego.

Wojna domowa – obecnie

Równolegle z konfliktem prezy-
denckim umacniały się wpływy
Huti oraz lokalnej Al-Kaidy. Różni-
ce pomiędzy sunnitami (południe)
a szyickimi bojówkarzami
pogłębiały się.

Wkrótce po dymisji rządu w 2014 r.
rebelianci uzyskali większą władzę,
by w styczniu 2015 zdobyć pałac
prezydencki, siedzibę rządu oraz lo-
kalne media. Prezydent Hadi został
osadzony w areszcie domowym,
skąd uciekł do Adenu – prze-
mysłowej stolicy Jemenu. Utworzo-
no Najwyższy Komitet Rewolucyj-
ny, rozwiązano parlament, a do Hu-
tich dołączyły wojska lojalne po-
przedniemu zwierzchnikowi. Para-
doksalnie, poparcia rebeliantom

Ostateczne zjednoczenie Jemenu nastąpiło w
1990, kiedy rozpad ZSRR pogrążył południow-
ców w niepewności co do swojej przyszłości.
To właśnie wtedy głową państwa został

dotychczasowy prezydent Jemenu Północnego
Ali Abdullah Salih.
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Jakie można wyciągnąć wnioski z całej tej sytuacji? Gdyby Sarfo był czysty i nie
miał kłopotów z prawem, to nic nie można byłoby mu zarzucić. Jednak w tym

wszystkim ciekawa jest postawa Szwedów. Wynika z niej, że jeśli ktoś jest
kryminalistą i równocześnie reprezentuje kraj, to można przymknąć

oko i żyć dalej. Czy Kingsley Sarfo to jedyny taki przypadek w Szwecji?

Dzięki akcji można było wreszcie dostrzec ogromną skalę tego,
w jaki sposób nasza cywilizacja została wchłonięta przez kulturę
napastliwości. Stało się zupełnie jasne, że problem przemocy seksualnej
może być interpretowany na miliony sposobów, zależnie od historii,
reakcji czy odczuć kobiety.6 5

Obecnie w Jemenie głoduje ponad 3 miliony dzieci

Wojna, jakiej nie znamy

dokończenie na str.3
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Masz 23 lata, pochodzisz z tar-
nobrzega, studiujesz Stosunki
Międzynarodowe na naszym wy-
dziale i jesteś przewodniczącym
Forum Młodych PiS w Poznaniu.
Jak do tego doszło?

– Zawsze uważałem, że w życiu
warto dążyć do tego, aby robić to,
co się lubi. Dlatego też przy-
jeżdżając na studia, z góry
założyłem sobie, że chciałbym zaan-
gażować się w działalność poli-
tyczną i po pierwszym roku stwier-
dziłem, że takim pierwszym kro-
kiem mogłyby być praktyki studen-
ckie w biurze poselskim oraz jedno-
cześnie zaangażowanie się w struk-
tury młodzieżowe naszej partii. Na
początku zostałem członkiem młod-
zieżówki. Później zostałem wybrany
na wiceprzewodniczącego, a od
stycznia tego roku pełnię funkcję
przewodniczącego Forum Młodych
PiS w Poznaniu.

Jakiś czas temu wystąpiłeś
w telewizji WtK. Prowadzący
program przedstawiając Cię,
powiedział, że jesteś polity-
kiem. Przedwczesna nobilitacja
czy już trafne określenie twojej
osoby? Jak ty widzisz swoją po-
zycję lub kiedy twoim zdaniem
przestaje się być szarym
człowiekiem, a zaczyna się być
politykiem?

– W mojej sytuacji słowo polityk
jest chyba troszeczkę lekkim
nadużyciem, ponieważ nie jestem
ani radnym, ani posłem, ani jakimś
działaczem partyjnym wyższego
szczebla, abym mógł się określać
mianem polityka. Aczkolwiek naj-
lepszym określeniem będzie
działacz, młody polityk albo aspi-
rujący do tej roli. Uważam, że na
tym poziomie, jeszcze struktur
młodzieżowych, lub działalności
bardziej ogólnej, ciężko kogoś
określić mianem polityka.

Czyli kiedy według Ciebie za-
czyna się prawdziwa polityka?

– Prawdziwa polityka rozpoczyna
się wraz z wyborem do ważnie-
jszych struktur niż struktury młod-
zieżowe lub kiedy mówimy tylko o
zwykłej działalności obywatelskiej.

Jak wygląda twoja praca na co
dzień. Jakie są twoje obwiązki
jako przewodniczącego oraz
pracownika biura poselskiego?

– Obowiązki asystenta posła
mogę podzielić na pracę w biurze
oraz poza nim. Obsługuję klientów,
którzy odwiedzają biuro, tworzę
pisma, zajmuję się pocztą itp. – ot
zwykła praca biurowa, z tym że
o tematyce politycznej. Czasem
przyjmuję obywateli w imieniu posła,
gdy ten ma pilne inne obowiązki. Na-
tomiast poza biurem zdarzają się wy-

jazdy z posłem, gdy prowadzi on
swoją działalność w terenie. Czasem
są to wyjazdy do Warszawy, do Sej-
mu, do tego dochodzi jeszcze praca
lokalna w Poznaniu oraz okolicach.
Są sytuacje, gdy reprezentuję pana
posła podczas lokalnych wydarzeń.

Na stronie Forum Młodych PiS
przeczytałem, że potencjalny
członek będzie mógł przyczynić
się do zdobywania przez Polskę
szacunku w Europie i na świe-
cie. Przynajmniej w Europie,
Polska jest obecnie obiektem
nie przyjaznych gestów, lecz
ataków. Więc może hasło po-
winno brzmieć„odbudowaniu”
zamiast „zdobywaniu”?

– Owszem, mimo że jesteśmy
organizacją młodzieżową – mamy
możliwość działalności międzynaro-
dowej. Już kilkukrotnie uczestniczy-
liśmy w spotkaniach z naszymi od-
powiednikami z sąsiednich krajów.
Natomiast jeżeli chodzi o naszą dy-
plomację, to polityka zagraniczna
nie polega na sentymentach i zarów-
no w Europie, jak i na świecie
w sprawach dyplomatycznych liczy
się siła i spryt, a nie pobłażliwość
i uległość. Należy być realistą, a nie
konformistą za wszelką cenę. Poli-
tyka (szczególnie ta międzynarodo-
wa) to duża gra i każdy kraj, jeśli
chce się liczyć, musi grać twardo
i stanowczo, bo tylko tak osiągnie
cele i zyska szacunek oraz respekt.
Dzięki takiej postawie obecnego
rządu w końcu stajemy się podmio-
tem, a nie przedmiotem polityki
międzynarodowej.

Można powiedzieć, że ta nega-
tywna opinia, w szczególności

krajów Europy Zachodniej, nie
wynika tylko z prowadzonej
polityki zagranicznej, ale także
polityki wewnętrznej.

– Po pierwsze trzeba zauważyć,
że nie jest to opinia całych państw,
tylko poszczególnych polityków,
bardzo do nas uprzedzonych lub
o określonych powiązaniach, intere-
sach przeciwnych niż suwerenność
i podmiotowość Polski. Po drugie
komentowanie spraw wewnętrznych
innych państw zagranicznym polity-
kom nie przystoi. Mnie np. nie ob-
chodziłoby, co się dzieje w tym czy
innym kraju, bo skoro obywatele
taką władzę wybrali, to trzeba po-
zwolić jej rządzić, a jeśli te rządy
będą nieudolne, to już w rękach wy-
borców jest inicjatywa jej zmiany.
Ponadto opinie polityków państw
Zachodnich, często bardzo negatyw-
ne, świadczą o niezrozumieniu i nie-
sprawdzeniu podstawowych faktów
(co już kilkukrotnie się potwier-
dzało) na temat naszej działalności,
wyników ekonomicznych, gospo-
darczych i nastrojów społecznych.

Będąc członkiem forum za-
pewne dokonujesz pewnych
obserwacji. Jak według Ciebie
ta kuźnia, być może posłów na
sejm z ramienia PiS, wpłynie na
przyszły kształt tej partii? Czy
są to ludzie zdeklarowani, wy-
znający jasno określone prawi-
cowe wartości, czy raczej Forum
Młodych PiS to miejsce, gdzie te
poglądy, w skutek deliberacji,
dopiero się kształtują? Jak
określiłbyś środowisko, w któ-
rym pracujesz?

– Struktury młodzieżowe nie są
dobrym miejscem do robienia poli-

tyki w prawdziwym tego słowa
znaczeniu. Jesteśmy organizacją
zrzeszającą młodzież, koleżeńską,
a nie ideologizującą. Aczkolwiek
zrzeszamy ludzi o poglądach
zbieżnych z naszymi, niekoniecznie
takimi samymi, ale wyznających
podobne idee. Nikogo nie indoktry-
nujemy, nie staramy się na siłę
kreować poglądów, każdy ma pełną
dowolność. Są osoby, którym dużo
rzeczy się podoba, ale są też tacy,
którym nie wszystko pasuje. Łączą
nas wspólny cel i wspólne wartości.
A to, czy ktoś w przyszłości ruszy
„w górę”, zależy już od chęci i ak-
tywności.

Jeden z profesorów naszego
wydziału stwierdził, że „tak
samo jak za czasów Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej, tak i teraz,
tzw. „partyjniactwo” prowadzi
w rzeczywistości, mimo coraz
lepszej sytuacji ekonomicznej,
do upadku państwa”. innymi
słowy działalność partii poli-
tycznych w Polsce prowadzi nie
do unifikacji społeczeństwa
wokół wspólnego celu, jakim
jest dobro całego kraju, a jedy-
nie wykorzystuje je do osobis-
tych politycznych celów, dzieląc
przy tym w sposób niedostrze-
galny chyba nigdy wcześniej
w walce przeciwko sobie. Za-
tem lekiem na tę sytuację jest
według Ciebie dalsze upartyj-
nienie społeczeństwa czy może
raczej jego odpartyjnienie lub
zmienienie dotychczasowych
postulatów partyjnych na ta-
kie, które w jakiś sposób po-
zwolą to skłócone społeczeń-
stwo zjednoczyć?

– Demokracja polega na tym, że
jest to władza ludu, którą sprawuje
on bezpośrednio albo pośrednio
przez swoich przedstawicieli.
W Polsce mamy do czynienia z de-
mokracją parlamentarną. Ta forma
sprawowania władzy powstawała z
myślą o tym, aby zmniejszyć ryzy-
ko rozkładu państwa i zarazem
usprawnić jego działanie. Problem
w tym, że polityka została bardzo
negatywnie nacechowana przez ję-
zyk, jakim w niej się operuje. Ję-
zyk ten niestety z roku na rok się
zaostrza i to jest raczej główny pro-
blem, a nie sama „partyjność”.

Czy on musi się zaostrzać?
Przecież celem polityki nie jest
to, żeby jej język dzielił spo-
łeczeństwo.

– Jak już mówiłem, polityka to
gra o bardzo ważne i duże rzeczy,
dlatego też często ludzie, którzy się
nią zajmują, wychodzą z założenia,
że ostry język jest dobrym narzę-
dziem do jej prowadzenia i zjedny-
wania sobie ludzi. Ja nie do końca
jestem zwolennikiem takiego pode-
jścia. W mojej opinii język łagod-
niejszy jest możliwy, ale niestety to
jego zaostrzanie polega na zasadzie
akcji i reakcji. Gdy jedna strona
sporu go zaostrza – druga nie chce
pozostać dłużna. I na odwrót. Jedy-
nym wyjściem jest krok w tył
wszystkich stron, ale one raczej nie
są tym zainteresowane.

Łagodniejsze postulaty też są
możliwe?

– Nie łączmy postulatów z języ-
kiem, ponieważ nie są to rzeczy od
siebie uzależnione. Można prowa-
dzić odważną politykę we-
wnętrzną, ale jednocześnie używać
słów bardziej dyplomatycznych,
zręcznych, wypowiadać się w spo-
sób bardziej stonowany. Tak też
powinno być na innych płaszczy-
znach. W mojej opinii powinno się
więcej pracować niż mówić.

Partia Prawo i Sprawiedliwość
to właśnie robi, czyli więcej
pracuje, niż mówi?

– Zdecydowanie mogę się z tym
zgodzić. Świadczą o tym cho-
ciażby planowane i realizowane
reformy państwa, spełniane obiet-
nice wyborcze czy wyniki gospo-
darcze.

Jaki jest twój kolejny osobisty
cel polityczny?

Jeśli chodzi o najbliższą przy-
szłość, to na pewno chciałbym
działać jak najlepiej na rzecz lokal-
nej społeczności. Bo pamiętajmy,
że polityka zawsze zaczyna się od
dołu. A co będzie później? Zoba-
czymy.

Rozmawiał Grzegorz IWASIUTA
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Polityka zaczyna się od dołu
Rozmowa z Karolem Sochą, pracownikiem biura posła Tadeusza Dziuby:

Karol Socha – działacz polityczny, kibic Lecha Poznań, student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
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udzielił były prezydent Ali Abdul-
lah Salih. Na przestrzeni dwóch
miesięcy członkowie Huti sukce-
sywnie zajmowali ważne ośrodki
miejskie, by ostatecznie zdobyć
także Aden. Domniemania każą
twierdzić, iż Hadi zbiegł do Arabii
Saudyjskiej drogą morską. W odpo-
wiedzi na rebelię w Rijadzie za-
wiązała się koalicja w skład której
wchodzą państwa należące do

Rady Krajów Zatoki, tj. Arabia
Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt
i Zjednoczone Emiraty Arabskie
(z wyj. Omanu). Interwencja prze-
rodziła się w ostry konflikt zbrojny.
W kwietniu 2015 roku Saudyjczycy
potwierdzili, iż przewodzą akcji
zbrojnej o dość kuriozalnej nazwie
– „Odnowić Nadzieje”. Pomijając
krótkie zawieszenia broni na
przełomie 2015 i 2016 roku Jemeń-

czycy nie mają nadziei – są ofiara-
mi represji ze strony rebeliantów
i bombardowań ze strony „wyzwo-
licieli”. Dyplomatyczną wymianę
zdań ograniczono do minimum,
zwiększono zaś wymianę wymie-
rzanych w siebie pocisków. Rozka-
zem Donalda Trumpa w styczniu
bieżącego roku naloty przeprowa-
dziły również siły powietrzne Sta-
nów Zjednoczonych, w czerwcu

wykluczono z sojuszu oskarżony
o powiązania z terrorystami Katar.
Ze względu na swoje położenie
geopolityczne Jemen znajduje się
pomiędzy przysłowiowym młotem
a kowadłem. Szyicki Iran skrycie
popiera rebelię, a blok Krajów Za-
toki sunnickie plemiona. Jałowy,
pustynny krajobraz Jemenu nie jest
w stanie wykarmić 25 milionów lu-
dzi, a dostawy pomocy humanitar-

nej stały się praktycznie niemożli-
we, bowiem obywatele są odcięci
od reszty świata. Do tej pory zano-
towano 34 naloty, w sześciu pro-
wincjach. Zginęło niemalże 5 tys.
cywilów, chociaż mówi się nawet
o dziesiątkach tysięcy ciężko ran-
nych i zabitych.

A gdzie pomoc?

Jest to wojna, której nie widzimy,
nie odczuwamy. Jest to wojna,
o której stosunkowo mało się mówi.
Światowe media szeroko omawiają
mnogość krwawych wydarzeń na
Bliskim Wschodzie. Według eks-
pertów amerykańskiej organizacji
Council of Foreign Relations, dwa

kraje Lewantu w najbardziej kry-
tycznym położeniu to Syria oraz
Irak. Nasza krótkowzroczność pole-
ga jednak na ignorowaniu kwestii
elementarnych potrzeb ludzkich, jak
pragnienie, głód, brak schronienia,
nie mówiąc już o dostępie do opieki
medycznej. Według szacunków
Amnesty International ok. 20 milio-
nów obywateli Jemenu jest pozba-
wione owych pozwalających utrzy-
mać się przy życiu podstaw. Już
połowa tej liczby głoduje, z czego
jedna trzecia to dzieci. Dzieje się
tak za sprawą blokady połączeń ko-
munikacyjnych, którą 6 listopada
nałożyła na Jemen wspomniana
wcześniej koalicja. Jej przewodnik,
Arabia Saudyjska, która jeszcze
przed kilkoma laty pełniła funkcję
mediatora podczas rewolucji, skie-
rowała tym samym na Jemen klęskę
głodu i obietnicę izolacji.

Julita DITKOWSKA

Każdy rząd potrzebuje
głośnych sukcesów, gdyż
takowych wymaga suwe-
ren, który to z kolei regu-

larnie swoich przedstawi-
cieli ze złożonych obietnic
rozlicza. Jak zatem wypa-

dają szumne ogłoszenia
o sukcesie sektora finan-
sowego w zestawieniu ze

stanem faktycznym?

Nadwyżka budżetowa – to
brzmi dumnie. Po wielu
latach liczenia zobowiązań

i nerwowego spoglądania w kierunku
tzw. Zegara Długu Publicznego, re-
sort finansów z dumą ogłasza, iż w
tym roku czeka nas wspomniana nad-
wyżka, a głównym jej motorem na-
pędowym jest wdrożenie nowego
systemu uszczelnienia ściągalności
podatku VAT. Zgodnie z szacunkami,
do końca roku wpływ z owego podat-
ku ma zasilić budżet kraju o bagatela
153 miliardy złotych.

VAT niezmienny

Siłę tego rozwiązania stanowi
niewątpliwie fakt, iż osiągnięto po-
kaźny zysk bez większych kosztów,
a przede wszystkim bez dodatkowe-
go obciążania podatnika. Podatek
jak istniał, tak pozostaje w niezmie-
nionej formie, a główne zmiany
tyczą się wyłącznie tych, którzy do
tej pory znajdowali coraz to krea-
tywniejsze sposoby na unikanie
uiszczania odpowiednich opłat oraz
wnosili o milionowe zwroty z tytułu
fikcyjnych faktur, transakcji i pseu-
do-spółek znikających z rynku zaraz
przed końcem swojego okresu rozli-
czeniowego.

Dobra zmiana potrzebna od zaraz

Wobec tak wielu oszustw i nie-
udolności aparatu państwowego
omawiana zmiana okazała się być

koniecznością, która faktycznie do-
rzuci pokaźny grosz do naszej naro-
dowej skarbonki. Oczywiście w pa-
rze z głośnym sukcesem musiała
także pójść swego rodzaju propa-
ganda obozu rządzącego, suge-
rująca, iż tegoroczny budżet zosta-
nie zamknięty z nadmiarem pienię-
dzy. Czy zatem można pokusić się
o stwierdzenie, iż wreszcie zacznie-
my spłacać ciągnące się od lat
zadłużenie?

Dług tkwi w szczegółach

Niestety, rzeczywistość różni się
diametralnie od utopii prezentowa-
nej wszystkim w ciągu ostatnich ty-
godni. W rzeczy samej, wspomniane
zyski odbiją się pozytywnie na za-
mknięciu obecnego roku fiskalnego,
lecz w przekazach medialnych do-
konano rażącego pomylenia pojęć –
prawdopodobnie celowo. Otóż w
budżecie na rok 2017 udało się je-
dynie zmniejszyć zaplanowany defi-

cyt, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza, iż rząd i tak zadłużył kraj
na kolejne 40 miliardów złotych, ale
wspomniana suma okazuje się być
niższa, aniżeli początkowo plano-
wano. Nijak ma się to do doniesień
o rzekomych zyskach i wzrostach
przychodów w relacji do malejące-
go zadłużenia, o których było tak
głośno.

Byleby naród był syty

Czy prognozy na kolejne lata są
jednak równie mocno podkoloryzo-
wane, jak dotychczasowe doniesie-
nia? Niekoniecznie, na co wskazują
nastroje wielu czołowych ekonomis-
tów z polskiego rynku bankowego.
Wiele potencjalnych obciążeń do-
tyczących 2018 roku zostanie pokry-
tych jeszcze w ramach rozliczenia za
rok obecny, a najnowsza ustawa
budżetowa nie dostarcza żadnych
spektakularnych nowości poza
aspektami, o których było wiadomo

już wcześniej. Kontynuowana bę-
dzie polityka prospołeczna z progra-
mem Rodzina 500+ na czele,
wdrożone zostaną także nowe wy-
datki na obronność kraju, a są to rze-
czy wiadome od dawna.

Spokoju dostarcza także utrzy-
mująca się dobra koniunktura (nie
tylko na rynku polskim), a przede
wszystkim rekordowo niskie bezro-
bocie – dość powiedzieć, iż rąk do
pracy gdzieniegdzie nawet brakuje.

Nie istnieje studnia bez dna

Warto jednak pamiętać także o
pewnych niewiadomych, które mogą
przyprawić rządzących o niemały
ból głowy. Po pierwsze niejasną
kwestią jest wpływ reformy emery-
talnej, w efekcie której część osób
będzie mogła podjąć decyzję
o wcześniejszym zakończeniu okre-
su pracy, a co za tym idzie, rozpo-
częciu pobierania świadczeń ZUS.
Pojawia się tutaj pytanie o to, czy

I filar emerytalny jest zdolny do
przyjęcia tak nagłego uderzenia?

Druga kwestia dotyczy zysków
zmiennych. Dość powiedzieć, że po-
czątkowe fazy programów socjal-
nych zostały mocno wsparte przez
Narodowy Bank Polski i wypraco-
wany przez niego zaskakująco wy-
soki zysk. Jeszcze w tym roku NBP
przekazał do budżetu państwa ponad
9 miliardów złotych czystego zarob-
ku, co wpłynęło pozytywnie na osta-
teczny bilans zysków i wydatków.
Warto jednak pamiętać, iż dodatek
ten nie jest zjawiskiem stałym – za-
leży w dużej mierze od efektywności
działań pracowników i podmiotów
NBP, a jak pokazuje historia, regu-
larnie zdarzają się lata chude, kiedy
to owy profit potrafił wynieść
okrągłe zero złotych.

Brak porażki to nie sukces

Na pierwszy rzut oka można od-
nieść wrażenie, iż dotarliśmy do
punktu stabilizacji, a cała machina
państwowa zmierza w jak najbar-
dziej słusznym kierunku. Jak można
zauważyć, coraz więcej przedstawi-
cieli prywatnego sektora finansowe-
go jest skłonna pokusić się o stwier-
dzenia, iż kolejne plany i cele rządu
mają rację bytu, a wszystko otoczo-
ne jest blaskiem rozsądku i odpowie-
dzialnego planowania. Lecz jako
obywatele powinniśmy zadać sobie
pewne bardzo istotne pytanie – czy
aby na pewno zwiększanie wydat-
ków, wdrażanie nowych programów
i tym samym uzależnianie poniekąd
państwa i obywateli od danych re-
form oraz środków finansowych,
a w efekcie stałe planowanie deficy-
tu, to odpowiedzialna droga postępo-
wania? Roczny deficyt to tylko je-
den z wielu, które razem składają się
na dług publiczny. A długi w końcu
trzeba spłacić.

Dawid SZAFRANIAK

Nazywajmy długi po imieniu

Ostatnie miesiące to ciągły sprawdzian dla ministra Morawieckiego

Wojna, jakiej nie znamydokończenie ze str.1

Jałowy, pustynny krajobraz Jemenu nie jest w
stanie wykarmić 25 milionów ludzi, a dostawy
pomocy humanitarnej stały się praktycznie

niemożliwe, bowiem obywatele są odcięci od reszty świata.
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idą. Nierównym taktem
kroków, nieprzyjemnym
stukotem kół. Niektórzy

poskręcani niby korzenie
starego drzewa. Aberra-
cja na ciele nowoczesne-

go społeczeństwa. Gru-
pa, którą się toleruje, ale
najchętniej ukryłoby się

ją pod reklamówkami,
pięknymi sylwetkami

i elektryzującą muzyką.
Niepełni.

Byłem pośród nich. W Liche-
niu, pod bokiem maryjnego
sanktuarium, odbywała się

latem kilkunastodniowa kolonia,
zwana Oazą chorych. W jej ramach,
wraz z innymi wolontariuszami, po-
magałem niepełnym w codziennych

czynnościach. Ubieraliśmy ich,
zwiedzaliśmy z nimi ośrodek, rozma-
wialiśmy, przygotowywaliśmy dania.
Towarzyszyliśmy. Każdy dzień
wieńczył tzw. pogodny wieczorek,
podczas którego wolontariusze –
przy użyciu jedynie ograniczonych
rekwizytów i własnej pomysłowości
– opracowywali rozmaite atrakcje i
zabawy dla uczestników kolonii. Wy-
jazd był dla osób o różnym poziomie
niepełnosprawności, od lekkiego (do
którego zaliczyć możemy drobne
dysfunkcje ruchowe), po zaawanso-

wany, jak np. przypadki ze stward-
nieniem rozsianym. Jak się okazało,
dla części uczestników Oaza była je-
dyną okazją, by zobaczyć coś poza
własnym domem czy spotkać się
z ludźmi.

Niesamowity czas. Okres, pod-
czas którego przeszła przeze mnie
cała amplituda emocji. Trzeba przy-
znać, że żaden był ze mnie wolonta-
riacki weteran. Z tego powodu moja
obawa o to, czy dam radę i czy mi
się spodoba, zdążyła wykiełkować
i rosła z każdym dniem zbliżającym

mnie do wyjazdu. Na początku była
rozpacz, poczucie, że to nie jest
miejsce dla mnie, a kilkanaście na-
stępnych dni będzie moją Golgotą.
Potem stała się rzecz niezwykła.

Zacząłem – i podobnie mieli inni
nowi wolontariusze – błogosławić
ten czas. Prawdą jest, że być może
to my bardziej potrzebujemy nie-
pełnych niż oni nas. Uśmiech i po-
goda ducha, które zastałem – to jest,
wygrywający ze sloganowymi bil-
lboardami, prawdziwy, autentyczny
witalizm.

Teraz, po Oazie, zdaję się wracać
do początku amplitudy. Obok
miłych wspomnień, przez rozmięk-
czenie się nie-służbą, pojawiła się
obawa, czy podołałbym w czasie
kolejnej służby – za rok. Nasuwa
się stwierdzenie, że w obliczu
całego oceanu sekund, którego
prądom ulegamy, jeden i ten sam
człowiek mógł nigdy nie istnieć.

Z jednej strony heroiczna
wręcz postawa wobec niepełnos-

prawności, pogoda ducha, którą
należy się zarazić. Z drugiej Czas
Apokalipsy Coppoli: historia
(swoją drogą adaptacja Jądra
Ciemności) opowiadająca o psy-
chologicznej przemianie pułkow-
nika Kurtza, który, zakładając
placówkę w samym środku ogar-
niętego piekłem wojny Wietna-
mu, otrzymuje nieograniczoną
władzę. Brak zewnętrznej kontro-
li sprawia, że Kurtz szybko do-
stosowuje się do sytuacji. Rozpo-
czyna krwawą zabawę w boga,
stając się panem życia i (prze-
ważnie) śmierci okolicznej lud-
ności. Zestawiając ze sobą te dwa
skrajnie przeciwstawne obrazy,
powtarzające się w większym
lub mniejszym stopniu w historii
i w życiu, muszę stwierdzić, że
jednocześnie niesamowicie mnie
przeraża i zachwyca jeden fakt
– do wielu rzeczy można się
przyzwyczaić.

Jakub Szustakowski

Teraz, po Oazie, zdaję się wracać do początku
amplitudy. Obok miłych wspomnień, przez
rozmiękczenie się nie-służbą, pojawiła się

obawa, czy podołałbym w czasie kolejnej służby – za rok.

Niepełni

Wielu przywódców poli-
tycznych nie wątpi, że so-

jusz NAto jest już prze-
szłością. istniejący od

niemal siedemdziesięciu
lat układ stracił na zna-

czeniu po rozpadzie
Związku Radzieckiego.

Był w końcu przeciwwagą
dla komunistycznego

Układu Warszawskiego,
który spajał kraje Bloku

Wschodniego.

Państwa członkowskie Unii
Europejskiej wyszły na-
przeciw problemowi prze-

starzałego Paktu Północnoatlantyc-
kiego i utworzyły kolejny sojusz. Ale
czy to na pewno dobra decyzja?

PESCO

Stała współpraca strukturalna
(Permanent Structured Cooperation,
PESCO) to projekt powołany do
życia przez 23 kraje Unii Europej-
skiej, dla których najważniejsze jest
ich własne bezpieczeństwo. Człon-
kowie wspólnoty europejskiej zde-
cydowali się tym samym na nową
erę współpracy na rzecz obronnoś-
ci, jak pisali o powołaniu do życia
PESCO dziennikarze Washington
Post. Bardzo optymistycznie o no-
wym sojuszu militarnym pisze sama
Komisja Europejska: umożliwi on
państwom członkowskim wspólne
rozwijanie zdolności obronnych, in-
westowanie we wspólne projekty
oraz zwiększenie gotowości opera-
cyjnej i wkładu w siły zbrojne.

Także szefowa dyplomacji Unii
Europejskiej Federica Mogherini nie
wątpi w to, że do historii przejdzie
poniedziałek 13 listopada, czyli
dzień, kiedy sojusz powołano. Poli-
tyk zaznaczyła, że powołanie nowe-

go sojuszu militarnego będzie jesz-
cze bardziej spajało państwa człon-
kowskie Unii i wpłynie nie tylko na
ich bezpieczeństwo, lecz także na
integrację, co można było zauważyć
jeszcze przed powołaniem PESCO
do życia.

Zgodnie ze słowami Mogherini
kraje członkowskie UE zgłosiły już
ponad 50 wspólnych projektów w
dziedzinie obronności. Są też bardzo
chętne do organizowania wspólnych
ćwiczeń bojowych. – To dla euro-
pejskiej obronności dzień historycz-
ny. W końcu, po wielu latach, zapisy
Traktatu Lizbońskiego, pozwalające
państwom członkowskim na stwo-
rzenie stałej współpracy obronnej,
zostaną wcielone w życie. Dzięki
temu państwa członkowskie wyko-
rzystają potencjał całej Europy i wy-
pełnią lukę istniejącą w bezpieczeń-
stwie – podkreśliła Mogherini.

Obiekcje

W imieniu Polski pod traktatem
powołującym sojusz do życia podpi-
sali się minister spraw zagranicz-
nych Witold Waszczykowski i mi-
nister obrony narodowej Antoni
Macierewicz. Pierwszy z nich miał
szczególnie dużo wątpliwości. Po-
dobne obiekcje miało 5 państw UE:
Dania, Irlandia, Malta, Portugalia
i Wielka Brytania.

Waszczykowskiemu nie podoba
się, że w momencie, gdy powoływa-
ne jest do życia PESCO, cały czas
działa NATO, które ma ogromne
problemy z nieposłuszeństwem
swoich członków – tylko 5 z 29
państw przeznacza wymagane 2%
PKB na obronność. – Zobaczymy,
jak ten eksperyment będzie działał.
Zgodnie z Traktatem Lizbońskim

zawsze możemy opuścić tę
współpracę, jeśli będzie niesatysfak-
cjonująca dla Polski. Zresztą, kilka
państw nie zdecydowało się dzisiaj
na podpisanie, jeszcze się wahają,
być może przystąpią za miesiąc –
mówił Waszczykowski.

Natomiast Antoni Macierewicz
postawił warunki, bez których
spełnienia Polska nie będzie mogła
być zbyt długo członkiem PESCO.
Pierwszym z wymogów jest zaan-
gażowanie działalności PESCO we
wschodniej flance NATO, drugim –
unikanie tworzenia struktury mili-
tarnej równoległej do NATO, a trze-
cim – uwzględnienie małych i śred-
nich przemysłów obronnych na ta-
kim samym poziomie, jak prze-
mysłów krajów o rozbudowanym
potencjale. Szef MON podkreślił, że
jeżeli te warunki nie zostaną
spełnione, Polska może skorzystać

z przysługującej każdemu członkowi
możliwości odstąpienia od sojuszu.

Należy zadać sobie w tym miej-
scu pytanie, czy wejście Polski
w struktury PESCO jest korzystne
dla naszego kraju. Z pewnością inte-
gracja europejska, która wiąże się
z członkostwem w tym sojuszu, nie
może być niczym złym. O wiele
więcej wątpliwości wzbudza jednak
kondycja militarna nowego tworu.
Patrząc na to, co dzieje się z Paktem
Północnoatlantyckim, można od-
nieść wrażenie, że niektóre kraje,
jak na przykład Niemcy, straciły za-
interesowanie działaniem w soju-
szach obronnych. Trudno jednak już
teraz rozmyślać o losie PESCO. Do-
piero kolejne tygodnie i miesiące
pokażą, czy sojusz ten to rzeczywiś-
cie dobre rozwiązanie, czy tylko
piękna idea na papierze.

Przemysław TERLECKI

Militaryzm kluczem do jedności?

Czy polskie wojsko skorzysta na kooperacji z armiami innych krajów UE?
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Miliony odzewów ze stro-
ny skrzywdzonych kobiet

i lawinowo pojawiające
się w internecie hasztagi

#Metoo ujawniły skalę
problemu, o którym mil-

czano przez lata.

Na początku akcji wydawać
by się mogło, że chodzi je-
dynie o pokłosie skandalu,

który bardzo niedawno wstrząsnął
światem Hollywood. Kobiety – bo są
to przede wszystkim one – zaczęły
wyrażać solidarność z ofiarami Har-
veya Weinsteina i postanowiły po-
dzielić się swoimi doświadczeniami.
Taki był zamysł pomysłodawczyni –
Alyssi Milano, która opublikowała
na Tweeterze wpis: „Ja też. Jeśli
wszystkie kobiety, które były kiedyś
molestowane seksualnie, napisałyby
„Ja też” w statusie, być może poka-
zalibyśmy ludziom, jaką skalę ma to
zjawisko (więc kopiuj i wklej)”. Tym
samym zaprosiła kobiety z całego
świata, które są ofiarami molestowa-

nia seksualnego do dzielenia się
swoimi historiami.

Lawinowo zaczęła rosnąć liczba
postów z dopiskiem #MeToo. Poja-
wiały się coraz nowsze i coraz po-
ważniejsze wyznania kobiet ze
wszystkich zakątków świata. Ich
autorkami były nie tylko aktorki,
dziennikarki czy celebrytki, lecz
przede wszystkim zwykłe, anoni-
mowe kobiety, które możemy spot-
kać na co dzień. Ich historie były
okrutne, niepozbawione szcze-
gółów, często ujawniane pierwszy
raz w życiu, wcześniej utajone czy
wyparte. Większość z nich z po-
czątku dotyczyła molestowania se-
ksualnego, które rozumiemy w tym
szczególnym aspekcie niechcianego
dotyku lub stosunku. Ale zaczęły

pojawiać się też hasztagi z opowie-
ściami w gruncie rzeczy zwyczajny-
mi. Niestety.

Czarna rzeczywistość

W krótkim czasie Internet wypełnił
się przeróżnymi historiami.
Zwykłymi, jak niestosowne żarty,
opinie na temat ubioru, podteksty,
gwizdanie na ulicy, aluzje słowne
i cała masa innych, tylko z pozoru
błahych reakcji mężczyzn w stosunku
do kobiet. Pojawiły się również wy-
znania sięgające czasów szkoły pod-
stawowej czy też wspomnienia rzuca-
nych na wiatr sprośnych żartów.

Dzięki temu można było wreszcie
dostrzec ogromną skalę tego, w jaki
sposób nasza cywilizacja została

wchłonięta przez kulturę napastli-
wości. Stało się zupełnie jasne, że
problem przemocy seksualnej może
być interpretowany na miliony spo-
sobów, zależnie od historii, reakcji
czy odczuć kobiety.

Pomieszanie z poplątaniem

W trakcie trwania akcji ukształto-
wały się dwa obozy kobiet mające
na uwadze kwestie bardzo do siebie
podobne. Jednak z punktu widzenia
pierwotnego celu, czyli ukazania
problemu molestowania seksualne-
go, ich stanowiska nawzajem się
wykluczały. Warto to zasygnalizo-
wać, dlatego że każda historia jest
ważna, jednak, jak już wspom-
niałam, należy je podzielić na dwie
grupy o różnych celach.

Cel pierwszy, czyli podstawowy,
to ukazanie skali gwałtów, niechcia-
nych aktów seksualnych oraz różne-
go rodzaju niechcianego dotyku.
Cel drugi, który wykształcił się ja-
kiś czas później, to pokazanie tego,
jak bardzo kultura, w której żyjemy,
jest zdominowana przez patriarchat
i napastliwość, nie tylko pod wzglę-
dem seksualnym. To właśnie histo-

rii tego typu zostało opublikowa-
nych najwięcej.

Nadzieję kładziemy w mężczyznach

Oprócz głosów solidarności
z dzielącymi się swoimi historiami
kobietami znalazło się też wiele opi-
nii wyrażających dezaprobatę dla
rozszerzonej na cały świat akcji,
o czym świadczą komentarze: „Wy-
gląda na to, że wszyscy już byli mo-
lestowani, tylko nie ja. Czy może
mnie też ktoś by wreszcie zmolesto-
wał?”. Co ciekawe, w sprawie #Me-
Too wypowiadali się również
mężczyźni. Jak się okazało, więk-
szość z nich nawet nie zdawała so-
bie sprawy, że ich słowa mogą tak
bardzo poniżyć i zranić, w związku
z czym pojawiły się hasztagi takie
jak #IhearYou czy nawet #ItWasMe.

Dzięki takiej postawie mężczyzn
można stwierdzić, że akcja zapo-
czątkowana przez Alyssię Milano
uświadomiła dużej części
społeczeństwa skalę problemu mo-
lestowania seksualnego. A jakie
będą skutki #MeToo w przyszłości?
Czas pokaże.

Marta KUCZMAŃSKA
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Cel pierwszy, czyli podstawowy, to ukazanie
skali gwałtów, niechcianych aktów
seksualnych oraz różnego rodzaju

niechcianego dotyku.

#Metoo

desperackie podpalenie
się pod Pałacem Kultury
i Nauki 19 października
wstrząsnęło polską opi-

nią publiczną. Piotr
Szczęsny, przedsta-

wiający się jako„szary
człowiek”, dokonał aktu
samospalenia w proteś-

cie przeciw obecnej sy-
tuacji w kraju. Zmarł

dziesięć dni później. Po-
zostało po nim nie tylko

kilka manifestów, lecz
także… no właśnie, co?

Tego nie spodziewał się nikt.
W godzinach popołudnio-
wych na placu Defilad

54-letni mężczyzna postawił głoś-
nik, z którego gruchnęło „Kocham
wolność” Chłopców z Placu Broni,
a wokół siebie rozsypał przygotowa-
ne ulotki. Zanim wyciągnął z torby
łatwopalną substancję i się nią oblał,
zdążył zakrzyknąć przez megafon,
że protestuje przeciwko łamaniu
przez rząd wolności obywatelskich.
Choć na ratunek ruszyli przechod-
nie, ostatecznie nie udało się urato-
wać człowieka. Jak się okazało, po
„szarym człowieku” pozostały dwa
listy; jeden, będący zbiorem protes-
tów przeciwko konkretnym
działaniom obecnego rządu, a drugi
– apelem do opinii publicznej.
Mimo mocnego przekazu, pytanie

o decydujący motyw tego czynu po-
zostaje kwestią otwartą.

Ciszej nad tą sprawą

Choć cała sprawa wzbudza nie
tylko szereg pytań, lecz także przy-
wodzi na myśl szereg historycznych
nawiązań do innych przypadków
samospalenia, zastanawiający wy-
dawał się fakt, że incydent w pierw-
szej chwili przemilczała zarówno
telewizja rządowa, jak i przedstawi-

ciele mediów komercyjnych – choć-
by TVN. Powody wydają się zrozu-
miałe, w końcu nikt nie chciał być
posądzony o wykorzystywanie tej
tragedii do celów politycznych.
Milczenie nie trwało jednak zbyt
długo. Kontrowersje wzbudziła nie
tylko okładka jednego z numerów
„Gazety Wyborczej”, na której wid-
niał wizerunek mężczyzny, ale rów-
nież komentarz Rafała Ziemkiewi-
cza oraz Emilii Pobłockiej w tele-
wizji Republika, w którym zasuge-

rowano na przykład, że totalna opo-
zycja ma swój zamach w Smoleń-
sku. Trudno zresztą o wyważony
komentarz, o czym przekonali się
m.in. jezuita Grzegorz Kramer czy
bp Tadeusz Pieronek, którzy szybko
zostali przymuszeni do mniej zde-
cydowanej reakcji na to zdarzenie.
Czy na pewno był to efekt zbyt
mocnych słów? Tak jak wspom-
niałam, po całej sytuacji rodzi się
zdecydowanie więcej pytań niż od-
powiedzi.

Wściekłe milczenie
6 listopada ulicami Warszawy

przeszedł milczący marsz ku pamię-
ci zmarłego Piotra Szczęsnego.
Mimo że samo wydarzenie przebie-
gało w spokoju, niezadowolenia nie
kryli mieszkańcy Warszawy, zmu-
szeni do stania w tworzących się
korkach. W stronę manifestantów
padło wiele niewybrednych uwag
z sugestią o samospaleniu w imię
wolności oraz z cynicznym stwier-
dzeniem, że był to zwykły człowiek,
na czele. Włos jeży się na głowie,
gdy słucha się tych rewelacji. Czy
w społeczeństwie jest tak duża znie-
czulica na wszechobecną śmierć w
wyniku morderstw, zamachów, wy-
padków, konfliktów zbrojnych czy
zdarzeń losowych? Czy w ludzkich
sumieniach już tlą się zgliszcza kraj-
obrazu zwykłej przyzwoitości, sko-
ro pozwala się w przestrzeni pub-
licznej na żarty czy insynuacje? Czy
ma na to wpływ nadmierne epato-
wanie wątkami katastrofy smoleń-
skiej, które od lat obserwujemy nie
tylko na ulicach? Mam poczucie, że
nie chciałabym być świadkiem ta-
kich reakcji, będąc w tłumie mani-
festantów po stronie szarego
człowieka, który w obronie ideałów
posunął się do ostateczności.
W gruncie rzeczy żadne słowa nie
ukoją straty rodziny, nie rozwiążą
także rodzących się dylematów mo-
ralnych. Pewna jestem jednego:
w obliczu śmierci nie ma miejsca na
żarty. Mogę tylko wściekle milczeć.
Razem z protestującymi. I ponad
partyjnym podziałem – w obliczu
tragedii nie ma nań miejsca. Jeszcze
nawet nie wiemy, jak bardzo zmienił
się krajobraz po samospaleniu. Im
szybciej się o tym przekonamy, tym
lepiej dla naszej świadomości.

Weronika MIKSZA

Krajobraz po samospaleniu

Miejsce samospalenia Piotra S. pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie
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pierwsze kroki na drodze do spełnia-
nia marzeń.

Elita szkolenia

Tegoroczna edycja po raz kolejny
przyciągnęła kluby, które można
uznać za „top” nie tylko juniorskie-
go, ale również seniorskiego futbo-
lu. Oprócz gospodarza, czyli Lecha
Poznań, wystąpią: Chelsea FC,
Manchester City, Inter Mediolan,
Hertha Berlin, RB Lipsk, Feyeno-
ord Rotterdam oraz Slavia Praga.
W poprzednich latach do Poznania
przyjeżdżały m.in. takie zespoły jak
Bayern Monachium (zeszłoroczny
zwycięzca Lech Cup), FC Barcelo-
na, Juventus czy Borussia Dor-
tmund.

Pokazuje to rangę, jaką ma to wy-
darzenie w świecie juniorskiej piłki.
Młodym zawodnikom Kolejorza
nigdy nie udało się wygrać (najlep-
szy wynik to trzecie miejsce w 2013
roku), lecz zdobyte doświadczenie
oraz radość z gry przeciw rówieśni-
kom z najlepszych akademii
w Europie jest bezcenna. Warto
również zauważyć fakt, że jednym
z głównych celów w regulaminie
rozgrywek jest „kształtowanie

postaw życzliwego szacunku wobec
innych narodów poprzez rywaliza-
cję sportową dzieci z różnych kra-
jów”. Lech Cup to nie tylko gra
w piłkę i walka o trofeum. To rów-
nież jedna z pierwszych poważnych
lekcji dla przyszłych piłkarzy pod

tytułem „Zawsze szanuj swojego
przeciwnika”.

Talent to nie wszystko

Młodzieżowy turniej, do tego na
tak wielką skalę, to oczywiście

świetna okazja, by przyjrzeć się uta-
lentowanym graczom, a być może
nawet przyszłym gwiazdom świato-
wego futbolu. Ale nie można za-
pomnieć o ludziach, którzy pro-
wadzą młode talenty na pierwszym
etapie przygody z piłką. W tym celu

6 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Grudzień kojarzy się
dzieciom głównie z pre-

zentami, choinką i Świę-
tym Mikołajem. Jednak

dla części dzieci, które
wiążą swoje nadzieje

z karierą piłkarską, gru-
dzień oznacza jeszcze

jedno. Mowa o lech Cup,
czyli o największym tur-

nieju piłki nożnej w Euro-
pie Środkowo-Wschod-

niej do lat 12.

W tym roku odbędzie się
on w dniach 9-10
grudnia, a jego miejs-

cem ponownie będzie poznańska
Arena. Turniej ten jest organizowa-
ny na szczeblu międzynarodowym
pod egidą Lecha Poznań od 2007
roku. Co roku ściąga on juniorów
z największych klubów w Europie.
Lech Cup to również (a może przede
wszystkim) okazja do pochylenia się
nad systemem szkolenia oraz sposo-
bem pracy z dziećmi, które stawiają

Młode gwiazdy podbiją Poznań

22-letni Kingsley Sarfo
dostał powołanie na

Mistrzostwa Europy U-21
od Hakana Ericssona, ale
nie przyjechał do Polski,
bo nie otrzymał szwedz-

kiego obywatelstwa.
Jego życie zaczęło się wa-
lić, kiedy zadebiutował w

eliminacjach do Mist-
rzostw Świata w repre-

zentacji... Ghany. Jak na
to zareagowali Szwedzi?

Zacznijmy jednak od po-
czątku. Kingsley urodził się
w Ghanie, tam też stawiał

swoje pierwsze kroki z piłką.
W 2013 roku trafił do Szwecji, kon-
kretniej do zespołu BW 90. Mierzy
zaledwie 166 centymetrów wzrostu,
lecz jako środkowy pomocnik spi-
suje się wyśmienicie. Genialny
przegląd pola i niezła technika użyt-
kowa – te cechy go wyróżniają.
W 2014 roku trafił do drugoligowe-
go zespołu IK Sarius. W poprzed-
nim sezonie wystąpił w 29 spotka-
niach, strzelił jedną bramkę i zali-
czył aż 9 asyst. Przyczynił się zatem
w pewnym stopniu do awansu IK
Sirius do Allsvenskan, najwyższej
klasy rozgrywkowej w Szwecji,
gdzie ostatni raz drużyna ta wystę-
powała 42 lata temu. Sarfo był na-

zywany przez media objawieniem
początku obecnego sezonu i „afry-
kańskim diamentem”. Latem prze-
szedł do Mistrza Szwecji, Malmö,
za 1,45 miliona euro. W debiucie od
razu strzelił gola w spotkaniu ligo-
wym przeciwko... IK Sarius. Jednak
od października Sarfo nie gra w
swoim klubie, ponieważ jest zawie-
szony. Dlaczego?

Blisko Szwecji

W styczniu tego roku młody
piłkarz złożył podanie o obywatel-
stwo Szwecji, gdyż chciał reprezen-
tować ten kraj na arenie międzyna-
rodowej. Procedura przyznawania
obywatelstwa trwa tam od kilku do
kilkunastu miesięcy, lecz według
szwedzkich przepisów może być
znacznie przyspieszona w przypad-
ku ważnego powodu – dla dobra
państwa. Niestety Sarfo nie otrzy-
mał tego obywatelstwa przed Mist-
rzostwami Europy U-21 w Polsce.

„Sarfo jest tak znakomitym
piłkarzem, że może być dla nas
prawdziwym wzmocnieniem ma-
rzeń na turniej w Polsce. Właśnie
otrzymał powołanie do pierwszej
reprezentacji Ghany, lecz jeszcze
w niej nie zagrał, dlatego jest to
bardzo ważny czas, aby go nie
stracić na zawsze. Chodzi nie tylko
o reprezentację młodzieżową, lecz
również w przyszłości pierwszą
drużynę narodową” – powiedział
trener szwedzkiej młodzieżówki
Hakan Ericsson na łamach gazety
„Expressen” tuż przed Euro U-21.
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Zemsta Szwedów

W tegorocznym Lech Cup wystąpi osiem zespołów
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Kingsley Sarfo przeżywa ciężki okres w swoim życiu



Ghana nie popuszcza

Kwesi Appiah, selekcjoner
pierwszej reprezentacji Ghany,
umieścił 22-letniego zawodnika w
szerokiej kadrze na mecz elimina-
cyjny do Pucharu Narodów Afryki
z Etiopią. Młody piłkarz odmówił
i nie poleciał na zgrupowanie kadry
Ghany. Jednak Wilfred Kwaku
Osei, członek federacji piłkarskiej
w Ghanie, obiecał, że będzie starał
się przekonać go, aby zmienił zda-
nie i reprezentował barwy kraju,
w którym się urodził. Osei oceniał
wtedy szansę gry Sarfo w reprezen-
tacji Szwecji na 80%. Zapewniał
jednak, że Ghana nie odpuści walki
o tego zawodnika.

„On jest dobrym graczem z wie-
loma możliwościami, więc będzie-
my nadal z nim rozmawiać. Po-
wiem mu, żeby nigdy nie odwrócił
się od Ghany. Jest z Ghany, a nie ze
Szwecji” – powiedział Osei w radiu
Nhyira FM.

Kosztowna decyzja

Wychodzi na to, że starania
Ghańczyków poskutkowały i Sarfo
7 października 2017 roku zagrał 51
minut w spotkaniu przeciwko
Ugandzie w ramach eliminacji do
Mistrzostw Świata, co oznacza, że
w przyszłości nie będzie mógł grać
dla reprezentacji Szwecji. Decyzja
zawodnika wstrząsnęła i oburzyła
cały kraj. Media szwedzkie, można
rzec, uwzięły się na młodego za-

wodnika i zaczęły wyciągać wiele
niewygodnych faktów z jego życia.
Udowodniono mu, że od pół roku
jeździ samochodem, a nie ma pra-
wa jazdy, co według prawa
szwedzkiego oznacza, że Ghań-
czyk może przesiedzieć w więzie-
niu nawet pół roku. Ponadto trafił
do aresztu, gdyż złożono wnioski
dotyczące oskarżenia go o gwałt na
nieletniej, próbę gwałtu w parku,
jak i współżycie seksualne z 15-
latką.

Zawieszenie

Obecnie Sarfo nie przebywa już
w areszcie. Postawiono mu jednak
kolejne zarzuty, a mianowicie za
seks z nieletnią i dwukrotną próbę
gwałtu w hotelu. Sąd oddalił już za-
rzut gwałtu, jednak piłkarz nadal
jest oskarżony o seksualne wyko-
rzystywanie w tym samym hotelu,
a także w People's Park w Malmö.
Do momentu wyjaśnienia całej tej
afery Kinglsey Sarfo będzie zawie-
szony w prawach piłkarza.

Jakie można wyciągnąć wnioski
z całej tej sytuacji? Gdyby Sarfo
był czysty i nie miał kłopotów
z prawem, to nic nie można byłoby
mu zarzucić. Jednak w tym wszyst-
kim ciekawa jest postawa Szwe-
dów. Wynika z niej, że jeśli ktoś
jest kryminalistą i równocześnie
reprezentuje kraj, to można przy-
mknąć oko i żyć dalej. Czy King-
sley Sarfo to jedyny taki przypadek
w Szwecji?

Arkadiusz DOBRUCHOWSKI
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o Nowym Jorku zwykło
się mawiać, że to miejsce,

które nigdy nie zasypia.
Podobne stwierdzenie

skłonna byłabym od-
nieść do Poznania. Wy-
chodzę na ulice miasta

i dokumentuję to, czym
ono żyje, czym oddycha.
Z kartką papieru, apara-

tem, ale co najważniejsze
– z szeroko otwartymi

oczami i wytężonym
słuchem. dzięki temu

wiem, że nie umknie mi
żaden szczegół. Swoje

spostrzeżenia postaram
się Wam, drodzy Czytel-

nicy, oddać jak naj-
dokładniej.

Szpieg terenowy to relacje
i przegląd bieżących wyda-
rzeń z serca Wielkopolski, lo-

kalnych akcji i inicjatyw. Tych hucz-
nych i doniosłych, ale także mniej
rozpowszechnionych. A żeby na sa-
mych obietnicach się nie skończyło,
zapraszam do lektury I części serii.

Podwójne święto

Rycerz na białym koniu, ciągnący
za sobą barwny orszak… czyżby w
centrum nowoczesnego miasta krę-
cili scenariusz średniowiecznego
romansu? Nic bardziej mylnego, to
jedynie złudne pierwsze wrażenie.
Co zatem tak licznie przyciągnęło
mieszkańców i turystów i sprawiło,
że przepychają się oni w wyścigu
po pierwsze miejsca w rzędzie?

Postacią na rumaku okazał się
być św. Marcin w stroju rzymskiego
legionisty. Jak co roku 11 listopada
obchodzi imieniny, sprawiając, że
Święto Niepodległości w Poznaniu
nabiera unikatowego charakteru.
Patron o 13.30 ruszył w kierunku
Centrum Kultury Zamek, by ode-
brać klucze do bram miasta z rąk
samego prezydenta. W ten sposób
zainicjował całodniową zabawę.

Ideą przyświecającą wydarzeniu
była pomoc potrzebującym i wolon-
tariat. Postawa św. Marcina ode-
grała tu niebagatelną rolę. Znana
jest bowiem historia, kiedy to po-
dzielił się połową swego płaszcza
z żebrakiem, okazując zrozumienie
i wsparcie ubogiemu. Zasłynął też
z ofiarnej pracy na rzecz innych
oraz dążenia do pokoju i zgody.
Podczas festynu uczestnicy spotkali
się z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, jak Stowarzyszenie
Na Tak czy Fundacja Pomocy Wza-
jemnej „Barka”. Wytłumaczyli oni,
na czym polega działalność zrze-

szeń oraz jak społeczeństwo może
przyczynić się do poprawy sytuacji
potrzebujących. Poznań kolejny raz
udowodnił, że uroczystość ta jest
doskonałą okazją do zjednoczenia
się i obustronnej solidarności. – Ta-
kie właśnie świętowanie jest dla
mnie znacznie ważniejsze niż
posługiwanie się symbolami
i wzniosłe hasła – zapewnia prezy-
dent miasta, Jacek Jaśkowiak.

Jaki dzień na św. Marcina…

Uroczysty pochód urozmaiciły
występy szczudlarzy, grup teatral-
nych na platformach i orkiestry –
łącznie około 300 artystów. Nie za-
brakło również monumentalnych fi-
gur. Widzowie, mimo kapryśnej po-
gody, nie odstępowali barierek, za
którymi kroczył korowód. Kiedy ry-
cerz odebrał już symboliczny klucz,
rozpoczęło się radosne koncertowa-
nie. Jako pierwszy zaprezentował
się zespół Dikanda, obchodzący
w tym roku 20 urodziny. Muzycy
z żywiołową wokalistką na czele
zabrali słuchaczy w świat Orientu.
Po ich folkowo-etnicznych brzmie-
niach, przyszedł czas na występ
Orkiestry Prowincjonalnej – kwarte-
tu zaskakującego ilością instrumen-
tów na scenie. Artyści grają na kon-
trabasie, gitarach, tubach, ukulele,
klawiszach czy perkusji. Z kolei na
gwiazdę wieczoru wybrano polskie-
go klasyka – zespół Raz Dwa Trzy,
znanego m.in. z utworów „Idź swoją
drogą” czy „W wielkim mieście”.
Grupa Adama Nowaka została żywo
powitana. Ich melodyjny rock
połączony z poezją nieprzerwanie
wzrusza rzesze odbiorców.

Nieodłącznym elementem Imie-
nin jest kiermasz rogala z nadzie-
niem z masy makowej i rodzynka-
mi. Ale skąd tak naprawdę pochodzi
ten wypiek? Podania głoszą, że
dawno temu jednemu z poznańskich
piekarzy przyśnił się św. Marcin na

koniu, który zgubił podkowę.
Cukiernik podniósłszy ją postano-
wił, że przyrządzi ciasto w takim
samym kształcie. Oprócz rogali dla
smakoszy przygotowano stoiska
z tradycyjną pajdą chleba ze smal-
cem, karkówką i winem. Nie za-
brakło również straganów z ręko-
dziełem i biżuterią.

…taka będzie cała zima?

Tegoroczna edycja imienin ulicy
Św. Marcin okazała się być zdecy-
dowanie utrudniona. Pogoda po-
krzyżowała plany organizatorów,
wobec czego zmuszeni byli spraw-
nie zareagować. Zapowiadany silny
wiatr nakłonił ich do uprzedniego
przeniesienia wieczornych koncer-
tów do Sali Wielkiej Centrum Kul-
tury Zamek (zwykle odbywają się
na świeżym powietrzu). Zmieniono
też lokalizacje stoisk organizacji
pozarządowych. Odwołany został
nawet pokaz sztucznych ogni, co
spotkało się z dużą dezaprobatą od-
wiedzających. Inicjatorzy uznali de-
cyzję za konieczną. –„To wyjątko-
wy dzień dla naszego miasta, jed-
nak bezpieczeństwo uczestników
jest najważniejsze” – tłumaczą.
Kolejnym utrudnieniem była rozpo-
częta we wrześniu, a mająca trwać
do marca 2019 r., przebudowa ul.
Święty Marcin – trasy korowodu.
I z tym sobie poradzono – pochód
przebiegał od Ronda Kaponiera po
ul. Kościuszki. Miejsce kiermaszu
wytyczono natomiast wzdłuż al.
Niepodległości.

Ciężko wyobrazić sobie, że co-
roczne obchody podwójnego święta
miałyby się nie odbyć, dlatego taką
organizację uznać można za sukces.
Mimo przeszkód większość stałych
punktów programu zrealizowano,
a publika tłumnie śledziła ich prze-
bieg, dowodząc, że tradycja jest
wciąż obecna w życiu poznaniaków.

Angelika CZAJKA

Lokalną tradycją jest kiermasz świętomarcińskiego rogala z nadzieniem
z masy makowej i rodzynkami

organizowana jest Lech Conferen-
ce. Tradycyjnie odbędzie się ona
dzień przed turniejem, a zaprezen-
tują się na niej m.in. trener Lecha
Poznań Nenad Bjelica, trener aka-
demii Feyenoordu Glenn van der
Krann czy Sally Needham z Angiel-
skiej Federacji Piłki Nożnej.

Omówione mają zostać nie tylko
aspekty czysto treningowe, lecz
cały proces kształcenia młodego za-

wodnika od początku jego kariery.
Organizatorzy zaznaczają, że na
pewno nie podadzą recepty na suk-
ces, gdyż takiej po prostu nie ma,
lecz ich głównym celem ma być po-
szerzenie horyzontów wśród szko-
leniowców. W końcu w pracy
z dziećmi trener nie może być tylko
fachowcem od taktyki, ale musi być
przede wszystkim dobrym pedago-
giem. Oprócz tego, konferencje ta-
kie jak ta mają przyczynić się do
podnoszenia jakości szkolenia
w całej Polsce, która w wielu
aspektach nie stoi niestety na naj-
wyższym poziomie.

Rywalizacja w rodzinnej
atmosferze

Lech Cup to impreza, która
oprócz samego turnieju oferuje wie-
le atrakcji dla widzów. Organizato-
rzy zachęcają do przyjścia zarówno
fanów piłki nożnej, jak i całe rodzi-
ny. Poprzednie edycje ściągały
tłumy widzów i należy się spodzie-
wać, że poznańska Arena znów bę-
dzie wypełniona kibicami chcącymi

zobaczyć zmagania przyszłych
gwiazd w „dziecięcej Lidze Mist-
rzów".

W tym roku organizatorom udało
się także pozyskać sponsora tytu-
larnego, firmę Xiaomi. Wstęp na
turniej będzie tradycyjnie całkowi-
cie bezpłatny dla kibiców. Bilety
obowiązują z kolei podczas uczest-
nictwa na Lech Conference, która
po raz kolejny wzbudza ogromne
zainteresowanie i ściąga do Pozna-
nia wielu chętnych. Cennik biletów
widnieje na oficjalnej stronie tur-
nieju.

Rafał ZAWIERUSZYŃSKI

Tegoroczna edycja po raz kolejny przyciągnęła
kluby, które można uznać za„top”nie tylko ju-
niorskiego, ale również seniorskiego futbolu.

Oprócz gospodarza, czyli Lecha Poznań, wystąpią: Chelsea
FC, Manchester City, Inter Mediolan, Hertha Berlin, RB Lipsk,
Feyenoord Rotterdam oraz Slavia Praga.

Szpieg terenowy Część I
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obchodziliśmy ostatnio
uroczystość Wszystkich
Świętych, która z uwagi

na zwyczaj odwiedzania
grobów naszych bliskich

zmarłych kojarzy się
przede wszystkim ze

śmiercią. Nie twierdzę, że
nie warto wchodzić w za-
dumę, rozmyślać o końcu
egzystencji czy doceniać

osoby żyjące. Uważam
jednak, iż 1. listopada

powinien być utożsamia-
ny z radością (przynaj-

mniej przez katolików).

Święto to jest fiestą
cieszących się wiecznym
szczęściem – tych znanych

i tych niemal niezauważonych świę-
tych, którzy mieszkali pośród nas.
Te niesamowite osoby żyły na prze-
strzeni wieków i były zupełnie
różne, jednak do końca swego żywo-
ta nie przestały propagować miłości.
Zatem z czystej ciekawości i w celu
zrealizowania swoich badawczych
zapędów albo chociaż w celu obser-
wacji ludzkiego uporu w podążaniu
za osobistymi ideałami przyjrzyjmy
się niektórym interesującym perso-
nom z tej zacnej świty dziwaków.

Ubogi bogacz

Pierwszym świętym, o którym
chciałabym wspomnieć jest Franci-
szek z Asyżu. Jak można przeczytać
w niektórych źródłach, mężczyzna
ten był postrzegany jako bogacz
organizujący imprezy dla rówieśni-
ków, oryginalnie ubierający się
i marzący, aby zostać rycerzem.
Jednak w pewnym momencie życia
stwierdził, że źle wybrał swoją dro-
gę życiową. Decyzji tej nie zaak-
ceptował jego ojciec, gdyż pozba-
wiało go to dobrze zapowiadające-
go się następcy w handlu tkaninami.
Mimo tej dezaprobaty młody, dwu-
dziestosiedmioletni Franek założył
w 1209 roku zakon nazywany zako-
nem braci mniejszych.

Co ciekawe, święty ten miał
wstręt do pieniędzy. Niejednokrot-
nie porównywał je do gnoju i po-
dobno bał się ich dotykać. Ciekawą
i dość zabawną anegdotę stanowi
historia pewnego zimowego dnia,
kiedy to Franciszek swoim zwycza-
jem włożył na siebie tylko jeden ha-
bit, przez co bardzo przemarzł.

W związku z tym doszedł do wnios-
ku, że staje się podobny do kobiet.
Wdrapał się więc na górski szczyt
i postanowił pospacerować… bez
habitu. Gdy upłynęło wystarczająco
dużo czasu, by mógł uznać, że pa-
nowanie nad sobą wróciło do nor-
my, ubrał się i powiedział: Teraz
w mej tunice będzie mi dosyć ciepło.

Zabawny pomagier

Święty Filip Nereusz nie dość, że
zrzekł się należnego mu majątku
po wuju, to podczas swojego życia
poświęcił się opiece nad ludźmi
porzuconymi: chorymi, sierotami
i żebrakami. Trudnił się również nau-
czaniem, co pozwoliło mu na lepszą
opiekę i dostarczało pomysłów na
realizację wybranej ścieżki. Często
opisywany jest jako pogodny i uś-
miechnięty człowiek. Jedna z aneg-
dot na jego temat głosi, że Filip
chcący uzyskać fundusze dla swo-
ich podopiecznych niejednokrotnie
żebrał na ulicy. Pewnego razu na-
padł na niego nieznajomy i uderzył
go w twarz. Pomimo bólu i samego
nieprzyjemnego zdarzenia miał od-
wagę przemówić do napastnika
tymi słowami (oczywiście nie zapo-
minając o uśmiechu): Ten policzek,
to dla mnie, a teraz proszę cię, byś
przekazał coś dla moich ubogich.

Filip Nereusz święcenia kapłań-
skie przyjął w roku 1551 w wieku

36. lat. Odznaczał się tak wielką ak-
tywnością i ochotą do pomocy, że
zaczął zwracać na siebie uwagę
różnych wysoko sytuowanych do-
stojników kościelnych, a nawet pa-
pieża. U niektórych wzbudzał też
zazdrość, co sprawiło, że został
oskarżony o herezję i równocześnie
zawieszony w obowiązkach du-
chownego. Sprawa jednak wyjaśniła
się, a sam ksiądz Filip po nieprzy-
jemnym incydencie został obdarzo-
ny większym zaufaniem i wspar-
ciem ze strony głów Kościoła.

Niektóre źródła podają, iż święty
nie życzył sobie by ciągle mówiono
o nim chwalebne słowa (zapewne
dlatego, aby nie popaść w pychę),
wobec czego niejednokrotnie za-
chowywał się w sposób mający
wzbudzić wątpliwości co do swojej
świętości. Aby więc dostarczyć in-
nym powodów do drwin i szemra-
nia polecił chociażby zgolić sobie
tylko jedną połowę twarzy, tworzył
bukiety złożone z ostów oraz posta-
nowił udać się do kościoła w kafta-
nie włożonym na lewą stronę.

Krótko ścięta

Świętej Julii/ Julicie Kim z Korei
(nie mylić z Julią Kim z Naju) przy-
szło żyć w czasach prześladowań
skierowanych w stronę katolików
(na przełomie wieku XVIII i XIX).
Gdy osiągnęła wiek, w którym za-

częła wzbudzać męskie zaintereso-
wanie, rodzice zdecydowali o jej
zamążpójściu. Kobieta jednak prag-
nęła pozostać dziewicą. By zamani-
festować i unaocznić swoje posta-
nowienie ścięła włosy, co wówczas
było charakterystyczne dla niewiast
związanych węzłem małżeńskim.
Następnie zdecydowała się uciec.
Przez jakiś czas pracowała na dwo-
rze królewskim jako służąca. Życie
w ten sposób okazało się utrudnie-
niem w praktykowaniu wiary, więc
królewskie komnaty zamieniła na
zwykły, katolicki dom. Umarła
śmiercią męczeńską poprzez ścię-
cie. Wcześniej przeżyła tortury, któ-
re miały na celu skłonić ją do wy-
parcia się wiary.

Rycerz w zgrzebnej sukni

Święty Ignacy Loyola od dziecka
wychowywał się w rodzinie katolic-
kiej w kraju Basków w Hiszpanii.
W marzeniach myślał o sobie jako
o sławnym człowieku oraz pragnął
poślubić bogatą kobietę. Niedługo
po mianowaniu na rycerza walczył
w obronie Pampeluny w 1521 roku.
Podczas walk został poważnie ran-
ny. Wracając do zdrowia miał wiele
wolnego czasu, więc postanowił
zająć się czytaniem książek. Jednak
ze względu na swoją słabo wypo-
sażoną bibliotekę mógł czytać tylko
Ewangelię oraz żywoty świętych.

Lektury te tak bardzo na niego
wpłynęły, że postanowił dokonywać
wielkich rzecz tylko dla Jezusa,
w związku z czym chociażby za-
mienił się ubraniem z napotkanym
żebrakiem. Od tej pory Święty
Ignacy Loyola prowadził bardzo
ciekawe i intensywne życie.

Według kolejnej anegdoty Ignacy
podczas podróży do Padwy spotkał
się z nieprzyjemną sytuacją. Bo-
wiem pewien pasterz ujrzawszy
jego niecodzienne, ubogie odzienie,
nie mógł powstrzymać złośliwego
śmiechu i niegroźnych, ale nie-
miłych uwag na jego temat. Jednak
święty zamiast obrazić się stanął
naprzeciw swojego oprawcy i trwał
tak z uśmiechem wymalowanym na
ustach. Jeden z jego towarzyszy
usiłował przerwać dziwną sytuację,
na co Ignacy odparł: Dlaczegóż
miałbym pozbawić tego chłopca
drobnej przyjemności, jaką mu
sprawia mój widok?

Browarniczy mistrz

Ora et labora (łac. módl się i pra-
cuj) to dewiza benedyktynów.
Święty Arnold z Soissons z pew-
nością wziął ją sobie do serca, gdyż
odkrył w sobie dar warzenia prze-
pysznego piwa. Wraz z tym odkry-
ciem dołożył starań, aby okoliczni
mieszkańcy przekonali i przyzwy-
czaili się do spożywania tego wciąż
popularnego trunku. Wraz z roz-
przestrzenianiem się w ówczesnych
czasach zarazy Arnold zachęcał lud-
ność do zrezygnowania z picia
wody na rzecz piwa, co okazało się
zbawienne w skutkach. Dlaczego?
Wytłumaczenie okazuje się nie-
zwykle proste – podczas warzenia
złocisty napój gotowano aż do
wrzenia, co skutecznie likwidowało
zarazki, zwłaszcza po zmieszaniu
go z alkoholem odznaczającym się
właściwościami sterylizacyjnymi.

W swoim artykule przedstawiłam
tylko kilka z wielu ciekawych oso-
bowości chrześcijańskich. Każdy ze
świętych postanowił oddać swoje
życie dla innych, łamać stereotypy,
konwenanse i powinności. Myślę
więc, że bez względu na wyzna-
waną przez nas wiarę, warto poznać
ich żywoty oraz uświadomić sobie,
że nasi bliscy zmarli są szczęśliwi
przebywając w niebie z tak niesa-
mowitymi ludźmi.

Maria MIKOŁAJCZYK

Święci hipsterzy
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Taki duży taki mały może świętym być, taki gruby taki chudy może świętym być


