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Ilu uderzeń potrzeba, by
pojawił się siniak? Jedne-

go. Ile ciosów wystarczy,
by złamać komuś nos? Je-

den. Jaka ilość ciosów
w głowę może spowodo-

wać nieodwracalne zmiany
neurologiczne, a nawet

śmierć? Znów tylko jeden.
A ile razy trzeba zdzielić

żonę, żeby zostać uznanym
za sprawcę przemocy do-
mowej? Według Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z pewnoś-

cią więcej niż raz.

Na początku stycznia, po fali
ostrej krytyki, premier Ma-
teusz Morawiecki zdecydo-

wał się wycofać projekt ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Rządowa nowelizacji ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie
zakładała kilka istotnych zmian. Naj-
większym echem w mediach odbiły się
dwie z nich. Do tej pory art. 2 ust. 2
mówi o tym, że jako przemoc w rodzi-
nie należy rozumieć „jednorazowe
albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste osób (…)
w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, w tym se-
ksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzyw-
dy moralne u osób dotkniętych prze-
mocą”. Po zmianach proponowanych
przez ministerstwo z ustawy zniknąłby
zapis „jednorazowy”. Dzięki temu ten,
kto choćby najdotkliwiej pobił żonę,
męża, dziecko nie zostałby nazwany
sprawdzą przemocy. Bo przecież to
tylko raz. Że żebra połamane? No to
co? Przecież to się nie powtórzy. A jak
się powtórzy, to już będzie „powta-
rzająca się przemoc domowa”, więc
będzie można kogoś określić katem.
Gorzej, jeśli ofiara już do końca życia
pozostanie niepełnosprawna, bo tym
razem nie tylko żebra jej się połamały.

Zmiany, zmiany…
Drugi budzący kontrowersje zapis

dotyczył zmian w sposobie zakładania
tak zwanej Niebieskiej Karty. Jest ona
dokumentem służbowym, tworzonym
przez funkcjonariusza policji w przy-
padku podejrzenia przemocy w rodzi-
nie. Służy do gromadzenia faktów
związanych z sytuacją w danej rodzi-
nie i ocenie zagrożenia dalszą prze-
mocą. Jest także dowodem w spra-
wach sądowych. Obecnie do jej
założenia mają prawo (poza policjan-
tami) także pracownicy ośrodków po-
mocy społecznej czy służby zdrowia.
Może się o to starać również szkoła.
Co najważniejsze, Niebieska Karta
może być założona bez zgody ofiary.

Dzięki temu funkcjonariusze mogą in-
terweniować, gdy tylko coś ich zanie-
pokoi. Gdyby zmiany zaproponowane
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej weszły w życie,
taką kartę można byłoby założyć tylko
na wniosek ofiary. Tak więc zastraszo-
na kobieta, regularnie bita przez męża
alkoholika, z którym ma troje dzieci
(bitych równie często jak ona), która
nikomu nie chce mówić o swoich pro-
blemach, a siniaki ukrywa pod bluzką
z długim rękawem nawet w temperatu-
rze 30 stopni Celsjusza, musiałaby
sama wystąpić z wnioskiem o Nie-
bieską Kartę. Nieważne, że policja in-
terweniowała w tym domu już dziesięć
razy, bo awantury były słyszane na

drugim końcu ulicy. Skoro ona nie
składa takiego wniosku – znaczy, że
wszystko jest w porządku.

Ale na tym nie koniec zmian w pro-
cedurze zakładania tego dokumentu.
Ukoronowaniem steku bzdur zapro-
ponowanych w nowelizacji był po-
mysł wprowadzenia obowiązku infor-
mowania sprawcy o wszczęciu proce-
dury Niebieskiej Karty i udzielenie
mu dostępu do dokumentacji, którą
w trakcie działań przygotowała grupa
diagnostyczno-pomocowa. Czyż to
nie genialne? Sprawca już nie będzie
musiał po raz kolejny stłuc ofiary,
żeby się dowiedzieć co ciekawego za-
pisała w tzw. formularzu „B” Niebie-
skiej Karty. Teraz będzie mógł sobie

sam to przeczytać. A dopiero potem
stłuc.

Bohater

I wtedy pojawił się on. Mateusz
Morawiecki, który miłosiernie uratował
wszystkie ofiary przemocy przed
głupotą swojego rządu. Zaledwie po
trzech dniach od opublikowania projek-
tu zmian na stronie Rządowego Cen-
trum Legislacji i po fali (słusznej) kry-
tyki tego „dzieła” Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, premier
na swoim Twitterze zamieścił dwa wpi-
sy. Obiecał w nich cofnięcie projektu
i, co ważne, acz nietypowe dla rządu
Prawa i Sprawiedliwości, zapewnił, że
państwo będzie stało po stronie ofiary.

A jeśli już o ofiarach mowa, to po
stronie rządu bez nich się nie obyło.
Za tak skrytykowany projekt ktoś mu-
siał ponieść odpowiedzialność. Padło
na wiceminister Elżbietę Bojanowską,
która została odwołana z pełnionej
funkcji na wniosek szefowej MRPiPS
Elżbiety Rafalskiej. Czy ta zmiana
sprawi, że kolejny projekt nowelizacji
ustawy będzie lepszy? O to chyba
można być spokojnym. Poprzeczka
beznadziei została zawieszona tak wy-
soko, że trudno będzie ją strącić.

Kobiety zareagowały

Mimo ostatecznego wycofania, na
projekt nowelizacji bardzo szybko za-
reagowali ludzie kultury. Zwłaszcza
znane kobiety postanowiły pokazać,
co o takich zmianach myślą. I to bardzo
dosadnie. Danuta Stenka, Maja Osta-
szewska i inne polskie aktorki wystąpiły
z hasłem „Polki dziękują za program
Wpierdol+”. Hasło brutalne jak rzeczy-
wistość, której dotyczy. Jednak przy tej
okazji warto pamiętać, że przemoc w ro-
dzinie nie dotyczy tylko kobiet. Przemo-
cy nie doświadcza płeć, doświadczają jej
ludzie. Dlatego wszystkim powinna za-
palić się lampka ostrzegawcza, gdy rząd
chce udawać, że problemu nie ma. Bo
ukryte siniaki wcale nie bolą mniej.

Ewelina DERNOGA
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13 medali olimpijskich, 45 krążków mistrzostw świata, 6 Kryształowych
Kul i 95 wygranych w zawodach Pucharu Świata to dorobek Ole Einara

Bjørndalena. Kariera norweskiego„Króla biathlonu” trwała 25 lat i obfi-
towała w wygrane, porażki oraz nietuzinkowe zachowania, jak
pojawianie się na zawodach z własnym odkurzaczem czy zakup

domu na kółkach, w którym panują sterylne warunki

Zabawa w państwo opiekuńcze to gra, w której bardzo łatwo się oparzyć. Można
obiecać wyborcom gruszki na wierzbie, ale nie przeskoczy się praw ekonomii i
ich następstw. Populizm jest paliwem na krótki dystans i wystarcza często na
zaledwie jedną kadencję rządu, w zależności od stanu gospodarki przed
przejęciem władzy. Używając ognistej metafory – Prawo i Sprawiedliwość
znajduje się obecnie w domu pełnym ognia6 3

Dosadny przekaz polskich kobiet dla rządu

Pierwszy raz nie boli?



czyli tragedii, która miała być cu-
dem.

Pustynne jezioro

Słyszeliście o Jeziorze Aralskim?
No, trudno dziś mówić o „jeziorze”

w kontekście wysuszonego nie-
malże na wiór terenu, którego części
stanowią bajoro oraz pustynia,
a jego kadłubek to kałuża, która
w całość przesycona jest chemią. Je-
zioro Aralskie to istniejący jeszcze
w latach 60. XX wieku zbiornik

wodny zlokalizowany na granicy
Kazachstanu i Uzbekistanu. W swo-
jej pierwotnej formie było czwartym
największym jeziorem świata. Ak-
wen o powierzchni 68 478 km
kwadratowych zwany był nawet
Morzem Aralskim, a jego wielkość

2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Zanik jeziora
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Wielki głód na Ukrainie
w latach 1932–1933 to
nawet 10 mln ofiar. 1,5
mln ofiar rządów czer-

wonych Khmerów w Kam-
bodży. Milion zamordo-
wanych, kilka milionów
osadzonych w łagrach –
bilans czystek stalinow-

skich. Nawet 70 mln ofiar
maoizmu w czasie pokoju
w chińskiej Republice Lu-

dowej. 1,8 mln polskich
ofiar Stalina. Dziesiątki

tysięcy zaginionych oraz
zindoktrynowanych, jak

Pawlik Morozow, który
w imię komunizmu sprze-

dał życie własnego ojca.

To tylko część całej liczby po-
mordowanych, którzy zosta-
li zgładzeni przez czerwoną

ideę. Rzadziej jednak mowa o tych
tragediach, którymi ofiarą padła na-
tura i środowisko. Rządy komunis-
tów, szczególnie tych „oryginal-
nych”, czyli Rosjan, są naprawdę
porażające. Można powiedzieć, że
nawet nie odbiegają „rozmachem”
od tych, które dokonane zostały na
ludziach. Przeczytajcie o jednej z
zapomnianych zbrodni komunizmu,

porównać można było do wielkości
Irlandii.

W 1960 roku komuniści z ZSRR
postanowili wdrożyć plan, który po-
wstał już w 1918 roku. Dwa
dopływy jeziora, czyli rzeki Amu-
Daria i Syr-Daria, „zwrócili” w
stronę suchych terenów pustyni
Kara-kum, które obecnie zlokalizo-
wane są w Uzbekistanie, Kazach-
stanie i Turkmenistanie. Czerwoni
jajogłowi doszli bowiem do wnios-
ku, że w ten sposób nawodnią tery-
toria, które później staną się wielką
hodowlą bawełny. Irygację tych te-
renów wykonywano jednak bez za-
chowania wszelkich praw sztuki hy-
drologii. Doszło do tego, że od 30%
do nawet 70% odprowadzanej na
suche terytoria wody, było marno-
wane w związku z wysokim stop-
niem wsiąkania w grunt i parowa-
nia. W końcu jednak udało się stwo-
rzyć ogromne hodowle bawełny
i do dziś Uzbekistan pozostaje naj-
większym eksporterem bawełny na
świecie. Ale jakim kosztem.

Katastrofa ekologiczna

Jezioro Aralskie obecnie to nic in-
nego jak karykatura samego siebie.
W 2009 roku jego powierzchnia wy-
nosiła 13 500 km kwadratowych.
Objętość w ciągu niecałych 50 lat
zmalała 10-krotnie. Z 1093 km
sześciennych wody, do ledwie
105 km sześciennych. Wywołało to
ogromną katastrofę ekologiczną,
jedną z największych na świecie.

Zapomniana zbrodnia komunizmu

Zarobki bez wychodzenia z domu
czy interesują cię duże za-
robki? chciałbyś pracować
kilka godzin dziennie przy
laptopie, siedząc we włas-
nym mieszkaniu? Bez doś-
wiadczenia, uzyskując do-

chód od 300 do 3000
złotych lub więcej? Zapra-
szam cię zatem na szkole-
nie, bo wiesz… to nie jest

sprawa na telefon.

Istnieje prawdopodobieństwo, że
większość z nas słyszała po-
dobną propozycję przynajmniej

raz. Ot, odezwał się do nas dawny
znajomy z liceum, z którym do tej
pory łączyło nas dwukrotnie wymie-
nione „cześć” oraz jeden wypalony
papieros. Aż tu nagle postanawia za-
prosić nas do nowego, rewolucyjnego
biznesu w ramach stabilnej firmy,
która posiada 30 lat doświadczenia
w branży. Na początek biznesowe
spotkanie MLM.

Teatrzyk – pełno pajaców
Gdy już dotrzemy na miejsce spot-

kania, nasz znajomy prawdopodobnie
zapozna nas ze zgrają młodych, dyna-
micznych i wystrojonych dżentelme-
nów, którzy od początku chwalą nasz
styl (samemu chodząc w wypożyczo-
nych garniturach) oraz wyrażają po-
dziw wobec wybranej ścieżki eduka-
cji (niezależnie, czy to ekonomia, czy
filologia serbska, stwierdzają, że
idealnie przyda się w rozwijaniu soft-
skills). Podczas gdy większość będzie
zajęta domykaniem biznesowych
spraw, herszt bandy zajmie się nami –
świeżą krwią, która już za moment
zasili szeregi sekty dream teamu.

Ten kolagen kupi sąsiadka

Ale o co właściwie chodzi w całym
tym marketingu wielopoziomowym?
W dużym skrócie, jest to budowanie
sieci sprzedaży. Osoba wchodząca
(np. wykupując pakiet startowy),
nakłania potencjalnych klientów do
zakupu towaru oferowanego przed
swoją „firmę”, z czego otrzymuje
określoną prowizję, oraz próbuje

zwerbować kolejnych przedstawicieli,
którzy w hierarchii są zaraz pod nią.
Wtenczas każdy zysk wygenerowany
poniżej przechodzi w iluś procentach
do omawianej osoby. Oczywiście,
najwięcej zgarnia ten, który jest naj-
wyżej, albowiem procent z każdej
transakcji ląduje w jego kieszeni.
Cały problem rozbija się wokół tego,

że w pewnym momencie przepływ się
zamyka, bo kończą się ludzie. Istotną
kwestią jest też mamienie nowicjuszy
ogromnymi zarobkami, samochodami
w leasingu (któż nie słyszał bajki
o Mercedesie klasy S?) oraz w więk-
szości przypadków brak jakiegokol-
wiek celu. O ile zdarzyły się w histo-
rii przypadki, kiedy to dana firma fak-

tycznie działała przez lata na dużą
skalę, tak z reguły wszelkie propono-
wane twory to wydmuszki, które
umierają szybciej niż później.

Perfumy, środki czystości

Niewątpliwie, przykładem
działającego systemu jest firma Avon,
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Rząd zmienny,
prąd stały

Zabawa w państwo opie-
kuńcze to gra, w której

bardzo łatwo się oparzyć.
Można obiecać wybor-

com gruszki na wierzbie,
ale nie przeskoczy się

praw ekonomii i ich na-
stępstw. Populizm jest
paliwem na krótki dys-

tans i wystarcza często na
zaledwie jedną kadencję

rządu, w zależności od
stanu gospodarki przed

przejęciem władzy.

Gdy zaczynają występować
pierwsze problemy wy-
wołane interwencjoniz-

mem państwowym, tendencja rzad-
ko kiedy bywa odwrotna i politycy
znajdują złudne remedium na kłopo-
ty w postaci większej kontroli pań-
stwa nad gospodarką. Używając na-
szej ognistej metafory z początku
tekstu – Prawo i Sprawiedliwość
znajduje się obecnie w domu
pełnym ognia. Wiele za sprawą poli-
tyki energetycznej, którą rząd trak-
tował od początku dość prosto. Sko-
ro jesteśmy jako kraj w posiadaniu
znacznych pokładów węgla, to po co
mielibyśmy inwestować w inne, al-
ternatywne rozwiązania energetycz-
ne? Takie podejście wywołało spię-
cie na linii z Brukselą, gdzie unijni
przywódcy od lat prowadzą ideolo-
giczną batalię o przejście z archaicz-
nych źródeł energii na te bardziej
ekologiczne i wydajne. Prawo

i Sprawiedliwość nie zrobiło sobie
wiele z tych oczekiwań Unii Euro-
pejskiej i teraz, gdy ogłoszono tary-
fy, znaleźli się w kłopotach. Jeszcze
przed nowym rokiem zawisło nad
nimi widmo podwyżek cen prądu.

Sejm w mgnieniu oka przyjął usta-
wę o cenach prądu. Dotyczyła ona
obniżenia akcyzy na energię elek-
tryczną oraz zmiany opłaty przejścio-
wej na niższą, a także zakazu pod-
wyższania cen. Według wielu komen-
tatorów życia publicznego jest to nic
innego, jak program przedwyborczy
PiS-u, mający kupić głosy wyborców.
Trudno się dziwić takim opiniom.
Jeśli jest coś, czego obóz rządzący
nienawidzi bardziej od Donalda Tus-
ka, to jest to liberalne prawo podat-
kowe. Przypomina to sytuację
Związku Radzieckiego, gdzie pod
groźbą rychłego krachu towarzysz
Lenin obwieszcza Nową Politykę
Ekonomiczną, zakładającą przywró-
cenie mechanizmów burżuazyjnych.
Ale powróćmy jeszcze do PiS-u.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie,
czy PiS-owi uda się sztuczka
z oszukaniem przeciętnego Kowal-
skiego, że wszystko pozostało po
staremu. Z całą pewnością nie uda
się zamydlić oczu całemu
społeczeństwu. Doskonale przeko-
nali się o tym właściciele szpitali,
prywatnych firm oraz samorządy,
których już teraz dotknęły wyższe
ceny energii. Stabilna sytuacja ma
dotyczyć gospodarstw domowych,
czyli elektoratu. To tam ma się
wszystko zgadzać do jesiennych
wyborów, by móc popłynąć w kam-
panii na hasłach powstrzymania
kryzysu. Niestety, im dłużej tamuje
się krach, tym bardziej jest on od-
czuwalny dla zwykłych obywateli.

Przykładem tamowania problemu
jest powołanie Funduszu Wypłat
Różnicy Cen. Organ ten zajmować
ma się wypłacaniem różnic firmom
handlującym energią, powstałym w
wyniku rozbieżności pomiędzy ce-
nami rynkowymi, a cenami za które
sprzedawana jest energia. Jest to
klasyczny przykład sytuacji, w któ-
rej rząd „dba” o sytuację przecięt-
nego obywatela, dopłacając firmom
stanowiącym niezbędne usługi.
Pytanie jednak, skąd politycy
wezmą pieniądze na pokrycie tych
różnic, jeśli nie z kieszeni podatni-
ka? Tworzy to sytuację, w której in-
formacja powstała na rynku zostaje
zdeformowana przez działania pań-
stwa. Politycy wytwarzają alterna-
tywną rzeczywistość ekonomiczną
i nakładają ją na realną, która po-
wstaje przez stosunek popytu i po-
daży. Jeszcze trochę i rzeczywiście
przyda nam się trochę światłości,
bo w tym bałaganie już nikt się nie
odnajdzie.

Istnieją dwie strategie tego, jak
możemy się zachować. W pierwszej
opcji przyjmujemy podwyżkę cen
energii i przyznajemy, że wybraliś-
my nieodpowiedzialnych ludzi na
ważne stanowiska państwowe.
Nie popełniamy tego błędu drugi raz
i następnym razem wybieramy
mądrzej. Jednak bardziej prawdopo-
dobna wydaje się druga opcja. Prze-
chodzimy obok całego zdarzenia
obojętnie i liczymy, że rząd uratuje
nas przed podwyżkami. Pokładamy
nasze nadzieje w bezrozumnym
aparacie biurokratycznym. Pozwolę
sobie być orędownikiem drugiej
opcji tak długo, aż nie wyłączą mi
prądu...

Piotr SZWARC

Satyryczny obraz naszego kraju
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Mało tego – jezioro dalej zanika
i niewykluczone, że w ciągu naj-
bliższych lat przepadnie na zawsze.
Sam zanik wody nie jest jednak naj-
gorszym, co stało się w basenie Mo-
rza Aralskiego. „Morderstwo” akwe-
nu ma o wiele gorsze konsekwencje.

Pierwszą jest problem środków
ochrony roślin, wszelkiego rodzaju
sztucznych nawozów, pestycydów
i tego typu śmieci, które komuniści
stosowali na uprawy bawełny bez
wszelkiego umiaru. Te spływają
wolno, ale konsekwentnie, na teren
zniszczonego jeziora. Następnie
rozwiewane są przez wiatry, które
na wyschniętym dnie powodują bu-
rze solne, zupełnie jak na pustyni.
Te rozprowadzają rocznie około 100
mln ton chemicznego pyłu na set-
kach kilometrów powstałej pustyni
nazwanej Aral-kum, co stanowi 5%
globalnego zanieczyszczenia po-
wietrza. Doprowadziło to do tego,
że dziesiątki tysięcy mieszkańców
miast i osad, które znajdują się w re-
jonie jeziora, cierpią na nowotwory
żołądka, dróg oddechowych czy je-
lit. Szczególnie łamiąca jest staty-
styka mówiąca, że umieralność
dzieci jest 400 razy większa niż
w Rosji, a co czwarta osoba jest
opóźniona w rozwoju intelektualnym.

Konsekwencje, które odczuwa
szczególnie flora i fauna żyjąca w
10%, które pozostały z jeziora,
także są bardzo przykre. Przez lata
poziom zasolenia wzrósł od 9 soli
gramów na litr wody do 150 gra-
mów. Takiego stężenia soli nie spo-
sób wytrzymać, dlatego większość
roślin i zwierząt żyjących w jezio-
rze po prostu pożegnała się
z życiem i nie miała szans na odbu-
dowanie swojej populacji.

Problem bazy wojskowej
Oprócz chemikaliów, które dosta-

wały się na teren osuszonego jezio-
ra z pól uprawnych, ogromnym pro-
blemem stała się także baza woj-
skowa, którą zlokalizowano na tere-
nie jeziora. Na Wyspie Odrodzenia
umiejscowiono jednostkę, w której
naukowcy opracowywali broń bio-
logiczną. Między 2000 a 2001 ro-
kiem na skutek pustynnienia doszło
do zmiany wyspy w półwysep,
a zwierzęta, które przeszły na wy-
spę wąskim pasem lądu, zaczęły pa-
noszyć się po bazie. Fauna masowo
wynosiła z bazy modyfikowane,
nieznane szerzej bakterie i różnego
rodzaju biologiczną broń. W 2002
roku pośpiesznie zorganizowana
ekspedycja zneutralizowała od 100
do 200 ton wąglika, który znajdo-
wał się w bazie.

Co na to komuniści?

Nietrudno się domyślić, że sami
komuniści machnęli ręką na problem
znikającego akwenu. Uważali, że
skoro jezioro zanika, to było niczym
innym jak pomyłką natury. Najwięk-
szym problemem dla nich była
kwestia kolejnych kurortów partyj-
nych zlokalizowanych nad jeziorem,
które byli zmuszeni zamykać.

Obecnie władze Kazachstanu w
porozumieniem z Bankiem Świato-
wym finansują budowę tamy, która
ma sprawić, że niewielka północna
część jeziora znów znajdzie się pod
wodą, a miasto Aralsk stanie się na
nowo portem. Niestety, południo-
wej części jeziora, która znajduje
się w Uzbekistanie, nie da się już
uratować.

Przemysław TERLECKI

której konsultantki proponują zbiorowe
zamówienia z najnowszych katalogów,
samemu otrzymując prowizję od
zapłaconej kwoty. To ma sens, w końcu
każdy używa jakichś kosmetyków czy
środków codziennej higieny. Proble-
mem firm wydmuszek z branży MLM
jest z reguły sprzedaż całkowicie irra-
cjonalnych czy też bzdurnych produk-
tów, co w efekcie bardzo szybko pro-
wadzi do załamania się działalności.
Nie raz wysłuchiwałem wykładów o
zbawiennej działalności kolagenu, ja-
koby był lekiem na raka, sposobem na
pokój na świecie oraz substytutem
wody. Oczywiście, jest to kompletna
bzdura, a argument o tym, że możemy
odmienić życie swoich dziadków jest
powszechnie stosowanym banałem.

Metamorfoza sylwetki

Biznesy dla mam, studentów i osób
bezrobotnych robią prawdziwą furorę
w sieci, o czym świadczą wszelkie
posty szukające chętnych do odmiany
swojej sytuacji finansowej, okraszone
dziesiątkami komentarzy „jestem za-
interesowany/a, priv”. Jednakże,
w Internecie można też zauważyć zja-
wisko niemal bliźniacze. W kontekś-
cie ostatnich miesięcy mowa tu przede
wszystkim o dwóch – metamorfozie
sylwetki i jazdach próbnych nowym

modelem samochodu. Jakim cudem
jednego dnia aż 3 różne osoby poszu-
kują łącznie setki osób do darmowego
spotkania z dietetykiem, a kolejne
dwie oferują trzydziestu innym niezo-
bowiązującą jazdę próbną najnow-
szym modelem samochodu Ford czy
Audi? Wystarczy zostawić tylko dane
kontaktowe! I o to cała afera.

Wspomniane cudowne oferty to nic
innego, jak wyłudzanie danych kon-
taktowych. O ile branie kredytu przez
osoby trzecie jest sytuacją raczej
skrajną, albowiem system bankowy
w Polsce stoi na bardzo wysokim po-
ziomie, także bezpieczeństwa, tak nie
można się dziwić zalewowi maili
z różnymi ofertami marketingowymi,
których potem jesteśmy niejako ofia-
rami. Firmy płacą krocie za tzw. recor-
dy do ich baz, a żerowanie na naiw-
ności to najłatwiejszy sposób ich ma-
sowego pozyskania. Zatrważający jest
jednak odsetek ludzi wierzących we
wszystkie te internetowe matactwa.
Czy naprawdę tak wiele osób uważa,
że na zdobycie majątku wystarczy po-
święcić kilka godzin w tygodniu, fir-
ma, o której nikt nie słyszał, może
mieć 30 lat renomy na rynku, a samo-
chodowa marka premium desperacko
chce pozwolić setkom osób przejechać
się ich autem? Niestety, ale tak.

Dawid SZAFRANIAK
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Od momentu upadku
żelaznej kurtyny Rosja

zajęła dominującą pozy-
cję wobec większości no-

wopowstałych państw,
byłego ZSRR. Jednak to

z Mińskiem osiągnięto
wyjątkowy poziom inte-

gracji. Dysponując
wszystkimi możliwymi

środkami do kształtowa-
nia suwerennego w sen-
sie politycznym, gospo-

darczym i kulturowym
państwa, nasz wschodni
sąsiad z każdym rokiem

swej niepodległości coraz
bardziej uzależniał się od

Moskwy.

Aleksander Łukaszenka,
dzierżący tytuł „ostatniego
dyktatora Europy” przejął

władzę w trzecim roku niepodległoś-
ci. Stworzył hybrydowy system gos-
podarczy, oparty na przemyśle
ciężkim, którego główną cechą jest
nierentowność co czwartego przed-
siębiorstwa. Niestabilny jest również
sektor bankowy, zmuszony do
wspierania niewydolnych przedsię-
biorstw. Oczywiste jest to, że bez ta-
nich rosyjskich surowców, kredytów
i preferencyjnego dostępu do rosyj-
skiego rynku zbytu nasi sąsiedzi nie
mogliby cieszyć się swoją stabilnoś-
cią. Handel z Europą jest dla nich

niemożliwy, ponieważ wobec
Białorusi zastosowano sankcje.

Wschodnioeuropejska łacina

Inną, istotną kwestią polityki
Łukaszenki, jest nastawienie wobec
białoruskości. Jego pierwsza kaden-
cja zaczęła się od walki z historycz-
nymi symbolami, przekreślono bo-
wiem działania poprzedników, któ-
rych celem było wzmocnienie języ-
ka białoruskiego. Większość przed-
stawicieli opozycji została zmuszo-
na do ukrywania się w innych kra-
jach, skąd mogli prowadzić swoją
działalność tylko przez małe inter-
netowe wydawnictwa. Cała polityka
społeczna była oparta na ideologii
neoradzieckiej. Mówi się, że

„Białorusini to Rosjanie, tyle że ze
znakiem jakości”.

Po wybuchu ukraińsko-rosyjskiej
wojny, prezydent Republiki Białoru-
skiej nie uznał okupacji Krymu
i skrytykował działania Putina
w Donbasie. Uważał bowiem, że
jego kraj będzie następną ofiarą.
Nastąpiła wtedy miękka liberaliza-
cja. Zaczęto mocniej akceptować
odrębność Białorusi od Rosji. Dzi-
siaj eksponowanie języka białoru-
skiego i tradycyjnej biało-czerwono-
białej flagi jest zwalczane przez
służby państwowe z mniejszą bez-
względnością, jednak rosyjski nadal
dominuje w szkolnictwie i na uczel-
niach. Ostatecznie taka polityka
społeczna doprowadziła do zmargi-
nalizowana i stopniowego wymiera-

nia języka białoruskiego, który dzi-
siaj, tak samo jak łacina, interesuje
głównie historyków i filologów.

Zamknięcie skarbca

Na początku lata Parlament Rosji
postanowił zmienić zasady handlu
ropą naftową. Wcześniej Białoruś,
jako członek Unii Eurazjatyckiej,
kupowała ropę bez ceł, a wg szacun-
ków Banku Światowego w latach
2000-nych pomoc dla bratniego na-
rodu wynosiła 10% jego PKB, jed-
nak z każdym rokiem to wsparcie
maleje. Od 2019 roku Białoruś ma
kupować surowce po cenach rynko-
wych. Ewentualne straty powinny
wynieść 3,8% PKB, co prawdopo-
dobnie wywoła kryzys gospodarczy.

Na początku grudnia 2018 roku
przebywający z wizytą w Brześciu
premier Rosji Dmitrij Miedwiediew
stwierdził, że kolejne dotacje będą
możliwe tylko wtedy, gdy Mińsk
zdecyduje się na integrację w ra-
mach układu z 1999 roku o utwo-
rzeniu Państwa Związkowego Rosji
i Białorusi, na co dostał jasną odpo-
wiedź: “nie oddamy suwerenności
za parę baryłek ropy”.

Bezkrwawa okupacja

W swej sylwestrowej wypowiedzi
prezydent Białorusi nie wspomniał
nic o integracji, jednak w pozdrowie-
niu do Putina mówił: „W przyszłym
roku obchodzimy 20-lecie podpisania
traktatu o utworzeniu Państwa
Związkowego. Republika Białoruska
i Federacja Rosyjska przeszły nie-
prostą drogę, jednak dzisiaj możemy
z pewnością stwierdzić, że nastąpiło
zjednoczenie dwóch narodów”.

Według umowy 1999 roku inte-
gracja musi trwać przez dwadzieścia
pięć lat i skończyć się w 2024 roku
całkowitym wcieleniem Białorusi
do Federacji Rosyjskiej. Zrusyfiko-
wana ludność Białorusi nie będzie
mocno sprzeciwiać się nowym po-
rządkom. Dosyć istotną rolę w tym
odegra na pewno rosyjska propa-
ganda. Nie możemy także spodzie-
wać się zaostrzenia sankcji wobec
Moskwy, przecież nie będzie to in-
terwencja wojskowa, tylko pokojo-
wa integracja. Warto także pamię-
tać, że w 2024 roku kończy się
czwarta kadencja Putina, uzyskanie
nowych terenów zwiększy poziom
jego wsparcia i pozwoli zostać pre-
zydentem po raz piąty.

Nazar GODNY

Białoruś: od wasala do rosyjskiej guberni

Od wielu lat zdarza się, że
twarze znane ze sporto-
wych relacji decydują się

na próbę wejścia na nową dla nich
arenę, tę polityczną. Często robią to,
nie mając do tego żadnych kompe-
tencji. Można to łatwo wytłuma-
czyć. Znane nazwiska na listach
szybciej przyciągają wzrok wa-
hających się wyborców niż nieznane
nazwiska osób, nawet z bardzo wy-
sokimi kwalifikacjami. Sportowcy
budzą często miłe wspomnienia
i kojarzą się z triumfami, co dodat-

kowo zachęca ludzi do postawienia
krzyżyka przy ich nazwisku. Jednak
popularność zdobyta na sportowej
scenie nie zawsze zapewnia
elekcję.

Historia najnowsza

Przykłady tych, którym się po-
wiodło, jak i tych, którzy nie zdoby-
li mandatu, mieliśmy w niedawnych
wyborach samorządowych. Naj-
większym sukcesem ludzi sportu
jest niewątpliwie wybór Bogdana
Wenty na stanowisko prezydenta
Kielc. Dla byłego reprezentanta

Bieg po władzęchoć od momentu powstania sport miał być oazą
wolną od politycznych sporów, szybko znaleziono

w nim potencjał zarówno na promocję określonych
poglądów, jak i osób. Już w Konstantynopolu frakcje

polityczne dzieliły się zgodnie z sympatiami dla
określonych ekip w wyścigach rydwanów. W bardziej

współczesnych nam czasach bez problemu można
znaleźć przykłady maskowania propagandy wyda-

rzeniami sportowymi.
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i trenera kadry mężczyzn w piłce
ręcznej nie jest to jednak pierwsza
przygoda z polityką, ponieważ od
2014 roku był on Europarlamenta-
rzystą. Jego wybór nie powinien
dziwić, gdyż kielczanom kojarzy
się nie tylko z sukcesami polskiej
reprezentacji, ale również ze złotym
okresem lokalnego klubu Vive.
Wenta pewnie wygrał obie tury, po-
konując dotychczasowego prezy-
denta Wojciecha Lubawskiego.

Wśród kandydatów znajdowali
się zarówno ci, którzy swoje kariery
sportowe zakończyli dawno, a ich
nazwiska zdążyły już w pamięci ki-
biców wyblaknąć, jak i ci, dla któ-
rych jest to poniekąd szukanie no-
wej drogi po odejściu ze sportu.
Z tej drugiej grupy na radnych zos-
tali wybrani sztangiści: Bartłomiej
Bonk i Adrian Zieliński. Jak widać,
temu drugiemu nie zaszkodziła na-

wet afera dopingowa. Z drugiej
strony poparcia wyborców nie uzys-
kały takie postacie, jak Natalia
Czerwonka, srebrna medalistka Ig-
rzysk w Soczi, czy Jerzy Szczakiel,
pierwszy polski mistrz świata na
żużlu. Bardzo ciekawy jest też
przykład Marcina Najmana, który
chciał zostać radnym sejmiku woje-
wództwa śląskiego. Dla nikogo nie
powinno być szokiem, że były pię-
ściarz uzyskał tylko nieco ponad
1 procent głosów. Trudno, żeby
było inaczej, skoro znacznej więk-
szości społeczeństwa to nazwisko
nic nie mówi, a ci, którzy go znają,
pamiętają go głównie z ringowych
kompromitacji.

Wielki sport i wielka polityka

Poza granicami naszego kraju
również bez problemu można zna-

leźć wielu polityków ze sportową
przeszłością. W ostatnim czasie
głośno było o zdobywcy Złotej
Piłki z 1995, czyli George’u
Weah’u. Ten były liberyjski piłkarz
w 2017 roku został wybrany na
prezydenta swojego kraju. Nie był
to jednak jego polityczny debiut.
Po raz pierwszy bowiem wystarto-
wał w wyborach krótko po zakoń-
czeniu kariery, bo w 2005 roku.
Sława zdobyta na murawie nie za-
pewniła mu wtedy zwycięstwa.
Przegrał w drugiej turze z ekono-
mistką Ellen Johnson-Sirleaf. Po
porażce były piłkarz AC Milan zde-
cydował się poświęcić czas eduka-
cji. W 2011 roku po raz drugi ubiegał
się o urząd prezydenta Liberii, także
tym razem jednak ta misja nie zakoń-
czyła się sukcesem. Weah przegrał
wewnętrzne wybory w partii i został
kandydatem na wiceprezydenta. Nie

Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka
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Gdy wejdziesz do jednej
z poznańskich galerii

handlowych, nie zwró-
cisz na nich uwagi. Noszą
zbyt duże garnitury i gar-

sonki w całości wykona-
ne z najtańszej tkaniny,

powodujące po kilkugo-
dzinnym użytkowaniu

swędzące krostki oraz za-
czerwienienia na ciele.

Wśród nich przeważają
srebrzyste głowy, nie-

mrawo spoglądające na
blask jarzeniówek, zasta-
nawiające się, czy nie rzu-

cić tego wszystkiego w
przysłowiową cholerę.

Mowa o pracownikach
ochrony, którzy mają
zapewniać bezpieczeń-

stwo, a tymczasem sami mogą sta-
nowić zagrożenie. Pani Basia nie
chce podawać swojego wieku, ale
zapewnia, że ukończyła już siedem-
dziesiątkę. Nie podaje także nazwis-
ka, ani nazwy miejsca, w którym
pracuje z obawy, że straci swoje
źródło dochodu. Działa w ochronie
ponad 5 lat i codziennie przeklina tę
fuchę w niebogłosy. Takich jak ona
jest więcej. Dla osób z długami,
rażącymi brakami edukacyjnymi,
a nawet z chorobami, oferta pracy
jako ochroniarz staje na drodze ni-
czym klucz pasujący do rajskich
drzwi. Zwłaszcza, że ogłoszenia
spadają lawinowo. Firmy kuszą ela-
stycznymi godzinami pracy, szkole-
niami, możliwościami rozwoju. Ile
w tych wabikach prawdy, aplikujący
dowiadują się po podpisaniu umo-

wy. Niestety, w budowaniu cyrku na
kółkach sprzyjają dyrekcje takich
placówek, jak domy handlowe.
Spośród kilku firm ochroniarskich,
przeważnie wybiorą tę, której usługi
kosztują najmniej. I tu pies pogrze-
bany, bo cena niewątpliwie wiąże
się z jakością.

Jak nie wiesz o co chodzi,
to chodzi o pieniądze

„Tu już nie chodzi o tę
piep*zoną kasę, tylko o to, jak nas
traktują. Pracujesz nawet dwie
doby, bo tamten znowu zachlał
i nie może przyjść do roboty albo
po prostu to rzucił i słowa nie po-
wiedział. Na żadne wynagrodzenie
liczyć nie możesz, nawet musisz
pilnować, aby odpowiednią pensję
wysłali. Oczywiście, co miesiąc
trzeba zgłosić, że wysłali za mało”
– lamentuje wspominana pani
Basia.

Pana Ryszarda denerwują także
inne rzeczy. Wśród nich wymienia
zatrudnianie Ukraińców, którzy do-
piero co przyjechali do Polski i nie
potrafią nawet zdania po polsku
skleić. Trzeba przyznać, że w przy-
padku realnego zagrożenia, tacy
pracownicy ze swoich obowiązków
się nie wywiążą, bo nie zrozumieją
wydanych poleceń. Wydawałoby
się, że lista przykrych faktów do-
biegła końca, lecz warto poruszyć
jeszcze jedną kwestię – zatrudniania
ludzi z zaburzeniami.

Adam pracował z osobą chorą na
Zespół Tourette’a. „Nie mówię, że
takie osoby mają nie pracować, ale
nie nadają się do ochrony. Kobiety
uciekały ze sklepu, bo bały się go.
Machał rękami i wyzywał klientów
robiących zakupy” – przekonuje.

Koszmaru ciąg dalszy

Ochroniarz miał styczność w pra-
cy także z emerytowanym sprze-
dawcą warzyw, którego podejrze-
wał o chorowanie na autyzm.
„Przez cały czas gadał o pociągach,
pamiętał ich rozkłady na pamięć.
Unikał kontaktu, ale kiedy ktoś po-
dał temat kolei, od razu się ożywiał
i nie przestawał męczyć innych
opowieściami. Męczył, bo nikt już
nie chciał tego słuchać, a on dalej
swoje. Raz się rozgadał, gdy jacyś
ludzie okradali kiosk. Dziewczyny
ze sklepu rzucały w nich towarem,
wielka wrzawa się zrobiła. Wtedy
wezwał mnie na pomoc, a sam
schował się za filarem i tak ukrywał
się do końca akcji” – wyznaje nieco
zirytowany.

Słuchając tych opowieści, można
sądzić, że nieprawidłowości do-
tyczą tylko pracowników najniższe-
go szczebla. Nic bardziej mylnego.
Okazuje się bowiem, że koordyna-
torzy lub dowódcy zmiany, prze-
mierzający przestrzeń na tak zwa-
nych „rydwanach wpierniczu”, czy-
li segway’ach, mają związane ręce.
O żadnych zmianach dyskutować
nie można, gdyż kierownictwo oba-
wia się masowych zwolnień. „Jeśli
zagrozisz im karą finansową, za-
śmieją się prosto w twarz, bo
wiedzą, że następnego dnia bę-
dziesz dzwonić i błagać o stawienie
się na służbę” – informuje pani Jo-
anna, która pełniła funkcję koordy-
natora przez rok. Więcej nie wy-
trzymała. Z uśmiechem na twarzy
opowiadała historię, gdy zdespero-
wana firma zatrudniła do pracy bez-

domnych krzątających się wokół
galerii handlowej w poszukiwaniu
puszek. Efekt był opłakany. Gdy
kończyli pracę, ładowali akumula-
tory wódką, a następnie żebrali
o pieniądze. Na domiar złego, bom-
bardowali klientów często niezrozu-
miałą paplaniną w ubraniu firmy
ochroniarskiej.

Chciałoby się, aby przedstawiona
rzeczywistość była nieznaną dotąd
bajką Andersena, w której kwestia
czasu, kilku dobrych bohaterów
oraz magiczne fasolki stłamszą
długonose czarownice, wprowa-
dzając porządek i ład. Z przykroś-
cią, a nawet osłupieniem stwier-
dzam, że koszmar będzie nawiedzać
branżę ochroniarską jeszcze przez
wiele nocy. Wszyscy cierpią, lecz
relanium brak.

Livia ROK
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(Niejeden) zawód ochroniarza

poddał się i w 2017 kandydował po
raz trzeci. Tym razem triumfował
i 22 stycznia 2018 został zaprzy-
siężony na prezydenta Liberii.

Jeszcze ciekawsza jest polityczna
historia Witalija Kliczki. Ukraiński
pięściarz pierwsze próby wejścia na
to nowe dla niego terytorium podjął
już w 2005 roku, kiedy został prze-
wodniczącym bloku wyborczego
PRP. Rok później wystartował
w wyborach na mera Kijowa. Uzys-
kał drugi wynik, a jego ugrupowa-
nie zdobyło w Radzie Miejskiej 14
mandatów. Bardzo szybko, bo już
po dwóch latach, odbyły się kolejne
wybory. Tym razem jego stronnic-
two zajęło trzecie miejsce. Kliczko
nie był w stanie, pomimo nieskala-
nej reputacji człowieka spoza pa-
nującego układu, zyskać większości
wyborców. Tymczasem Witalij od-
krył w sobie nową motywację do
powrotu na ring. Wrócił z przytu-
pem, zdobywając od razu tytuł
mistrza WBC. Rozbrat z polityką
nie trwał jednak długo – w 2010
stworzył partię UDAR. W 2012 wy-

startował w wyborach parlamentar-
nych i zdobył prawie 14 procent
głosów. Kliczko aktywnie an-
gażował się w protesty w trakcie
Euromajdanu, rozważał również
kandydowanie na prezydenta. Osta-
tecznie poparł Petro Poroszenkę,
a sam zadowolił się stanowiskiem

mera stolicy, na którego został wy-
brany w 2014 roku.

To tylko dwa przykłady poka-
zujące, że sportowiec może zostać
politykiem dużego formatu i nie
musi zajmować się tylko rekreacją
młodzieży w radzie gminy. Może
okazać się dobry, jeśli będzie zaj-

mował się dziedziną, na której się
zna. Nie jest przypadkiem, że jed-
nym z najlepiej ocenianych mini-
strów obecnego rządu jest Minister
Sportu i Turystyki, były lekkoatleta,
Witold Bańka. Podobnie w samo-
rządzie, doświadczenie zdobyte na
sportowych arenach może być

dużym atutem, bo przynajmniej nie
pyta: kto wybrał drużyny do tego
meczu, jak to w 2012 roku zapytała
minister Joanna Mucha, komentując
rozegranie piłkarskiego meczu
o Superpuchar między Wisłą Kra-
ków i Legią Warszawa.

Rafał WANDZIOCH

Ze sportu do polityki

Zatrudnianie osób starszych w ochronie jest bardzo popularne
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wielkich sukcesów trwało nieprze-
rwanie przez kilkanaście lat.

Początki legendy

„Król biathlonu” urodził się w
1974 r. w Drammen. Dorastał na
farmie we wsi Simostranda wraz z
czworgiem rodzeństwa. Już jako
dziecko interesował się wieloma
dyscyplinami sportu. Miłość do
biathlonu zaszczepił w nim starszy
brat Dag, z którym kilka lat później
rywalizował na zawodach rangi
mistrzowskiej. Gdy w wieku 16 lat
trafił do akademii sportowej w Gei-
lo, trenował biegi narciarskie oraz
biathlon. Nie mógł się zdecydować,

z czym chce związać swoją przy-
szłość. Ostateczną decyzję podjął
rok później, po bardzo udanym star-
cie na mistrzostwach świata junio-
rów. Tak rozpoczęła się jego po-
ważna przygoda z biathlonem.
W światowej czołówce wystartował
po raz pierwszy w 1993 roku. Od
momentu debiutu zanotował pasmo
wielkich sukcesów. Na koncie ma
bowiem: 95 wygranych w zawo-
dach Pucharu Świata, sześć Krysz-
tałowych Kul, 45 medali mistrzostw
świata i 13 krążków igrzysk, w tym
osiem złotych.

Gdyby nie wygrane Marit
Bjørgen podczas ostatnich Igrzysk
Olimpijskich w Pjongczangu,

Bjørndalen byłby nadal najbardziej
utytułowanym zimowym olimpij-
czykiem w historii.

Nie wszystko można wygrać

Mimo tak licznych sukcesów,
Norweg nie zawsze zwyciężał.
Zawsze jednak źle znosił porażki,
a w jego karierze zdarzały się biegi
przegrane. Jeden z takich startów,
bardzo dobrze zapamiętany przez
polskich kibiców biathlonu, miał
miejsce podczas zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Turynie w 2006
roku. Była to ostania z rozgrywa-
nych konkurencji – bieg ze startu
wspólnego. Broniącemu tytułu

Absolutny„Król Biathlonu”
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29 grudnia 2018 roku to
data, która na zawsze

przejdzie do historii
biathlonu. tego dnia

skończyła się bowiem
pewna epoka. Areną

owego niesamowitego
wydarzenia był stadion

w Gelsenkirchen, na któ-
rym rozegrano corocz-
ne, świąteczne zawody
World team challenge,

w których gwiazdy biat-
hlonu startują w dam-

sko-męskich parach.

Największą gwiazdą za-
wodów był bez wątpie-
nia Ole Einar Bjørnda-

len, który startował w parze ze
swoją małżonką Darią Domra-
czewą. Dla Białorusinki był to
również ostatni start w karierze.
Parze Bjørndalen/Domraczewa nie
udało się zakończyć kariery zwy-
cięstwem. Zarówno w biegu ze
startu wspólnego, jak i w biegu na
dochodzenie, triumfowała włoska
para Dorothea Wierer i Lukas Ho-
fer. Biathlonowe małżeństwo, któ-
re w regularnych zawodach nie
startuje od marca, oba starty za-
kończyło na trzecim miejscu. W
drugim z nich, tuż przed metą,
Norweg biegł na czwartym miej-
scu, lecz zajmujący trzecią pozycję
Niemiec Benedikt Doll zatrzymał
się przed finiszem, poczekał i prze-
puścił mistrza.

Jednak nie wygrana była tu naj-
ważniejsza. Zawody w Gelsenkir-
chen nie byłyby tak wyjątkowe,
gdyby nie fakt, że startujący w nich
Ole Einar Bjørndalen to prawdziwa
legenda biathlonu. Pasmo jego

„Królowi biathlonu” złote plany
pokrzyżował nie tylko Niemiec
Michael Grais, ale również Tomasz
Sikora. Srebrny medal Polaka był
sporym zaskoczeniem i powodem
do euforii. Norweg natomiast wró-
cił z Włoch bardzo niezadowolony.
Nie zdołał bowiem wywalczyć ani
jednego złotego krążka i to pomi-
mo faktu, że bronił trzech mist-
rzowskich tytułów wywalczonych
cztery lata wcześniej w Salt Lake
City.

Perfekcja w każdym calu

Każda porażka motywowała
Skandynawa do cięższej pracy,
przekraczania barier oraz bicia ko-
lejnych rekordów. Nigdy w czasie
swojej kariery sportowej ani w
życiu prywatnym nie zadowalał się
małymi sukcesami, ponieważ za-
wsze dążył do perfekcji.

Doskonały musiał być nie tylko
on, ale także otoczenie, w którym
przebywał. Już jako nastolatek
uznał, że aby osiągnąć to, co jest
jego marzeniem, nie może pić alko-
holu. Jak sam mówi, ostatni raz pró-
bował go w wieku 12 lat. W
dążeniu do osiągnięcia biathlono-
wego mistrzostwa Bjørndalen przy-
wiązywał chorobliwą uwagę do hi-
gieny swojego otoczenia. Według
anegdoty, jeździł na zawody z od-
kurzaczem, ponieważ twierdził, iż
hotelowe sprzątaczki nie są zbyt
dokładne.

To właśnie mania nieskazitelnej
czystości zmotywowała go do zaku-
pu 20-tonowej ciężarówki, będącej
domem na kółkach. W mobilnym
domu mistrza jest sześć sypialni,
kuchnia, łazienka, centrum fitness z
mechaniczną bieżnią oraz laserową
ministrzelnicą. W ciągu kilku ostat-
nich lat to właśnie ten „bus” był
jego bazą noclegową i treningową
podczas zawodów, aż do chwili,
gdy zdecydował się oddać go swo-
jej ukochanej.

Ole!

Prawdopodobnie najbardziej
oczekiwaną płytą ostatnich
lat jest solowy album So-

koła, rapera, którego studyjnego ma-
teriału słuchacze nie mieli okazji
usłyszeć od 2013 roku, kiedy to
wraz z Marysią Starostą nagrał
„Czarną białą magię ”. Ostatnio So-
kół wyraźnie przypomniał o sobie
utworem „Chcemy być wyżej” przy
okazji „Projektu Tymczasem’’ zor-
ganizowanego przez markę EB. Pro-
mocja solowego albumu została
przygotowana w rzadko spotyka-

nym stylu. Tytuł, okładka oraz trac-
klista zostały ujawniane w odstę-
pach czasowych mimo możliwości
zamawiania preorderu. Jak zareago-
wali na to fani rapera? Nakład już te-
raz sprzedaje się zgodnie z oczeki-
waniami wytwórni. Wiadomo, że na
płycie na pewno gościnnie udzielili
się PRO8L3M i Taco Hemingway.
Sporym zaskoczeniem w kwestii do-
branych featuringów są: uczestnik
„The Voice of Poland” Mateusz
Krautwurst oraz Marcin Pyszora,
czyli wokalista metalcore’owego
Fuast Again. Premiera odbędzie się
15 lutego.

Małpa
W 2009 roku wydaniem albumu

„Kilka numerów o czymś” zadebiu-
tował muzyk określający siebie jako
Małpa. Debiut odbił się dużym
echem w środowisku hiphopowym i
osiągnął status złotej płyty. Nieste-
ty, fani musieli długo oczekiwać na
kolejne utwory członka formacji
Proximite. Po siedmiu latach repre-
zentant Torunia nagrał materiał pod
tytułem „Mówi”, który zdobył pla-
tynowy certyfikat. Łukasz Małkie-
wicz jest artystą, który mimo
wszystko stara się unikać mediów,
a tym samym jego twórczość i oso-
ba wzbudza jeszcze większe zacie-
kawienie. Małpa zamieścił na swo-
im fanpage’u informację, że przy-
gotowuje nową płytę zatytułowaną
„BLUR”, do której warstwę mu-
zyczną stworzył Magierę z duetu

White House. Premierę albumu za-
planowano na 22 lutego.

KęKę

Po sukcesie trylogii „Rzeczy”
oraz ubiegłorocznego albumu „To
Tu”, reprezentant radomskiej sceny
Kekę zapowiedział powstanie no-
wej płyty, zatytułowanej

„Mr.Kękę.”. Nadchodzące efekty
pracy promuje teledysk „Safari”.
Artysta jest raperem, który przez
lata zbudował własną, rozpozna-
walną markę o ugruntowanej pozy-
cji w kraju. Znany jest ze swojej
charyzmy, pewności siebie i dużej
otwartości. Każdy nowy album
traktuje jako rozliczenie z danego
okresu swojego życia. Poprzez ko-

Rok 2018 w Polsce bez wątpienia został zdominowa-
ny przez hiphopowe wydania. Świadczy o tym lista

OLiS, czyli oficjalna lista sprzedaży, której czołówkę
co miesiąc stanowiły premierowe albumy popkultu-

ry. Dodatkowo duża liczba wydawnictw osiągnęła
wysokie wyniki sprzedażowe, co pozwoliło wielu ar-

tystom uzyskać status złotej, a nawet platynowej
płyty. Nowy rok zapowiada się nie mniej ciekawie.

Zapowiada się kolejny rok, w którym to rape-
rzy zdominują OLiS. Premiery swoich albu-
mów zapowiedzieli także m.in. O.S.T.R.,Tede,

W.E.N.A., PRO8L3M,VNM i donGURALesko. Dużo więcej za-
mieszania może jednak wywołać debiut 15-letniego rapera
o pseudonimie Schafter, z którym współpracę podjęła wy-
twórnia Asflat Records.
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W tym roku
idziemy do kina

Nowy rok to nowe posta-
nowienia, cele, możli-

wości, a także... premiery
filmowe. Przez najbliższe
12 miesięcy możemy spo-

dziewać się kontynuacji
wielu filmów, które w
2018 pozostawiły nas

z ogromem pytań. Fani
Kinga doczekają się

dwóch produkcji,
a miłośnicy Marvela zo-

baczą w tym roku aż trzy
filmy z serii. Poniżej znaj-

dziecie listę najciekaw-
szych premier.

Twórcy horrorów przygoto-
wali kilka ciekawych propo-
zycji. Zdecydowali się prze-

nieść na ekran meksykańską legendę
o La Lloronie. Film „Topielisko.
Klątwa La Llorony” opowiadać bę-
dzie o pracownicy opieki społecz-
nej, która samotnie wychowuje
dwójkę dzieci. Gdy w 1973 roku
poznaje pewną rodzinę, odkrywa, że
dotykają ją nadprzyrodzone zjawis-
ka. Dzięki pomocy pewnego uzdro-
wiciela udaje jej się połączyć wyda-
rzenia, z tymi, które dotyczą niej sa-
mej. Wraz z zagłębianiem się
w sprawę, dowiaduje się, że jej prze-
śladowcą jest duch Llorony – zjawy,
która porywa cudze dzieci, czyniąc
je swoimi. Polscy widzowie muszą
poczekać na premierę do 10 maja.

Dzieci są głównymi bohaterami
wielu filmów grozy. Tak będzie
również w przypadku filmu „Prodi-
gy. Opętany”. Sarah, matka małego
Milesa, zauważa u syna niepo-
kojące zachowania. Szukając pomo-
cy u różnych specjalistów, odkrywa,
że na jej jedyne dziecko może mieć
wpływ tajemnicza, nadprzyrodzona
siła... Film trafi na ekrany polskich
kin już 15 lutego.

Fani powieści Stehpena Kinga
również znajdą coś dla siebie.
W tym roku mocno wyczekiwana
będzie kontynuacja filmu „To”, któ-
rego wydarzania rozegrają się 27 lat
po zdarzeniach przedstawionych
w części pierwszej. Bohaterowie je-
dynki, którzy tworzyli Klub Fraje-
rów, powrócą, by po raz kolejny
zmierzyć się z potworem w postaci
klauna z czerwonym balonem. Pre-
miera filmu odbędzie się dopiero
1 września. W oczekiwaniu na nią
warto wybrać się do kina wcześniej,
bo już 3 maja zaprezentowany zo-
stanie „Smętarz dla zwierzaków”.

Silne uniwersum

Ten rok będzie również emocjo-
nujący dla fanów filmów Marvela.
Po niespodziewanym zakończeniu
„Avengers: Infinity War” widzowie
pozostali z ogromem pytań i teorii.
Odpowiedź na pewno przyniesie
czwarta część cyklu o podtytule
„Endgame”. Premierę zaplanowano
na 25 kwietnia.

Poza kontynuowaniem legendar-
nej już serii, studio zdecydował się
również wprowadzić nową, kobiecą
postać Carol Danvers. Akcja filmu

zatytułowanego „Kapitan Marvel”
będzie rozgrywać się w 1995 roku.
Główna bohaterka będąca pilotem
myśliwca Sił Powietrznych USA,
po zetknięciu z nieludzką siłą,
otrzyma specjalne moce. Produkcja
ujrzy światło dzienne już 8 marca.

Ostatnim z zapowiedzianych fil-
mów Marvela będzie „Spider-Man:
Far From Home”, będący drugą
częścią serii. Premiera nastąpi
5 lipca.

W czerni i w Polsce

W napięciu czekamy również na
spin-off popularnej serii „Men in
Black”. Tym razem londyńska ekipa
zostanie przydzielona do rozwiąza-
nia sprawy zabójstwa. Sprawa
okaże się niezwykle zawiła, a śledz-
two przybierze światową skalę. Co
ciekawe, jednym z facetów w czerni
będzie… kobieta. Polska premiera
14 czerwca.

Nie można nie wspomnieć rów-
nież o naszym rodzimym podwór-
ku, na którym przygotowano konty-
nuacje popularnych filmów. Na
ekranach zagoszczą: „Planeta Singli
3” (premiera 8 lutego) oraz wycze-
kiwany „Miszmasz, czyli kogel-mo-
gel 3”. Warto sprawdzić, jak w no-
wych realiach odnaleźli się bohate-
rowie, którzy na ekranach gościli
ponad 30 lat temu.

Rok upłynie nam pod znakiem
reebotów, kontynuacji popularnych
serii oraz nowości kina grozy. Zde-
cydowanie warto będzie więc wy-
brać się do kina z rodziną czy przy-
jaciółmi.

Agnieszka MARKOCKA

Gorące premiery filmowe 2019
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Bez miłości?
Wydawać by się mogło, że „Król

Kanibali”, jak nazywano go przez
lata, ponieważ pożerał rywali na
trasie, musi być w pełni skupiony
na sobie i swojej karierze. Nie po-
winien więc znaleźć czasu na
miłosne uniesienia. Te jednak przy-
szły.

Serce Norwega obecnie pała
miłością, do drugiej małżonki,
wspominanej już Białorusinki Da-
rii Domraczewej. Warto zaznaczyć,
że obie żony mistrza były biathlo-
nistkami. Jego pierwszą miłością
była Włoszka Nathalie Santer, jed-
na z lepszych zawodniczek lat
dziewięćdziesiątych. Małżeństwo
przetrwało sześć lat i zakończyło
się rozwodem. Dla pięknej Natha-
lie, Bjørndalen całkowicie stracił
głowę. Pokazał wtedy, że jest go-
tów złamać nawet swoje rygory-
styczne zasady. W 2002 roku pod-

czas wspominanych już Igrzysk,
które zakończył z czterema złotymi
medalami, nagminnie łamał zakaz
widywania się z chorą małżonką.
Robił to mimo tego, że często
przed startami zakładał ochronną
maseczkę na twarz, czy praktycz-
nie nie opuszczał sterylnego poko-
ju.

Drugą żoną Norwega została Da-
ria Domraczewa, najbardziej uty-
tułowana biathlonistka w historii zi-
mowych igrzysk, która w imprezie

tej rangi na podium wchodziła aż
sześciokrotnie. Pochwalić może się
również dwoma złotymi krążkami
mistrzostw globu i Kryształową
Kulą. Miłość spadła na tę parę ni-
czym przysłowiowy „grom z jasne-
go nieba”. Ślub Państwa Bjørndalen
odbył się w 2016 roku, a rok pó-
źniej na świat przyszła ich córka
Xenia. To właśnie dla Białorusinki
mistrz, choć nie dostał powołania,
ze względu na problemy z formą,
pojechał na ostatnie zimowe Igrzys-
ka do Korei. To także jej oddał swój
legendarny autokar, to także on był
jednym z pierwszych, który gratulo-
wał białoruskiemu trenerowi złote-
go medalu w biegu sztafetowym,
który zresztą był w dużej mierze
zasługą, biegnącej na ostatniej
zmianie wyścigu Domraczewej. Ak-
tualnie niedawni mistrzowie miesz-
kają w Mińsku, ciesząc się rodzin-
nym szczęściem.

Jak będzie wyglądała przyszłość
Mistrza – nie wiadomo. Może zo-
stanie trenerem, komentatorem lub
będzie projektował wraz z
małżonką ubrania. Pewne jest nato-
miast to, że Ole Einar Bjørndalen
na zawsze pozostanie ikoną i le-
gendą biathlonu, a jego następcom,
nawet tak wybitnym jak Martin Fo-
urcade czy Johannes Bø, trudno bę-
dzie choćby zbliżyć się do sukce-
sów i osiągnięć „Króla Kanibali”.

Julia JUREK

lejne płyty widać drogę, którą prze-
był: od listonosza alkoholika
wtrącającego w swoje teksty liczne
wątki patriotyczne z dodatkiem
luźnych spostrzeżeń i opowieści
z życia osiedla, po dojrzałego
mężczyznę, biznesmana, który wy-
szedł z nałogu, założył rodzinę,
rozwija własną firmę i osiąga kolej-
ne sukcesy. Na jakim etapie
w życiu jest teraz Piotr Siara? Od-
powiedź na to pytanie może nam
dać nadchodzący album, którego
premiera zapowiedziana jest na ten
rok.

Otsochodzi

Od chwili, gdy płyta „Nowy Ko-
lor” osiągnęła platynowy status
jedną z barwniejszych postaci na
naszej lokalnej scenie jest Otsocho-
dzi. Artysta cechuje się dużą pew-
nością siebie, a rzeczy, które two-
rzy, wyróżniają go na tle innych ra-
perów. Nowy album „MIŁOŚĆ”
promuje trzema teledyskami. Licz-

ba wyświetleń najnowszych klipów
potwierdza popyt słuchaczy na jego
twórczość . Jest on obecnie
w szczytowym momencie swojej
kariery. Ponownie możemy spo-
dziewać się sporej zabawy brzmie-
niem utworów, zmiennego flow
i pomysłowość. Na płytę gościnne
zwrotki nagrali Mes, Schafter, Szo-
peen, Włodi oraz Young Igi. Pre-
miera albumu już 1 lutego.

Zapowiada się kolejny rok,
w którym to raperzy zdominują
OLiS. Premiery swoich albumów
zapowiedzieli także m.in. O.S.T.R.,
Tede, W.E.N.A., PRO8L3M, VNM
i donGURALesko. Dużo więcej za-
mieszania może jednak wywołać
debiut 15-letniego rapera o pseudo-
nimie Schafter, z którym współpra-
cę podjęła wytwórnia Asflat Re-
cords. W 2019 roku słuchacze rapu
ponownie nie będą mogli narzekać
na brak dobrej muzyki, ciekawych
wydarzeń i tematów do dyskusji.
Bądźcie czujni!

Karol SZABANOWSKI

Jak będzie wyglądała przyszłość Mistrza – nie
wiadomo. Może zostanie trenerem, komenta-
torem lub będzie projektował wraz z

małżonką ubrania. Pewne jest natomiast to, że Ole Einar
Bjørndalen na zawsze pozostanie ikoną i legendą biathlonu,
a jego następcom, nawet tak wybitnym jak Martin Fourcade
czy Johannes Bø, trudno będzie choćby zbliżyć się do suk-
cesów i osiągnięć„Króla Kanibali”.
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21stycznia 2006 roku,
ledwie 20-letni Petter

Northug podczas wewnętrznego
sprawdzianu norweskiej kadry na fi-
niszu biegu łączonego pokonuje naj-
lepszych reprezentantów swojego
kraju. Do rozpoczęcia igrzysk olim-
pijskich pozostają ledwie 3 tygod-
nie. Dziennikarze i kibice zaczynają
domagać się włączenia do kadry
młodziutkiego biegacza. O inter-
wencję proszą nawet norweskiego
króla, trenerzy i działacze są jednak
nieugięci. Później okazuje się, jak
wielki błąd popełnili – olimpijski
występ okazuje się średnio udany
dla Wikingów, a Northug zamiast do
Turynu, jedzie na mistrzostwa świa-
ta juniorów, gdzie zdobywa cztery
złote medale. Dodatkowo na po-
czątku marca, już w zawodach Pu-
charu Świata, pokonuje wszystkich
rywali i wygrywa bieg łączony. Rok
później trenerzy nie popełniają już
tego błędu.

Narodziny gwiazdy

2 marca 2007 roku, Mistrzostwa
Świata w Sapporo, ekipy z Norwe-
gii, Szwecji i Rosji przez 39 kilo-
metrów biegu sztafetowego walczą
ramie w ramię. Ci pierwsi mają jed-
nak swoją tajną broń. Na ostatniej
zmianie wystawiają Pettera Northu-
ga, który efektowanie finiszuje
i sięga po złoty medal. Wpada
w ramiona szczęśliwych kolegów,
a Norwegia zaczyna szaleć. Szaleń-
stwo trwa przez kolejne lata. Dwa
lata później, podczas Mistrzostw
Świata w Czechach, Northug zgar-
nia 3 złote medale dzięki swojej
taktyce, która później zostanie na-
zwana tchórzliwą. Norweg bowiem
przez większość dystansu będzie
przez lata chował się za plecami ry-
wali i atakował dopiero na ostatniej
prostej. Jedni nazwą go przez to
sportowym pasożytem, inni narcia-
rzem XXI wieku, który do perfekcji
wykorzystuje swoje możliwości.
Bajka będzie trwać, jednak pojawią
się pierwsze rysy, bowiem Northug
od dziecka uwielbiał prowokować.

Petter urodził się w biednej wiej-
skiej rodzinie. Od dziecka sam usta-
lał sobie plan treningowy. Już jako
7-latek rozpisywał interwały, a gdy
złamał nogę, by nie stracić sezonu
przygotowawczego, nauczył się jeź-
dzić na rowerze pedałując tylko
jedną. Tak narodził się mistrz,

mistrz na biegowym trasach i mistrz
w obrażaniu Szwedów i kpieniu
z rywali. Już w Sapporo ogłosił, że
jego wygrana była nad wyraz łatwa,
dwa lata później pytał, gdzie są ry-
wale. Rok później podczas igrzysk
olimpijskich udawał, że nagle
osłabł, by później wygrać po raz
kolejny.

Wojna szwedzko-norweska

Słowne i biegowe potyczki
dwóch Skandynawskich państw
trwają od lat, Northug podczas
mistrzostw globu w Oslo w 2011
roku wprowadził je na inny poziom.
Gdy przegrał w sprincie z Marku-
sem Hellnerem ze zdziwieniem po-
wiedział mu podczas ceremonii me-
dalowej, że nie wiedział, iż Szwecja
ma swój hymn. W ramach rewanżu
dziennikarze rywali opublikowali
jego zdjęcie jako świni z medalem
na szyi. W biegu sztafetowym Nor-
thug postanowił natomiast zabiec
drogę finiszującemu Hellnerowi,
w zamian szwedzcy komentatorzy
powiedzieli o nim, że „jest wilkiem
na trasie, ale świnią na linii mety”.

Kolejne lata to kolejne potyczki.
Gdy obrażali go komentatorzy tele-
wizyjni, potrafił odpowiedzieć, że
ich żony nie narzekały. Gdy było
mu zimno na trasie, zakładał pielu-
chę. Gdy chciał upokorzyć Szwe-
dów przewoził przez metę ich flagę,
twierdząc, że tylko wtedy minie ona
linię mety pierwsza. Gdy Karol
XVI Gustaw twierdził, że Norweg
wygląda na zmęczonego, biegacz
odpowiedział mu, że król wygląda
gorzej. Potrafił również zwracać się
do monarchy bezpośrednio, pro-
sząc, by nauczył swoich zawodni-
ków wygrywać czy wykrzykując,
że to właśnie on. Pierwszy raz Nor-
weg przesadził w 2014 roku.

Kasyno i wódka

Z igrzysk w Soczi Petter znów
miał wrócić z medalami, wrócił jed-
nak bez nich. Dodatkowo wywołał
skandal, zamykając się na całą noc
w pokoju i przegrywając w wirtual-
nym kasynie ponad 20 tysięcy euro.
Wrócił bez krążka, a miesiąc pó-
źniej jego kariera zawisła na
włosku.

4 maja 2014 roku, Northug wraz
ze znajomymi bawi się w klubie.
Wsiada później do samochodu i
mając ponad 1,5 promila alkoholu
we krwi, powoduje wypadek. Zbie-

ga z miejsca zdarzenia, zostawiając
rannego kolegę. Idzie do domu
i kładzie się spać. Za takie przestęp-
stwo wielu poszłoby do więzienia,
on zostaje jednak potraktowany na-
der łagodnie. Dostaje karę niespełna
90 tysięcy złotych i 50 dni domo-
wego aresztu, który ma odbyć
dopiero po zakończeniu narciarskie-
go sezonu i mistrzostw globu
w szwedzkim Falun, których za dar-
mo został twarzą. Pokazał tym po
raz kolejny, że w jego stosunku do
Szwedów jest wiele aktorskiej gry.

Showman

Northug przez lata wykreował
wizerunek, który kibice pokochali.
Budził kontrowersje, ale również
czarował, co wykorzystywano w te-
lewizyjnych programach. W 2015
roku poświęcono mu cały świątecz-
ny adwentowy kalendarz, który w
telewizji ukazywał się od 1 do 24
grudnia. W pierwszym odcinku Pet-

ter pojawił się nagi, zasłaniając się
tylko czapką Świętego Mikołaja.
Prawdziwe show przygotował wraz
z kolegami również w 2013 roku.
Ogłosił, że jeśli Norwegia wygra
bieg sztafetowy na mistrzostwach
świata, jej członkowie wskoczą do
basenu z lodowatą wodą. Tak oczy-
wiście się stało, jednak po raz kolej-
ny ostatnie słowo należało do Nor-
thuga, który nie tylko przygotował
na ten dzień spektakularną opale-
niznę, ale również zanim wskoczył
do basenu, wepchnął do niego
dziennikarkę. W sieci znajdziemy
również nagrania, na których bie-
gacz trenuje taniec na rurze. Zdecy-
dowanie mu to nie wychodzi.

To już koniec

12 grudnia 2018 roku, Tron-
dheim, konferencja prasowa. Petter
Northug ze łzami w oczach ogłasza,
że kończy karierę. Brakuje mu już
bowiem motywacji, nie jest też

w stanie przygotować się do rywali-
zacji na takim poziomie, jakiego od
siebie oczekuje. Jego decyzję szero-
ko komentowali rywale. Emil Jön-
sson , wieloletni szwedzki rywal,
powiedział wprost: „To diabeł
z żarem w oczach i będzie go nam
bardzo brakować.”.

Pettera Northuga można krytyko-
wać za wiele sytuacji, można mó-
wić o nim źle, jednak nie można od-
mówić mu wielkiej sportowej klasy
oraz gigantycznej promocji biegów
narciarskich i swojej osoby. Warto
zaznaczyć, że wiele w zachowaniu
Norwega jest gry. Dobrze podsumo-
wał to jego wielki rywal i przyjaciel
Marcus Hellner w 2011 roku: „ty-
powy Petter. To jego styl, nic wię-
cej.”. Z drugiej strony, jak można
źle mówić o człowieku, który wię-
cej niż przegrywa w karty oddaje na
cele charytatywne i pomoc dzie-
ciom?
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Petter Northug

Jedni go kochali, drudzy nienawidzili. Dziennikarze nazywali świnią, ale
obrażani rywale się z nim przyjaźnili. Sądy skazywały, ale odsuwały wykonanie
wyroku w czasie, by przywiózł kilka złotych medali. Przegrywał ogromne sumy
w kasynie, atakował szwedzkiego króla, wrzucał dziennikarzy do zimnej wody,

ale gdy teraz ogłosił, że odchodzi, niemal każdy powiedział o nim kilka słów,
bo bycie legendą sportu i showmanem w jednym łatwe nie było.

Diabeł z żarem w oczach


