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Od kilku miesięcy ujaw-
niane są kolejne skanda-
le pedofilskie w Kościele.
Wobec tego papież Fran-

ciszek zapowiedział
wprowadzenie strategii

„zero tolerancji”. Czy
słuchanie ofiar i towarzy-

szenie im jest jedynym
słusznym sposobem na

zadośćuczynienie
skrzywdzonym osobom?

Debata na temat wykorzy-
stywania seksualnego w
Kościele nie milknie od

kilku miesięcy. W tym czasie stało
się bardzo wiele. Wystarczy wspom-
nieć list papieża Franciszka do
„Ludu Bożego” w sprawie pedofilii,
w którym znalazło się następujące
zdanie: „Ze wstydem i skruchą, jako
wspólnota kościelna, przyznajemy,
że nie potrafiliśmy być tam, gdzie
powinniśmy być, że nie działaliśmy
w porę, rozpoznając rozmiary i po-
wagę szkody spowodowanej w tak
wielu ludzkich istnieniach”. Franci-
szek na słowach nie poprzestał i
zwołał spotkanie przewodniczących
episkopatów.

Z kolei w Polsce ostatnie miesiące
przyniosły głośne sprawy: bezprece-
densowy wyrok sądu, który zobo-
wiązał Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej do zado-
śćuczynienia ofierze księdza pedofi-
la – bohaterce głośnego reportażu
Justyny Kopińskiej, który ukazał się
w „Dużym Formacie”. Sąd przyznał
kobiecie milion złotych odszkodo-
wania i 800 zł dożywotniej renty,
zaś do zapłaty zobowiązał zakon
sprawcy. Drugi artykuł, który
wzniecił dyskusję na temat pedofilii,
również ukazał się na łamach
„Dużego Formatu”. Bożena Aksa-
mit opisuje w nim burzliwą prze-

szłość ks. Henryka Jankowskiego,
duchownego związanego z Solidar-
nością. Historie opisane przez
dziennikarzy zachęciły kolejne ofia-
ry księży pedofilii do powiedzenia o
swoim osobistym dramacie. Od
tego, w jaki sposób Kościół odpo-
wie na kolejne wyznania, zależy nie
tylko jego autentyczność, lecz także
przyszłość. Spotkanie zainicjonowa-
ne przez Franciszka miało uświado-
mić biskupom, że Kościół powinien
zawsze opowiadać się po stronie
ofiary.

Siła gestów

Oczekiwano, że watykański
szczyt stanowić będzie ważny krok
na drodze od pięknych słów do kon-
kretów, choć z samej swojej natury
nie mógł on zmienić prawa kościel-
nego oraz przepisów kanonicznych,
które dyscyplinowałyby biskupów i
przełożonych. Głównie dlatego ze
spotkania zapamiętać można jedy-

nie słowa i gesty oraz zobowiązania
do podjęcia dalszych kroków.

Pierwszy ważny gest miał miejs-
ce jeszcze dzień przed otwarciem
spotkania. Papież Franciszek spot-
kał się podczas audiencji generalnej
z posłanką Joanną Scheuring-Wiel-
gus oraz Markiem Lisińskim, preze-
sem Fundacji „Nie lękajcie się”.
Wręczyli oni papieżowi raport o
wykorzystywaniu małoletnich w
Kościele w Polsce, który powstał z
inicjatywy organizacji. Po krótkiej
rozmowie Franciszek ucałował dłoń
Lisińskiego. Był to symboliczny
gest, który został złożony również
na dłoniach innych skrzywdzonych
osób. Papież, jako głowa Kościoła,
pokazał, że zamiast patrzeć ofiarom
na ręce, należy je ucałować ze
skruchą.

Żal za grzechy

Jakie były cele watykańskiego
szczytu? Przede wszystkim ujedno-

licenie świadomości biskupów z
całego świata w zakresie wykorzy-
stywania seksualnego dzieci i młod-
zieży. Trudno w to uwierzyć, ale w
zależności od rejonu świata zjawi-
sko pedofilii jest inaczej interpreto-
wane. Spotkanie miało pomóc bis-
kupom dostrzec cierpienie ofiar
oraz uświadomić im, że problem nie
polega wyłącznie na samej przemo-
cy seksualnej, ale również na posta-
wie ich samych, którzy chroniąc
sprawców, zadawali dodatkowy ból
ofiarom. Mowa o unikaniu publicz-
nego skandalu, przenoszeniu spraw-
ców do innych parafii, a nawet na
podważaniu zeznań ofiar. Właśnie
ten punkt stanowić miał najważnie-
jsze przesłanie spotkania. Takim za-
chowaniem biskupi sprawiają, że w
Kościele nie ma miejsca dla osób
skrzywdzonych, zaś samą taką
praktyką przyczyniają się do na-
warstwiania się problemu pedofilii.

Za te błędy przepraszali biskupi
podczas nabożeństwa pokutnego.

„Wyznajemy, że biskupi, prezbite-
rzy, diakoni i zakonnicy dopuścili
się w Kościele przemocy wobec
dzieci i młodzieży. Wyznajemy, że
ochranialiśmy winnych, a uciszaliś-
my zranionych. Wyznajemy, że nie
uznaliśmy cierpienia wielu ofiar i
nie okazaliśmy im pomocy, kiedy
było to niezbędne. Wyznajemy, że
często my biskupi nie wywiązywa-
liśmy się z naszych obowiązków.
Wyznajemy, że zgrzeszyliśmy my-
ślą, mową, uczynkiem i zaniedba-
niem. Prosimy o przebaczenie za
nasze grzechy”.

Nowe obszary zaangażowania
Jednak słowa to nie wszystko.

Nie tylko ludzie wierzący czekają
na wprowadzenie rozliczalności
oraz przejrzystości do prawa kano-
nicznego i wszelkich struktur koś-
cielnych. Czerwiec 2016 roku przy-
niósł Kościołowi list papieski Fran-
ciszka „Come una madre amorevo-
le”. Jego główne przepisy przewi-
dują usuwanie przełożonych z urzę-
du w przypadku zaniedbań w dzie-
dzinie ochrony osób małoletnich i
„bezbronnych dorosłych”. W myśl
zapisów osoby decyzyjne w Koście-
le nie mogą się już bronić,
twierdząc, że nie wiedziały o tym,
jak działają sprawcy. Były to istotne
zmiany, jednak czas pokazał, że
niewystarczające. Wciąż brakuje
precyzyjnych kryteriów rozliczal-
ności.

Wobec tego już po zakończeniu
szczytu zapowiedziano powstanie
odpowiednich norm prawnych. Teo-
retycznie zmiana może być dokona-
na poprzez akt papieża, jednak tak
przełomowa poprawka wymaga od-
powiedniego przygotowania. Po-
nadto Kościół zamierza: pracować
na rzecz ochrony dzieci, nieskazi-
telnej stanowczości („Kościół nie
będzie szczędził wszelkich niezbęd-
nych wysiłków, aby powierzyć wy-
miarowi sprawiedliwości każdego,
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Odważny – nigdy się nie złamał, a dla zasad był gotów oddać życie. Spra-
wiedliwy – nigdy nie skrzywdził bezbronnego. Prawdziwy bohater. To

wszystko, czego nie można powiedzieć o Romualdzie Rajsie pseudonim
„Bury”, dowódcy pierwszej kompanii szturmowej trzeciej

Wileńskiej Brygady AK. Mimo to w Hajnówce odbył się IV Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych...

Tych dwoje łączy nie tylko moment, który wybrali na zakończenie życia sporto-
wego. W ich biografiach wiele jest podobieństw, w tym poważnych kontuzji eli-
minujących z najważniejszych startów. To niezwykli sportowcy o niezłomnym
charakterze i niesamowitej woli walki. Gdyby nie mnogość wypadków i urazów,
których doznali, na pewno kontynuowaliby swój marsz po kolejne sukcesy.
Jednak każdy kolejny start wiązałby się z bólem.4 6

Samo słuchanie nie wystarczy

Nie tylko słuchanie ofiar

dokończenie na str.3



Pewnie wielu z was
słyszało już, że nadcho-

dzi wiosna, ale tym ra-
zem inna niż wszystkie

poprzednie. Tegoroczna
nie zwiastuje nam po-

wrotu ptaków z ciepłych
krajów, ani cieplejszych

dni. zapowiada m.in.:
wprowadzenie związków
partnerskich, wycofanie
lekcji religii ze szkół, czy

„500 plus”na pierwsze
dziecko i dla rodziców sa-

modzielnie wycho-
wujących. Chcąc poznać

całą prawdę na temat
partii roberta Biedronia

przepytałam, mojego ko-
legę i jej członka – Łuka-

sza michnika.

W jaki sposób przekonać
społeczeństwo do zalegalizo-
wania związków partnerskich?

Ten proces trwa. Na całym świe-
cie, i co za tym idzie, też w Polsce.
Najwięcej zawdzięczamy organiza-
cjom LGBT i paradom równości.
To od legendarnego Stonewallu
w 1969 roku ludzie zaczęli dostrze-
gać, że możemy być od siebie różni,

jeśli chodzi o orientację seksualną.
Celem parad nie jest, jak niektórzy
uważają, afiszowanie się ze swoją
seksualnością. Ich celem jest zwró-
cenie na siebie uwagi, niepozwala-
nie się ciągle ignorować. Przekaz
jest prosty, ale przez prowokacyjną
formę i silny – „też tutaj żyjemy
i chcemy żyć na tych samych zasa-
dach”'. Liczba parad organizowa-
nych w coraz to mniejszych mias-
tach z roku na rok rośnie, coraz
więcej organizacji pozarządowych
podejmuje się tej tematyki, biznes
również zapełnia nisze, modeluje
marketing do potrzeb osób niehete-
ronormatywnych. To wszystko two-
rzy dla nich miejsce, pozwala na
comming outy. Coraz więcej ludzi
dowiaduje się, że ich znajomy jest
homoseksualny i może zobaczyć, że
tak naprawdę poza orientacją ni-
czym się nie różni od reszty. Chodzi
do tej samej szkoły, pracuje pełniąc
te same zawody, płaci te same po-
datki. To wszystko też dzieje się
oczywiście z czasem. W 2002 roku
w Polsce poparcie dla związków
partnerskich kształtowało się na po-
ziomie 15%. W 2008 było to już
41%, a dzisiaj jesteśmy już stabilnie
powyżej 50%. Oczywiście edukacja
zrobiła swoje, ale społeczeństwo

nigdy nie będzie traktować osób
LGBT na równi, jeśli państwo nie
będzie robić tego samego. Ostatecz-
nie więc to zalegalizowanie
związków partnerskich przekona
polskie społeczeństwo.

Skąd Wiosna pozyska środki na
takie postulaty, jak pełne fi-
nansowanie in vitro, 500+ już
na pierwsze dziecko oraz dla

rodziców samotnie wycho-
wujących?

Musimy odzwyczaić się od bizne-
sowego myślenia w kategoriach
państwa. Nie wszystko musi być
rentowne, nie wszystko musi się
zwracać. Doskonałym dowodem
na to było samo 500+. Wszyscy się
burzyli, pytali skąd na to pieniądze
i lamentowali o nadchodzącym
kataklizmie gospodarczym, do któ-

rego ono doprowadzi. Po 3 latach
funkcjonowania programu Między-
narodowy Fundusz Walutowy ob-
wieszcza, że jest pod wrażeniem, że
Polski rząd przeprowadził taką re-
formę socjalną bez zachwiania sta-
bilnością gospodarczą państwa.
Agencje ratingowe przywracają
dawne notowania, a konsumpcja
rośnie w galopującym tempie.
Zacznijmy myśleć w kategoriach
realizowania skandynawskiego mo-
delu welfare state czy niemieckiego
ordo-państwa, a nie tego okropnego
nocnego stróża. Oczywiście aby to
robić będzie trzeba uszczelnić sys-
tem podatkowy i mam nadzieję, że
w końcu wprowadzić sensowną pro-
gresje podatkową.

Kolejnym waszym postulatem
jest wycofanie lekcji religii ze
szkół - coś w zamian? Czy
całkowita rezygnacja z naucza-
nia tego przedmiotu?

Religia ma być dobrowolna, a nie
obowiązkowa. Miejsce na kateche-
zę jest w kościele, nie szkole. Żyj-
my w szacunku do swojego wyzna-
nia bez względu na to, jakie ono
jest, ale nie pozwólmy by stało się
opresyjne.

Rozmawiała Patrycja WÓJCIAK

Przede wszystkim reformy
sądownictwa, systemu podatkowe-
go oraz emerytalnego. Gwiazdow-
ski zwraca uwagę na zły system
rozstrzygania sporów, małą liczbę
odpowiednio doświadczonych sę-
dziów oraz asystentów. Nie da się
ukryć, od dłuższego czasu naj-
ważniejszą funkcję działalności
państwa, czyli wymiar sprawiedli-
wości, w Polsce dotyka swoista pa-

tologia. W kwestii podatków
miałoby m.in. dojść do likwidacji
PIT, CIT oraz regulacji stawki VAT
do około 16%. Planowane zmiany
skutkowałyby tym, że osobie pra-
cującej zostawałoby o 20% więcej
pieniędzy miesięcznie niż dotych-
czas. Z materialnej perspektywy
wygląda to oczywiście bardzo ko-
rzystnie. Jeśli profesor osiągnąłby
realną władzę, to może państwo in-

gerowałoby w mniejszym stopniu w
wypracowane pieniądze podatni-
ków, jednak musieliby oni praco-
wać dłużej. Lider ugrupowania Fair
Play jest zwolennikiem podniesie-
nia wieku emerytalnego. Przyczyną
jest okres niżu demograficznego.
Gwiazdowski optuje za prywaty-
zacją mediów w Polsce. Jest to cie-
kawy pomysł, biorąc pod fakt, jak
bardzo upolitycznione zostały pub-

� www.facebook.com/gazeta.fenestra

Czy Robert Gwiazdowski zmieni oblicze polskiej polityki?
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Wzbudza zainteresowa-
nie swoją wizją kształto-

wania polityki. Poziom
jego popularności wzras-

ta z dnia na dzień. Praw-
nik, który wszedł w poli-

tykę z celem zapisania się
na kartach polskiej histo-

rii. Czy profesor robert
Gwiazdowski stworzył al-

ternatywę?

Gwiazdowski określa siebie
jako liberała, zwolennika
gospodarki podażowej. Na

pytanie, dlaczego zdecydował się
rozpocząć karierę polityczną mimo
ugruntowanego życia zawodowego,
stwierdził, że jest to wynik osobistej
frustracji wobec braku oczekiwa-
nych zmian w państwie. Jego postać
wyróżnia się tym, że wyznaczone
zadania programowe popiera lo-
giczną metodologią działania wraz z
prognozą skutków. Obecnie można
zauważyć, że wielu polityków nie-
stety o tym zapomina. Dlatego też
założył ugrupowanie Fair Play. W
jednym z wywiadów oznajmił, że
nie jest mu blisko do żadnej partii z
rządu, jednak w przypadku powo-
dzenia w wyborach jest gotowy do
podjęcia rozmów z każdą chętną
stroną. Należy przyznać, że to rzad-
ka postawa, obserwując nasze po-
dwórko polityczne.

liczne środki masowego przekazu.
Pozostałe postulaty partii to zmniej-
szenie biurokracji na rzecz redukcji
kosztów utrzymania państwa,
zwiększenie decentralizacji w celu
osiągnięcia efektywniejszych wyni-
ków rozwoju na poziomie samo-
rządu oraz wzmocnienie pozycji
Polski w Unii, by mieć wpływ na
losy Europy.

Obecną skalę potencjału poli-
tycznego Roberta Gwiazdowskiego
można by porównać do poziomu,
na którym znajduje się Robert
Biedroń. Obaj panowie chcą wejść
do dużej polityki w tym samym
czasie, mają bardzo zbliżony po-
ziom zainteresowania wśród wy-
borców, duże ambicje, pomysłowo-
ść i otwartość. Wiele wspólnych
cech, jednak, jak twierdzi profesor,
kierowanych do dwóch różnych
grup docelowych. Prezes partii Fair
Play swoich odbiorców określa
jako elektorat zaciśniętych zębów,
czyli osoby, które przez ostatnie
lata chodziły na wybory głosować
na tzw. mniejsze zło. Patrząc dzisiaj
na sytuację Kukiz’15 czy Nowo-
czesnej, trudno jest ponownie za-
ufać mniejszym partiom. Ugrupo-
wanie Gwiazdowskiego wydaje się
dobrą opcją ucieczki od PoPisu dla
wyborców, którym odpowiada wiz-
ja przemyślanego liberalizmu. Me-
rytoryczny polityk z zaufaniem lu-
dzi wykształconych oraz racjonalis-
ta bez kajetu z pustymi obietnica-
mi. Człowiek świadomy przede
wszystkim tego, że pieniądze biorą
się z pracy.

Karol SZABANOWSKI

Gwiazda z nieba?

Prawdziwy początek wiosny

Robert Biedroń Źr
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antyplagiat. Program,
który przed ostatecznym

złożeniem pracy dyplo-
mowej ma wykazać, czy

nie jest ona przypadkiem
kopią twórczości innej

osoby. Nie znają tego tyl-
ko ci, którzy nie dotrwali
do licencjatu albo dopie-

ro mają go przed sobą.
założenie programu jest
proste – przeczesywanie

pracy dyplomowej pod
kątem wystąpienia uryw-

ków lub całych fragmen-
tów z innego dzieła. Oczy-
wiście, cytaty się nie liczą.

Antyplagiat ma jednak ogra-
niczone pole manewru.
Choć potrafi wykryć oszu-

stwo polegające na przepisaniu cu-
dzej pracy, nie jest w stanie wykazać,
czy dana osoba faktycznie jest jej au-
torem. A rynek pisania za pieniądze
rośnie jak na drożdżach.

„Pomoc edukacyjna”, „Pomoce
naukowe do napisania pracy magis-
terskiej”, „Doktorantka napisze pra-
ce licencjackie i magisterskie” – ta-
kie tytuły ogłoszeń w sieci to już
chleb powszedni. Dodawane co-
dziennie na serwisy takie jak olx.pl,
oglaszamy24.pl czy sprzedajemy.pl
cieszą się niemałym zainteresowa-
niem. Świadczy o tym fakt, że co-
dziennie znaleźć można kolejne
ogłoszenia, a skala zjawiska ewi-
dentnie rośnie. Prace kupują bowiem
nie tylko przeciętni studenci, ale i
osoby, które powinny cieszyć się za-
ufaniem publicznym.

W maju 2015 roku głośno zrobiło
się o sprawie policjantów z Opola.
Funkcjonariusze mieli zostać wska-
zani jako winni kupowania prac dy-
plomowych. Jak się później okazało
w toku śledztwa, na ławie
oskarżonych zasiadło w sumie osiem
osób. Ci mieli zwrócić się do
małżeństwa z Tarnowskich Gór, któ-
re zgodziło się napisać prace za

mundurowych. Sprawa swój finał
znalazła we wrześniu 2017 roku.
Jednego z oskarżonych uniewinnio-
no, a pozostali musieli zapłacić
grzywny od 7 do 10 tys. złotych.
Dlaczego jednak policjanci porwali
się na lewe prace dyplomowe?

Lenistwo, a może coś innego?

Co jednak pcha ludzi do tego, by
kupować prace dyplomowe? W wy-
wiadzie dla „Gazety Pomorskiej”
osoba zajmująca się pisaniem prac
wręcz zawodowo ujawniła, że naj-
zwyczajniej w świecie zwracają się
do niej osoby, które zwykle nie mają
czasu na pisanie pracy. Oprócz bra-
ku czasu wymieniane jest także leni-
stwo, niezrozumienie tematu czy
brak kompetencji. To jednak dotyczy
zwykle studentów. Policjanci z Opo-
la jednak mieli jeden cel – praca dy-
plomowa była prostą drogą do awan-
su. To także częsty powód zwracania
się o pomoc do agencji, które za od-
powiednią sumę godzą się na napisa-
nie pracy. Ile w zasadzie to kosztuje?

Ile za cudze słowa?

Ceny prac dyplomowych są bar-
dzo zróżnicowane z racji różnej ich
tematyki – od fizyki przez historię
po społeczeństwo. W sieci znaleźć
można oferty opiewające na 20
złotych za stronę, 850 za całą magis-
terkę, prace od 989 złotych i wzwyż.
Wiele zależy od tematu, zakresu źró-
deł i obszerności. Żeby jednak
dokładnie zbadać sprawę, postano-
wiłem zadzwonić do osób, które zaj-
mują się pisaniem prac dyplomo-
wych. W tym celu skontaktowałem
się z dwoma agencjami – poznańską
i warszawską. Pierwsza swoje ulotki
często kolportuje na poznańskich

�marzec 2019

Pracę dyplomową
na każdy temat napiszę

parkingach (także przy WNPiD),
druga reklamuje się na stronie sprze-
dajemy.pl. Moje pytania dotyczyły
czasu pisania pracy magisterskiej,
ceny, źródeł oraz formy kontaktu.

Pierwsza z agencji odebrała tele-
fon już za pierwszym razem. Kobie-
cy głos zaproponował mi napisanie
pracy w ciągu 30 dni, przy jedno-
czesnym kontaktowaniu się mailo-
wo. Zakres źródeł miał być omówio-
ny już na początku współpracy, a
cena miała być oparta o stopień trud-
ności oraz obszerność. Standardowo
jednak wartość magisterki oscyluje
w granicach około tysiąca złotych w
zależności od wyżej wymienionych
zmiennych.

Natomiast w przypadku drugiej
agencji telefon odebrał mężczyzna.
Ten, na moje zapytanie dotyczące
napisania pracy do połowy maja, był
bardzo pozytywnie nastawiony. Za-
znaczył bowiem, że „wszystkie ter-
miny marcowe są już zajęte”. Spra-

wy dotyczące źródeł pracy propono-
wał omówić w kwestionariuszu do-
stępnym na stronie internetowej, a
sam kontakt miał odbywać się tele-
fonicznie lub mailowo (wolał drugą
z tych opcji). Cena? Jak stwierdził,
dokładna znana jest po omówieniu
szczegółów. Agencja pisze jednak
prace w cenie od 988 złotych.

Stopień zaawansowania i legalność

To, co mnie zaskoczyło po rozmo-
wach to fakt, że w owych agencjach
pracować mają eksperci z wielu dzie-
dzin. Dlatego też obie deklarują pisa-
nie dyplomówek na wszelkie tematy.

Co więcej, 500089522.pl oferuje
nawet pisanie prac doktorskich i ha-
bilitacyjnych. Jestem więc pod
wrażeniem, jak wiele nieprzyzna-
nych tytułów naukowych musi mieć
zatrudniona w niej kadra.

Co jednak z legalnością takiej
działalności? Piszący pracę, jeśli od-

prowadza podatki za swoją działal-
ność, jest całkowicie bezpieczny.
Kupujący pracę ma prawo ją nabyć,
a nawet bazować na niej w drodze
do zdobycia tytułu naukowego. Nie
może jednak podpisać się pod nią, a
potem bronić się w ramach uzyska-
nia dyplomu. Dlaczego? Prawo
mówi jasno – jest to nic innego jak
poświadczenie nieprawdy, za które
grozi grzywna lub kara pozbawienia
wolności od trzech miesięcy do pię-
ciu lat. Właśnie o to oskarżeni byli
policjanci z Opola. O to także można
oskarżyć niewątpliwie wielu, którym
nie chciało się poświęcić czasu na
pisanie.

W tym miejscu pada także pytanie
dotyczące sensowności studiowania,
zwykłej sprawiedliwości i grania
fair. Jaki sens ma studiowanie, kiedy
tytuł, na który jedna osoba przezna-
czyła masę czasu i siły, druga kupiła
za mniej niż najniższa krajowa?

Przemysław TERLECKI

Proponują pisanie prac dyplomowych
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kto popełnił takie zbrodnie”), praw-
dziwego oczyszczenia formacji,
wzmocnienia oraz weryfikacji wy-
tycznych Konferencji Episkopatów.
Celem ma być też towarzyszenie
osobom pokrzywdzonym, a także
walka z pedofilią i zagrożeniami
świata cyfrowego oraz zwalczanie
turystyki seksualnej.

Słuchanie ofiar

Niezwykle istotne jest opracowa-
nie odpowiednich reguł i procedur
prawnych, które skutecznie wyeli-
minują zjawisko pedofilii z Koś-
cioła. To nie ulega wątpliwości.

Jednak co z ofiarami? Jak Kościół
może im pomóc i spróbować zado-
śćuczynić? Wydaje się, że Franci-
szek mówiąc o towarzyszeniu i
słuchaniu osób pokrzywdzonych,
„nie odkrywa Ameryki”. Jednak jest
to niezwykle istotna zmiana, do któ-
rej Kościół być może właśnie doj-
rzał.

Czas skończyć ze stawaniem po
stronie sprawców. Nie można dłużej
ich chronić i udawać, że w Kościele
nie ma pedofilii. Często można
usłyszeć z ust ludzi Kościoła argu-
ment, że zjawisko pedofilii w jego

strukturach jest marginalne. To nie
jest głos, który powinien przebijać
się w tej dyskusji. Franciszek pro-
ponuje, by jedynym głosem branym
pod uwagę w postępowaniu wobec
pedofilii, był głos ofiar. Kościół ma
obowiązek wysłuchać, otoczyć
opieką, zapewnić schronienie i le-
czenie małoletnim wykorzystywa-
nym oraz pokrzywdzonym.

Nie tylko towarzyszenie

Usunąć pedofilię z Kościoła na-
leży w odpowiedni sposób, który

zapewni właściwą równowagę oraz
jednolite wytyczne dla wszystkich
lokalnych wspólnot. Nie może się
to dokonać na drodze, która byłaby
parodią sprawiedliwości, spowodo-
wanej poczuciem winy z powodu
błędów przeszłości i presji świata
mediów oraz pokusą samoobrony.
Aby pedofilia naprawdę zniknęła ze
struktur Kościoła, potrzebne jest
jego prawdziwe nawrócenie oraz
oczyszczenie. Bez tego trudno mó-
wić o strategii „zero tolerancji” .

Póki co nadal brakuje konkretów.
Do głosu dopuszczane są ofiary wy-

korzystywania seksualnego, pada
wiele mocnych słów. Jednak trudno
doszukiwać się przełomu na drodze
walki z pedofilią. Ofiary nie chcą
być tylko wysłuchane czy zrozu-
miane, ale oczekują zadośćuczynie-
nia, na które wiele lokalnych Koś-
ciołów, w tym także polski, wciąż
nie są gotowe. Czas pokaże, czy
Kościół będzie umiał przyznać się
do prawdy o sobie i co najważnie-
jsze, co zrobi z tą wiedzą – czy bę-
dzie potrafił się nawrócić i zadośću-
czynić?

Hubert OSSOWSKI

dokończenie ze str.1 Nie tylko słuchanie ofiar
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Patriotyzm to postawa
godna pochwały. Okazuje
się jednak, że przysługuje
on tylko niektórym. resz-

ta to zdrajcy.

Odważny – nigdy się nie
złamał, a dla zasad był go-
tów oddać życie. Spra-

wiedliwy – nigdy nie skrzywdził
bezbronnego. Prawdziwy bohater.
To wszystko, czego nie można po-
wiedzieć o Romualdzie Rajsie pseu-
donim „Bury”, dowódcy pierwszej
kompanii szturmowej trzeciej Wi-
leńskiej Brygady AK. Mimo to w
Hajnówce odbył się IV Marsz Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, w trak-
cie którego Obóz Narodowo-Rady-
klany po raz kolejny postanowił
szczególnie uczcić „Burego” –
człowieka oskarżanego o czyny
noszące znamiona ludobójstwa.
Wiele spraw można wytłumaczyć
wojenną koniecznością. Wiele
można wybaczyć, wiele starać się
zrozumieć. Są jednak czyny i spra-
wy, których nie można usprawiedli-
wiać, tak jak mordy w Zaleszanach
czy Puchałach Starych, dokonane na
cywilnej ludności pochodzenia
białoruskiego przez oddziały pod
dowództwem Romualda Rajsa. To
zbrodnie, o których nie chce się mó-
wić ani pamiętać. I wbrew pozorom
ta niepamięć nie dotyczy tylko osób
związanych ze środowiskiem naro-
dowym. Bo przypominanie o nich
jest niewygodne i stanowi rysę na,
zdawałoby się, idealnym wizerunku
Armii Krajowej i w ogóle Polaków
w czasie drugiej wojny światowej. Z
tym że ludzie to tylko ludzie. Polacy
to też tylko ludzie. I (czego wielu nie
może zrozumieć) Polacy żyjący w
czasie drugiej wojny światowej to
także byli tylko ludzie! A ludzie są
dobrzy i źli. Zdarzali się więc także

źli Polacy. Polacy dokonujący okrut-
nych zbrodni. Czym innym jest jed-
nak historyczna ignorancja i nie-
przyjmowanie do wiadomości pew-
nych faktów (takich jak szabrownic-
two), a czym innym skrajna głupota
objawiająca się gloryfikacją
człowieka oskarżonego o tak po-
ważne jak „Bury” zbrodnie. ONR
jednak od czterech lat próbuje zakli-
nać rzeczywistość i wmówić
wszystkim, że Rajs był bohaterem.
Bo przecież rehabilitacja z 1995
roku jest wystarczającym dowodem
nieskazitelności charakteru. A kogo
obchodzi zdanie rodzin ofiar jego
oddziałów…

Marsz, marsz

Tegoroczny spór o marsz można
było oglądać w telewizji niczym
emocjonujący serial. Po jednej
stronie obrońcy pamięci „Wyklę-
tych”, a po drugiej – wrogowie oj-
czyzny, na czele z burmistrzem
Hajnówki Jerzym Sirakiem. Naj-
pierw włodarz miasta postanowił
zakazać organizacji marszu, po-
wołując się na wydarzenia z ze-
szłego roku – prezentowanie
krzyża celtyckiego i trupiej główki
z piszczelami (symboli związanych
z neofaszyzmem) oraz gloryfikację
postaci „Burego”. Później ONR
postanowił odwołać się od decyzji,
a wspaniałomyślny Sąd Okręgowy
w Białymstoku odwołanie
uwzględnił, powołując się na Kon-
stytucję i prawo o zgromadzeniach.
Spór przed marszem okazał się jed-
nak tylko preludium. Kulminacja
akcji przypadła, już tradycyjnie, na
jego dzień. Wtedy to na ulicach
Hajnówki spotkali się narodowcy i
przeciwnicy marszu. Nie obyło się

bez interwencji policji (oczywiście
po to, by uspokoić Obywateli RP i
przedstawicieli KOD-u, którzy
zakłócali patriotyczne i pokojowe
zgromadzenie ONR-u). Na prze-
mian można było usłyszeć okrzyki
„Bury – nasz bohater” i „Bury nie
jest bohaterem”. Jak wiadomo, ra-
cję mieli wyłącznie ci pierwsi.
Przynajmniej w opinii radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości, którzy ramię
w ramię z ONR-em zacięcie bronili
marszu, jeszcze zanim zły bur-
mistrz Jerzy Sirak chciał go uda-
remnić. Bo przecież tylko Obóz
Narodowo-Radykalny ma w Polsce
monopol na prawdę historyczną i
wyłączność na patriotyzm. Choćby
brali na swojego patrona zbrodnia-
rza wojennego. Reszta to wrogo-
wie ojczyzny.

Quo vadis, Polsko?
W Hajnówce, choć może tego się

nie zauważa, dzieje się rzecz okrop-
na dla wszystkich Polaków. I tych z
lewej strony sceny politycznej, i
tych z prawej. Narodowcy bowiem
nie zdają sobie chyba sprawy z jed-
nego, bardzo ważnego aspektu swo-
jej działalności. A robią coś niedo-
puszczalnego. Zrównują w swoich
marszach postaci, z których Polska
może być dumna, którym należy się
największy szacunek i pamięć, ze
zwykłymi przestępcami. Stawiając
w jednym rzędzie rotmistrza Witolda
Pileckiego i Edmunda „Burego”
Rajsa, szargają pamięć tego pierw-
szego. W takim razie gdzie reakcja
państwa? Art. 13 polskiej Konstytu-
cji jasno wskazuje, że „Zakazane
jest istnienie partii politycznych i in-

nych organizacji odwołujących się w
swoich programach do totalitarnych
metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także
tych, których program lub działalno-
ść zakłada lub dopuszcza nienawiść
rasową i narodowościową […]”. Na
usta ciśnie się pytanie – co z tego?
Skoro później burmistrz Hajnówki
próbuje (po raz kolejny) udaremnić
marsz narodowców i (po raz kolej-
ny) przegrywa w sądzie. Bo przecież
paradowanie po mieście z symbola-
mi falangi, okrzyki „raz sierpem, raz
młotem w czerwoną hołotę” czy „nie
czerwona, nie tęczowa, tylko Polska
narodowa” oraz czczenie człowieka
odpowiedzialnego za mord na cywi-
lach to nie nienawiść, to tylko zdro-
wa dawka patriotyzmu.

Ewelina DERNOGA

WrÓG, HONOR, OJCZYZNA

Jednak mimo posiadania
wielkiego zapału, ta nie-
zwykła kobieta potrzebuje

wsparcia. Z powodu warunków
mieszkaniowych Pani Ula każdego
dnia musi nosić swojego syna na
rękach. Dodatkowo w ciasnej ka-
walerce nie ma odpowiednich wa-
runków do poruszania się na wóz-
ku. Mimo tego cieszą się z każdego
wspólnie przeżytego dnia. Pomóc
im zdecydowali się studenci nasze-

go wydziału, działający w ramach
Koła Naukowego Polityki Ekono-
micznej i Społecznej.

Już po raz dziewiąty organizacja
przygotowuje koncert charytatyw-
ny. W poprzednich roku pomogli
małemu Jeremiemu Boczko, dla
którego udało się zebrać ponad 31
tysięcy złotych. W tegorocznej, IX
edycji Akcji Charytatywnej, stu-
denci środki dla Kuby starają się
uzyskać za pomocą: internetowej
zbiórki (zrzutka.pl/zmalujmycos-
dobrego), biletów-cegiełek na kon-

Namalujmy coś dobregozacznijmy od początku. Poznajcie Kubę Czecholiń-
skiego. ma on talent malarski, świetnie dobiera kolo-
ry, a na jego twarzy stale gości uśmiech. Chłopiec jeź-

dzi na wózku inwalidzkim oraz prawdopodobnie
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. równocześ-

nie ma tablet do porozumiewania się ze światem i
mamę o wielkim sercu.„Nie ma drugiej tak bliskiej mi
osoby, która całe swoje życie poświęca, abym czuł się
kochany, rozwijał swoje pasje i był zwyczajnie szczęś-

liwy” – pisze o niej Kuba.
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cert oraz licytacji. Profesor
Krzysztof Hajder, opiekun koła i
akcji, prosi o pomoc i zaznacza, że
wciąż można dostarczać atrakcyjne
fanty do sztabu mieszczącego się
w pokoju 252 na WNPiD. Dodaje,
że przedmioty nie muszą wcale
mieć dużej wartości materialnej.
Koszulka z podpisem drużyny
piłkarskiej bądź książka z dedy-
kacją w środku są doskonałym po-
mysłem.

Koncert, który odbędzie się 15
kwietnia w auli Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, zapowiada

się interesująco. Na początek Ha-
nia Raniszewska lubująca się w
muzyce elektronicznej, jak rów-
nież popularnej i klasycznej, wy-
stąpi w ramach projektu „Tęskno”.
Ponadto na scenie będzie można
zobaczyć „Przybyła” wraz z ze-
społem. Między innymi w 2017
roku został on odznaczony Na-
grodą dla Największej Osobowości
Artystycznej na Festiwalu
„FAMA”. Zagra nawet kwartet pu-
zonowy, a w nim syn profesora
Edwarda Jelińskiego. Natomiast na
deser, łącząc niejako generacje,

wystąpi Małgorzata Ostrowska.
Jakby tego było mało, wydarzenie
poprowadzi nie kto inny, jak dr
Dominika Narożna, tworząc duet z
Bartkiem Jędrzejakiem, prezente-
rem pogody w stacji TVN. Tuż po
koncercie samorząd zaprasza na
after party do Domu Technika, a i
tam nie zabraknie muzycznych
niespodzianek.

Głównym celem przedsięwzię-
cia jest niesienie pomocy osobom
najbardziej potrzebującym. Takim,
których życie nie rozpieszcza, ale
mimo wszystko dzielą się z oto-
czeniem swoimi supermocami.
Chociażby przez uśmiech nawet w
trudnej sytuacji. Ów mały gest po-
trafi czasem rozgrzać nawet naj-
zimniejsze serca, rozwiać najwięk-
sze wątpliwości, pobudzić do
działania nawet tych najbardziej
ospałych. Świadczy o tym różno-
rodność osób, które zdecydowały

Marsz narodowców w Hajnówce

Głównym celem przedsięwzięcia jest niesienie
pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
Takim, których życie nie rozpieszcza, ale mimo

wszystko dzielą się z otoczeniem swoimi supermocami.
Chociażby przez uśmiech nawet w trudnej sytuacji.
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Od lat bolesnym wspo-
mnieniem w Polsce są

wszelkie traktaty i zagra-
niczne konferencje, któ-

rych decyzje negatywnie
odbijały się na naszej sy-

tuacji. maniakalnie wy-
pominamy Brytyjczykom

i Francuzom traktaty
przedwojenne. Dlaczego

zatem niemal identycz-
nie nasz rząd postąpił

wobec Iranu, państwa dla
nas co najmniej neutral-
nego, a historycznie na-

wet przyjaznego?

Martyrologia towa-
rzysząca nam od lat
przysłania Polakom

ważne aspekty zagranicznej gry po-
litycznej. Mowa tutaj o czystym ra-
chunku zysków i strat, działaniu ku
korzyści państwa. W zamian za to
wypominamy innym rzekomo wy-
rządzone krzywdy, niekiedy zu-
pełnie nie zwracając uwagi na włas-
ne poczynania. Idealnym tego
przykładem jest niedawna konferen-
cja bliskowschodnia.

Kocioł bliskowschodni

Świat od lat z niepokojem
spogląda na rejon Bliskiego Wscho-
du, który równie długo jest targany
konfliktami zbrojnymi oraz towa-
rzyszącej im destabilizacji. Próba
kontroli tamtejszych wydarzeń jest
zrozumiała, gdyż każdy konflikt
przyciąga zewnętrzne siły, a doś-
wiadczeni wydarzeniami z
ubiegłego wieku wiemy do jakich
rozmiarów potrafią urosnąć starcia

na pozór lokalne. Niestety, sam wy-
dźwięk wydarzenia był zdecydowa-
nie jednostronny. Konferencja miała
dotyczyć owego regionu, jednakże
skupiała się ona na Iranie jako
czynniku destabilizującym. To
samo w sobie stanowiło dość moc-
ny cios, ponieważ z perspektywy
choćby szarego obywatela określe-
nie jego ojczyzny takim mianem to
niemała potwarz.

Jak nas widzą

Z perskiej perspektywy inicjaty-
wa polskiego rządu zdecydowanego
na zorganizowanie takiego wyda-
rzenia to jawny akt nieprzyjaźni.
Jest to zrozumiałe, dlatego że
głównymi graczami w wydarzeniu
były Stany Zjednoczone oraz Izrael,
które, mówiąc najdelikatniej, po-
zostają z bliskowschodnim pań-
stwem w iście tragicznych rela-
cjach. Absurdu całej sytuacji dodał
fakt, iż przedstawiciele Teheranu w
ogóle nie otrzymali zaproszenia do
Warszawy. Nic o nas bez nas? Wi-
docznie ta zasada nie znalazła za-
stosowania. Na nic zdają się tłuma-
czenia, jakoby Iran z reguły nie był
skłonny do rozmów, ponieważ Pol-
ska mogłaby stać się tutaj czynni-
kiem łagodzącym. Brak takiej ini-
cjatywy to po prostu zlekceważenie.
A czy sam fakt posiadania przez
Iran ambicji jądrowych nie był wy-
starczający? To kolejny absurd, sko-
ro głównym orędownikiem pokoju
ma być kraj posiadający jeden z
największych obecnie arsenałów
atomowych, jednocześnie znaj-
dujący się na pierwszym miejscu
wśród tych, którzy użyli go w
działaniach wojennych. Ba, Stany
Zjednoczone zrobiły to jako jedyne.

Dawny znajomy
Widząc całe to zamieszanie, po-

gorszenie się stosunków polsko-
irańskich przy jednoczesnym akcie
służalczości wobec Stanów Zjedno-
czonych, nasuwa się jedno pytanie:
dlaczego? Abstrahując od wyimagi-
nowanych wizji nas samych jako
kluczowego partnera USA, w czym
nam ten Iran w ogóle przeszkadzał,
skoro historię mamy całkiem ro-
mantyczną?

Pierwsze relacje Rzeczypospolitej
i Persji sięgają XVI w., kiedy to król
Stefan Batory nawiązywał kontakty
dyplomatyczne z tamtejszym sza-
chem. Wtenczas była to dyplomacja
typowo wojenna, co oczywiście nie
umniejsza jej sensowności. Kolejne
lata przynosiły wiele mniejszych lub
większych aktów współpracy, często
także aktów przyjaźni, jak choćby

nadawanie polskim emigrantom wy-
sokich stanowisk administracyjnych
czy też wojskowych w zamian za
zasługi w tamtym regionie. Nie bra-
kowało w perskiej armii wysoko po-
stawionych polskich dowódców, a
prawdziwie godnym zapamiętania
momentem była pierwsza połowa
XX wieku.

Przyjaciel w biedzie

To właśnie w okresie II wojny
światowej na ziemiach perskich
ochronę znalazło ponad 100 tysięcy
Polaków. Mowa tutaj w głównej
mierze o zesłańcach z ziem rosyj-
skich, którzy w Teheranie i jego
okolicach znaleźli schronienie i
opiekę. Na przestrzeni lat w Iranie
funkcjonowały polskie ośrodki,
szkoły czy instytucje religijne, jak

na przykład kościoły. Pomnikiem
wszystkich zażyłości jest dziś Pol-
ski Cmentarz w Teheranie, na któ-
rym spoczywają m.in. żołnierze ar-
mii gen. Andersa. To oczywiście nie
jedyna nekropolia obywateli pol-
skich. Niemniej jednak, jest ona za-
chowana w przepięknym stanie, a
miejscowi wciąż sprawują nad nią
opiekę. Łatwo można odnaleźć tam
świeże kwiaty oraz światełka.

Czy zatem warto psuć potencjał
owocnej współpracy w zamian za
wizję poklepania po plecach przez
Wujka Sama i jego izraelskich przy-
jaciół? Antysemici, kolaborujący. Ta-
kie słowa padły z okazji owego wy-
darzenia, to zyskaliśmy. Przy okazji
obraziliśmy kogoś, z kim w szacun-
ku i przyjaźni moglibyśmy rozwijać
choćby współpracę handlową.

Dawid SZAFRANIAK
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Czy Iran jest zły?

się zaangażować w zbiórkę pienię-
dzy dla Kuby.

Wśród nich znaleźli się m.in.: li-
der zespołu COMA Piotr Rogucki,
Katarzyna Piasecka, określana
jako królowa stand-upu, posłowie
Paulina Henning-Kloska i Stefan
Niesiołowski i medalistka MP w
karate Justyna Szmajdka. Nie za-
brakło również silnego mężczyzn,
czyli mistrza świata w formule
MMA, Patryka Surdyna i piłkarzy
Lecha Poznań – Piotra Reissa i
Marcina Kikuta.

– Są tacy, którzy decydują się na
pomoc, bo mają przeświadczenie,
że na tym polega człowieczeństwo
– mówi prof. Krzysztof Hajder.
Dobro powinno być bezinteresow-
ne i takie właśnie jest w wykona-
niu studentów koła. Do akcji może
się włączyć każdy z nas. Każdy
może oddać choćby mały przed-
miot na licytację, wpłacić symbo-
liczną złotówkę czy wybrać się na
koncert.

Marysia MIKOŁAJCZYK
Zawalczmy o uśmiech Kuby

Czy Iran powinien być naszym wrogiem?
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Wiele jest filmów, w któ-
rych występują tak dra-

matyczne wątki jak zdra-
da, morderstwo, wanda-

lizm i samobójstwo.
mało jest jednak takich,

które muszą łączyć to z
artystycznymi ambicja-

mi swoich bohaterów.
Jeśli do tego wszystkie-
go dorzucimy, że wyda-

rzenia miały miejsce na-
prawdę, wówczas

możemy mówić już tylko
o jednym tytule –„Lords

of Chaos”.

Film w reżyserii Jonasa
Åkerlunda był poprzedzony
książką o takim samym ty-

tule. Zanim przejdziemy do filmu,
warto się pochylić nad jej treścią.
Dzieło Michaela Moynihana i Did-
rika Søderlinda okazało się komer-
cyjnym sukcesem, choć sami
uczestnicy norweskiej sceny black
metalowej odnosili się do niego nie-
chętnie. Wskazywali, że jest ono
pełne przekłamań i insynuacji. Nie-
które z wątków zostały dodane je-
dynie dla większej, sensacyjnej at-
rakcyjności w oczach odbiorców.
Skoro więc materiałem źródłowym
dla filmu była książka, której treść
mija się z wydarzeniami, które opi-
suje, to od ekranizacji moglibyśmy
oczekiwać tego samego.

Seans rozpoczyna informacja, że
przedstawione wydarzenia w filmie
opierają się na „faktach i kłam-
stwach”. Zatem jeśli chcielibyśmy
podejść do tej opowieści jako do
źródła historycznej prawdy, to
możemy sobie z góry odpuścić.
Sam fakt, że obraz przyjął taką

konwencję jeszcze go nie prze-
kreśla, ale na pewno wskazuje wi-
dzom, żeby uważnie zwrócili uwa-
gę na to, w jakim stopniu wydarze-
nia są jedynie fantazją twórców, a
do jakiego stopnia mieszają się z
prawdziwymi sytuacjami.

W dalszej części filmu główny
bohater, którym jest Euronymous,
gitarzysta zespołu Mayhem, przed-
stawia nam, jako narrator, całą his-
torię ze swojego punktu widzenia.
Jesteśmy zatem ostrzeżeni przez
ten zabieg, że bardziej od spojrze-
nia na fakty, będziemy obserwowa-
li reakcję na poszczególne wyda-
rzenia z perspektywy jednej z
postaci.

Widzimy próby koncertowe, im-
prezy, dokonywane przez postacie
akty wandalizmu, tworzenie włas-
nej artystycznej tożsamości i dekla-
rowany sprzeciw wobec ogólnie
przyjętych norm, słowem: wszyst-
ko, co legło u podstaw tytułowego
„chaosu”. Należy zaznaczyć jed-
nak, że fundamentem dla rozwoju
fabularnego są relacje pomiędzy
postaciami, szczególnie konflikt
między Euronymousem a Vargiem
Vikernesem. Konwencję już mamy,
jak więc wypada stworzony w niej
film?

Mieszanie, choć raczej negatyw-
nie. Doceniam fakt, że próbowano
przedstawić uczestników tamtych
wydarzeń jako nastolatków z pro-
blemami, zamiast tworzyć nowe
mity wokół znanej już historii.
Coś, czego natomiast nie potrafię
zaakceptować, to próba wybielenia
głównej postaci, która w filmie
przedstawiona jest niemal jako
święta. Co prawda, bierze ona
udział w kontrowersyjnych wyda-
rzeniach, ale jednocześnie próbuje

się podkreślić, iż jako jedyna z
postaci odczuwała ona wyrzuty su-
mienia. Jej przeciwieństwem jest
postać Varga Vikernesa, który na-
wet w neutralnych sytuacjach zob-
razowany jest jako „ten zły”. Na-
iwne kreślenie szkiców psycholo-
gicznych postaci jako zwal-
czających się przeciwieństw odbija
się negatywnie na odbiorze filmu
niemal przez całą długość jego
trwania.

Warstwa wizualna stoi na przy-
zwoitym poziomie, choć to i tak
nic specjalnego. W oczy i uszy
kłują natomiast aktorstwo i dialogi.
Pomijając częsty brak podobieństw
pomiędzy aktorami a osobami, któ-
re mają odwzorowywać, to przeka-
zywane przez nich emocje są
sztuczne i nieprzekonujące. Brak w
tym jakiegoś autentyzmu, który ce-
chować powinien przecież tak bar-
wne i charyzmatyczne postacie.
Być może winę za to ponosi scena-
riusz, który wydaje się być pisany
przez osoby niedoświadczone i nie-
kompetentne. Tam, gdzie ma być
dramatycznie, widz zastanawia się,
czy czegoś nie pominął, a tam,
gdzie ma się śmiać –pozostaje je-
dynie wzruszenie ramion.

Spełniły się niestety czarne pro-
gnozy internautów, którzy już po
wypuszczeniu zwiastuna proroko-
wali, że film będzie wyglądał jak
„Zmierzch” z muzyką black meta-
lową w tle. Postacie są jak wycięte
z kartonu, prostolinijność dialogów
drażni, a przedstawione w filmie
norweskie lokacje nie są nam w
stanie tego wynagrodzić. Niestety
nie znalazłem w tym filmie nic, co
pozwalałoby mi do niego w przy-
szłości wrócić.

Piotr SZWARC

Władcy filmowego chaosu

Tych dwoje łączy nie tylko
moment, który wybrali na
zakończenie życia sporto-

wego. W ich biografiach wiele jest
podobieństw, w tym poważnych
kontuzji eliminujących z najważnie-
jszych startów. To niezwykli spor-
towcy o niezłomnym charakterze i
niesamowitej woli walki. Gdyby nie
mnogość wypadków i urazów, któ-
rych doznali, na pewno kontynuo-
waliby swój marsz po kolejne sukce-
sy. Jednak, jak sami mówią, nie są
już w stanie robić tego na takim po-
ziomie, jaki by ich satysfakcjono-

wał, a każdy kolejny start wiąże się z
bólem.

Życiowe perypetie

Lindsey Vonn pierwszy raz stanęła
na nartach w wieku trzech lat dzięki
dziadkowi, który dostrzegł w niej po-
tencjał. To on był jej najwierniej-
szym kibicem, a teraz jest aniołem
stróżem. Łączyła ją z nim niezwykła
więź i to właśnie jemu dedykowała
brązowy medal zdobyty podczas Ig-
rzysk Olimpijskich w Pjongczangu.

Narciarstwo jest dla Lindsey
całym życiem – to dzięki niemu czu-
je się spełniona. Paradoksalnie, uko-

Ból to ich drugie imięmistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim zakoń-
czyły się niespełna trzy tygodnie temu. Były to zawo-

dy historyczne, które zostaną zapamiętane na za-
wsze. To właśnie tam po raz ostatni mogliśmy zoba-

czyć dwoje fantastycznych alpejczyków - Lindsey
Vonn i aksela Lunda Svindala. zarówno amerykan-

ka, jak i Norweg mogli cieszyć się z medali, które były
swoistym ukoronowaniem ich karier.
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chany sport wielokrotnie zadawał jej
jednak ból i cierpienie. Trudno zli-
czyć wszystkie wypadki i kontuzje,
po których wróżono jej zakończenie
kariery. Dzięki niespotykanemu upo-
rowi, pracowitość i cierpliwość nig-
dy się nie poddała i zawsze walczyła.
Jedno z groźniejszych zdarzeń miało
miejsce w listopadzie 2016. Podczas
treningu w Copper poważnie złamała
prawą rękę. Po wypadku od początku
musiała uczyć się podstawowych
czynności, ale determinacja umożli-
wiła jej powrót do ścigania już w
styczniu 2017 roku.

Choć wydaje się to nieprawdopo-
dobne, w życiu prywatnym ta pięk-
na, długowłosa blondynka także mu-
siała się mierzyć z wieloma trudnoś-
ciami. Jako jedna z nielicznych przy-
znaje się, że cierpiała na depresję. Jej
choroba nie była spowodowana
wyłącznie problemami zdrowotnymi,
ale także perypetiami miłosnymi.

Lindsey Vonn ma za sobą nieudane
małżeństwo z Thomasem Vonn oraz
dwuletni związek ze znanym golfistą
Tigerem Woodsem. Aktualnie zdaje
się być szczęśliwa u boku kanadyj-
skiego hokeisty P. K. Subbana.

Nigdy nie było łatwo

Innym mistrzem, który postanowił
zakończyć karierę podczas zawodów
w Szwecji, był Norweg Aksel Lund
Svindal. Jego sportowa droga była
niemal tak samo wyboista jak Ame-
rykanki. Jego również nie oszczę-
dzały urazy i nieszczęśliwe upadki,
zazwyczaj w momentach, gdy był na
szczycie. Jeden z groźniejszych zali-
czył na legendarnej trasie Streif w
austriackim Kitzbuhel. Po fatalnie
wyglądającym zdarzeniu u Svindala
doszło do zerwania przednich więza-
deł krzyżowych, co wyłączyło go z
rywalizacji do końca sezonu. Na stok

powrócił dopiero po 343 dniach. Był
to prawdziwy comeback z przytu-
pem, bo udało mu się stanąć na trze-
cim stopniu podium. Podobnie było
po każdej następnej kontuzji. Dzięki
niesamowitemu hartowi ducha oraz
ogromnej determinacji wracał z jesz-
cze większą odwagą i pragnieniem
zwycięstwa.

W życiu osobistym już jako dziec-
ko musiał zmierzyć się ze sporymi
trudnościami. W wieku ośmiu lat
stracił matkę. Po jej śmierci opiekę
nad małym Akselem i jego starszym
bratem w dużej mierze przejęli
dziadkowie, którzy stali się dla niego
bardzo ważni.

Svindal nie ma na koncie tylu
przygód miłosnych, co jego amery-
kańska koleżanka. Od 2009 roku
spotykał się z gwiazdą reprezentacji
USA Julią Mancuso. Ich związek za-
kończył się jednak po czterech la-
tach. Aktualną partnerką słynnego

Oficjalny plakat filmu

Spełniły się niestety czarne prognozy inter-
nautów, którzy już po wypuszczeniu zwiastu-
na prorokowali, że film będzie wyglądał jak

„Zmierzch”z muzyką black metalową w tle.
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Po 52 latach historia za-
toczyła koło. Polscy ko-

szykarze po raz drugi
awansowali do turnieju

głównego mistrzostw
Świata. Na przełomie

sierpnia i września nasi
reprezentanci powalczą

w Chinach o jak najlepszą
lokatę.

O stanie polskiej koszyków-
ki najlepiej świadczy fakt,
że ostatni mecz reprezen-

tacji transmitowany przez telewizję
publiczną miał miejsce kilkanaście
lat temu. Jeśli porównamy to z zain-
teresowaniem mediów państwo-
wych chociażby piłką nożną i wielo-
milionową publiką, mamy obraz
rozbieżności między tymi dwoma
sportami. Dlatego też tak ważny jest
ostatni sukces koszykarzy.

Szło jak po grudzie

W historii polskiej kadry ze
świecą można szukać większych
sukcesów. O ile na Mistrzostwach
Europy szło nam całkiem dobrze
(przywieźliśmy z nich cztery meda-
le), o tyle w Mistrzostwach Świata i
Igrzyskach Olimpijskich braliśmy
udział tylko sporadycznie. Zna-
miennym jest na pewno fakt, że do
tej pory na globalnym championa-
cie zaprezentowaliśmy się raz – w
1965 roku. To zresztą data dla pol-
skiego „basketu” pamiętna. Oprócz
piątego miejsca w Urugwaju, Pola-
cy zostali trzecią drużyną Starego
Kontynentu, ulegając jedynie potę-
gom – ZSRR i Czechosłowacji.
Wtedy na parkiecie „czarowali”:
Bohdan Liszko – najlepiej pun-
ktujący MŚ – i Mieczysław Łopatka
– wybrany do pierwszej piątki tur-

nieju. Były to gwiazdy światowego
formatu, które wspólnie tworzyły
monolit trudny do pokonania.
Pod wodzą Witolda Zagórskiego
(który był selekcjonerem w latach
1961-1975) polska koszykówka
osiągała swe największe sukcesy
– w tym okresie zdobyła trzy z czte-
rech krążków najważniejszych imprez.

Po jego rezygnacji kilkunastu
szkoleniowców bez powodzenia
próbowało powtórzyć te dokonania.
W pamięci kibiców szczególnie
utkwił rok 2009, gdy naszpikowana
gwiazdami polska reprezentacja z
wielkimi nadziejami przystępowała
do Mistrzostw Europy, granych
zresztą w naszym kraju. Wypełnio-
na po brzegi biało-czerwonymi ki-
bicami Atlas Arena w Łodzi oczeki-
wała sukcesu, który nadałby koszy-
kówce jej należyte miejsce w spor-
towej hierarchii. Okazało się jed-
nak, że tacy zawodnicy jak Gortat,
Logan czy Ignerski go nie gwaran-
tują. Polacy zakończyli turniej na
dziewiątym miejscu, co w kraju
przyjęto z dużym rozczarowaniem.
Jak się później okazało, stagnacja
trwała jeszcze długo…

Nowy rozdział

Przez ostatnich kilkanaście lat na
trenerów kadry zawsze wybierano
obcokrajowców. Wynikało to z
tego, że polskich szkoleniowców
jest stosunkowo niewielu. Przy se-
lekcji Mike’a Taylora w styczniu
2014 r. pojawiło się jednak wiele
krytycznych głosów. Nie miał on
dużego doświadczenia w tej mate-
rii. Przez trzy lata był asystentem
trenera reprezentacji Czech, z którą
zresztą przegrał w swoim debiucie.
Swoimi poczynaniami pokazał jed-
nak niedowiarkom, że warto sta-
wiać na długofalowe projekty. Rok
po przejęciu sterów wprowadził
biało-czerwonych do Eurobasketu
we Francji. Jego zawodnicy w gru-

pie eliminacyjnej wyprzedzili repre-
zentacje Niemiec, Austrii i Luksem-
burga. Po drodze Polakom zdarzały
się oczywiście mniejsze lub więk-
sze niepowodzenia. To najbardziej
bolesne związane jest z Mistrzo-
stwami Europy w 2017 r. Ówcześ-
nie przegrana końcówka meczu z
jednym z gospodarzy turnieju, Fin-
landią, zamknęła nam drogę do wal-
ki o medale. Znając jednak dosyć
skromny potencjał osobowy repre-
zentacji, nie można było mieć do
Taylora o to większych pretensji.

Od kaczątka do łabędzia

Przełomem w patrzeniu kibiców
na polską kadrę okazały się tego-
roczne eliminacje do Mistrzostw

Świata. Biało-czerwoni pomimo
częstych problemów kadrowych
jeszcze przed ich zakończeniem za-
gwarantowali sobie udział we wrześ-
niowym championacie. Zajęli trzecie
miejsce w grupie, za Litwą i
Włochami, a w pokonanym polu
zostawili chociażby utytułowanych
Chorwatów. Prawdziwym świętem
był rozgrywany w Ergo Arenie ostat-
ni mecz z Holandią. Oprócz wyso-
kiego zwycięstwa, zebrani kibice
mogli wysłuchać koncertów Kamila
Bednarka i zwyciężczyni dziecięcej
Eurowizji – Roksany Węgiel. Za-
wodnicy natomiast, w nagrodę za to
osiągnięcie, otrzymali od Ministra
Sportu i Turystyki premię pieniężną,
a od sponsorów samochody i luksu-
sowe zegarki. Patrząc na rozmiar

i historię sukcesu, nie dziwi skala
jego celebrowania.

Atmosfera w kadrze jest wyjątko-
wo dobra. Koszykarze chętnie jak
nigdy przyjeżdżają na zgrupowania.
Być może najważniejsza impreza w
ich życiu zbliża się wielkimi kroka-
mi. 16 marca w Shenzen dowiemy
się, z kim przyjdzie nam się zmie-
rzyć na historycznych mistrzo-
stwach. Czy Kobe Bryant, który
w Chinach przeistoczy się w popu-
larną „sierotkę”, dolosuje do naszej
grupy zespół Stanów Zjednoczo-
nych? Wiele osób, w tym kadrowi-
cze, wręcz marzy o zagraniu prze-
ciwko gwiazdom najlepszej ligi
świata – NBA. Bo jak spadać, to
z wysokiego konia…

Marta KOTECKA
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Dwutaktem do Chin

Wikinga jest modelka Gitte Lill
Paulsen.

Identyczni…?

Zarówno Lindsey Vonn, jak i Aksel
Lund Svindal z pewnością zaliczają
się do grona najbardziej utytułowa-
nych zawodników narciarstwa alpej-
skiego w historii. Ich medale, tytuły i
Kryształowe Kule można by wymie-
niać w nieskończoność. O olbrzymiej
klasie Amerykanki może świadczyć
choćby liczba zwycięstw w Pucharze
Świata, w którym aż 82 razy udało jej
się stanąć na najwyższym stopniu po-
dium. Do rekordu legendy szwedzkie-
go narciarstwa Ingemara Stenmarka
zabrakło zaledwie czterech wygra-
nych. Z kolei Norweg to dwukrotny
złoty medalista olimpijski i pięcio-
krotny mistrz świata.

Każde z nich prowadzi własną fun-
dację. Organizacja Lindsey Vonn zaj-
muje się głównie pomocą dziewczyn-
kom na początku narciarskiej kariery.
Stowarzyszenie założone przez Akse-
la Lunda Svindala kieruje natomiast

swoją pomoc do gorzej sytuowanych
i izolowanych grup społecznych, a
także wspiera osoby wracające do
zdrowia po urazach. W ramach
działalności charytatywnej Norweg
przetopił swój pierwszy złoty medal
mistrzostw świata z 2007 roku, aby
wspomóc fundację, a drobinki które z
niego zostały trafiły do 3 milionów
kart SIM.

Jakie są ich plany na przyszłość?
Dokładnie jeszcze chyba sami nie
wiedzą. Na pewno nie będą prowadzi-
li spokojnego i zwykłego życia. Szara
rzeczywistość nie jest dla nich, a brak
adrenaliny może być sporym proble-
mem. Vonn już od dawna jest
gwiazdą mediów, która po zakończe-
niu kariery zdaje się świecić jeszcze
większym blaskiem. Svindal nato-
miast wraca do Oslo, gdzie zwiększy
być może swoją aktywność na norwe-
skiej giełdzie. Cokolwiek oboje po-
stanowią, w sportowej rywalizacji na
narciarskich stokach kibicom z pew-
nością będzie bardzo brakować tych
wybitnych i barwnych postaci.

Julia JUREK Dwie wielkie gwiazdy narciarstwa alpejskiego

Koszykarze świętują awans
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Bycie utytułowanym
i spełnionym sportowcem
nie w jednej, a w trzech

dyscyplinach brzmi dumnie. Histo-
ria 30-letniej multimedalistki parao-
limpijskiej to jednak przede wszyst-
kim opowieść o wielkiej sile, nie-
zwykłej odporności i harcie ducha.
Choć dziś Oksana jest bardzo
szczęśliwa, to – jak łatwo się domyś-
lić – nie zawsze tak było. Jej
najmłodsze, przepełnione cierpie-
niem lata związane są z Ukrainą,
czyli krajem, w którym przyszła na
świat i się wychowała. Wtedy jej
pragnienia były zgoła odmienne od
tych dzisiejszych. Nie marzyła o
miejscu na podium, zwycięstwie,
śrubowaniu życiowych rekordów
czy ustanawianiu tych światowych,
ale po prostu, a może i aż, o znale-
zieniu osoby, do której mogłaby mó-
wić „mamo”.

Dom nieszczęścia i zaniedbań

Oksana urodziła się w czerwcu
1989 roku w Chmielnickim. Od sa-
mego początku los postanowił ją
doświadczyć. Nie była zwyczajnym
zdrowym dzieckiem. Po przyjściu
na świat okazało się, że ciało
dziewczynki jest bardzo zdeformo-
wane. Nie miała kości goleniowych,
nerki, części żołądka, a jedna z jej
nóżek była sporo krótsza od drugiej.
Wśród zrośniętych palców rąk bra-
kowało kciuków, z kolei u nóg
miała sześć, również połączonych
paluszków. Lekarze uznali, że przy-
czyną zwyrodnień był wybuch reak-
tora elektrowni w Czarnobylu
mający miejsce trzy lata wcześniej.
To wtedy napromieniowaniu uległa
matka dziewczynki. Ta tuż po poro-
dzie oddała córkę do sierocińca.

Sportsmenka na próżno czekała
na swoich nowych rodziców. Jako
dziecko niepełnosprawne znajdo-
wała się na straconej pozycji w ze-
stawieniu ze zdrowymi rówieśnika-
mi, których szanse na znalezienie
rodzin były nieporównanie większe.
Ci sami wychowankowie zresztą
niejednokrotnie przypominali o tym
dziewczynce, wyśmiewając jej ma-
rzenia o posiadaniu mamy. Nie to
jest jednak najbardziej traumatycz-
nym wspomnieniem Oksany. Tym,
co najbardziej zapadło w jej pamię-
ci z kolejno trzech sierocińców, w
których przebywała, jest głód. Był
on na tyle wielki, że amerykańska

zawodniczka nie sypiała nocami
z powodu dotkliwego bólu brzucha.
O jedzenie musiała rywalizować
z innymi dziećmi, co ponownie nie
miało prawa skończyć się powodze-
niem. Jakby tego było mało, 30-lat-
ka przyznała, że była też bita, drę-
czona psychicznie i wykorzystywa-
na seksualnie.

Światełko w tunelu

Dla wychowanki ubogiego siero-
cińca nadzieja pojawiła się dzięki
amerykańskiemu projektowi „Take
One Ukrainian Child’s Hand”.
Miała pięć lat, kiedy bezdzietna
profesor logopedii z USA, Gay Ma-
sters, natrafiła na nią, poszukując
dziecka do adopcji w ramach pro-
gramu. Choć Amerykanka plano-
wała zaopiekować się niemowlę-
ciem, urzekł ją uśmiech małej
Oksany i od tej pory rozpoczęła sta-
rania o sprowadzenie jej do swoje-
go domu. Dziewczynka otrzymała
szansę na drugie, lepsze życie. Nie
cieszyła się jednak długo. Z dnia na
dzień ukraińskie prawo adopcyjne
skomplikowało się i wyjazd stał się
niemożliwy. Właśnie wtedy, kiedy
znalazła mamę.

Zła passa trwała jeszcze dwa lata.
Tyle musiała czekać na spełnienie
największego marzenia. W wywia-
dzie dla „Cosmopolitan” wspom-
niała, że w tamtym okresie jedynym
co miała, było zdjęcie, w które
wpatrywała się bez przerwy. Foto-
grafia przedstawiała panią z kręco-
nymi włosami. To jej wyglądała
przez całe swoje życie. Kiedy była
głodna i podkradała resztki z kuch-
ni, karano ją odbieraniem zdjęcia i
straszono, że mama nigdy jej nie
zechce. Finalnie musiała być jednak
grzeczna, bo pewnego dnia kobieta
z burzą loków zabrała ją do domu.

Gay w porę udało się adoptować
Oksanę. Wtedy siedmiolatka wzros-
tem i masą ciała przypominała prze-
ciętne trzyletnie dziecko – ważyła
nieco ponad 16 kilogramów i mie-
rzyła prawie 94 centymetry.
„Dosłownie umierałam z głodu.
Przewidywano, że nie będę długo
żyć” – powiedziała paraolimpijka w
rozmowie z „Bustle”. Na szczęście
lekarze się pomylili. Nie był to jed-
nak koniec zdrowotnych proble-
mów dziewczyny. W jej zębach
stwierdzono ślady radiacji (sieroci-
niec znajdował się tuż obok elek-
trowni jądrowej). Konieczna oka-
zała się też amputacja lewej nogi,

której, mimo prób, nie udało się
uratować. Cztery lata później po-
dobny los spotkał prawą kończynę.
Kolejna wielka trauma i nauka
życia od nowa. Próby maskowania
protez i niemożność zaakceptowa-
nia, że tak bardzo różni się od swo-
ich koleżanek.

Lekarstwo na życie

Wioślarstwo było pomysłem
mamy, do którego przyszła meda-
listka olimpijska nie była przekona-
na. Miała dołączyć do grupy dla
dzieci z niepełnosprawnościami.
Nie zamierzała robić czegoś, czym
nie zajmowali się jej znajomi. Bar-
dzo chciała być jak oni, nie odsta-
wać. Szybko jednak zakochała się
w tej dyscyplinie. Wiosłowanie da-
wało jej poczucie spokoju oraz wol-
ności i pozwalało uporać się z po-
wracającymi wspomnieniami

z ukraińskiego sierocińca. Miało te-
rapeutyczne działanie. Wkrótce
stało się też planem na życie. Do-
strzeżono talent Oksany, który
miała pokazać światu na paraolim-
piadzie w Londynie. Jej sportowym
partnerem został weteran wojsko-
wy, Rob Jones. W stolicy Wielkiej
Brytanii sięgnęli po brązowy medal.

Po pewnym czasie wiosłowanie
stało się niemożliwe z powodu
bólu, który dokuczał zawodniczce.
Okazało się, że cierpi na zwyrod-
nienie, które wyklucza ją z tego
sportu. Krótko po tym Masters
spróbowała swoich sił w biegach
narciarskich i po nieco ponad roku
treningów otrzymała powołanie do
amerykańskiej drużyny na Zimowe
Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi.
Tym razem oprócz brązowego
krążka, do domu przywiozła także
srebrny. Na igrzyskach w Rio za-
prezentowała swoją wszechstronno-

ść, zajmując miejsce tuż za podium
w… kolarstwie ręcznym. W Pjong-
czangu natomiast pisała historię pa-
raolimpiad, zdobywając medale
w trzeciej, po wioślarstwie i bie-
gach narciarskich, dyscyplinie
– biathlonie.

Dla Oksany Masters sport to coś
więcej niż medale. To jej wielką
pasja, sposób na zaakceptowanie
siebie i uzdrowienie z wszelkich
traumatycznych wspomnień, a także
dowód na to, że nigdy się nie za-
trzymała. Właśnie to ostatnie obie-
cała sobie po drugiej amputacji, kie-
dy leżąc w łóżku, nie mogła zrobić
najmniejszego ruchu. Dziś przeko-
nuje niepełnosprawnych, że ich in-
walidztwo nie musi być ogranicze-
niem. W przyszłości natomiast za-
adoptuje dziecko dotknięte kalec-
twem. Da mu taką szansę, jaką
sama kiedyś otrzymała.

Paulina PSZCZÓŁKOWSKA
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Oksana Masters podczas narciarskich zmagań

Oksana masters, dawniej Bondarczuk, to amerykańska biegaczka narciarska,
wioślarka i biathlonistka. Utytułowana i pełna samozaparcia paraolimpijka.

To kobieta, której życie przypomina materiał na wstrząsający film, ale ze szczęśli-
wym zakończeniem dającym nadzieję i radość. Produkcja dla sporej części wi-

dzów z pewnością aż nazbyt nierealistyczna, ale ponad wszelką wątpliwość opar-
ta na faktach.

z piekła do nieba


