
Strategie wojny z niewidzialnym wrogiem „Lech? Kibicuję. Żal już minął”
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Zaostrzenie prawa abor-
cyjnego w Polsce stało się

zapalnikiem do zmian
społecznych. Dziesiątki

tysięcy ludzi w całym kra-
ju codziennie wychodziły
na ulicę mimo zagrożenia

epidemiologicznego. W
historii III RP nie było

dotąd podobnego zrywu,
poprzez który tłumy tak

zawzięcie manifesto-
wałyby swoją złość.

22 października Trybunał
Konstytucyjny uznał, że aborcja ze
względu na ciężkie wady płodu jest
niezgodna z Konstytucją RP. Tym
orzeczeniem organ wywołał praw-
dziwą burzę w polskim społeczeń-
stwie. Jeszcze tego samego dnia pod
domem Jarosława Kaczyńskiego w
Warszawie tłumy protestowały prze-
ciwko kontrowersyjnej decyzji.
Miejsce zamieszkania prezesa PiS
ochraniało wtedy około 1200 poli-
cjantów.

Z dnia na dzień na ulicach całego
kraju pojawiało się coraz więcej lu-
dzi. Nie inaczej było również w
miejscach, takich jak np. Jasło, któ-
re uznawane są za wyborcze „bas-
tiony” partii rządzącej. Protesto-
wały osoby o różnych poglądach.
Według sondażu IBRIS dla „Rze-
czypospolitej” poparcie dla partii
rządzącej od początku manifestacji
wyraźnie spada. Według badania z
30-31 października obecnie na
PiS/Zjednoczoną Prawicę swój głos
oddałoby 28% badanych. W stosun-
ku do wrześniowego pomiaru PiS
stracił 8 punktów procentowych. Z
pewnością w dużej mierze przyczy-
niło się do tego oświadczenie, które
Jarosław Kaczyński wygłosił kilka
dni po rozpoczęciu protestów.

27 października wicepremier
wezwał przedstawicieli i sympaty-
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Korea Południowa, Japonia lub Tajwan – to państwa, które pokazały, że od lat mają przygoto-
waną strategię na kryzysy takie, jak obecna pandemia. Dzięki temu, że wdrożono ją bardzo

szybko i sprawnie, to w liczącej ponad 50 milionów mieszkańców, Korei Południowej
zachorowało tylko 26 tysięcy osób, a dzienny przyrost nowych zakażeń wynosi

około 100. Z koronawirusem wygrywa również Australia.
Jaka strategia się sprawdza?

Przez lata uznawany za wielki talent. Żywa legenda Nielby Wągrowiec i Chojniczanki Chojni-
ce, w której gra nieprzerwanie od 2012 roku. Ważna postać w mistrzowskim zespole Lecha
Poznań sezonu 2009/2010, ale czy na pewno sprawiedliwie potraktowana przez klub?
Czy wróciłby pomóc rezerwom Kolejorza? Czy mógł osiągnąć więcej? W rozmowie
z Kacprem Bagrowskim, Tomasz Mikołajczak opowiada o Wągrowcu, Poznaniu,
Chojnicach i swojej karierze6-7 14

Wulgarne transparenty i hasła, to odpowiedź na rosnącą od lat agresję w języku polityków

Kobiety już były grzeczne

ków swojej partii do obrony koś-
ciołów. Problem w tym, że na pra-
wie 10,5 tysiąca takich budynków
w Polsce odnotowano tylko kilka-
dziesiąt incydentów, w których
protestujący wkroczyli do nich lub
dokonali aktów wandalizmu. Nisz-
czenie mienia nigdy nie powinno
być czymś akceptowalnym. Pa-
miętajmy jednak, że po „akcji nie-
dzielnej” nikt już nie protestował
w kościołach, a niewielki odsetek
przypadków wandalizmu zdecydo-
wanie nie jest proporcjonalny do
słów polityka. Kaczyński dał sym-
boliczne przyzwolenie na krzyw-
dzenie jednych rodaków przez dru-
gich. Nie trzeba było długo czekać,
żeby zobaczyć skutki wystąpienia.
Powołana 26 października przez
Roberta Bąkiewicza „Straż Naro-
dowa” po słowach prezesa PiS za-

odurzających i dopingowych. Pro-
kuratura wycofała jednak wniosek o
jego aresztowanie.

30 października podczas strajku
generalnego w Warszawie również
nie obyło się bez niebezpiecznych
incydentów. Tam z powodu agre-
sywnego zachowania oraz atakowa-
nia protestujących policja zatrzy-
mała 35 osób ze środowiska pseu-
dokibicowskiego. Warto zaznaczyć,
że tego dnia na ulicach Warszawy
protestowało około 100 tys. osób, z
czego tylko dwie zostały zatrzyma-
ne ze względu na nieodpowiednie
zachowanie.

Kaczyński w swoim oświadcze-
niu stwierdził również, że „depozyt
moralny, który jest dzierżony przez
Kościół, to jedyny system moralny,
który jest w Polsce powszechnie
znany” oraz że „jego odrzucenie to

nihilizm”. Prezes tę postawę do-
strzega w demonstracjach i, jak to
ujął, nie tylko w „tych atakach na
Kościół, ale także w sposobie wy-
rażania, ekspresji tych, którzy de-
monstrują, (ich) niebywałej wręcz
wulgarności”. Politycy na czele z
wicepremierem mają problem z
wulgarnymi hasłami, pod znakiem
których występują protestujący. Za-
chowują się tak, jakby sami nie byli
winni rosnącej brutalizacji języka w
przestrzeni publicznej. Od „zdra-
dzieckich mord”, po „chamską
hołotę”, prezes wraz ze swoimi ko-
legami od lat oswajają społeczeń-
stwo z językiem agresji. Nie powin-
no więc dziwić, że protestujący za
pomocą wulgaryzmów demonstrują
swoją złość, bo jak czytaliśmy na
niektórych transparentach: „grzecz-
nie już było”.

– Gdybym była teraz w Polsce,
też krzyczałabym wyp********,
choć to nie jest słowo, którym się
posługuję. Ładne słowa się wyczer-
pały i trzeba było sięgnąć po adek-
watne. Przesunięcie prawa w stronę
skrajnego fundamentalizmu religij-
nego pchnęło tłum w stronę skraj-
nych emocji. To jest klasyczna ak-
cja i reakcja – tłumaczyła w wywia-
dzie dla „Polityki” pisarka Małgo-
rzata Rejmer.

Zagraniczni komentatorzy wyda-
rzeń w Polsce mówią o przebudze-
niu się młodych ludzi, którzy chcą
powrotu do pełnej demokracji.
Strajki na tak ogromną skalę są zna-
kiem, że rzeczywiście coś w Pol-
kach i Polakach pękło. Tu nie cho-
dzi już tylko o utrzymanie kompro-
misu aborcyjnego. W proteście
biorą udział również rolnicy, przed-
siębiorcy i wszyscy, którzy ucier-
pieli przez szereg niewłaściwych
decyzji rządzących. Jeśli jednak coś
naprawdę ma się zmienić, wszyscy
ci ludzie muszą utrzymać te chęci
do przyszłych wyborów. Aktywiza-
cja w „święto demokracji” jest naj-
skuteczniejszym sposobem, żeby
wyrazić niezadowolenie.

Oliwia TROJANOWSKA

częła budzić coraz większe zainte-
resowanie.

Dzień po wygłoszeniu przez
wicepremiera oświadczenia w
całym kraju odbyły się kolejne pro-
testy kobiet. Tym razem ze straj-
kującymi szczególnie solidaryzo-
wały się studentki i uczennice. Nie-
stety, również w tym czasie doszło
do ataków, za które najczęściej od-
powiadali narodowcy oraz środo-
wiska pseudokibicowskie. W mias-
tach takich jak Poznań, Wrocław
czy Warszawa na manifestujących
czyhali ubrani na czarno, zamasko-
wani mężczyźni.

We Wrocławiu zaatakowali oni
dwie dziennikarki „Gazety Wybor-
czej”. Jeden z napastników został
zatrzymany. Postawiono mu zarzuty
naruszenia nietykalności cielesnej
kobiety oraz posiadania środków



2 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Temat opisywanego wy-
różnienia w czasie prezy-
dentury Andrzeja Dudy w

mediach pojawiał się kilkakrotnie.
Nim wybuchła afera związana z kar-
dynałem Gulbinowiczem, problemy
związane były ze składem kapituły
Orderu Orła Białego. W zespole,
który decyduje o tym, komu przy-
znać opisywane wyróżnienie, z
założenia zasiada Wielki Mistrz Or-
deru (jest nim zawsze urzędujący
prezydent) oraz pięciu członków. Ci
są wybierani spośród odznaczonych
osób na pięcioletnią kadencję. Zada-
niem tego organu jest stanie na
straży honoru odznaczenia.

W chwili wyboru Andrzeja Dudy
na prezydenta w składzie Kapituły
Orderu zasiadały cztery osoby: Ale-
ksander Hall, Henryk Samsonowicz,
Jerzy Buzek oraz Krzysztof Pende-

recki. W listopadzie 2015 roku swo-
je rezygnacje zgłosili Hall oraz Sam-
sonowicz, którzy zareagowali w ten
sposób na ułaskawienie przez Dudę
byłego szefa CBA Mariusza Kamiń-
skiego. W kolejnych miesiącach zre-
zygnowali również Buzek i Pende-
recki, co doprowadziło do wręcz ku-
riozalnej sytuacji – jedynym człon-
kiem Kapituły pozostał Andrzej
Duda. Obecnie, po dwóch kolejnych
rezygnacjach osób powołanych już
przez urzędującego prezydenta, w
skład tego zaszczytnego gremium
wchodzą: Bogusław Nizieński, Irena
Romaszewska, Michał Kleiber,
Adam Bujak oraz Bronisław Wil-
dstein. Co istotne, poza Nizieńskim,
wszystkie wskazane osoby Order
otrzymały z rąk Andrzeja Dudy.

Ostatnie tygodnie coraz częściej
skłaniają nas do postawienia pyta-
nia, czy wszystkie wyróżnione tym
odznaczeniem osoby faktycznie na

zykiem epidemicznym – przekaz od-
wrotny od tego, który płynął ze stro-
ny Demokratów.

Nieważne, kto głosuje...

Pojawienie się donosów o niepra-
widłowościach w komisjach wybor-
czych dolało tylko bliskowschodniej
ropy do amerykańskiego ognia.
„ZATRZYMAĆ LICZENIE!” –
tweetował gorliwie prezydent. O ja-
kie konkretnie nieprawidłowości
chodziło? W niektórych stanach
miało dojść do dodawania do puli
głosów, które dotarły do komisji już
po ich zamknięciu, co byłoby nie-

Ostateczny wynik wyborów prezydenckich w USA prawdopodobnie poznamy dopiero za kilka tygodni.
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Przedstawienie powybor-
czej sytuacji w Usa jest w

tym momencie zupełnie
niemożliwe. Co gorsza,

nad stanami Zjednoczo-
nymi ameryki wisi widmo
znacznie głębszego chao-

su.

Spróbujmy od początku. W
pierwszych godzinach licze-
nia głosów widoczną prze-

wagą cieszył się Donald Trump.
Gdyby proces zakończono po 12 go-
dzinach od zamknięcia komisji, po-
zostałby on w Białym Domu na
drugą kadencję.

Tak jednak oczywiście się nie
stało, chociaż urzędującemu prezy-
dentowi marzyło się rozwiązanie
tego typu. Już na długo przed trze-
cim listopada prezydent podważał
rzetelność tegorocznych wyborów w
związku ze zdalnym głosowaniem,
rozszerzonym poza możliwości ob-
ciążeniowe systemu wyborczego w
USA. – Rozsyłają miliony kart wy-
borczych po całych Stanach. Ludzie
znajdują je w śmietnikach, dostają
po dwa egzemplarze... To będzie
oszustwo, jakiego dotąd nie widzie-
liście – mówił już podczas pierwszej
debaty prezydenckiej. Głosy zdalne,
liczone przez większość komisji na
samym końcu, rzeczywiście znacz-
nie sprzyjały Joe Bidenowi. Zanim
jednak dopatrzymy się w tym fakcie
oszustwa, warto wspomnieć, że sam
Donald Trump aktywnie zachęcał
swoich wyborców do głosowania
osobiście i nieprzejmowania się ry-

Stany niebieskie, stany czerwone

zgodne z prawem. W jednym z
hrabstw w Georgii członkowie ko-
misji rzekomo kontynuowali liczenie
głosów po godzinach jej działania,
kiedy obserwatorzy mający ich kon-
trolować zakończyli już pracę.

Nastąpił wysyp podobnego rodza-
ju drobnych donosów. Czy i ile z
nich jest uzasadnionych? W tym mo-
mencie nie wie tego nikt. Wszystkie
te sytuacje zostaną rozpatrzone
przez policję i sądy.

Sądy to właśnie słowo klucz w ak-
tualnej sytuacji, bo rozliczeniem
tych wyborów Ameryka będzie żyła
przez następne miesiące. W momen-
cie pisania tego artykułu sztab Do-

nalda Trumpa wniósł pozwy prze-
ciwko stanom Michigan, Georgia,
Nevada i Pensylwania. Indywidual-
ne komisje na przestrzeni całych
Stanów Zjednoczonych Ameryki
będą poddawane weryfikacji. Po-
nowne przeliczenie głosów zapowie-
działa już Georgia. Prezydent doma-
ga się tego samego ze strony wielu
innych stanów.

Ta weryfikacja może jednak po-
trwać, a to zła dla Amerykanów wia-
domość. Zaprzysiężenie nowego
prezydenta planowane jest na koń-
cówkę stycznia. Jeśli sądowe batalie
będą ciągnąć się dłużej, państwu
grozi sytuacja analogiczna do pol-

skiej, czyli rozdwojenie realiów
prawnych i politycznych. Sądząc po
dotychczasowym zachowaniu Do-
nalda Trumpa, trzeba chyba założyć,
że byłby zdolny do zignorowania
nieuczciwych (w jego uznaniu) wy-
borów i dążenia do utrzymania sta-
nowiska.

Nie jest to sytuacja pożądana dla
mieszkańców USA, w większości
znużonych już konfliktami widocz-
nymi na każdym kroku. Protesty pod
hasłem Black Lives Matter wciąż
trwają, doszły teraz do nich fiesty na
cześć Joe Bidena, oficjalnie (przy-
najmniej na razie) oznajmionego
jako zwycięzca wyborów siódmego

Gulbinowicz otrzymał Order z rąk śp. Lecha Kaczyńskiego

Niegodni kawalerowieW II Rzeczpospolitej to wyróżnienie otrzymało jedynie 111 osób. tymczasem w
trakcie swojej prezydentury andrzej Duda zdecydował się odznaczyć nim aż 63
osoby. order orła Białego, który został ustanowiony w 1705 roku, a później dwu-
krotnie był przywracany, w 1921 roku oraz 1992 roku, to najwyższe odznaczenie
państwowe. W ustawowym założeniu jest nadawany„za znamienite zasługi za-
równo cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i
pożytku Rzeczypospolitej Polskiej”.
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listopada, a także protesty zwolenni-
ków Donalda Trumpa, nie-
uznających oficjalnego wyniku wy-
borów.

Co zdecydowało?

Polaryzacja jest bardzo widoczna
również w statystykach demogra-
ficznych z exit polls. Wyniki obu
kandydatów były bardzo zbliżone
(48% vs 50.2%). O odmiennym re-
zultacie zadecydować mogły głosy
wyborców Partii Libertariańskiej,
której kandydatka osiągnęła wynik
gorszy niż oczekiwany (tylko 1,2%).
Wybranie przez nich innego kandy-
data jednak przechyliłoby szalę zwy-
cięstwa w kluczowych stanach (Wis-
consin, Georgia, Nevada, Michigan,
Pensylwania).

Co ciekawe, poparcie dla Trumpa
urosło wśród przedstawicieli wszyst-
kich mniejszości żyjących w USA o
3-5%. Uzyskał on całościowo więcej
głosów niż w poprzednich wyborach
– blisko 71 milionów. Można było
się tego spodziewać, w końcu jego
wyborcy sprzed czterech lat nie zna-
leźli raczej zbyt wielu powodów,
aby nie zagłosować na niego ponow-
nie. Niezdecydowani natomiast
mogli poczuć się spokojniej oddając
na niego głos, zobaczywszy, że jego
pierwsza kadencja nie spowodowała
katastrofy.

Wynik ten nie wystarczył jednak
do pokonania Joe Bidena, który
uzyskał rekordowy w historii USA
rezultat ponad 75 milionów głosów,
przewyższający nawet wynik Barac-
ka Obamy z 2008 roku.

Szacuje się, że po zliczeniu
wszystkich głosów frekwencja okaże
się historycznie rekordowa – aktual-
ne kalkulacje przewidują ją na po-
ziomie ponad 66% uprawnionych do
głosowania. Dla porównania – naj-
wyższą dotąd frekwencję zanotowa-
no w wyborach z 1908 roku –
65,7%.

A będzie tylko gorzej

Należy wspomnieć o jeszcze jed-
nej kwestii. Kiedy w dniu wyborów
Donald Trump wyszedł przed pub-
liczność i oznajmił zwycięstwo na
długo przed zliczeniem głosów,
amerykańskie media zainterwenio-
wały w sposób bezprecedensowy.
CNBC wstrzymało transmisję wy-
stąpienia, ponieważ... uznało, że pre-
zydent kłamie. Duża część polskich
publicystów wesoło tej decyzji przy-
klasnęła. Pewien reporter z Onet.pl
nazwał ją nawet „wielką chwilą
dziennikarstwa”. Jeśli dla polskich
dziennikarzy wzorowym zachowa-
niem jest uciszanie politycznych
przeciwników, to możemy tylko bać
się o przyszłość informacji w na-
szym kraju. Trzeba być ekstremalnie
naiwnym, aby wierzyć, że taki sys-
tem nie obróci się prędzej czy pó-
źniej przeciwko nam. Zwłaszcza, że
przykłady szkodliwości takiego
podejścia widzimy dziś w Polsce
gołym okiem we własnej telewizji
publicznej.

Tegoroczne wybory ujawniły
wrażliwość systemu wyborczego w
USA. Nawet jeśli po przeliczeniu
głosów i rozwiązaniu sądowych spo-
rów okaże się, że żadne poważne
machinacje nie miały miejsca, to w
oczach Amerykanów oszukanie w
wyborach pozostanie zbyt łatwe i
nieprędko zaufają systemowi. W 18
stanach można głosować bez po-
świadczania tożsamości dowodem.
W większości wystarczy dowód nie-
zweryfikowany i pozbawiony zdję-
cia. Głosowanie w wielu komisjach
w ciągu jednego dnia to fenomen
znany tam nie od dziś. Te luki muszą
zostać załatane, inaczej chaos, który
widzimy dzisiaj, wybuchać będzie
co cztery lata. Ameryka jest dla
świata zbyt ważna, żeby można była
taką niestabilność znosić regularnie.

Filip KACZMAREK
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Polityka (nie) jest kobietą

W XXI wieku kobieta może
wszystko. Dziedziczymy

koronę, wchodzimy do
rankingów Forbesa, jes-

teśmy członkiniami za-
rządów międzynarodo-
wych korporacji. Wiele

nazw stereotypowo mę-
skich zawodów ma dziś

swoje żeńskie odpowied-
niki. Niestety, nasza rola w

polityce nadal jest drugo-
planowa.

1 października podczas posie-
dzenia Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ prezydent Francji

– Emmanuel Macron powiedział: „Nie
jest tajemnicą, że obecnie Deklaracja
Pekińska nie miałaby żadnych szans
na podpisanie”. Te słowa na temat jed-
nego z ważniejszych dokumentów do-
tyczących prawach kobiet obiegły
cały świat. Po 25 latach od momentu
jej uchwalenia nadal spotykamy się z
wygodną dla mężczyzn interpretacją
Koranu czy potrzebą wprowadzenia
specjalnych dotacji za członkostwo
kobiet w partiach politycznych.

Przełomowym momentem mogą
stać się wybory w Iranie, które od-
będą się w czerwcu 2021 roku. Rząd
tego państwa po raz pierwszy od 40
lat pozwolił kobietom kandydować na
stanowisko prezydenta. Konstytucja
pozwala im zajmować inne urzędy
państwowe, lecz ranking IPU, anali-
zujący liczbę kobiet w parlamentach,
umieszcza Iran dopiero na 181 pozy-
cji. Przedstawicielki płci żeńskiej zaj-
mują tam tylko 16 z 286 miejsc w
Islamskim Zgromadzeniu Konsulta-
tywnym.

Teheran wprowadził już stanowi-
sko wiceprezydenta do spraw rodzin i
kobiet, które obecnie zajmuje Masu-
me Ebtekar. Słynna polityczka mówi
o łamaniu praw kobiet w życiu co-
dziennym. Kobiety w Iranie walczą z
dyskryminacją w zakresie ślubu, roz-
wodu czy opieki nad dziećmi. Ten
kraj ilustruje zmiany, które mogą za-
jść nie tylko w państwach islamskich,
ale też na całym świecie.

W przywołanym rankingu IPU
dobrze nie wypada również Europa.
Tylko jeden kraj Unii Europejskiej
wchodzi do najlepszej dziesiątki z
wynikiem 47% zajmowanych przez
kobiety miejsc w parlamencie. Jest to
Szwecja. A więc czy Stary Kontynent
jest aż tak przyjazny kobietom w po-
lityce? Z jednej strony mamy Elżbietę
II i Angelę Merkel, lecz z innej do-
strzegamy mały odsetek obecności

kobiet w samorządach lokalnych czy
nawet w parlamentach. Dziennikarze
nadal zadają pytanie: „Czy kobieta
może sobie poradzić z połączeniem
obowiązków rodzinnych i politycz-
nych?”. Nie ma takich wątpliwości
w stosunku do mężczyzn. Czy w ta-
kim przypadku należy rozumieć, że
nie zajmują się oni dziećmi i domem?

Z kolei w Stanach Zjednoczonych
– kraju, który słynie z równości i de-
mokracji – dopiero w 2016 roku po
raz pierwszy kobieta miała realne

szanse na stanowisko prezydenta. A
już dwa lata później, podczas wybo-
rów w 2018 roku, nastąpiła prawdzi-
wa kobieca fala w polityce. Według
danych CAWP, aż 476 kobiet kandy-
dowało do Izby Reprezentantów i 53
do Senatu.

Często kobiety w polityce nie są
traktowane poważnie. Głównym ar-
gumentem jest utrudniona komunika-
cja z przedstawicielami biznesu czy
innych państw, ponieważ są oni
mężczyznami. Czy powinnyśmy ci-
cho podziękować za to, że ich przod-
kowie pozwolili nam kształcić się i
głosować? Nie, warto zawalczyć o
więcej.

Kobieta na stanowisku głowy pań-
stwa nie powinna być sensacją, a
możliwość kandydowania w wyborach
wręcz musi wejść do ogólnie przyjętej
praktyki. W 2020 roku państwa

chwalą się tym, że osiągnęły równou-
prawnienie płci w rządzie czy w parla-
mencie. Mimo to każda kobieta, za-
równo ta, która występowała podczas
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jak i ta
z zarządu korporacji transnarodowej,
czy nawet studentka, mająca na razie
tylko ambicje, powinna pamiętać o
tym, że ma prawo do szczęścia. Ma
pełne prawo do decydowania o swoim
życiu. Ma prawo być polityczką. Rów-
nież taką, która zmieni świat.

Olha CHURA

Farba na palcu to znak oddanego głosu w Indiach.
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to zasługują? Wspominany kardynał
Gulbinowicz Order Orła Białego
otrzymał w 2008 roku z rąk śp. Le-
cha Kaczyńskiego. Aktualnie prze-
ciwko duchownemu toczy się postę-
powanie. Stolica Apostolska zarzuca
mu nie tylko ukrywanie pedofili, ale
również molestowanie seksualne na-
stolatka. Gulbinowicz otrzymał już
zakaz uczestnictwa w celebracjach,
spotkaniach publicznych oraz
używania insygniów biskupich. W
związku z tym posłowie Lewicy
zwrócili się do Andrzeja Dudy o
podjęcie działań zmierzających do
odebrania duchownemu Orderu.

O ile w pierwszej z opisanych sy-
tuacji Gulbinowicz nie został jesz-
cze skazany, tak skandaliczne słowa
Bronisława Wildsteina – nie tylko
kawalera Orderu, ale też członka
kapituły tego oznaczenia – padły
publicznie. Publicysta na łamach ty-
godnika „Sieci” w następujący spo-
sób skomentował ostatnie wydarze-
nia związane ze strajkiem kobiet:
„obserwacja wspomnianego
motłochu każe zastanowić się nad

sensownością aborcji, a istnienie
Marty Lempart jest najpoważnie-
jszym argumentem na jej rzecz”. W
tym miejscu należy postawić pyta-
nie: czy w taki sposób powinien
wypowiadać się człowiek, który ma
na swoim koncie najwyższe odzna-
czenie państwowe, a jego zadaniem
jest również stanie na straży HO-
NORU tego wyróżnienia?

Warto podkreślić również, że w
porównaniu do Andrzeja Dudy po-
przedni Prezydenci III RP zdecydo-
wanie bardziej zachowawczo wrę-
czali Order Orła Białego. Bronisław
Komorowski odznaczył nim bowiem
jedynie 38 osób, a Lech Kaczyński
odznaczenie wręczył jedynie 29 oso-
bom. Prezydent Andrzej Duda na
tym tle wypada bardzo hojnie. Para-
doksalnie przecież powinno nas cie-
szyć, że mamy aż tak wielu godnych
najwyższego odznaczenia rodaków i
obcokrajowców, jednak czy wszyscy
wyróżnieni na nie zasłużyli?

Aleksandra KONIECZNA
*tekst oddano do druku
15 listopada 2020 roku

Często kobiety w polityce nie są traktowane
poważnie. Głównym argumentem jest utrud-
niona komunikacja z przedstawicielami bizne-

su czy innych państw, ponieważ są oni mężczyznami. Czy
powinnyśmy cicho podziękować za to, że ich przodkowie
pozwolili nam kształcić się i głosować? Nie, warto zawalczyć
o więcej.
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Liczba zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2 wykry-
tych w Polsce wzrasta.

Każdego dnia resort zdrowia infor-
muje o kolejnych, idących w tysiące,
wykrytych w ciągu doby przypad-
kach. Od 7 listopada w Polsce
weszły w życie nowe obostrzenia.
Klasy 1-3 przeszły na naukę zdalną,
w galeriach handlowych zamknięto
większość sklepów, hotele mogą

przyjmować jedynie gości pod-
różujących w celach służbowych.
Obostrzenia te mają obowiązywać
do 29 listopada. Na całym świecie
potwierdzono ok. 50 mln zakażeń
koronawirusem. Liczba zgonów
osób zakażonych SARS-CoV-2
przekroczyła już ponad milion osób.
Ludzkość jest zmuszona do prze-
strzegania dyscypliny. W przeciw-
nym razie nasze funkcjonowanie w
życiu społecznym będzie sprowa-
dzone do granic możliwości.

Problemy restauratorów

Na cztery dni przed upływem
dwutygodniowego terminu, w po-
niedziałek wieczorem, w Dzienniku
Ustaw opublikowane zostało roz-
porządzenie rządu zmieniające
wcześniejsze Rozporządzenie ws.
ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epi-
demii. Z dokumentu wynika, że do
odwołania restauracje, kawiarnie,
bary czy pizzerie będą mogły
wyłącznie wydawać dania na wynos
lub dowozić je klientom. Zdaniem
specjalistów w pomieszczeniach ga-
stronomicznych znajduje się bardzo
dużo osób na niewielkiej po-
wierzchni. W związku z tym docho-
dzi do częstych zakażeń, a masecz-

ka nie jest tam używana. – Jest nam
ciężko. Obecna sytuacja nie pozwa-
la na aktywne działanie biznesu.
Jesteśmy zmuszeni redukować licz-
bę pracowników. Jeśli koronawirus
nie ustąpi w ciągu kilku miesięcy,
to będziemy zmuszeni zamknąć lo-
kal. Nikt z nas nie był w stanie
przewidzieć takiego scenariusza.
Obecnie w jakimś stopniu ratuje nas
jedynie możliwość sprzedaży „na
wynos”. Mimo to klientów jest
mało i jest to zrozumiałe. Każdy
obawia się o swoje zdrowie, dlatego
wolą zostać w domu, jeśli nie ma
konieczności wychodzenia z niego.
Nie wiadomo, co się jeszcze może
wydarzyć. Miejmy nadzieję, że naj-
gorsze już za nami – stwierdza jas-
no właściciel jednej z poznańskich
restauracji – Michał Michalski.

W zdrowym ciele zdrowy duch
W związku z epidemią w na-

szym kraju zakazano prowadzenia
działalności basenów, aquapar-
ków, siłowni, klubów i centrów
fitness. Są jednak pewne wyjątki.
Ustawodawca, aby nie ograniczyć
zupełnie możliwości przygotowy-
wania się do wydarzeń sporto-
wych, dopuścił działalność tych
placówek, które są przeznaczone
dla osób uprawiających sport w
ramach współzawodnictwa, zajęć
lub wydarzeń. Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii zwró-
ciło uwagę, że w takich przypad-
kach wymagany jest udział trene-
ra, w tym zewnętrznego trenera
personalnego, instruktora lub oso-
by wyspecjalizowanej w prowa-
dzeniu tego typu zajęć, która spra-
wuje nadzór. Podmiot uprawniony

nych wyborów jeszcze trzy lata. Z
drugiej strony, to wystarczający
czas, aby zbudować coś wielkiego,
co być może osiągnie w nowym par-
lamencie niebywały sukces. Mogą to
też być lata zupełnie zmarnowane.
Którą drogę obierze prezydent War-
szawy?

Remedium ostateczne w punktach

Podczas inauguracji swojego ru-
chu Rafał Trzaskowski wymienił kil-
ka głównych punktów programo-
wych ugrupowania. Pierwsze miejs-
ce przypadło służbie zdrowia, która
według lidera powinna otrzymywać
zdecydowanie większy nakład środ-
ków w relacji do PKB. Celem ma
być poziom 6%. Dodatkowe środki
miałyby zostać przeznaczone m.in.:
na szczepionki przeciwko grypie dla

seniorów czy pakiety wsparcia dla
pracowników ochrony zdrowia –
darmowe parkingi, bilety oraz po-
siłki. Problem polega jednak na tym,
że same pieniądze nie są w stanie
załatwić wszystkich obecnych pro-
blemów. Dużo większym wsparciem
dla naszego wspólnego zdrowia
byłaby zmiana systemowa, która w
pierwszej kolejności sprawiałaby, że
kształceni w Polsce lekarze chętnie
zostawaliby tutaj – w dobrze opłaca-
nej pracy.

Drugi punkt dotyczył edukacji i
wsparcia finansowego. Propozycja
to głównie dopłaty do dodatkowych
godzin dla nauczycieli, a także
wsparcie finansowe na korzystanie
ze żłobków i przedszkoli. Co więcej,
ten punkt ma także na celu umożli-
wianie powszechnego korzystania z
edukacji zdalnej, co może jednak

konfundować, bowiem mamy już
przecież w Polsce program, który
zapewnia dziecku okrągłe 6000
złotych rocznie. Jeżeli nie chodzi o
sprzęt komputerowy, to może o cyf-
ryzację szkół? To byłoby całkiem
słuszne.

Pobożne życzenia to niewiele

Kolejny postulat dotyczył sytuacji
zawodowej osób zatrudnionych w
oparciu o umowy cywilnoprawne
oraz na własnej działalności. Jest to
w rzeczy samej duży problem, co
widać np. w sytuacji osób tracących
pracę z dnia na dzień z racji pande-
mii, czy w szarej codzienności ra-
towników medycznych, zmuszonych
niejednokrotnie do pracy przez po-
nad dobę. Z drugiej strony, postulaty
dotyczące zwolnień lekarskich i do-

Rafał Trzaskowski wygłosił swoje propozycje dla lepszej Polski
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Nowe byty na scenie poli-
tycznej pojawiają się

szybko i często wcale nie
wolniej z niej znikają.

Przeważnie trudno jest
zainteresować wyborców

czymś nowym, gdyż za-
sadnicza część elektoratu

od dawna jest już przy-
dzielona do kilku naj-

większych ugrupowań.
Inaczej sprawa może wy-

glądać wtedy, gdy na cze-
le nowej propozycji staje

ktoś popularny. Czy Rafał
trzaskowski podoła temu

zadaniu?

Rok 2020 jest jak do tej pory
niezwykle obfity w różne
wydarzenia. Choć nie są

one takie, jak koniecznie byśmy so-
bie tego życzyli, to na pewno nie
można narzekać na brak tematów do
dyskusji i analiz. Tak samo sytuacja
przedstawia się również w polityce,
która wraz z wyborami prezydencki-
mi została niejako wzbogacona o
dwa nowe ugrupowania, mające bu-
dować swoją pozycję i zawalczyć w
kolejnych wyborach parlamentar-
nych.

Nowopowstałe ugrupowanie Ra-
fała Trzaskowskiego zdaje się nie
mieć takiego impetu, jak wszyscy
mogli się tego spodziewać latem.
Scena polityczna jest zajęta czymś
zupełnie innym – trwa pandemia, na
ulicach protestują ludzie, a do kolej-

Ruch Trzaskowskiego stoi w miejscu?

Koronawirus kontra świat

datkowych świadczeń bezpośrednio
odbiją się na pensjach pracowników.

Ostatni postulat dotyczył walki z
katastrofą klimatyczną. Można by go
określić podobnym mianem, bo-
wiem zaproponowanie dotacji na
happeningi organizowane przez
młodzież jest samo w sobie kata-
strofą. Podobnie zresztą jak finanso-
wy bilans całej zabawy zapropono-
wanej przez Rafała Trzaskowskiego.
Jak każdy szanujący się polityk,
przedstawił on skrupulatny wykaz
kosztów i zysków swoich propozy-
cji. Na spełnienie powyższych,
budżet państwa musiałby zagwaran-
tować około 50 miliardów rocznie.
Zysk natomiast to jednorazowe 2
miliardy, które miałyby zostać cof-
nięte z TVP.

Nie jest tak, że nowy ruch musi
być skazany na porażkę. Przeciwnie,
potrzebujemy w Polsce nowych ini-
cjatyw, które przełamią stwardniały i
nieefektywny beton. Ale nie można
traktować w pełni poważnie postula-
tów, które raczej przypominają po-
bożne życzenia, pisane w myśl zasa-
dy, iż papier wszystko przyjmie. Ra-
fał Trzaskowski zgromadził latem
niebywały potencjał. Był w stanie
przekonać do siebie wiele osób o od-
miennych poglądach, które jawiły
się jako zmęczone obecną sytuacją,
chcące powiewu świeżości i zmian.
W zamian, kilka miesięcy później w
Polsce większe zainteresowanie od
inauguracji ruchu wzbudziło areszto-
wanie Romana Giertycha i nie
można być tym zaskoczonym.
Służba zdrowia? Więcej pieniędzy.
Edukacja? Troszkę więcej. Pracow-
nicy? Więcej pieniędzy. Tym ani nie
porwie się tłumów, ani tym bardziej
nie zdoła naprawić kraju łaknącego
zmian od samych podstaw.

Dawid SZAFRANIAK

Z powodu drugiej fali pandemii władze ogłosiły ko-
lejne obostrzenia. spora część z nich dotyczy funk-
cjonowania branży handlowej, gdyż zamknięta zos-
tała cześć sklepów w galeriach. Rząd mówi wprost, że
sytuacja epidemiczna kraju jest poważna, zapowia-
dając równocześnie, że jeśli nic się nie zmieni, to zo-
stanie wprowadzony lockdown. Przedsiębiorcy i
przewoźnicy cierpią na braku koordynacji i jasnych
kryteriów we wprowadzaniu restrykcji na granicach
wewnątrz Europy. Jak świat poradzi sobie z wirusem?
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Imperium kontratakuje

według ministra: „Nauka to jest po-
szukiwanie prawdy. Gender to ideo-
logia marksistowska wprost, jest
fałszywą wizją człowieka”.

Reforma reformy

Od kiedy Prawo i Sprawiedliwość
doszło do władzy w 2015 roku,
zdążyło już przeprowadzić jedną re-
formę szkolnictwa wyższego. Była
to tzw. Konstytucja dla Nauki,
duma Jarosława Gowina, przygoto-
wywana przez kilka lat. Wprowa-
dziła szereg zmian w każdej dzie-
dzinie życia uczelni. Począwszy od
utworzenia specjalnego organu, ja-

kim jest Rada Uczelni (ten pomysł
wzbudzał w trakcie dyskusji o Usta-
wie 2.0 ogromne obawy o upoli-
tycznienie uniwersytetów), przez
zmianę sposobu finansowania, aż
po zmniejszenie liczby dyscyplin
naukowych. Co więc się stało, że
dwa lata po wejściu w życie Kon-
stytucji dla Nauki, PiS chce robić
reformę tej reformy? Być może dla-
tego, że zbyt słabo wypełnia ideolo-
giczne potrzeby Prawa i Sprawiedli-
wości. Sam minister Czarnek
stwierdził, że Ustawa 2.0 jest dobra,
ale jak każda reforma ma szereg
mankamentów i niedociągnięć. To
opinia z teraz. Jednak wielu posłów

Prawa i Sprawiedliwości od samego
początku było niezadowolonych z
reformy Gowina. Na czele z Ry-
szardem Terleckim, który otwarcie
krytykował propozycje ówczesnego
ministra. Z tym że niezadowolenie i
chęci to jedno, a możliwości to dru-
gie. Bo choć Zjednoczona Prawica
ma w Sejmie większość, to jest ona
bardzo krucha, a kategoryczne wy-
cofanie się z reformy Gowina,
byłoby złamaniem umowy koalicyj-
nej. Co w obecnej sytuacji w kraju,
mogłoby się okazać dla Prawa i
Sprawiedliwości (kolejnym w ostat-
nim czasie) strzałem w kolano.

Ewelina DERNOGA

Minister Czarnek za swojego głównego wroga obrał LGBT i środowiska lewicowo-liberalne
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do udostępnienia obiektu, organi-
zator wydarzenia sportowego lub
zajęć sportowych ma też obo-
wiązek zapewnienia 15-minuto-
wych odstępów między
wchodzącymi i wychodzącymi lub
w inny sposób ograniczyć kontakt
między nimi. – Dostosowaliśmy
działalność klubu fitness do wy-
mogów obowiązującego Roz-
porządzenia Rady Ministrów, za-
pewniając możliwość kontynuo-
wania treningów w ramach
współzawodnictwa sportowego,
zajęć sportowych lub wydarzeń
sportowych z zachowaniem pełne-
go reżimu sanitarnego. Jest to
obiekt wielkopowierzchniowy,
zlokalizowany w nowoczesnym
budynku, zapewniający m.in.
właściwy obieg i wymianę powiet-
rza oraz warunki do bezpiecznego
przemieszczania się bez kolejek –
mówi Monika Goździcka, me-
nadżerka klubu fitness w Pozna-
niu.

Co z edukacją?
W środę 4 listopada premier Ma-

teusz Morawiecki poinformował o
kolejnych obostrzeniach wprowa-
dzanych w związku z pandemią. Do
końca listopada nauka zdalna roz-
szerzona została na klasy 1-3. Pre-
mier poinformował jednocześnie, że
opieka w przedszkolach i w pla-
cówkach przedszkolnych pozostaje
bez zmian. Choć mamy do czynie-
nia z kolejnym już etapem wprowa-
dzania obostrzeń, czemu towa-
rzyszą apele premiera Mateusza
Morawieckiego o ograniczenie kon-
taktów społecznych i zachowanie
szczególnej ostrożności, to minis-
terstwo nie widzi powodu, by za-
dbać o większe bezpieczeństwo
nauczycieli i pracowników oświaty.
W komunikacie ministerstwa edu-
kacji nie ma słowa np. o dobrowol-
nych testach dla nauczycieli na ko-
ronawirusa czy też o szczepionkach
na grypę. Mimo, że wielu z nich
wciąż musi pracować w szkole oraz

kontaktować się z grupami
uczniów. „Nauczyciele oraz inni
pracownicy szkół i placówek oświa-
towych realizujący nauczanie zdal-
ne będą mogli zostać oddelegowani
do pracy w domu z wyłączeniem
przypadków, gdy jest to niezbędne
do realizowania zadań na terenie
placówki. Rozwiązanie to przyczyni
się do zmniejszenia rozprzestrzenia-
nia się wirusa wśród pracowników
na terenie placówki” – czytamy w
komunikacie ministerstwa. Korona-
wirus rozprzestrzenia się w niepo-
kojącym tempie i żadne zaostrzanie
przepisów nie będzie miało znacze-
nia, jeśli będą one lekceważone
przez ludzi. Motywacją do prze-
strzegania obostrzeń jest informacja
o możliwości wprowadzenia kwa-
rantanny dla całego kraju. Niektóre
z nałożonych zakazów są mocno
dyskusyjne, bo tak naprawdę tylko
nasz wspólny rozsądek będzie w
stanie wygrać z epidemią.

Karol SZABANOWSKI
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Przedsiębiorcy muszą liczyć każdą złotówkę

mam najmniejszych wątpliwości, że
będziemy musieli brać pod uwagę
również to, co dzieje się na poszcze-
gólnych uczelniach”. To dobrze, że
minister aż tyle rzeczy bierze pod
uwagę. Gorzej, że zapomina, że
wszystkich zastraszyć się nie da.

Bitwa o dusze

Pomysł zmian w szkolnictwie
wyższym nie jest w obozie Zjedno-
czonej Prawicy niczym nowym. Za-
raz po ogłoszeniu wyników wybo-
rów prezydenckich, tak Zbigniew
Ziobro mówił w Radiu Maryja:
„Stoi przed nami ogromne wyzwa-
nie. Jeśli my tego teraz nie zrobimy,
jeśli nie zajmiemy się edukacją, jeś-
li nie zajmiemy się sferą nauczania
na uniwersytetach (…), to przegra-
my bitwę o polskie dusze. I wtedy,
kiedy przyjdzie nam słuchać wyni-
ków kolejnych wyborów prezyden-
ckich, ten entuzjazm, który dzisiaj
był słyszany, może zamienić się w
smutek i łzy. Tu chodzi o Polskę”.
Jeśli komuś w lipcu wydawało się,
że słowa ministra sprawiedliwości
to tylko jego nierealne marzenia, a
mroczne widmo rewolucji kulturo-
wej oddalające Polskę od Europy
(jeszcze bardziej) nie wchodzi w
grę, to mocno się pomylił. Były wo-
jewoda lubelski na stanowisku mi-
nistra w marzenia Ziobry wpisuje
się chyba jak nikt inny.

Czarnek walkę o polskie dusze i
kształtowanie wiernego elektoratu,
chce zacząć już od najmłodszych lat
– poprzez zmianę kanonu lektur i
podręczników od historii. Reforma
szkolnictwa wyższego byłaby zatem
wisienką na torcie w procesie formo-
wania idealnego obywatela. Pozwo-
liłaby skończyć z, jak to ujął minis-
ter Czarnek w rozmowie z „Naszym
Dziennikiem”, dyktaturą poglądów
lewicowo-liberalnych. A i jeszcze
jedno. Dzięki niej można by było
wyplenić raz na zawsze z polskich
uniwersytetów to paskudne gender,
które przecież nie jest nauką. Bo

od polityków partii
rządzącej można było

usłyszeć już wiele opo-
wieści o ciemnej stronie

mocy. Źli są uchodźcy,
społeczność lGBt+, akty-

wiści, feministki, Unia
Europejska. Można

byłoby tak jeszcze długo
wymieniać. ostatnio do
tego grona dołączyli też

rektorzy i naukowcy z
niektórych uczelni

wyższych.

Wiele uczelni wyższych
w Polsce wyraziło po-
parcie dla strajków,

odbywających się po orzeczeniu
Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie aborcji. Już ten fakt mógł rozwś-
cieczyć ultrakonserwatywnego
Przemysława Czarnka. Ministe-
rialną czarę goryczy przelały jednak
działania uczelni z Gdańska i
Wrocławia, które wprowadziły go-
dziny rektorskie i zachęcały studen-
tów, by wyszli na ulice.

Tego minister edukacji i nauki nie
mógł przeboleć i zagrzmiał, że to
„skandaliczna i nieodpowiedzialna
decyzja władz uczelni”, która jest
równoznaczna z „zachęcaniem do
utraty życia i zdrowia”. Postanowił
także postraszyć niepokornych rek-
torów dotkliwymi konsekwencjami.
W programie „#Jedziemy” emito-
wanym w TVP Info minister Czar-
nek stwierdził, że „ Tam, gdzie do-
chodzi do łamania prawa i to łama-
nie jest jednoznaczne, istnieją dale-
ko idące możliwości administracyj-
ne.(…) jako minister nauki mam
kompetencje do rozdzielania środ-
ków inwestycyjnych, środków na
badania, na granty. Takie wnioski
leżą u nas w ministerstwie. Nie
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Pamiętam dobrze, że już
w gimnazjum uczono
mnie o podstawach zdro-
wej demokracji, którą jest
m.in. zasada trójpodziału
władzy na: ustawo-
dawczą, wykonawczą oraz
sądowniczą. W liceum
poznałem ich ładniejsze,
z łacińska brzmiące na-
zwy: legislatywa, egzeku-
tywa oraz judykatywa.
Później przyszły studia,
2015 rok i dowiedziałem
się, że całą tę wiedzę trze-
ba przebudować.

Dewastację systemu sądow-
nictwa w Polsce, bo inaczej
tego nazwać nie można,

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło
od razu po objęciu władzy. Pierwsze
poważne kroki na drodze do poddania
sobie judykatywy postawiono w
grudniu 2015 roku, gdy Andrzej
Duda nie zaprzysiągł wybranych
wcześniej sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego. Zamiast tego Sejm
głosami PiS przyjął uchwały o nie-

ważności ich wyboru i sam wskazał
własnych, od których Duda przyjął
ślubowanie. Swoją decyzję uzasadnił
w specjalnym orędziu, które wygłosił
tego samego dnia.

– Stojąc na straży Konstytucji i
ciągłości władzy państwowej, posta-
nowiłem odebrać przysięgę od sę-
dziów wybranych wczoraj. Kiero-
wałem się przy tym wolą nowo
wyłonionego Sejmu, w którym Pola-
cy pokładają tak ogromną nadzieję
na naprawę RP – mówił prezydent w
orędziu.

Od zwycięstwa w wyborach
do wyborów zwycięzców

Po niemal pięciu latach od tamtych
wydarzeń nikt nie ma wątpliwości,
że to początek długiej i smutnej dla
polskiej demokracji drogi do zbruka-
nia jej podwalin. Po Trybunale Kon-
stytucyjnym, który w zasadzie został
zawłaszczony przez PiS w grudniu
2016 roku po wprowadzeniu pakietu
tzw. ustaw naprawczych, partia
rządząca zabrała się za upolitycznie-
nie Krajowej Rady Sądownictwa, a
w końcu w 2020 roku, już w drugiej
kadencji rządów PiS, przejęty został

Sąd Najwyższy, na którego pierwszą
prezes, w maju tego roku, obsadzono
Małgorzatę Manowską.

Dlaczego PiS tak usilnie prze do
upolitycznienia judykatywy? Przede

wszystkim dlatego, by zaprzeczyć
całkowicie zasadzie trójpodziału
władzy i zebrać ją całą w jednej ręce.
Władza ustawodawcza – poprzez
większość sejmową – jest w zasadzie

w rękach Zjednoczonej Prawicy, czy-
li koalicji pod przewodnictwem par-
tii Jarosława Kaczyńskiego. W jej rę-
kach jest także władza wykonawcza
– legislatywa, co w zasadzie nie po-
winno dziwić, gdyż zwykle tak to
działa. Jednak dwie z trzech władz
musiały zrodzić chęć przejęcia także
i trzeciej – judykatywy.

Unde malum?

Problem polega jednak na tym, że
nawet wybory wygrane miażdżącym,
historycznym wynikiem, nie dają
mandatu do zamachu na niezależno-
ść sądów. Zebranie całości władzy
we wspomnianej jednej ręce oczy-
wiście ma zrealizować się w tej na-
leżącej do Jarosława Kaczyńskiego.
Jednak skąd te zapędy dyktatorskie u
człowieka uważającego się za jedne-
go z „Prometeuszów obalenia komu-
nizmu” w Polsce?

Kiedyś w jednym z wywiadów z
Ludwikiem Dornem spotkałem się z
anegdotą dotyczącą powstania PiS i
genezy nazwy partii. Zaczęło się od
odwołania w marcu 2001 roku Lecha
Kaczyńskiego ze stanowiska minist-
ra sprawiedliwości i prokuratora ge-
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Koronawirus rozprzest-
rzenił się na całym świe-

cie i zasiał powszechną
panikę: raporty o ty-

siącach nowych zakażeń
i setkach zgonów są ak-

tualizowane każdego
dnia. Większość krajów

nie było przygotowanych
na drugą falę, ale są pań-

stwa, które nauczyły się
życia w„nowej codzien-

ności”.

Kiedy mówimy o skutecz-
nych przykładach walki z
koronawirusem, od razu do

głowy przychodzi nam region Azji
Wschodniej. Niestety, Chiny nie
mogą być pozytywnym przykładem,
bo metody, które wykorzystywał au-
torytarny rząd, są niemożliwe do
wdrożenia w demokratycznych kra-
jach. Oficjalne statystyki zaś zostały
zmanipulowane.

Tego samego natomiast nie
możemy stwierdzić o Korei
Południowej, Japonii i Tajwanie. To
są państwa, które pokazały, że od lat
przygotowywały strategię na tego ro-
dzaju kryzysy. Epidemie SARS-CoV-
1 w latach 2002-2003 i MERS-CoV,
która rozpoczęła się w Korei w 2015
roku, pozwoliły wypracować pewien
system, który został wprowadzony od
razu, gdy pojawiły się pierwsze infor-
macji o chorobie z Wuhan.

Rząd Tajwanu bardzo wcześnie
zdecydował się zamknąć granice i

strategie wojny
z niewidzialnym wrogiem

wprowadzić kontrole wszystkich
przyjeżdżających. Chińczycy jesz-
cze wtedy mówili, że cała sytuacja
jest pod kontrolą. WHO zaś w swo-
im raporcie stwierdziła, że wirus
jest w pełni bezpieczny i nie ma po-
wodów do wprowadzenia stanu
wyjątkowego.

Później, kiedy cała sytuacja na-
brała tempa, władze wprowadziły
obowiązkowe testy i system „total-

nej” kontroli. Wszystkie miejsca, w
których przebywał zakażony były
weryfikowane za pomocą historii
konta bankowego i kamer CCTV.
Osoby z jego bazy kontaktów do-
stawały na swoje telefony informa-
cję o obowiązku przebycia kwaran-
tanny. Niestety, podobne śledzenie
jest możliwe tylko przy bardzo wy-
sokim zaufaniu ludzi, że rząd nie
będzie nadużywał tego narzędzia.

Taka wiara charakteryzuje tylko sta-
bilne demokracje.

Jak pokazały statystyki, ta meto-
da jest jak najbardziej skuteczna. W
oficjalnym raporcie WHO czytamy,
że podczas całej epidemii w Korei
Południowej, która ma ponad 50
milionów mieszkańców, zachoro-
wało tylko 26 tysięcy osób, a dzien-
ny przyrost nowych zakażeń wynosi
około 100.
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Jarosław Kaczyński jest doktorem prawa

Co Pis sądzi o niezawisłych sądach?

Katastrofa i zwycięstwo

Kiedy mówimy o pośpiechu w
walce z koronawirusem, musimy
wspomnieć o Australii. Tamtejszy
rząd zareagował na zagrożenie już
w styczniu, kiedy potwierdzone
zostały pierwsze przypadki za-
każeń. Dlaczego przypadek tego
państwa jest dla nas aż tak cieka-
wy?

Niestety, Wiktoria – drugi pod
względem ludności stan Australii –
została sam na sam z tragedią, która
z dnia na dzień nabierała szybkości.
System zdrowia, który w ostatnich
latach był całkowicie niedofinanso-
wany, i zła komunikacja z obywate-
lami, doprowadziły do prawdziwej
tragedii. Według danych Australij-
skiego Departamentu Zdrowia ¾
wszystkich zakażeń i prawie 90%
zgonów przypadło na ten stan.
Patrząc na całą sytuację, premier
zdecydował się podjąć niepopularne
kroki, które w przyszłości prawdo-
podobnie pogrzebią jego karierę po-
lityczną. Został wprowadzony „stan
katastrofy”, który daje rządowi pra-
wie nieograniczone uprawnienia.
Wiktoria odcięła się od całości kra-
ju. Na trzy miesiące zostało zablo-
kowane Melbourne. Mieszkańcy
dostali zakaz opuszczania domów,
pojawiła się godzina policyjna. Cała
gastronomia, miejsca kultury i roz-
rywki były całkowicie zamknięte.
Ludzie musieli otrzymać zezwole-
nie nawet na dojazd do pracy. Za
złamanie przepisów groziła kara w
wysokości trzech tysięcy dolarów.

Chociaż wszystkie te metody
mogą wydawać się przesadą, przy-
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PE kontra rak
– pandemiczne wsparcie

Co roku choroby nowo-
tworowe wg Ministerstwa

Zdrowia powodują zgon
około 100 tysięcy Pola-

ków. W skali Europy jest to
ponad milion osób. od

wielu lat podejmowane są
działania w celu uspraw-
nienia, a właściwie ujed-

nolicenia procedur lecze-
nia raka. Przełomowym

przedsięwzięciem jest po-
wołanie przez Parlament

Europejski, komisji ds.
walki z rakiem. Na jej czele
stanął Bartosz arłukowicz

– deputowany do Parla-
mentu Europejskiego –
były minister zdrowia.

Kiedy będziemy mieć szansę
wygrać walkę z rakiem?
Kiedy zbudujemy szybką

ścieżkę diagnostyczną dla pacjenta.
Wspólne zakupy leków innowacyj-
nych, wspólne gwarancje zapasów le-
ków kluczowych. Zbudowanie rejes-
tru nietypowych przebiegów typo-
wych raków – napisał Arłukowicz na
Twitterze. Powstała z inicjatywy dele-
gacji PO-PSL w Grupie EPL komisja,
przygotowuje dokument określający
obszar profilaktyki, leczenia i powro-
tu do zdrowia pacjenta. Oczywiście
na samym początku skupia się na za-
pewnieniu środków na to przedsięw-
zięcie. „Plan Arłukowicza”, przedsta-
wiany podczas wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, zaraz obok do-
stępu do metody in vitro, zawierał
również wprowadzenie europejskiego
pakietu onkologicznego. Były minis-
ter zdrowia bierze pod uwagę ogrom-
ne koszty, jakie niesie za sobą lecze-
nie. Wychodząc naprzeciw pacjen-

tom, proponuje wspólne negocjowa-
nie cen z koncernami farmaceutycz-
nymi przez państwa członkowskie
Unii Europejskiej.

4 lutego na konferencji Parlamentu
Europejskiego w Brukseli Komisja
Europejska wdrożyła „Europejski
plan walki z rakiem – mierzymy
wyżej” i tym rozpoczęła konsultacje
publiczne. Główne podejmowane
działania to profilaktyka, wczesna
diagnoza, leczenie oraz dalsza opie-
ka. – Każdy z nas ma w swoim kręgu
przyjaciół, znajomych z pracy lub
bliskich kogoś, kto doświadczył lub
doświadcza tej choroby. Każdy z nas
odczuwał ten sam smutek i miał to
samo poczucie bezradności. Ale jest
coś, co możemy zrobić: samodzielnie

lub wspólnie. Na poziomie państw
członkowskich i Unii Europejskiej.
Oczywiście nie zaczynamy od zera.
Ale możemy uczynić znacznie więcej
niż robimy obecnie. Dzisiaj, w Świa-
towym Dniu Walki z Rakiem, wkra-
czamy na nową wspólną ścieżkę, któ-
ra zaprowadzi nas do europejskiego
planu walki z rakiem. Razem
możemy dokonać zmian: za sprawą
profilaktyki, badań naukowych i no-
wej strategii w zakresie danych, a
także dzięki równości w leczeniu w
całej Europie – mówiła Ursula von
der Leyen, przewodnicząca Komisji
Europejskiej. Wszystko zapowiada
się ciekawie. Jednak nikt nie przewi-

dział, że COVID-19 może nieco
przesunąć plany w czasie. Zastana-
wia mnie fakt, czy w zaistniałej sy-
tuacji, lekarze zdołają przystąpić do
wspomnianej profilaktyki? To nic in-
nego, jak skierowanie pacjenta na
specjalistyczne badania, na których
termin już przed pandemią oczeki-
wało się czasem wiele miesięcy. W
takiej sytuacji wzrost zgonów na no-
wotwory jest nieunikniony. A to
wszystko za sprawą wykrycia choro-
by w późnym stadium rozwoju.
Przyjmując optymistyczną wersję,
możemy skorzystać z badań w wielu
przypadkach zapobiegających następ-
stwom, jakie niesie za sobą rozwi-
jający się nowotwór w ciele człowie-
ka. Jednak czy społeczeństwo w cza-

sie kryzysu gospodarczego będzie
skupiać się na wizycie u lekarza, któ-
ra w przypadku pilnej potrzeby jest
odpłatna? – Ta komisja jest misją
społeczną, zapraszam wszystkich,
którzy chcą włączyć się w prace tej
komisji. Potrzebujemy wolontariuszy,
przekonujmy naszych bliskich do
wykonywania badań profilaktycz-
nych – mówił Arłukowicz w rozmo-
wie z Michałem Kaczmarkiem dla
portalu wszczecinie.pl. Działania ko-
misji zyskują aprobatę, a ich skutki
mogą być przełomowe dla ludzkości.
Jednak aktualny stan służby zdrowia
pozostawia wiele do życzenia.

Anna PRZYBYLAK

Polak staną na czele komisji ds. walki z rakiem
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neralnego w rządzie Jerzego Buzka.
Decyzję tę obaj Kaczyńscy mieli
uznać za krzywdzącą i niesprawied-
liwą. Rozczarowani założyli własną
partię, którą nazwali Prawo i Spra-
wiedliwość, a nazwę miał wymyślić
sam Dorn na podstawie padających
określeń, jakie towarzyszyły od-
wołaniu Lecha Kaczyńskiego.

Czy tak faktycznie było, czy nie i
niezależnie od tego, czy Kaczyński
kieruje się chorobliwą żądzą bycia
nieusuwalnym i cierpi na traumę z
przeszłości, to Prawo i Sprawiedli-
wość już dawno prezentuje nieposza-
nowanie prawa, bezprawie i niespra-
wiedliwość.

Dobro złem zwyciężaj

W tym miejscu chciałbym napisać,
że najgorsze za nami, że już będzie
tylko lepiej. Niestety, trudno w tym
miejscu i w tym czasie postawić ta-
kie słowa. Wiele wskazuje na wręcz
odwrotną sytuację – w Polsce będzie
tylko gorzej. Zwiastunami tego są
chociażby ostatnie wydarzenia.

Orzeczenie Trybunału Konstytu-
cyjnego, zawłaszczonego przez PiS,
w sprawie aborcji, które łamie 27-
letni konsensus w tej sprawie, dopro-
wadziło do największych protestów
po 1989 roku w Polsce. Czy władza
wyszła ludziom naprzeciw? Oczy-

wiście, że tak, ale nie w sposób, w
jaki zrobić to powinno demokratycz-
nie wybrane przedstawicielstwo su-
werena. Jarosław Kaczyński na-
woływał wprost do walki z nihiliz-
mem protestujących.

Kiedy we Wrocławiu podczas pro-
testu dziennikarka Gazety Wyborczej
została zaatakowana przez pseudoki-
bica, nie doczekała się sprawiedli-
wości (patrz: Strona 1). Z kolei pod-
czas tej samej fali protestów, ale w
Olsztynie, 14-latka została nie tylko
spisana przez policję, ale i uznano ją
za organizatorkę nielegalnego zgro-
madzenia, a sprawę skierowano do
sądu. Warto dodać, że stało się to na
podstawie polecenia wydanego przez
Bogdana Święczkowskiego (proku-
ratora krajowego), aby organizato-
rów protestów ścigać i wsadzać do
więzień nawet na 8 lat.

Promykiem nadziei jest jeszcze
aktywna grupa niezłomnych sę-
dziów, którzy nie zgadzają się na
rozpasanie PiS w judykatywie. Jed-
nym z nich jest Igor Tuleya, sędzia
warszawskiej okręgówki walczący o
niezawisłość sędziów i praworządno-
ść. Tacy jak on poddawani są jednak
ogromnej presji, a władza rozlicza
się z nimi coraz brutalniej. Tuleya
wprost mówi o szykującej się „nocy
długich noży”, której będą celem.

Przemysław TERLECKI

„Plan Arłukowicza”, przedstawiany podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego, zaraz
obok dostępu do metody in vitro, zawierał

również wprowadzenie europejskiego pakietu onkologicz-
nego. Były minister zdrowia bierze pod uwagę ogromne
koszty, jakie niesie za sobą leczenie.Wychodząc naprzeciw
pacjentom, proponuje wspólne negocjowanie cen z kon-
cernami farmaceutycznymi przez państwa członkowskie
Unii Europejskiej.

niosły zachwycające wyniki. Kie-
dy jeszcze w lipcu wydawało się,
że służba zdrowia nie wytrzyma,
już 3 listopada w całej Australii nie
zarejestrowano ani jednego, nowe-
go zakażenia. Rząd powoli wyco-
fuje restrykcje. I już za chwile bę-
dzie można stwierdzić, że Austra-
lia wygrała w walce o życie oby-
wateli.

Własna droga

Podczas gdy większość państw
nakłada ograniczenia, wydaje się,
że życie codzienne w Szwecji prze-
biega bez zmian. Dzieci chodzą do

szkół, a dorośli spotykają się wie-
czorami w barach. Jedynie osobom
w wieku emerytalnym rząd zaleca
samoizolację. Po tym, jak władze
Wielkiej Brytanii zrezygnowały z
„miękkiej” strategii, Szwecja zos-
tała jedynym krajem, który nie
wprowadził silnych restrykcji.
Według Andersa Tegnella, główne-

go szwedzkiego epidemiologa,
miało to w kilka miesięcy zbudo-
wać odporność zbiorową.

Niestety, po takim czasie można
stwierdzić, że ta strategia całkowi-
cie się nie sprawdza. Na tle swoich
sąsiadów królestwo odnotowuje
najwyższy wskaźnik śmiertelności:
585 osób na 1 mln, czyli nieporów-
nywalnie więcej niż w Norwegii,
gdzie liczba ofiar to tylko 51 osób
na 1 mln. Nawet ta próba stworze-
nia odporności nie przyniosła skut-
ku. Badania w Sztokholmie poka-
zały, że procent tych, którzy mają
przeciwciała we krwi, jest dwa razy
mniejszy niż przypuszczano.

Opisane przykłady pokazują, że
rząd musi być gotowy do działania
w wyjątkowych warunkach. Tylko
odpowiednie decyzje rządzących,
ich kontakt z opinią publiczną i
współpraca z naukowcami, mogą
uratować sytuację, nawet w najbar-
dziej kryzysowych momentach.

Aleksander RAJEWSKI

Podczas gdy większość państw nakłada ogra-
niczenia, wydaje się, że życie codzienne w
Szwecji przebiega bez zmian. Dzieci chodzą

do szkół, a dorośli spotykają się wieczorami w barach. Jedy-
nie osobom w wieku emerytalnym rząd zaleca samoizola-
cję. Po tym, jak władzeWielkiej Brytanii zrezygnowały z
„miękkiej”strategii, Szwecja została jedynym krajem, który
nie wprowadził silnych restrykcji.Według AndersaTegnella,
głównego szwedzkiego epidemiologa, miało to w kilka
miesięcy zbudować odporność zbiorową.
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Podczas Światowego Dnia
Coming Outu, 11 paździer-
nika w Tokio, został ofi-

cjalnie otwarty Dom Dumy. Reali-
zowany kilkukrotnie projekt skoń-
czy wkrótce 10 lat. Jego idea wzoro-
wana jest na tradycyjnych domach
gościnnych oraz wioskach olimpij-
skich, w których sportowcy przyby-
wający do będącego gospodarzem
państwa, mogą znaleźć miejsce dla
siebie. Nowy Dom Dumy jest prze-
znaczony przede wszystkim dla
osób z kolorowej społeczności
LGBTQ.

Pierwszy Dom Dumy powstał
podczas Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Vancouver w 2010 roku.
Zainicjowany przez lokalne grupy

społeczne, zaowocował powstaniem
dwóch pawilonów oraz przedsięw-
zięciem, które trwa do dziś. Nie
ogranicza się ono tylko do igrzysk
olimpijskich – miejsca dla tęczowej
społeczności tworzone są również
na innych, licznych imprezach spor-
towych. W 2012 roku w Warszawie
został otwarty Dom Dumy z okazji
rozgrywających się wówczas Mist-
rzostw Europy w Piłce Nożnej, któ-
rych gospodarzami były Polska i
Ukraina. Tym samym była to pierw-
sza taka placówka w całej Europie
Wschodniej.

Dom Dumy to ważne miejsce
wsparcia nie tylko dla sportowców,
ale także kibiców oraz ich sojuszni-
ków. Mimo postępów czynionych w
tym kierunku, świat sportu nie za-
wsze łaskawie patrzy na osoby
wyłamujące się z heteronormatyw-
nego kanonu. Ujawnienie się przez
takie osoby często postrzegane jest
jako zagrożenie dla ich własnej ka-
riery. Wielu sportowców „wychodzi
z szafy” dopiero po przejściu na
emeryturę. Strach przed wyklucze-

niem ze strony własnego otoczenia i
kibiców to ogromny ciężar, a homo-
fobiczne hasła na stadionach lub w
internecie to powszechne zjawisko.

Społeczność LGBTQ przez wielu
nadal postrzegana jest według od-
realnionych kryteriów, które nie
znajdują pokrycia w rzeczywistości.
Sytuacje, w których znani i lubiani
sportowcy ujawniają się jako osoby
tęczowe, mają często pozytywny
wpływ na sprawę. Ocieplają wize-
runek i przypominają, że to tacy
sami ludzie jak wszyscy, którym na-
leży się szacunek.

To również gest zachęty dla
młodych, którzy w przyszłości
chcieliby spróbować swoich sił w
sporcie, ale boją się odrzucenia.
Dom Dumy w Tokio został otwarty
już teraz przez wzgląd właśnie na
nich. W placówce znajdą również
wsparcie psychologiczne oraz liczne
książki i materiały do pomocy. Po
zakończeniu igrzysk, Dom Dumy
pozostanie w Tokio jako stałe cen-
trum dla tęczowej społeczności.

Robert PŁACHTA

posłów Platformy Obywatelskiej, a
zwłaszcza jej konserwatywnej częś-
ci. PO wprowadziło jednak dyscy-
plinę klubową w sejmowym głoso-
waniu. Bodnara poparło 239 posłów
i 41 senatorów.

W sierpniu jako kandydatkę na
nową Rzeczniczkę Praw Obywatel-
skich Koalicja Obywatelska i Lewi-
ca zgłosiły mecenas Zuzannę Ru-
dzińską-Bluszcz. Dotychczas praco-
wała jako Główna Koordynatorka
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Po fali strajków sejm i se-
nat stają przed kolejnym,

ważnym wyborem.
Muszą zdecydować, kto

stanie na straży wolności
oraz praw obywateli i bę-

dzie realizować zasadę
równego traktowania. Po

odrzuceniu kandydatki
opozycji, popieranej

przez ponad tysiąc orga-
nizacji społecznych,

większość parlamentar-
na zaproponowała

człowieka, który był
współautorem wniosku

do tK dotyczącego ogra-
niczenia prawa do abor-

cji. Jaką decyzję podejmą
rządzący i czy będzie to

kolejny gwóźdź do trum-
ny wolności suwerena?

9września zakończyła się
kadencja Adama Bodnara,
którego kandydatura pięć

lat temu wzbudzała wiele kontro-
wersji wśród polityków Prawa i
Sprawiedliwości. Kandydat był zna-
ny z działalności w Helsińskiej Fun-
dacji Praw Człowieka, której był
wiceprezesem. Bodnar nie ukrywał,
że jest zwolennikiem związków
partnerskich czy in vitro, a jego prio-
rytetem są działania antydyskrymi-
nacyjne. Posłowie PiS twierdzili, że
byłby rzecznikiem tylko mniejszości
seksualnych. Jego kandydatura
wzbudzała też wątpliwości wśród

Kto obroni nasze prawa?

tęczowe wsparcie w olimpijskim stylu
Zaplanowane na 2020 rok letnie Igrzyska olimpijskie w tokio zostały przenie-
sione na następne lato z powodu panującej pandemii CoVID-19. Mimo to, jedna z
atrakcji przygotowanych w stolicy Japonii, doczekała się swojego otwarcia już
teraz. Mowa o szóstej z kolei odsłonie olimpijskiego Domu Dumy – najbardziej
tęczowego miejsca na igrzyskach.

ds. Strategicznych Postępowań
Sądowych w Biurze RPO. Od 2017
roku zaangażowana jest w walkę z
patostreamingiem w Internecie. Z jej
inicjatywy powstał pierwszy w Pol-
sce raport opisujący to zjawisko. Po-
parło ją 1050 organizacji pozarządo-
wych. Była jedyną kandydatką,
większość parlamentarna nikogo nie
zaproponowała. Sejmowe głosowa-
nia nad jej powołaniem miały odbyć
się 17 września, a następnie 7 paź-

dziernika. Dwukrotnie nie doszły
jednak do skutku. Sejm odrzucił jej
kandydaturę 22 października. Prze-
ciw głosowało 237 posłów, za 201, a
9 osób się wstrzymało. Kandydatce
nie pozwolono zabrać głosu w Sej-
mie. Prowadzący obrady wicemar-
szałek Ryszard Terlecki poinformo-
wał, że procedura powołania będzie
przeprowadzona ponownie i wyzna-
czył do 27 października termin na
zgłaszanie nowych kandydatur. 26 i
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Dom dumy w Tokio oferuje pomoc psychologiczną dla sportowców LGBTQ

Jedyna kandydatka została odrzucona

27 października Koalicja Obywatel-
ska i Lewica ponownie wyznaczyły
Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

Swojego kandydata zgłosiło też
tym razem Prawo i Sprawiedliwość.
Został nim poseł Bartłomiej Wrób-
lewski. To doktor nauk prawnych,
który specjalizuje się w prawie kon-
stytucyjnym. Określa się "wolnoś-
ciowym konserwatystą". W 2015
roku dostał się do Sejmu, a w listo-
padzie 2016 wybrano go na wice-
prezesa PiS w okręgu poznańskim.
„Dziennik Gazeta Prawna” w 2018
i 2019 roku umieścił go na liście
pięćdziesięciu najbardziej wpływo-
wych polskich prawników. W 2017
roku „Głos Wielkopolski” uznał go
za najbardziej aktywnego posła re-
gionu. Wybór ten jest zaskakujący,
gdyż poseł, po zagłosowaniu prze-
ciwko „piątce Kaczyńskiego dla
zwierząt”, został zawieszony w pra-
wach członka partii. Podobno
Wróblewski przekonywał, że mogą
poprzeć go senatorowie PSL. Ci
twierdzą, że ich poparcie otrzyma
kandydatka opozycji. Największe
kontrowersje wzbudza fakt, iż poseł
był współautorem wniosku do TK o
zbadanie zgodności z konstytucją
aborcji w przypadku dużego praw-
dopodobieństwa ciężkiego upośle-
dzenia płodu. Warto dodać, że
zgodnie z art. 209 Konstytucji RP,
RPO nie może należeć do partii po-
litycznej. Czy to możliwe, że tak
zaangażowany w działalność swojej
partii poseł pozostawi jej program
za sobą, by bronić praw człowieka?

Monika LISIAK
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spór aborcyjny nie jest
nowym tematem, za to

nadal boleśnie aktua-
lnym. Ze względu na

ostatnie wydarzenia wy-
daje się bardziej zażarty
niż kiedykolwiek wcześ-

niej. Biorą w nim udział
praktycznie wszyscy – od

instytucji religijnych,
przez biologów, polity-
ków, aż po pojedyncze

jednostki.

Niewiedza i dezinformacja
spowodowały, że wokół
aborcji krąży wiele mitów.

„Eksperci” kobiecego ciała tworzą
kontrowersyjne tezy, które często
mijają się z faktami medycznymi. To
z kolei kolejny argument za tym, aby
nie podchodzić krytycznie do kwes-
tii edukacji seksualnej w Polsce. Jej
przeciwnicy obawiają się, że „geje
będą uczyć ich dzieci masturbacji”
albo „prać im mózgi ideologią
LGBT”. Jednocześnie pozwalają na
to, aby katecheci czy nauczyciele
wprowadzali ich pociechy w błąd,
który może zaważyć na całym ich
życiu. Sama jestem przykładem ta-
kiego dziecka, któremu emitowano
na zajęciach z Przygotowania do
Życia w Rodzinie czy religii filmy
takie jak „Każde życie jest cudem”.
Wierzę, że intencje moich byłych
dydaktyków nie były złe. Po prostu
chcieli przekazać mi to, co sami
uważali za prawdę i w ten sposób
ukształtować mój światopogląd na
wzór swojego.

Mity i brednie

Zajęło mi lata, aby zrozumieć, że
decydowanie o moim ciele jest pra-
wem, a nie „wyciszaniem sumie-
nia”, o którym tak często mówiono
mi w szkole. Niektórzy nie mogą
pojąć tego do dziś. Zawsze mają ja-
kieś „ale” w postaci dziurawego
systemu moralnego podpieranego
przesłankami etycznymi albo filma-
mi, które rzekomo oparte są na fak-
tach. Wspomniałam wcześniej o
jednej z takich ekranizacji. Dramat
„Każde życie jest cudem” został za-
inspirowany życiem amerykańskiej
działaczki ruchu pro-life Gianny
Jessen. Jej postać ma swoje odbicie
w 19-letniej Hannah. Pewnego dnia
ojciec czyta jej pamiętnik, z którego
wynika, że dziewczyna boryka się
nie tylko z uszkodzonym biodrem
oraz astmą, ale i z dolegliwościami
natury psychicznej. Mija zaledwie
14 minut i już pełen empatii lekarz
z pewnością mówi, że przyczyną
problemów Hannah jest to, że uro-
dziła się za wcześnie i to w dodatku
w wyniku nieudanej aborcji. Oczy-
wiście w tle słychać pełną drama-
turgii muzykę, która podkreśla po-
wagę sytuacji. W tym momencie
przedstawiona zostaje nam teza –
nieudana aborcja wpływa na rozwój

fizjologiczny i emocjonalny dziec-
ka. Jest przyczyną problemów zdro-
wotnych, stanów lękowych, depres-
ji, która może prowadzić nawet do
myśli samobójczych. Nikt nie
wspomina o uwarunkowaniu gene-
tycznym, o sposobie wychowania
czy chociażby czynnikach społecz-
nych. Nieudana aborcja w 21. ty-
godniu ciąży staje się źródłem
wszystkich problemów Hannah, a
niedopowiedzenie kolejnym powo-
dem do sporów.

– Gdy słyszysz coś wystarczająco
długo, w jakiś sposób zaczynasz w
to wierzyć – mówi do Hannah jedna
z pielęgniarek, która była świad-
kiem jej narodzin.

Oczywiście z kontekstu wypo-
wiedzi wynika, że każdy zespół me-
dyczny jest niczego nieświadomym
trybikiem w nieludzkim przemyśle
aborcyjnym. Natomiast ja wolę ro-
zumieć ten cytat nieco inaczej. Mu-
simy pamiętać o tym, że wszystko,
co uważamy za słuszne i prawdzi-
we, tak naprawdę jest kwestią su-
biektywnej interpretacji tego, co wi-
dzimy lub tego, co ktoś próbuje
nam wmówić. Przekonywanie lu-
dzi, że wszyscy inni są zmanipulo-
wani, tylko nie oni sami, to jedna z
najbardziej wyrachowanych form
manipulacji i niestety jedna z najpo-
pularniejszych.

Rozrywane na strzępy

„Każde życie jest cudem” jest za-
ledwie nieznacznym graniem na
emocjach, jeśli porównamy go do
kontrowersyjnego „Niemego krzy-
ku” z 1984 roku. Miał być on fil-
mem dokumentalnym, a przypomi-
na coś, co mogło być nakręcone na
zlecenie ministra propagandy. Ma-

nipulacje można zauważyć już w
pierwszej minucie filmu. Rozpoczy-
na się on szokującym zdaniem: „Te-
raz możemy dostrzec niemy krzyk
na twarzy dziecka, które czeka
zbliżająca się zagłada”. John Hob-
bins z Yale School of Medine nie
zgadzał się z tytułowym „krzy-
kiem”, twierdząc, że „płód spędza
dużo czasu z otwartą buzią” i że to,
co uznano za „krzyk”, mogło być
zwykłym ziewnięciem. W rzeczy-
wistości „twarz” rozpoznana na nie-
wyraźnym nagraniu z ultrasonogra-
fu mogła być przestrzenią między
brodą a klatką piersiową. Niestety

na tym kłamstwa się nie kończą.
Przedstawia się nam fałszywy obraz
chirurgicznego przerwania ciąży.
Nie ma wątpliwości, że 12-tygod-
niowy płód nie jest w stanie czuć
bólu, ponieważ nie ma jeszcze wy-
kształconych niezbędnych do tego
połączeń neuronowych ani elemen-
tów mózgu (sceptykom polecam za-
poznanie się z podstawową wiedzą
medyczną albo chociaż dziełem
prof. Mirosława Wielgosia oraz dr
Katarzyny Kosińskiej-Kaczyńskiej
pt. „Czy płód może odczuwać
ból?”). Narrator kłamie również
stwierdzeniem, że płód „ucieka”
przed przyrządem chirurgicznym.
Wiadome jest, że wszelkie ruchy

12-tygodniowego płodu są odrucho-
we (tego typu ruchy wykonują rów-
nież płody pozbawione mózgu).
Gra obrazem, ma temu zaprzeczyć.
Najpierw umyślnie jest on spowol-
niony, a potem – gdy wprowadzono
narzędzie – przyśpieszony, by stwo-
rzyć wrażenie desperackiej „uciecz-
ki”. Ponadto model płodu pozosta-
wia wiele do życzenia. Przeskalo-
wano go tak, aby kształtem przypo-
minał w pełni wykształcone ludzkie
ciało. Wersja filmowa ma około 14
cm. W rzeczywistości nie może
mieć więcej niż 6 cm. Pomimo
tego, że fakty mówią głośniej niż
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Zajęło mi lata, aby zrozumieć, że decydowanie
o moim ciele jest prawem, a nie„wyciszaniem
sumienia”, o którym tak często mówiono mi w

szkole. Niektórzy nie mogą pojąć tego do dziś. Zawsze mają
jakieś„ale”w postaci dziurawego systemu moralnego pod-
pieranego przesłankami etycznymi albo filmami, które rze-
komo oparte są na faktach.

„Niemy krzyk”, a sam film przezna-
czony jest dla osób dorosłych, w
szkołach ogląda się go „ku przestro-
dze”. Kilka lat temu zaniepokojeni
rodzice zgłosili dyrekcji, że kate-
chetka pokazała dzieciom film o
„mechanicznej” aborcji. – Dzieci
usłyszały, że najpierw z ciała kobie-
ty wyciąga się główkę, którą odry-
wa się od ciałka, a później pozos-
tałe części – opowiadała „Gazecie”
jedna z matek.

W obronie katechetki stanęła
wtedy europosłanka PiS Anna Za-
lewska, która w audycji „Gość Ra-
dia ZET” przyznała, że rzeczywiś-
cie kobieta „nadużyła zaufania ro-
dziców, ponieważ zrobiła to na zbyt
wczesnym etapie”. Zalewska
uważa jednak, że nastolatki rozpo-
czynające życie seksualne powinny
znać tę ekranizację, nawet jeśli
ukazane tam sceny są dosyć dra-
styczne. Dlaczego takie stanowisko
jest co najmniej oburzające? Dlate-
go, że Zalewska otwarcie sprzeci-
wia się wykładaniu edukacji se-
ksualnej w szkołach, podczas której
uczniowie zdobyliby wiedzę na te-
mat „bezpiecznej miłości” i jedno-
cześnie popiera straszenie ich dez-
informacją aborcyjną. Takie podejś-
cie jest jak gaszenie płonącego ole-
ju wodą.

Syndromy i inne Eugenie

Równie, jak i nie bardziej, kon-
fliktowych wypowiedzi polityków
nie trzeba daleko szukać. Poseł
Wróblewski wiedział, co robi nazy-
wając aborcję eugeniczną. Ta spryt-
na manipulacja językowa jeszcze
bardziej podzieliła Polskę. Eugeni-
ka jest ideą dotyczącą selektywnego
rozmnażania ludzi oraz zwierząt,
aby ulepszać gatunki z pokolenia na
pokolenie. W jej przypadku ważne

jest eliminowanie z puli genetycz-
nej osób o cechach niepożądanych
– od wad rozwojowych po alkoho-
lizm i rozwiązłość. Tą dziedziną in-
teresował się Hitler i może dlatego
zwolenników aborcji nazywa się
„feminazistami”. Co ciekawe, od
1943 roku Hitler zmuszał „czyste
rasowo” kobiety do rodzenia. Za
usunięcie „aryjskiego” dziecka gro-
ziła kara śmierci.

– Uważamy, że stoimy po dobrej
stronie, że życie każdego człowieka
musi być chronione – mówił Wrób-
lewski 20 października w audycji
„Aktualności dnia” na antenie Ra-
dia Maryja.

Tym oto sposobem przeciwnicy
„aborcji eugenicznej” stali się
„obrońcami życia”, którzy starają
się zwalczyć w „feminazistkach”
zakłamane myślenie o tym zabiegu.
Środowisko anti-choice martwi się
nie tylko o płody, ale i o psychikę
ciężarnej kobiety. Głoszą, że termi-
nacja ciąży ma powodować tzw.
syndrom postaborcyjny (PAS), czyli
trwałe ślady oraz nieodwracalne
zmiany w psychice. Jednak wyniki
trzyletnich badań naukowców z
Uniwersytetu Kalifornijskiego
wskazują na to, że 99% kobiet nie
żałuje aborcji.

Dlaczego mówi się o PAS, a nie o
depresji poporodowej, skoro z pod-
ręczników do psychiatrii wiemy, że
dotyka ona aż 10-20% kobiet (w
tym połowa z cierpiących nie
zgłasza się do lekarza)? Z tego sa-
mego powodu, dla którego nie
wspomina się o tym, że kryminali-
zacja aborcji nie zatrzymuje jej wy-
konywania, tylko sprawia, że staje
się mniej bezpieczna. Tak jest po
prostu wygodniej dla rządu, osób
pro-life oraz Kościoła. Niestety, nie
dla kobiet.

Katarzyna RACHWALSKA

Porozmawiajmy o aborcji

„Nieplanowane” to jedna z filmowych manipulacji
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Wnocy z 30 na 31 grud-
nia 1931 roku w nie-
wielkiej wsi Brzu-

chowice doszło do tragicznego za-
bójstwa Lusi Zarembianki, nasto-
letniej córki lwowskiego architekta
Henryka Zaremby. Okaleczone
brutalnie ciało znalazł w łóżku
dziewczynki jej brat – czternasto-
letni wówczas Stanisław. Chłopca
obudził w nocy głośny skowyt psa
– Luxa, który, jak się później oka-
zało, został ogłuszony przez poszu-
kiwanego sprawcę. Staś obudził
krzykiem ojca, po czym ujrzał cień
niezidentyfikowanej postaci wy-
mykającej się z salonu na werandę.

Podczas tragicznego wydarzenia w
domu było tylko kilka osób: ojciec
Lusi – Henryk, jego syn Stanisław,
pani Gorgonowa z kilkuletnią
córką Romaną, gosposia oraz
ogrodnik Kamiński z żoną miesz-
kający tuż obok rozgrywających się
wydarzeń.

Już kilka chwil po zbrodni, żan-
darmeria odkryła, iż sprawcą mu-
siał być domownik. Brakowało
śladów włamania, a odciski stóp
na śniegu wychodzące z werandy
prowadziły do domowej piwnicz-
ki. Szybko pierwszą i ostatecznie
jedyną oskarżoną stała się Gorgo-
nowa. Ale kim właściwie była ta
tajemnicza przybyszka z dalekiej
Dalmacji? Ponad osiem lat praco-

wała u Zaremby jako opiekunka
dzieci oraz gospodyni domu. Szyb-
ko ich relacja przestała być oficjal-
na, Rita rozkochała w sobie
mężczyznę i urodziła mu córkę
Romanę. Zarówno Zaremba, jak i
Gorgonowa byli już w związkach
małżeńskich, dlatego nie mogli sfi-
nalizować romansu. Jednak uczu-
cie szybko wygasło, a Henryk już
wkrótce zamierzał przeprowadzić
się wraz z Lusią do nowego miesz-
kania. Nie zdążyli – dziewczynkę
zamordowano licznymi uderzenia-
mi ciężkim narzędziem w czaszkę.
Sekcja zwłok wykazała na ofierze
upozorowany gwałt, który mógłby
sugerować, iż to nie mężczyzna
stoi za zbrodnią.

Śledztwo okrzyknięto najbar-
dziej szczegółowo zbadaną i do-
pracowaną sprawą tamtych lat.
Brakowało jednak mocnych dowo-
dów. Medycyna sądowa nie po-
zwalała wówczas na zbadanie
DNA krwi, którą znaleziono na
futrze Gorgonowej oraz klamce od
drzwi prowadzących do jej pokoju.
Zakrwawione dłonie usprawiedli-
wiała jednak zranieniem się
stłuczoną w pośpiechu szklanką.
Dowodem rzeczowym stał się
żelazny dżagan (rodzaj kilofa)
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7 listopada przypada
Światowy Dzień Femi-

nistek. Wydaje się, że w
tym roku święto nabiera

szczególnego znaczenia.
Polki protestują na uli-

cach, a rewolucja
utożsamiana jest właś-

nie z kobietą. Różne
źródła głoszą, że proces

emancypacji zapo-
czątkowany został przez
kobiety w XIX wieku, ale
trudno pomyśleć, że na-

wet ich poprzedniczki,
przyzwyczajone i wy-

chowywane do uległości
nigdy nie zatęskniły za

innym, lepszym życiem.

Trudno byłoby przedstawić
całą, nawet skróconą histo-
rię ruchu emancypacyjne-

go. Jednak to konkretne historie
konkretnych kobiet dają do myśle-
nia najbardziej. Wybór przedsta-
wionych sylwetek ma na celu poka-
zanie różnorodności, która pano-
wała wśród zwolenniczek wyrów-

nywania praw kobiet i mężczyzn.
Część z nich pochodziła z
wyższych sfer, inne z najniższych
warstw społecznych. Jedne były
mniej, drugie bardziej radykalne.
Co więcej, niektóre posiadały rasis-
towskie poglądy. Łączyła je jednak
nieodparta chęć zmiany. Niejedna
była gotowa nawet na śmierć.

Charyzmatyczna Prostaczka

Annie Kenney, angielska bie-
daczka, która zaczęła pracować w
fabryce bawełny w wieku 10 lat,
jest przykładem zdeterminowanej
do działania kobiety pochodzącej z
niższego stanu. Co ciekawe, jej
matka propagowała podejście, że
należy widzieć w innych to, co
najlepsze. Zanim zaangażowała się
w walkę na rzecz praw kobiet,
przez lata była zwykłą robotnicą.
Później usłyszała wystąpienie
dwóch sufrażystek, Teresy Billing-
ton i Christabel Pankhurst, w wy-
niku którego zorganizowała spot-
kanie dla pracownic fabryki, a na-
stępnie podjęła stałą i intensywną
współpracę z Women’s Social and
Political Union (WSPU). Pod-
różowała opowiadając o prawach
kobiet, uczestniczyła w tworzeniu
kolejnych oddziałów stowarzysze-
nia na terenie Wielkiej Brytanii,
organizowała protesty, charyzma-

tycznie przemawiała, równocześ-
nie przyciągając coraz więcej zain-
teresowanych i darczyńców. W su-
mie Annie była aresztowana 13
razy. Podczas I wojny światowej
spopularyzowała pomysł pracy ko-
biet w przemyśle wojennym. W
wieku 45 lat zawiesiła polityczną
działalność.

Radykalna Wojowniczka

Lady Constance Lytton co praw-
da posiadała pochodzenie arysto-
kratyczne, ale jej żywot i sposób
działania zupełnie różnił się od ty-
powego wyobrażenia o damie z
wyższych sfer. Brytyjka wychowy-
wała się w Indiach, gdzie jej ojciec
piastował stanowisko wicekróla.
Pomimo tak bajkowego początku,
jej historia należy do dość smut-
nych, naznaczonych silnymi emo-
cjami i nieustanną walką. Przeciw-
ko niej była miłość: zakochała się
w mężczyźnie z niższego stanu,
czego nie zaaprobowała matka.
Przeszkadzało jej także zdrowie –
chorowała na serce i reumatyzm.

Kiedy zetknęła się z członkinia-
mi Women’s Social and Political
Union zgodziła się z wyznawanymi
przez nie wartościami, ale nieko-
niecznie z radykalną formą walki.
Jednak traktowanie protestujących
sufrażystek z okrucieństwem

Sylwetki walecznej kobietki

Śladami zbrodni niewyjaśnionej
tym procesem sądowym żyła cała II Rzeczpospolita.
oskarżona o brutalny mord Rita Gorgonowa stała się
zjawiskiem medialnym lat 30. tajemnica morderstwa
siedemnastoletniej Elżbiety Zarembianki nigdy nie
została ostatecznie wyjaśniona. Mimo tego, podej-
rzana do końca życia miała przypiętą łatką dziecio-
bójczyni. liczne słowa oskarżeń nie znikały z pierw-
szych stron gazet, jednak samosąd wydany przez
głos ulicy był tylko kolejnym domniemaniem w tej
nieprzeniknionej sprawie.
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Czarny charakter i femme fatale – tak określono Ritę Gorgonową po dwóch głośnych pro-
cesach sądowych.

Kobiety walczyły, by nie być gorsze
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Mariaż tronu z ołtarzem
Polska stała się areną

zażartego sporu ideolo-
gicznego. Jego korzeni

należy szukać w po-
czątkach transformacji

ustrojowej i nadaniu
Kościołowi katolickiemu

szczególnej roli w
kształtowaniu postaw
społecznych i politycz-
nych. obecnie, to jego

zaangażowanie zaczyna
budzić masowy sprze-

ciw. Kościół ewidentnie
nie uczy się na błędach z

przeszłości i zagranicy.

W historii dwudziesto-
wiecznej Europy
można znaleźć co

najmniej kilka państw, w których
flirt kleru z polityką zakończył się
dla duchowieństwa niemal całko-
witą utratą wpływów. W dyskusji
nad skutkami takiej współpracy,
nie trzeba ograniczać się do dzie-
jów świata zachodniego i chrześci-
jańskiego. Skrajnym przykładem
byłaby tu zaprowadzona po 1979
roku teokratyczna republika
islamska w niegdyś świeckim Ira-
nie. Gdziekolwiek religia staje się
orężem władzy, tam coraz bardziej
oddala się ona od zwykłego
człowieka, a dobrze wiemy, że
utracone zaufanie bardzo trudno
jest odbudować.

Od narodowego katolicyzmu
do liberalizmu

Krajem szczególnie intere-
sującym dla Polaków i krótkow-
zrocznych hierarchów powinna
być Hiszpania w okresie rządów
generała Francisco Franco, które
trwały od zakończenia krwawej
wojny domowej do jego śmierci w
1975 roku. Po pokonaniu antykle-
rykalnych sił komunistycznych,
przywódca zaprowadził nowy po-
rządek społeczno-polityczny. Koś-
ciół katolicki otrzymał wyjątkowo
uprzywilejowaną pozycję, scemen-
towaną konkordatem z 1953 roku.
Wprowadzał on obowiązkową for-
mę ślubu kościelnego dla katoli-
ków (cywilne przestały istnieć),
liczne ułatwienia finansowe dla
biskupów i księży, którym zapew-
niał stałą obecność w edukacji i
mediach. Reformy te wpisywały
się w ideologię narodowego katoli-
cyzmu, forsowaną przez siły fran-
kistowskiego reżimu. Władza ak-
tywnie cenzurowała treści nie-
zgodne z religijnymi normami,
liczne dekrety sankcjonowały
prześladowania homoseksualistów
(w czasach rządów Franco relacje

między osobami tej samej płci
były nielegalne i karane), ateistów
i działaczy opozycyjnych. Z apro-
batą ówczesnego hiszpańskiego
kościoła spotykały się także:
całkowity zakaz aborcji i przepis
uniemożliwiający dokonywanie
rozwodów. Opresyjny charakter
wspomnianych praw w połączeniu
z autorytarną naturą rządów Fran-
co, sprawiły, że po śmierci dykta-
tora Hiszpanie przeszli ogromną
przemianę duchową. Wraz z wpro-
wadzeniem demokracji, cofnięto
rygorystyczne zakazy i nakazy,
ustanowiono rozdział kościoła od
państwa. Konserwatywna i trady-
cyjnie kojarzona z katolicyzmem
Hiszpania, stała się w ciągu
dwóch, trzech dekad zupełnie in-
nym państwem, z powszechnym
dostępem do aborcji na życzenie i
według badań Eurobarometru z
2019 roku, sięgającym 86% popar-
ciem społecznym dla małżeństw
osób tej samej płci (zalegalizowa-
nych już w 2005 roku). Jak po tej
drastycznej przemianie świato-
poglądowej wygląda sytuacja koś-
cioła w Hiszpanii? Według danych

Centro de Investigaciones Socioló-
gicas z 2019 roku, jedynie 21,5%
populacji stanowią praktykujący
katolicy, zaś palącymi problemami
są kryzys powołań wśród duchow-
nych i problemy finansowe insty-
tucji kościelnych.

Obywatelski bunt owieczek

W celu dalszego zgłębienia te-
matu, udamy się na Szmaragdową
Wyspę. Irlandia jest ciekawym
przykładem kraju demokratyczne-
go, w którym kościół przez dekady
był naturalnie dominującym fila-
rem życia społecznego. Obecnie,
podobnie jak w Hiszpanii, obser-
wuje się tam daleko idącą sekula-
ryzację oraz liberalizację – zarów-
no ludności, jak i prawodawstwa.
Co je spowodowało? Początki tych

procesów należy niewątpliwie
łączyć z członkostwem republiki w
strukturach EWG i unijnych, a co
za tym idzie z gwałtowną moderni-
zacją kraju. Irlandia przestała być
odizolowanym i biednym
zakątkiem Europy, jej mieszkańcy
stali się otwartymi i aktywnymi
członkami globalnej wioski. Pod
koniec dwudziestego wieku
społeczeństwo zaczęło głośno do-
magać się zmian, zalegalizowano
dostęp do antykoncepcji i możli-
wość rozwodów. Ta stopniowa li-
beralizacja zbiegła się w czasie z
licznymi skandalami pedofilskimi,
obyczajowymi i majątkowymi, do-
tyczącymi irlandzkiego kleru.
Miażdżące dla Kościoła raporty
śledcze przyspieszyły proces od-
wracania się ludności od tej insty-
tucji i jej nauczania. Irlandczycy
dali temu wyraz w referendach z
2015 i 2018 roku, w których zde-
cydowana większość głosujących
opowiedziała się za legalizacją
małżeństw jednopłciowych i (do
niedawna praktycznie nielegalnej)
aborcji. Kościół natomiast zmaga
się z poważnymi problemami wi-

zerunkowymi, finansowymi i kad-
rowymi. Wskaźnik regularnego
uczestnictwa w mszach spadł do
alarmującego poziomu 35% (dane
ACP z 2018 roku)

Przywołać można również
cichą/spokojną rewolucję w kana-
dyjskim Quebecu (1960-1966) lub
przemiany polityczne w Portugalii
po Rewolucji Goździków z 1974
roku. Wszystkie te procesy i wyda-
rzenia powinny być przestrogą dla
naszego rodzimego kościoła oraz
dać do zrozumienia hierarchom, że
ofensywna i skrajnie konserwa-
tywna postawa, w połączeniu z
ewidentną sympatią dla obecnego
obozu władzy, niejako odbierają
im przyszłość. Coraz mniej osób
ufa księżom i uczęszcza na msze.
Quo Vadis, Kościele?

Kacper ZIELENIAK

wyłowiony z basenu, który przy-
puszczalnie był narzędziem zbrod-
ni. Woda wymyła z niego ślady
krwi i potencjalne odciski palców,
a oskarżona nigdy nie przyznała
się do popełnionego czynu. Atmo-
sfera linczu podsycała emocje po-
dzielonego społeczeństwa, które z
ekscytacją czekało na wyrok wo-
bec Gorgonowej.

W 1933 roku kobietę skazano na
osiem lat więzienia. Ominęła karę
śmierci, której tak bardzo pragnął
dla niej anonimowy tłum. W
zakładzie karnym urodziła córkę i
po sześciu latach, w wyniku amne-
stii z powodu wybuchu wojny, wy-
szła na wolność.

Losy głośnej sprawy sądowej
zainspirowały reżysera Janusza
Majewskiego do napisania scena-
riusza filmowego. Sam pierwszy
raz usłyszał o widmie Gorgonowej
już jako dziecko, gdy w domu stra-
szono go jej morderczą legendą. I
tak w 1977 roku w kinach pojawił
się film fabularny „Sprawa Gorgo-
nowej”. Tłumy ponownie skando-
wały imię Rity, a spór o jej
(nie)winność stał się gorąco dys-
kutowanym tematem. Dzieło ni-
czego jednak nie wyjaśniało, a
sama oskarżona stała się boha-
terką, z którą widzowie z chęcią
sympatyzowali.

Po wojnie, po Ricie Gorgono-
wej, zostało zaledwie kilka mglis-

tych wspomnień świadków. Przez
jakiś czas mieszkała w Lublinie,
gdzie ponownie wyszła za mąż.
Zmieniła imię i nazwisko, z Rity
Gorgonowej na Emilię Kańską.
Później mówiono, że osiadła na
Śląsku, a nawet pojawiły się głosy
o jej wyjeździe do Ameryki. Ceza-
ry Łazarewicz, dziennikarz ba-
dający sprawę zaginionej, trafił na
trop dzięki wnuczce podejrzanej.
W liście wspomniała o ostatnim
miejscu, gdzie widziana była ko-
bieta – we wsi M. położonej mię-
dzy Wrocławiem a Kluczborkiem.
Podobno Rita zaprzyjaźniła się
tam z pewnym małżeństwem i
mieszkała u nich pięć miesięcy, po
czym nagle zniknęła, a słuch o niej
zaginął. Wiejskie plotki mówiły o
kolejnej zbrodni z udziałem Gor-
gonowej – tym razem to ona miała
stać się ofiarą, ciałem zakopanym
gdzieś w ogrodzie posiadłości. Do
dzisiaj nie wiadomo, kto zabił Lu-
się – czy był to brat Stanisław,
ogrodnik Kamiński czy może rze-
czywiście żądna zemsty Gorgono-
wa? 88-letnia córka Ewa, mimo iż
matki praktycznie nie pamięta,
gorliwie wierzy w jej uczciwość, a
w 2018 roku zapowiedziała zamiar
wznowienia procesu i rewizji wy-
roku. Jak wyznaje, jej ostatnim
marzeniem jest udowodnić światu
niewinność rodzicielki.

Daria SIENKIEWICZ

Irlandia przestała być odizolowanym i bied-
nym zakątkiem Europy, jej mieszkańcy stali się
otwartymi i aktywnymi członkami globalnej

wioski. Pod koniec dwudziestego wieku społeczeństwo za-
częło głośno domagać się zmian, zalegalizowano dostęp
do antykoncepcji i możliwość rozwodów.Ta stopniowa li-
beralizacja zbiegła się w czasie z licznymi skandalami pe-
dofilskimi, obyczajowymi i majątkowymi, dotyczącymi ir-
landzkiego kleru. Miażdżące dla Kościoła raporty śledcze
przyspieszyły proces odwracania się ludności od tej insty-
tucji i jej nauczania. Irlandczycy dali temu wyraz w referen-
dach z 2015 i 2018 roku, w których zdecydowana większo-
ść głosujących opowiedziała się za legalizacją małżeństw
jednopłciowych i (do niedawna praktycznie nielegalnej)
aborcji.

wzbudziło w niej współczucie,
przez co zaczęła dokumentować
praktyki stosowane w więzieniach.
Niezbyt inwazyjnie próbowała
przekonać rządzących, aby przy-
znali pojmanym status więźniów
politycznych. Bezskutecznie. Osta-
tecznie straciła nadzieję na łagodną
dyskusję i wstąpiła w szeregi
WSPU w 1909 roku. Tym samym
zaczęła działać radykalnie. Wtedy
odwróciła się od niej matka.

Constance została aresztowana
po tym, jak protestowała w Izbie
Gmin, ale gdy dowiedziano się,
czyją jest córką, została uwolniona.
Natomiast mniej uprzywilejowane

sufrażystki brutalnie torturowano.
Poczuła niezgodę i wściekłość.
Przy okazji następnej demonstracji
przeciwko przymusowemu kar-
mieniu kobiet podejmujących
strajk głodowy, została aresztowa-
na na 30 dni, po czym, z uwagi na
stan zdrowia, zwolniona. Postano-
wiła zawalczyć z uprzedzeniami
klasowymi. Kupiła tanią sukienkę,
ścięła włosy i zaczęła podawać się
za londyńską szwaczkę Jane
Wharton (ponoć inspirowaną
postacią Joanny D’Arc). Tak ucha-

rakteryzowana znów przyłączyła
się do strajków. Ponownie areszto-
wana podjęła strajk głodowy, pod-
czas którego była sadystycznie
karmiona. Z okaleczoną twarzą
leżała we własnych wymiocinach.
Cierpiała tak samo, jak inne,
niższe stanem sufrażystki. Do cza-
su aż nie odkryto jej tożsamości
(prawdopodobnie dzięki lub przez
poszukiwania zaniepokojonej sios-
try). Próbowała jeszcze manifesto-
wać swoje poglądy rozbijając szy-
by. Ciągle jednak coraz bardziej
podupadała na zdrowiu, aż doznała
częściowego paraliżu z powodu
udaru mózgu. Jednak nie przestała

działać nawet wtedy i zaczęła pi-
sać o prawach kobiet.

Suffrage to po angielsku prawo
wyborcze, ale z historii wiemy, że
ani sufrażystki, ani obecne femi-
nistki nie ograniczały, ani nie ogra-
niczają swojej działalności, tylko
do wymiaru politycznego. Trafnie
ich cele określiła projektantka
Coco Chanell, która niegdyś po-
wiedziała: „Aktem najwyższej od-
wagi wciąż pozostaje samodzielnie
myśleć. Głośno.”

Maria MIKOŁAJCZYK

Constance została aresztowana po tym, jak
protestowała w Izbie Gmin, ale gdy dowiedzia-
no się, kogo jest córką, została uwolniona. Na-

tomiast mniej uprzywilejowane sufrażystki brutalnie tortu-
rowano. Poczuła niezgodę i wściekłość.
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działaniach marketingowych pod ko-
niec 2019 roku.

#ShowUs

Inną inicjatywą również wpisującą
się w praktykę propagowania działań
za pomocą hasztagów jest akcja
#ShowUs przeprowadzana przez fir-
mę Dove. Została stworzona we
współpracy ze społecznością The
Girl Gaze. Jest to kolektyw powstały
z inicjatywy fotografki Amandy de
Cadenet zrzeszający osoby niebinar-
ne, które nie utożsamiają się z żadną
z płci. Kolaboracja miała na celu
promowanie różnorodnych interpre-
tacji piękna poprzez budowanie sieci
zdjęć internautów identyfikujących
się z #ShowUs. Do współpracy przy-
stąpił amerykański koncern za-
rządzający jednym z popularniej-
szych banków zdjęć – Getty Images.
W wyniku działań podjętych przez
Dove powstała kolekcja zdjęć i histo-
rii zwykłych ludzi. Często kobiet
przedstawionych w kontekście reali-
zowania własnych pasji. Tagline akcji
#ShowUs – „More Women Like You.
Help make beauty a source of confi-
dence for women everywhere”, czyli
„Pokaż nam więcej kobiet takich jak
Ty. Pomóż uczynić piękno źródłem
odwagi dla kobiet”, zdradza cel kam-
panii – promowanie popularnej ostat-
nio idei ciałopozytywności. Termin
ma swoje korzenie w angielskiej fra-
zie body positivity. Z całą pewnością

Angażujemy – czujemy - kupujemy
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Aktywnościami angażujący-
mi młodą społeczność inter-
nautów są różnego rodzaju

challenge, które poprzez pierwiastek
zabawy zachęcają do zapoznania się z
daną treścią. Jedną z czołowych ini-
cjatyw wykorzystujących tę formułę
w marketingu był #eyeslipsface Tik-
Tok challenge. Działanie zostało
opracowane przez amerykańską mar-
kę e.l.f. Cosmetics sprzedającą pro-
dukty do makijażu skierowane do
młodych. Wyzwanie zaprojektowano
pod specyfikę platformy społecznoś-
ciowej TikTok. Polegało na tworze-
niu treści z użyciem piosenki rekla-
mowej wykonanej na zlecenie e.l.f.
Cosmetics przez iLL Wayno i jego
dziewczynę Hollę FyeSixWun – wte-
dy jeszcze niezwiązaną z branżą mu-
zyczną. Utwór o tytule „Eyes. Lips.
Face.” został opublikowany na You-
Tubie 16 grudnia 2019 roku. Wielu
internautów w komentarzach przy-
znaje, że utwór nie jest kojarzony z
e.l.f. Cosmetics, a właśnie z samą ini-
cjatywą #eyeslipsface TikTok chal-
lenge, która viralowo rozprzestrzeniła
się w internecie. Moderacji treści w
oparciu o „Eyes. Lips. Face.” podjęli
się celebryci tacy jak: James Charles,
Lizzo czy Jessica Alba. W bardzo
krótkim czasie utwór został wyko-
rzystany w tiktokach na platformie
powyżej biliona razy plasując kampa-
nię e.l.f. Cosmetics w topowych

kampania #ShowUs jest działaniem,
które pomaga odnaleźć się w dzisiej-
szej przestrzeni mediów społecznoś-
ciowych nie tylko na zasadzie poka-
zywania swojego piękna fizycznego.

„Wanna Talk About It?"

W marcu tego roku platformy In-
stagram i Netflix połączyły swoje
siły i stworzyły serię traktującą o
zdrowiu psychicznym podczas pan-
demii. W programie wystąpili akto-
rzy znani z tytułów jak „Trzynaście

powodów” (Ross Butler), czy też
młodsze pokolenie ze „Stranger
Things” (m.in. Caleb McLaughlin).
Audycje streamowe odbywały się za
pośrednictwem Instagrama, a obok
amerykańskich gwiazd wypowiadali
się eksperci z organizacji takich jak
np. Mental Health America. Przepro-
wadzona w pogodnym tonie seria po-
kazuje sposoby na radzenie sobie z
problemami nowej rzeczywistości, z
którą nie pożegnamy się tak szybko.

Społecznie zaangażowane akcje na
tle działań marketingowych nasta-

wionych na podnoszenie wyników
sprzedażowych bardzo wyraźnie za-
pisują się w świadomości konsumen-
tów. Są elementem budowania tożsa-
mości otaczających nas marek. Po-
przez akcje wpisujące się w
społeczną odpowiedzialność biznesu
odbiorca jest w stanie zorientować
się zarówno, jaki charakter oraz jakie
cele przyświecają danej firmie. Warto
jednak pozostać na baczności i śle-
dzić politykę korporacji również poza
wymiarem działań marketingowych.

Kornelia STARCZEWSKA

By to ustalić, należy prze-
nieść się do Milanówka –
miasta, które stało się in-

spiracją dla poety, Jarosława Rym-
kiewicza. Autor za tomik „Zachód
słońca w Milanówku” otrzymał na-
wet literacką Nagrodę Nike. To
właśnie w tym miejscu na świat

przyszedł Marek Cieślak. Jego spor-
towa historia nierozerwalnie
związana jest jednak z Często-
chową, w której w tamtych latach
żużel był naczelną dyscypliną.
Młody Marek, o czym mówił w pro-
gramie „W paszczy Lwa”, dodatko-
wo przez pewien czas mieszkał u
swoich dziadków. Ich mieszkanie
znajdowało się w tej samej dzielnicy

miasta, co stadion żużlowy. Można
więc napisać, że chłopak, który w
1966 roku trafił do szkółki żużlowej,
był niemalże skazany na ten sport.

Czwórka z fizyki

Debiut Marka Cieślaka nadszedł
dwa lata później. W meczu prze-
ciwko Polonii Bydgoszcz przyszły
trener punktów nie zdobył, ale mógł
cieszyć się pierwszą w karierze na-
grodą. We wspominanej rozmowie
z Czewa TV opowiadał, że jego od-
wagę zdecydował się docenić nau-
czyciel fizyki. Cieślak otrzymał od
niego czwórkę. Na tę samą ocenę
spisał się w debiutanckim stracie w
Młodzieżowych Indywidualnych
Mistrzostwach Polski. Zawody na
torze w Lesznie zawodnik Włóknia-
rza Częstochowa zakończył na

czwartym miejscu. Dziesięć
„oczek”, które zdobył w pięciu bie-
gach, otworzyło mu szansę walki o
brązowy krążek w wyścigu dodat-
kowym. W tym szybszy okazał się
Zygfryd Friedek. Zwycięscy rywale
byli jednak od debiutanta zdecydo-
wanie starsi. Cieślak miał dopiero
18 lat, a medaliści zawodów kolej-
no 24, 25 i 24 lata.

O ile w pierwszym ligowym se-
zonie chłopak był co najwyżej
„lwiątkiem”, które wypracowało ni-
ziutką średnią, o tyle w kolejnych
latach stał się prawdziwym „Lwem”
z krwi i kości. Tym pozostał aż do
1986 roku, gdy oficjalnie zakończył
zawodniczą karierę. Oznacza to, że
przez 19 sezonów był wierny tylko
jednej drużynie – Włókniarzowi
Częstochowa, którego stał się lide-
rem.

Ślub profesjonalisty

Końcówka lat sześćdziesiątych
oraz lata siedemdziesiąte to dla eki-
py Włókniarza Częstochowa praw-
dziwy rollercoaster. W 1969 roku
po walce w barażu, zespół spadł z
najwyższej ówcześnie klasy roz-
grywkowej – pierwszej ligi – do
drugiej. Odbić od dna zdołał się po
dwóch lat. Apogeum drużyna
osiągnęła jednak w 1974 roku, kie-
dy to zwyciężyła w Drużynowych
Mistrzostwach Polski. Marek Cie-
ślak w tak pamiętnym dla Lwów se-
zonie wypracował fenomenalną
średnią biegopunktową: 2,65.
Wielką formę prezentował jednak
już wcześniej.

Dwa lata po pierwszym starcie w
MIMP, zadebiutował w walce o

Z Milanówka do londynu
„Narodowy”,„trener tysiąclecia”,„Polewaczkowy”– to

zaledwie niektóre miana, które w przeciągu wielu lat
długiej kariery zyskał Marek Cieślak. to człowiek, któ-

ry nie tylko zbudował najbardziej profesjonalną
żużlową kadrę na świecie i jak nikt inny potrafił prowa-

dzić drużynę od medalu do medalu, ale również jak
mało kto umiał kłócić się i stawiać na swoim. teraz, gdy

postanowił powiedzieć pas roli trenera Biało-Czerwo-
nych, sprawdzamy, jak to wszystko się zaczęło.

społeczna odpowiedzialność biznesu to pojęcie od-
noszące się do wpływu polityki firm
na obywateli. Kondycja zdrowia psychicznego konsu-
mentów nie jest już obojętna dla wielkich koncernów.
Jaki charakter mogą przyjmować kampanie społecznie
zaangażowane? sprawdzamy, które inicjatywy wpi-
sujące się w dzisiejsze trendy marketingowe, zostały
pozytywnie odebrane?

Społeczne show
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miano najlepszego seniora w Pol-
sce. W finale w Gorzowie Wielko-
polskim zdobył jedynak tylko jedno
„oczko”. Nie zachwycił także rok
później w Rybniku. W 1971 roku
bardzo dobrze zaprezentował się
natomiast w prestiżowym Memoria-
le im. Alfreda Smoczyka. W Lesz-
nie wywalczył piątą lokatę. Wspo-
minany sezon przyniósł mu również
zmianę stanu cywilnego. Ślub oraz
wesele Marka Cieślaka są dowodem
na wielki profesjonalizm później-
szego trenera. Po latach w progra-
mie „W paszczy Lwa” będzie wspo-
minał, że tego dnia spać położył się
już około godziny 23. Dzień później
rywalizował bowiem w meczu ligo-
wym. Gdy on odpoczywał, na jego
własnym weselu bawili się inni za-
wodnicy częstochowskiej drużyny.

Gorzowska solidarność

Za jeden z przełomowych mo-
mentów w karierze Cieślaka należy
uznać rok 1972, w którym mocno

zaznaczył swoją pozycję na krajo-
wym podwórku. Kolejno wywal-
czył: drugie miejsce w Memoriale
Smoczyka, trzecie w Złotym Kasku
oraz szóste w IMP. Wyniki otwo-
rzyły 22-latkowi drzwi do kadry na-
rodowej. Polacy w tym okresie byli
jedną z kilku najlepszych ekip na
świecie. Potwierdzili to również na
torze w niemieckim Olching, gdzie
wywalczyli brązowe medale
Drużynowych Mistrzostw Świata.
Niestety, w tych zawodach nasz bo-
hater spisał się bardzo słabo – po
dwóch zerach został odsunięty od
startów. Jego czas miał dopiero na-
dejść.

Worek z sukcesami Cieślak roz-
wiązał w 1974 roku. Wtedy to wraz
z Włókniarzem Częstochowa sięgnął
po pamiętne złoto DMP. Rok później
na swoim domowym torze wywal-
czył również jedyny medal w IMP.
Najlepszym krajowym zawodnikiem
okazał się Edward Jancarz, a Cieślak
musiał zadowolić się srebrnym
krążkiem. Po latach wspomni, że w

pojedynku o złoto przeszkodziła mu
klubowa solidarność Jancarza i Ze-
nona Plecha. Drugi z żużlowców,
także reprezentujący gorzowską
Stal, miał na starcie ustawić się nie-
malże w poprzek i przeszkadzać
Cieślakowi wystarczająco długo, by
Jancarz mógł uciec.

Zostać rebeliantem

Zawodnicy, którzy na krajowym
podwórku toczyli ze sobą pamiętne
boje, ramię w ramię skutecznie wal-
czyli w międzynarodowych roz-
grywkach. Biało-Czerwoni wielką
moc pokazali w 1976 roku. Na
Whity City Stadium w Londynie
byli bliscy zostaniu mistrzami świa-
ta. Do triumfu zabrakło im trzech
punktów i chłodnej głowy selekcjo-
nera – Bronisława Ratajczyka. Ten
bowiem po tym, gdy w pierwszym
starcie Marek Cieślak wywalczył
jedno „oczko”, w drugim wyścigu
zastąpił go Bolesławem Prochem.
Dziś wiemy, że był to błąd. W ko-

lejnych biegach pierwszy z Pola-
ków okazał się niepokonany.

Cieślak pojechał tak dobrze, że
skontaktował się z nim manager
drużyny Whity City Rebels i złożył
Polakowi ofertę pracy. Dziś za-
wrzeć taki kontrakt byłoby pewnie
dość łatwo. Wtedy jednak zawodnik

musiał najpierw otrzymać zgodę
partyjnego komitetu. Tę udało się
uzyskać, jednak o tym, jak Marek
Cieślak radził sobie w rozgrywkach
ligi brytyjskiej oraz dlaczego porzu-
cił żużel dla ogrodnictwa, opowie-
my w kolejnym numerze.

Aleksandra KONIECZNA
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Warszawa, Poznań,
Wrocław, lublin, Katowi-

ce, ale także Berlin, Bru-
ksela czy lizbona. to tyl-

ko niewielka część miast,
w których odbywały się

strajki związane z ostat-
nim wyrokiem trybunału
Konstytucyjnego. oprócz

ogromu zwykłych oby-
wateli, wydarzenia

wsparły także dziesiątki
znanych i lubianych oso-

bistości.

Muzycy, dziennikarze,
blogerzy, youtuberzy,
kucharze czy nawet

osoby ze świata mody i sportu.
Wszyscy stanęli w obronie praw ko-
biet. Kilka godzin po ogłoszeniu
wyroku, Dawid Podsiadło, jeden z
najpopularniejszych polskich artys-
tów młodego pokolenia, opubliko-
wał wspierający je post na Faceboo-
ku. Muzyk napisał zaledwie kilka
zdań, kończąc to sekwencją:
„Walczcie z wirusem, nie z Kobieta-
mi”, którą umieścił w sieci już
wcześniej, na początku pandemii.
Już wtedy pojawiały się pierwsze
przesłanki zakwestionowania zgod-
ności z Konstytucją kompromisu
aborcyjnego.

Można by powiedzieć, że żeby
Taco Hemingway opublikował coś
na swoim instastory, to musi wy-
darzyć się coś naprawdę ważnego.
Zwykle dzieje się to w przypadku
poinformowania odbiorców o wy-
puszczeniu w eter nowej płyty.
Tym razem jednak to nie informa-

cja o kolejnym krążku, a udziele-
nie poparcia kobietom było tą
ważną sprawą. W krótkiej wypo-
wiedzi Filip wsparł strajkujące
osoby i wyraził dumę z obywatel-
skiej postawy, którą wykazują. Na
koniec dodał: „<<Dziewczyny,
społeczeństwo jest z Wami>> – tak
chciałem napisać. Ale nawet staty-
stycznie rzecz biorąc, przecież to
wy jesteście tym społeczeń-
stwem”.

Swojego „błogosławieństwa” dla
strajkujących udzielił również wy-
jadacz polskiego YouTube’a –
Krzysztof Gonciarz. Od początku

protestu na jego Instagramie uka-
zywały się materiały z różnych
polskich czy zagranicznych miast.
Sam artysta znany jest również z
szerzenia tolerancji i wzajemnej
życzliwości wobec społeczności
LGBT.

Do grona wspierających osób
dołączyły również wielkie kobiety
polskiego showbiznesu, takie jak
Julia Kuczyńska, szerzej znana
jako Maffashion, Anja Rubik,
Ewa Chodakowska czy Kinga Ru-
sin. Wszystkie od dawna znane są
ze wspierania różnorodnych akcji
feministycznych, szerzenia dostę-

pu do edukacji seksualnej
(książka Anji Rubik „#sexedpl”)
czy propagowania idei „body po-
sitive”.

Dużym zaskoczeniem było
wsparcie kobiet przez naczelnych
kucharzy polskiej gastronomii. Głos
zabrała Magda Gessler, która nie-
dawno została babcią, a Robert
Makłowicz widziany był wśród pro-
testujących. „Skazywanie matek na
patrzenie jak życie, które bez na-
dziei wydały na świat kona, czynie-
nie z macierzyństwa męki. To
wszystko to szalone wizje fanaty-
ków religijnych, a na stosie ich gor-

liwej wiary spłoną jak zwykle ko-
biety” – pisała prowadząca progra-
mu „Kuchenne Rewolucje” na swo-
im Facebooku.

„Polska jest kobietą” – takie
słowa mogliśmy zobaczyć w wielu
miastach w kraju i zagranicą.
Postawa dziesiątek znanych oso-
bistości, które choć dobrym
słowem wspierają protestujących,
daje nadzieję na szybkie zakończe-
nie protestu i przejście do
działania, bo jak napisał Taco He-
mingway – „Koniec jest już bliżej
niż dalej”.

Emilia RATAJCZAK
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Młody Marek Cieślak

„Walczcie z wirusem, nie z Kobietami!”

Anja Rubik (po lewej) oraz Julia Kuczyńska (po prawej) wspierają Strajk Kobiet.
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Obecnie, zgodnie z wytycz-
nymi Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego,

transseksualny mężczyzna może
uczestniczyć w rywalizacji bez żad-
nych ograniczeń. Kobiety natomiast
muszą przez rok przed rozpoczęciem

aktywności wykazywać poziom tes-
tosteronu poniżej pięciu nanomoli na
litr krwi. Miało to wyeliminować
nieuczciwą przewagę wobec sports-
menek cisseksualnych. Badania
World Rugby udowadniają, że jest
inaczej. Wynika z nich, że pomimo
terapii hormonalnej, osoba, która
przeszła okres dojrzewania jako

mężczyzna, będzie od 25% do 50%
silniejsza, 40% cięższa i 15% szyb-
sza od biologicznych kobiet. Masa
mięśniowa zmniejsza się jedynie o
20%. Konkluzją tych badań jest to,
że ryzyko ewentualnej kontuzji u za-
wodniczki w przypadku szarży ko-
biety transseksualnej wzrasta o 20-
30%. Stąd decyzja, by takie osoby
nie mogły rywalizować z kobietami
biologicznymi na poziomie między-
narodowym. W kwestii zmagań ligo-
wych czy amatorskich pozostawiono
furtkę, oddając krajowym federa-
cjom decyzję co do konkretnych, in-
dywidualnych przypadków.

Nowe wytyczne spotkały się ze
sprzeciwem zarówno ze strony
części federacji, jak i organizacji
walczących o prawa osób LGBT.
Weto zostało postawione między

Dostajesz ofertę z lecha Poz-
nań. to było duże zaskoczenie?

– Zaskoczenie nie, bo od pewne-
go czasu dochodziły mnie słuchy o
tym, że Lech mnie obserwuje.
Wcześniej mogłem trafić już do
ekipy Młodej Ekstraklasy, ale po
rozmowach z trenerem Knychałą
podjęliśmy decyzję, że lepiej ogry-
wać się na poziomie drugiej ligi w
seniorach, niż być częścią poznań-
skich juniorów. Skauci jednak
wciąż przyglądali się mi w
Wągrowcu. Czułem, że oferta od
pierwszej drużyny Kolejorza może
w końcu nadejść. I nadeszła. Byłem
bardzo szczęśliwy.

Najlepszy moment? Dzień zdo-
bycia mistrzostwa, dublet w
meczu z Koroną, a może de-
biut?

– Zdecydowanie mistrzostwo.
Pierwszy tytuł dla Lecha po tak
długim czasie, wielka feta, przejazd
otwartym autobusem po mieście,
tłum wiwatujących kibiców skan-
dujących nazwisko… To są prze-
piękne wspomnienia, których nie
zapomnę do końca życia.

Czyli generalnie swoją przy-
godę w Poznaniu oceniasz po-
zytywnie?

– Tak, jak najbardziej. Mistrzo-
stwo, Superpuchar, pięć bramek,
sporo rozegranych meczów, niesa-
mowici kibice przy Bułgarskiej.
Pięć goli to nie jest jakiś
oszałamiający wynik. Wiadomo, że
mogło być lepiej, mogło być dłużej,
ale też i gorzej – nie ma co narze-
kać.

No właśnie. Niby mówisz, że
dorobek skromny, a jednak
byłeś trzecim najlepszym
strzelcem Kolejorza w sezonie

Mikołajczak był nadzieją Kolejorza
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Przez lata uznawany za
wielki talent. Żywa le-

genda Nielby Wągrowiec
i Chojniczanki Chojnice,

w której gra nieprzerwa-
nie od 2012 roku. Ważna

postać w mistrzowskim
zespole lecha Poznań se-

zonu 2009/2010, ale czy
na pewno sprawiedliwie

potraktowana przez
klub? Czy wróciłby po-
móc rezerwom Kolejo-

rza? Czy mógł osiągnąć
więcej? W rozmowie z

Kacprem Bagrowskim,
tomasz Mikołajczak opo-

wiada o Wągrowcu, Poz-
naniu, Chojnicach i swo-

jej karierze.
Cofnijmy się o jakieś 14 lat.
Wągrowiec, 18-letni tomek
przychodzi tu z obry Kościan i z
marszu zaczyna zamiatać ligę.
Co działo się wtedy w głowie
tak młodego chłopaka, który
czuł, że ma talent i może coś
osiągnąć?

– Nie podchodziłem do tego w
ten sposób. Cieszyłem się raczej z
faktów, że dobrze mi idzie, że zdo-
bywam bramki, że się rozwijam.
Nie buzowały we mnie myśli o
ogromnym talencie, nie nakładałem
na siebie presji, by robić wielką ka-
rierę i grać w Ekstraklasie. Mieliś-
my świetną ekipę, rodzinną atmos-
ferę w szatni, ja powoli pracowałem
na swoje nazwisko, a praca ta przy-
niosła owoce w postaci transferu do
Lecha i spełnienia jednego z moich
największych marzeń.

„lech? Kibicuję. Żal już minął”

Bezpieczeństwo czy inkluzywność?
Na początku października World Rugby, federacja
zajmująca się rugby union, wydała nowe wytyczne
dotyczące udziału w zmaganiach osób transseksual-
nych. o ile rywalizacja transseksualnych kobiet na
poziomie krajowym nie została zabroniona, o tyle za-
wodniczki te wykluczono z walki na arenie między-
narodowej. Decyzja nie spotkała się z aprobatą częś-
ci federacji. Pokazuje także wyzwanie, przed którym
stoją działacze wszystkich dyscyplin kontaktowych.

mistrzowskim. Masz żal do le-
cha Poznań o to, jak zostałeś
potraktowany? Mimo sporej
konkurencji w ataku walnie
przyczyniłeś się do zdobycia ty-
tułu, aż tu nagle odsunięcie od
kadry razem z Gancarczykiem
i Kasprzikiem.

– Czy mam żal… Wtedy na pew-
no, teraz już nie. Miałem żal o to od-
sunięcie, a przede wszystkim o to, że
nikt nie powiedział mi wprost, że nie
chcą mnie w pierwszej drużynie, że
mam grać z Młodą Ekstraklasą. Bez

słowa wyjaśnienia nie zabrano mnie
na obóz przygotowawczy. Założenia
były takie, że na tamten czas będę
trenować z młodzieżowcami, a po
obozie obiecano mi powrót do zajęć
z seniorami. Tak się jednak nie stało,
do zespołu nie wróciłem. I chyba o
to mam żal do dziś. Nikt nie był w
stanie powiedzieć mi prosto w oczy,
że nie jestem potrzebny, że mam
odejść. Zrobiono to naokoło, to za-
bolało. Ale cóż. Nie ma co rozpa-
miętywać, dalej jestem kibicem Le-
cha. Było, minęło. Trudno.

Czy tomasz Mikołajczak miał
wystarczające umiejętności,
aby zostać pierwszym napast-
nikiem lecha Poznań?

– Trudno mi oceniać, ale powiem,
że tak. Tomasz Mikołajczak miał
papiery na to, aby być pierwszym
napastnikiem Lecha. Kiedy grałem
w Poznaniu w ataku, mieliśmy Ro-
berta Lewandowskiego. Wiadomo,
chłopak nie do wygryzienia. Przez
to często ustawiano mnie na boku
pomocy, co nie było i nie jest moją
optymalną pozycją. Nie mogłem
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Hannah Mouncey (z prawej) walczyła z działaczami futbolu australijskiego.
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więc pokazywać tego, co we mnie
najlepsze, uwolnić potencjału. Poto-
czyło się, jak potoczyło i tyle.

Który lech był mocniejszy?
Wasz, mistrzowski, czy jednak
ten obecny?

– Bez wątpienia nasz. Robert z
przodu, doskonała defensywa w
postaci Arboledy z Bosackim, do
tego Štilić, Injac, Peszko… Świetni
piłkarze, niektórzy zrobili naprawdę
niezłe kariery. Myślę, że tamten
skład spokojnie pokonałby dzisiej-
szego Lecha.

lipiec 2012. Przyjeżdżasz do
Chojnic, podpisujesz kontrakt.
spodziewałeś się wtedy, że w
listopadzie 2020 wciąż bę-
dziesz reprezentował barwy
Chojniczanki? I to jako kapi-
tan?

– W ogóle nie mieściło mi się w
głowie to, że tak długo zostanę w
Chojnicach. Żałuję tego, jak wy-
glądał mój powrót do Wągrowca
jeszcze przed przejściem do Chojni-
czanki. Zacząłem naprawdę dobrze,
zdobyłem te 3-4 bramki i przy-
plątało się złamanie nogi, które wte-
dy zahamowało moją karierę i
skończyło przygodę z Nielbą. Po-
tem trafiłem do Chojnic, miałem
lepsze i gorsze sezony, zostałem ka-
pitanem i jestem tu do dziś. I jestem
szczęśliwy!

styczeń 2021. Dzwoni do Cie-
bie Rafał Ulatowski i mówi:„to-
mek, sytuacja w rezerwach le-
cha no jest, jaka jest, nie dzieje
się dobrze, chłopaki w ofensy-
wie sobie nie radzą, potrzebują
doświadczonego napastnika,
na którym będą się wzorować,
który pomoże nam w utrzyma-
niu. Jesteś mistrzem Polski z
lechem, autorytetem, przy-
jedź, pomóż”. Co odpowiada
tomasz Mikołajczak?

– Tomasz Mikołajczak odpowia-
da „nie”. Nie ma takiej opcji.
Osiedliłem się na stałe w Chojni-

cach, mam tu rodzinę, dzieci
chodzą do szkoły, do przedszkola.
Raczej jestem związany z tym
miastem na kolejne lata, więc nie,
nie przyjąłbym takiej oferty.

to pytanie nie jest bezpod-
stawne. ostatnio coraz częściej
wymieniało się twoje nazwisko
w kontekście osoby, która
mogłaby w akademii lecha po-
móc.

– Dlatego odpowiadam, nie.
Jeżeli w przyszłości, po zakończe-
niu kariery, przyszłaby taka oferta
w kontekście pracy w Akademii,
musiałbym się zastanowić, prze-
myśleć. Na tę chwilę nie chcę gdy-
bać i wróżyć z fusów, czy coś takie-
go w ogóle się pojawi.

Czy patrząc teraz na swoją ka-
rierę, uważasz, że wycisnąłeś z
niej 100%? Prawie każda
osoba, z którą rozmawiałem,
mówiła o tobie: „mógł więcej”,
„miał ogromny talent”, „był w
stanie spokojnie jeszcze długie
lata grać na poziomie Ekstra-
klasy”.

– Na pewno mogłem osiągnąć
więcej, jestem o tym przekonany.
Trochę za szybko zszedłem na po-
ziom drugiej ligi, kiedy odcho-
dziłem na wypożyczenia z Lecha.
Gdybym postarał się o klub z
pierwszej czy nawet Ekstraklasy,
wszystko mogłoby się potoczyć ina-
czej. Takie podjąłem decyzje, nie
jestem już w stanie cofnąć czasu.
Moje podejście do życia jest takie,
by być po prostu zadowolonym z
tego, co mam i co zrobiłem.

Czego Ci życzyć?
– Awansu! I zdrowia, dużo zdro-

wia. Umiejętności są na dobrym po-
ziomie, chęć do gry jest, w innych
aspektach życia też się układa. Po-
zostaje więc życzyć zdrowia. Jeśli
to dopisze, będzie dobrze.

Rozmawiał Kacper BAGROWSKI

*cały wywiad na: gazetafenestra.pl

Zima na start

Pandemia koronawirusa
storpedowała różne dzie-

dziny życia. Również ki-
bice sportu ze względu
na obostrzenia musieli

obejść się smakiem i naj-
częściej obserwować po-

czynania swoich ulubień-
ców jedynie z pozycji wy-
godnej kanapy. Co wyda-

rzy się w nadchodzącym
wielkimi krokami sezo-

nie zimowym? Czy rywa-
lizacja w ukochanych

przez Polaków dyscypli-
nach sportowych w ogóle

ruszy?

Sporty zimowe z powodu
pandemii przeżywają trudne
chwile. Do końca roku nie

odbędą się zawody Pucharu Świata
w łyżwiarstwie szybkim. W narciar-
stwie alpejskim z kolei zrezygnowa-
no ze startów w kombinacji. Choć
Mistrzostwa Europy w biathlonie
zaplanowane na styczeń 2021 roku
w Dusznikach-Zdroju oraz konkursy
PŚ w skokach narciarskich w Wiśle i
Zakopanem na razie mają dojść do
skutku, to organizatorzy nie mogą
być pewni, że zawody nie zostaną
odwołane. Najprawdopodobniej na
trybunach nie zasiądą też kibice.
Wszystko uzależnione jest oczywiś-
cie od tempa rozwoju pandemii ko-
ronawirusa.

Wirus wymusił wiele zmian w
dyscyplinach, w których rywaliza-
cja ruszy. W skokach narciarskich
najważniejszą z nich jest wprowa-
dzenie reguły „7 z 10”. Polega ona
na tym, że jeśli na starcie zabraknie
więcej niż trzech nacji z TOP 10,
konkurs się nie odbędzie. Problem

przemieszczania się między konty-
nentami władze FIS chcą rozwiązać
najprawdopodobniej poprzez loty
czarterem. Pozwoli to utrzymać za-
wodników blisko siebie i ułatwi
przestrzeganie przepisów. Oprócz
tego skoczkowie spoza Europy
mają zrezygnować z powrotu do
domu w trakcie sezonu. Dzięki
temu unikną ewentualnej kwaran-
tanny związanej z podróżowaniem.

Biathloniści przez cały sezon nie
opuszczą Europy. Również biega-
cze narciarscy niemal wszystkie
rundy Pucharu Świata odbędą na
Starym Kontynencie. W łyżwiar-
stwie figurowym ciekawym obos-
trzeniem jest zakaz rzucania kwia-

tów i maskotek na lód, co stanowi
popularny zwyczaj wśród kibiców
tej dyscypliny. Oczywiście zawod-
ników obowiązuje też noszenie ma-
seczek i zachowywanie dystansu.

Polskie nadzieje

Polski kibic zimę kojarzy przede
wszystkim ze skokami narciarskimi.
Skoczkowie znad Wisły powinni
rozpocząć sezon pod koniec listopa-
da. Oprócz sukcesów drużynowych
w Pucharze Narodów kibice liczą
na indywidualne osiągnięcia Dawi-
da Kubackiego i Kamila Stocha.

Duże nadzieje wiążemy również
z biathlonistami. Po ostatnich zmia-
nach w zarządzie PZBiath, a także
poprawnym poprzednim roku (po
raz pierwszy od półtorej dekady

trzech mężczyzn zdobyło punkty
Pucharu Świata), apetyty rosną.
Oczywiście większe szanse na
dobre miejsca ma drużyna kobiet.
Monika Hojnisz-Staręga w minio-
nym sezonie dziesięciokrotnie zaj-
mowała lokaty w czołowej dzie-
siątce zawodów PŚ, a dwukrotnie
otarła się o medal MŚ w Antersel-
vie.

Niewiele okazji do startów może
mieć w tym roku Natalia Mali-
szewska. Czempionka Europy z
2019 roku w short tracku zdomino-
wała ostatnie Mistrzostwa Polski
(zwyciężyła na dystansach 500,
1000 i 1500 metrów oraz w klasyfi-
kacji wieloboju). 25-latka przygoto-

wuje się do Mistrzostw Europy, któ-
re odbędą się w styczniu w Gdań-
sku, jednak może mieć z tym pro-
blem. ISU odwołała już zawody w
Montrealu, Laval, Seulu i Pekinie.
Całkiem możliwe więc, że tego-
roczny Puchar Świata ograniczy się
tylko do dwóch konkursów.

Zimowy sezon zbliża się wielki-
mi krokami. Nie wszyscy zawodni-
cy jednak, ze względu na szerzącą
się pandemię, zaczną swoje starty o
czasie i przy obecności kibiców. Z
uwagi na to nadchodzące miesiące
będą inne, być może smutniejsze
niż poprzednie. Ważne natomiast,
by ze względu na popularyzację
sportu na świecie rywalizacja w
tych dyscyplinach w ogóle ruszyła.

Marta KOTECKA
Julia JUREK

Czy Polacy ponownie okażą się najlepsi?
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innymi przez angielskich działaczy.
Twierdzą oni, że przedstawione do-
wody nie są wystarczające do pod-
jęcia takiej decyzji. Dlatego też nie
zamierzają wykluczać żadnej za-
wodniczki z ligowych rozgrywek.
To stanowisko jest podzielane
także przez inne kraje, między in-
nymi przez USA i Kanadę. Wy-
gląda na to, że raport, który miał
zakończyć sprawę i przedstawić
ostateczne dowody, będzie jedynie
początkiem dyskusji i kolejnych
badań.

Sprawa dotyczy wielu sportów. W
przypadku rugby decyzję podjęto z
przyczyn bezpieczeństwa (kilku-
dziesięcioprocentowo większe ryzy-
ko kontuzji). Można więc założyć,
że przy otrzymaniu porównywal-
nych wyników badań na te same
kroki zdecydują się inne federacje,
zajmujące się podobnymi dyscypli-
nami. W 2017 roku Hannah Moun-
cey nie została dopuszczona do

draftu ligi futbolu australijskiego z
powodu znaczącej przewagi wzrostu
i siły. Nie poparto tego jednak żad-
nymi badaniami, co wywołało spór
ze związkiem zawodników AFL.
Ostatecznie dopuszczono ją do roz-
grywek regionalnych. Jeszcze dalej
poszła administracja stanu Idaho,
która w marcu tego roku zdecydo-
wała, że sportowcy powinni być
dzieleni zgodnie z płcią przypisaną
przy narodzinach. Decyzja ta została
jednak tymczasowo zawieszona
przez sąd.

Kwestia udziału zawodniczek
transseksualnych w zmaganiach ko-
biet będzie podnoszona coraz częś-
ciej. Jeżeli wyniki raportu World
Rugby zostaną uznane za wiarygod-
ne, to kwestionować będzie można
nie tylko bezpieczeństwo zawodni-
czek w rywalizacji kontaktowej,
lecz także jej uczciwość w sportach
bezkontaktowych.

Rafał WANDZIOCH

Wirus wymusił wiele zmian w dyscyplinach,
w których rywalizacja ruszy.W skokach
narciarskich najważniejszą z nich jest wprowa-

dzenie reguły„7 z 10”. Polega ona na tym, że jeśli na starcie
zabraknie więcej niż trzech nacji zTOP 10, konkurs się nie
odbędzie.
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Betty, a właściwie Eliza-
beth, Robinson to osoba

niesamowita. Choć lek-
koatletka zapisała się w

historii sportu, dla wielu
jej życiorys wciąż jest

nieznany. amerykanka
swoją karierę rozpo-

częła w wieku 16 lat i od
razu stała się gwiazdą.

tuż po ogromnych suk-
cesach spotkało ją jed-

nak wielkie nieszczęście,
które zmieniło jej życie,

ale nie odebrało ma-
rzeń.

Elizabeth Robinson urodziła
się w małym miasteczku
Riverdale niedaleko Chica-

go 23 sierpnia 1911 roku. Swoją
przygodę ze sportem zaczęła dość
przypadkowo. Pewnego zimowego
dnia 16-letnia wówczas dziewczy-
na, jak zawsze po zakończeniu lek-
cji, wybierała się na pociąg, którym
wracała do domu. Niestety Betty
zagadała się ze znajomymi i zmu-
szona była pędzić na stację.

Akurat na ten sam pociąg czekał
nauczyciel biologii, pan Charles
Price, który zauważył biegnącą
Robinson. Był jednak pewny, że
nastolatka nie zdąży i postanowił
wsiąść do wagonu. Jakie było jego
zdziwienie, gdy kilka sekund pó-
źniej zobaczył obok siebie Betty.
Wówczas zrozumiał, że dziewczy-
na ma ogromny talent, którego nie
można zmarnować.

Niestety ani w szkole, ani w Ri-
verdale nie było dziewczęcej
drużyny sprinterskiej. Robinson
zaczęła trenować z chłopakami.

Starty i sukcesy

Kilka tygodni po pierwszym tre-
ningu Betty wystartowała w regio-
nalnych zawodach. Nie wygrała,
ale zajęła drugie miejsce, tuż za
Helen Filkey, która była rekor-
dzistką USA w biegu na 100 met-
rów. Robinson od razu po wyda-
rzeniu została zaproszona do Illi-
nois Athletic Women's Club.

Drugi raz w zawodach Amery-
kanka wystartowała w czerwcu
1928 roku w Chicago. Wówczas

już nie dała szans rywalkom i zwy-
ciężyła. 100 metrów przebiegła w
równe 12 sekund. Był to nowy re-
kord świata. Czas jednak nie został
uznany, ponieważ zawodniczkom
zbyt silnie wiało w plecy.

Miesiąc później pojechała na
kwalifikacje olimpijskie do Ne-
wark w stanie New Jersey. Tam bez
problemu awansowała do finału, w
którym zajęła drugie miejsce i
uzyskała przepustkę na Letnie Ig-
rzyska Olimpijskie w 1928 roku.

Amsterdam 192�

Z czterech Amerykanek, które
wystąpiły w biegu na 100 metrów,
tylko Robinson doszła do finału.
Obok niej w blokach startowych

znalazły się trzy Kanadyjki i dwie
Niemki. Rywalki nie były jednak
jedynym problemem, z którym
musiała zmagać się dziewczyna.
Tuż przed decydującą rywalizacją
okazało się, że popularna „Babe”
ma dwa lewe buty w torbie. Młoda
zawodniczka wpadła w panikę.
Nie wiedziała, co zrobić. Zastana-
wiała się nawet, czy nie wystarto-
wać na boso. Ostatecznie z po-
mocą przyszli koledzy, którzy
szybko pobiegli do hotelu i na czas
dotarli na stadion z prawym butem
dziewczyny.

Betty objęła prowadzenie zaraz
po starcie, jednak Kanadyjka, Fanny
Rosenfeld, nie odpuszczała. Metę
przekroczyły, jak się wydawało,
równocześnie, wznosząc ręce w geś-

cie triumfu. Nie było pewności, któ-
ra z nich dystans pokonała najszyb-
ciej. Po kilku minutach na tablicy
przy numerze jeden pojawiło się na-
zwisko Robinson. 16-latka wygrała
z czasem 12,2 sekundy, wyrównując
tym samym rekord świata.

Dziewczyna przeszła do historii
światowego sportu jako najmłod-
sza zawodniczka z tytułem mist-
rzyni olimpijskiej w biegu na 100
metrów i pierwsza lekkoatletka,
która zdobyła złoto igrzysk na tym
dystansie. Wcześniej bowiem ko-
biety nie mogły się ścigać. Do lat
20. XX wieku uważano, że biega-
nie może u nich spowodować po-
większenie ud i łydek, owłosienie
klatki piersiowej, a nawet wypad-
nięcie macicy.

Podczas amsterdamskiej impre-
zy 16-latka sięgnęła również po
srebrny krążek w sztafecie 4x100
metrów. Gdy Betty wróciła do Ri-
verdale, mieszkańcy urządzili pa-
radę na jej cześć. Wzięło w niej
udział ponad 20 tysięcy osób. Po
kilku niesamowitych tygodniach
17-letnia już Robinson wróciła do
liceum, które rok później skoń-
czyła i poszła na studia.

Wielka tragedia

Mimo wielu zmian w życiu
„Babe” nieustannie trenowała i
biła kolejne rekordy. Marzyła o
starcie na Igrzyskach Olimpijskich
w Los Angeles w 1932 roku i
obronie tytułu wywalczonego czte-
ry lata wcześniej.

Wszystko to jednak stało się nie-
możliwe 28 czerwca 1931 roku.
Lato było gorące, a Betty chciała
się ochłodzić, dlatego kuzyn za-
proponował jej lot samolotem.
Choć na początku wszystko szło
dobrze, na wysokości 600 stóp po-
jawiły się problemy. Silniki prze-
stały pracować i maszyna runęła
na ziemię.

Samolot rozbił się niedaleko
miasteczka. Na miejscu szybko po-
jawili się ludzie. To, co zobaczyli,
było przerażające. Rozbita maszy-
na i dwa ciała ułożone w nienatu-
ralnych pozycjach. Jeden z
mężczyzn był przekonany, że Ro-
binson i jej kuzyn nie żyją, dlatego
przewiózł ich swoim pickupem do
zakładu pogrzebowego. Na szczęś-
cie tam okazało się, że oboje oddy-
chają. Betty miała złamaną nogę,
biodro, zdruzgotany bark oraz wie-
le urazów wewnętrznych.

W szpitalu spędziła 11 tygodni,
przeszła kilka operacji. W lewą
nogę, aby kości lepiej się zrastały,
wsadzono gwóźdź. Okazało się
jednak, że kończyna jest krótsza.
Lekarze nie dawali jej szans na po-
wrót do sportu.

Nieszczęśliwy Hitler

Betty jednak wcale nie zamie-
rzała się poddać. W planach miała
igrzyska w 1936 roku. Zaczęła od
krótkich spacerów, które stopnio-
wo stawały się coraz dłuższe. Pó-
źniej chodzenie zamieniało się w
trucht, a trucht w bieganie i deli-
katny trening. Powrót do pełnej
sprawności był długi i bolesny.
Robinson musiała wykazać się nie-
samowitą cierpliwością i wolą
walki, ale było warto. Wróciła do
tego, co kochała.

Niestety na jej drodze pojawił
się kolejny problem. W związku z
tym, że lewa noga była krótsza,
„Babe” nie mogła uklęknąć w blo-
ku startowym. Rywalizacja w bie-
gu indywidualnym okazała się
więc niemożliwa. Na szczęście
Robinson mogła wziąć udział w
sztafecie, w której tylko pierwsza
zawodniczka rusza z bloku.

Amerykanki nie były faworytka-
mi. Niemki, pod flagą III Rzeszy,
już w eliminacjach pobiły rekord
świata. W finale po trzech zmia-
nach niemiecka sztafeta wyraźnie
prowadziła. Nic nie mogło jej ode-
brać zwycięstwa.

A jednak! Biegnąca jako ostatnia
Ilse Dorffeldt sprawnie odebrała
pałeczkę od swojej koleżanki, lecz
po chwili ją upuściła. Amerykanki
wygrały, Hitler był wściekły, a
Betty mogła cieszyć się z trzeciego
medalu igrzysk olimpijskich.

Po zawodach w Berlinie „Babe”
zakończyła karierę. Wyszła za mąż
i urodziła dwoje dzieci. Nie porzu-
ciła jednak sportu. Była aktywną
mówczynią. Prowadziła wykłady
dla Kobiecego Związku Lekkoatle-
tycznego i Stowarzyszenia Lekko-
atletycznego Dziewcząt w celu
promowania biegów wśród kobiet.
W 1977 roku jej sylwetka została
wprowadzona do amerykańskiej
galerii lekkoatletycznych sław.

Na igrzyskach pojawiła się jesz-
cze jeden raz w 1996 roku w At-
lancie. Była częścią sztafety
niosącej olimpijski ogień. Zmarła
17 maja 1999 roku w wieku 87 lat.

Julia JUREK
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Samolot rozbił się niedaleko miasteczka. Na
miejscu szybko pojawili się ludzie.To, co zoba-
czyli, było przerażające. Rozbita maszyna i dwa

ciała ułożone w nienaturalnych pozycjach. Jeden z
mężczyzn był przekonany, że Robinson i jej kuzyn nie żyją,
dlatego przewiózł ich swoim pickupem do zakładu pogrze-
bowego. Na szczęście tam okazało się, że oboje oddychają.
Betty miała złamaną nogę, biodro, zdruzgotany bark oraz
wiele urazów wewnętrznych.

Zmartwychwstała, by biegać

Robinson w czasie podróży do Amsterdamu


