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RadwańskaiJanowiczwewtorekzaczynająwalkęwAustralianOpen.Celem
dla Agnieszki jest finał, dla Jerzego
– po prostu dobrze grać. a STR.30–31

Wielkie interesy króla żylaków. Nasze
dziennikarskie śledztwo po licznych
interwencjach oszukanych przez reklamy czytelników. a STR. 10–11

METROPOLIA WARSZAWSKA

OPINIE Z KAŻDEJ STRONY

Prof. Michał Chorośnicki: Grozi nam
jakiś globalny kataklizm. Albo
na przykład wojna, która któregoś
dnia wybuchnie przez całkowity
przypadek. a STR. 18–19

Henryk Kasperczak
o Grzegorzu Lacie,
kadrze Mali i życiu
w Afryce. a STR. 40

Skoki narciarskie

Kamil Stoch.
Powrót mistrza
w Zakopanem

Rafał Sonik jako pierwszy Polak
wygrał Dakar. Hołowczyc trzeci,
Małysz chce wrócić. a STR. 30–31
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Piłkarze ręczni wygrali jedną bramką
z Argentyną. To był prawdziwy horror. Teraz czeka nas kolejna wojna
z Rosją. a STR. 32

Magdaleny Ogórek
ucieczka do przodu.
To nie był udany
i wymarzony start
kampanii. a STR. 6–7

JustynaKowalczykwreszcienapodium.Wspólnie z Sylwią Jaśkowiec
zajęła trzecie miejsce w sprincie
drużynowym w Otepää. a STR.33

Marzył, by pod Krokwią zaśpiewać
„Mazurka”. I zaśpiewał. Razem
z nim ponad 30 tysięcy
najlepszych kibiców świata

Polski imam Ali Abi Issa o ataku
na „Charlie Hebdo”: Za to, co zrobili
terroryści w Paryżu, w islamskim
prawie jest tylko jedna kara: śmierć.
a STR. 20–21
Film ma zdjąć klątwę. Bohaterowie,
a zarazem autorzy nominowanego
do Oscara dokumentu o swoim życiu
i filmie. a STR. 14–15
FOT. ANDRZEJ BANAŚ

Sport aSTR.38–39

Putin gra rocznicami. Prezydent Rosji
nie przyjedzie na rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Tego dnia będzie
w czeskim Terezinie. Chce zbudować
nowy sojusz. a STR. 12

Wszyscy złożymy się na górnictwo
A Porozumienie nie oznacza, że problemy zniknęły. Ta branża musi się zmienić
Górnictwo
A. Minorczyk-Cichy, S. Cichy
a.minorczyk@dz.com.pl

Śląsk nie umrze, a to nam groziło – powiedział tuż po podpisaniu porozumienia z rządem Dominik Kolorz, szef
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Czy
jednak na pewno są powody do zadowolenia? Z jednej strony – tak, bo cztery
pierwotnie przeznaczone do likwidacji

kopalnie nie zostaną zamknięte. Podjęta zostanie próba ich naprawy. Górnicy
w nich zatrudnieni nie stracą pracy, a ci,
którzy będą chcieli odejść, dostaną odprawy. Lepsze warunki wynegocjowano też dla pracowników powierzchni.
Są i minusy, a właściwie zagrożenia.
Nowa Kompania Węglowa, która ma
powstać na bazie zakładów przekazanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i tego, co z KW zostanie, powinna
być przedsiębiorstwem zdrowym, potrafiącym konkurować z powodze-

niem na wolnym rynku. Nie będzie to
łatwe. Chyba że poprawi się koniunktura na węgiel, a jego ceny na świecie
pójdą do góry.
– Nie mamy wpływu na ceny węgla
na światowych rynkach, a te spadają.
Nadal też nie zablokowano przywozu
węgla zRosji. Reszta to ogromny sukces
związkowców.Uratowaliśmywszystkie
kopalnie i wszystkie miejsca pracy. Węgiel otrzyma ogromny zastrzyk finansowy z energetyki – mówi Bogusław
Ziętek, szef WZZ „Sierpień 80”.

Premier Ewa Kopacz po podpisaniu
porozumienia podkreślała: – Ten program naprawy górnictwa jest pierwszym od kilkunastu lat. To pierwszy
krok do ustabilizowania sytuacji polskiego górnictwa. Chcę, by polskie górnictwo było ekonomicznie zdrowe, by
dawało miejsca pracy.
Koszty tego porozumienia będą olbrzymie. Od działań rządu zależy, czy
porazkolejnyniebędątopieniądzewyrzucone w błoto. a
Więcejna aSTR.4–5

Janusz Piechociński
objawił się dopiero
ostatniego dnia, kiedy
do porozumienia było
blisko i coraz bliżej.
Felieton
JaninaParadowska aSTR.2
NrISSN1898-3081
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Druga strona

Będę naprawiać polskie górnictwo niezależnie od kosztów. Jestem gotowa bronić
swoich racji i dzięki temu będziemy mogli wprowadzić plan naprawczy.
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premier Ewa Kopacz w Radiu Zet

Od redaktora

Paweł Siennicki,
redaktor naczelny
„Polski”

Rząd pokazał
swoją słabość
ząd przegrał z kretesem
z górnikami. Podkreślam:
z kretesem. Nie ma mowy o żadnej naprawie polskiego
górnictwa, a jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja Kompanii Węglowej i jakie to olbrzymie
straty ona generuje. Premier
Ewa Kopacz spełniła więc
wszystkie postulaty górników,
w tym tak kuriozalne jak przyznanie gwarancji zatrudnienia.
Rząd kupił spokój w roku wyborczym za – bagatela – kilka miliardów złotych. Ostrożne szacunki mówią, że zapłacimy za to
6 mld zł. Bardzo wysoka cena
za spokój.
Akurat porozumienie ze
związkowcami zbiegło się
w czasie z kryzysem wokół kursu franka, w którym zadłużonych jest kilkaset tysięcy gospodarstw domowych, czyli pewnie kilka milionów ludzi. I co oni
usłyszeli od polityków Platformy Obywatelskiej? Że trzeba było być świadomym ryzyka kursowego i dziś kredytobiorcy muszą sami za to zapłacić.
Demagogią było oczekiwanie, że za indywidualne decyzje
inwestycyjne obywateli rząd
będzie ponosił odpowiedzialność. Ale już nie jest demagogią
oczekiwanie, że partia, która
mieni się reprezentantem polskiej klasy średniej, zaproponuje takie rozwiązania, które w sytuacji absolutnego kryzysu budżetów domowych kilku milionów ludzi będą dla nich programem osłonowym. Takie rozwiązania leżą na stole, dotyczą
choćby wprowadzenia pomysłów, które będą przymuszały
banki do elastyczności w restrukturyzacji kredytów we
frankach. Bo przez wiele lat,
przy całkowitej bierności państwa, banki uprawiały czystą
spekulację, inaczej oceniając
zdolność kredytową swoich
klientów, przyznając kredyty
we frankach i złotówkach.
Celowozestawiamtedwa
wydarzenia.Górnicy,strajkując
igrożącparaliżemkraju,uzyskali
warunki,októrychinniwPolsce
mogąmarzyć.Kłopotyposiadaczykredytówwefrankachspotykająsięzkomentarzemze
stronypolitykówPO:„Radźcie
sobieterazsami”.ItakotoPlatformaObywatelskaprzestała
byćpartiąpolskiejklasyśredniej,
arządpokazałswojąsłabość.a
ą

R

Już w piątek w

„Polska
The Times”
a Nowoczesny dom,
czyli w jaki sposób elektronika może nam pomóc
w codziennym życiu.
a „Hiszpanka”,
czyli nowa polska
superprodukcja. Co
o filmie mówią odtwórcy
głównych ról.
a Szczypiorniściwalczą
wKatarze,Agnieszka
Radwańska–wAustralii.
Czy nasza tenisistka
pod okiem Navrátilovej
nauczy się wygrywać
Wielkie Szlemy? Czy piłkarze ręczni przypomną
o swoich sukcesach?

PLUS

Kalendarium, 19.01
1945–70lattemu
A Wojska radzieckie wyzwoliły
Łódź i Kutno.

1947–68lattemu
A Urodził się Leszek Balcerowicz,
ekonomista, twórca reformy przekształcającej polską gospodarkę
z socjalistycznej w rynkową.

1967–48lattemu
A Zainaugurował działalność Teatr
Wielki w Łodzi.
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I znów rzeczywistość budzi
Felieton

Janina
Paradowska,
„Polityka”
apięcieopada,porozumieniazezwiązkamigórniczymipodpisane,kryzyspolitycznynaraziezażegnany.Iniebardzowiadomo,ktoma
rację:ci,którzymówili,żepodejmowaniewrokuwyborczym
choćbypróbynaprawygórnictwatoszaleństwo,czyci,którzy
twierdzą,żereformowanie
wzdobywaniugłosówpomaga,
bopokazujedeterminację.Wdodatkuniebardzowiadomo,jakta
naprawamawyglądać.Porozumieniejestdlagórnikówkorzystniejszeniżpoczątkowepropozycje,alegdyspojrzećnaustawę,
któramusijeszczeprzejśćprzez
Senat(panipremiernazywają
narzędziem),to–jeślideterminacjarządubędziespora–równie
sporo,anawetbardzodużobędziemożnazmienić.Możnakopalniedzielić,wydzielaćzdrowe
ekonomicznieczęści,sprzedawać,łączyćzinnymizakładami.
Opozycjadokładnieprzecieżpoliczyła,żewustawieprawie
50 razypojawiasięokreślenie
„likwidacja”.Sąwprawdziegwarancjezatrudnienia,główniedla
górnikówdołowych,aleteżzapowiedzi,żezmiany„musząboleć”.Zobaczymy,czybardziejpo-

N

datnika,czyjednakposiadaczy
rozdętychprzywilejów.
Wkopalnianymzamieszaniu
znikłapolitykakrajowa,która
jednaktoczyłasię,itonietylko
wokółstrajku.Wokółstrajku
mieliśmyfestiwalokrzykówilicytację,żejakopozycjadojdzie
dowładzy(zwłaszczaPiS),to
żadnemiejscepracywgórnictwieniezniknie.Generalniejednakdebatatoczyłasięwokół
przeszłości,koncentrowałasię
nawypominaniu,żePOnicnie
zrobiła,nacoPO przypominała,
żeodczasurządówBuzkanikt
innyniezrobiłniczego,abysię
zgórniczymproblememzmierzyć.Nocóż,niektórzypróbowali,takżezarządówSLDczyPiS,
aleszybkozostawaliprzywoływanidoporządkuprzezpartyjnychszefówizwiązkowychliderów.Jeślijednakidzieoprzeszłość,togeneralnieniektórym
udałosięprzemknąćwtejdyskusjiprawieniezauważenie.
NaprzykładWaldemarPawlak,
któryprzezlataodpowiadał
zagórnictwo,właściwiejakbynie
odpowiadał.Niktgonieprzywoływał.WicepremierJanusz
Piechocińskiobjawiłsiędopiero
ostatniegodnia,kiedyrozsyłał
informacje,żedoporozumienia
bliskoicorazbliżej.Atoprzecież
ludowcyzatędziedzinęodpowiadaliibrakzmianzwłaszcza
Pawlakaobciąża.
No,aleludowcyzajęcibyli
– pozaministrempracyKosiniakiem-Kamyszem,któryjestchybanajpracowitszymministrem

Sawka komentuje

wrządzie,wdodatkuroboty
przypadająmunajmniej
wdzięczne–wyłanianiemkandydatanaprezydenta.Oczywiścienaraziegoniewyłonili.Rozstrzygająnadaltensamdylemat
–poprzećBronisławaKomorowskiego,anawetszybkogowysunąćjakoswojegokandydata,czy
sięgaćdowłasnychszeregów,co
skończysię,zgodniezpowszechnymoczekiwaniem,wynikiem
napoziomie2proc.zamazującymwcześniejszerekordowesamorządoweosiągnięcia.Jużwydawałosię,żepostawiąjednak
naKomorowskiego,alenagle
obudziłsiępęddomłodości.Stałosiętakniewątpliwienietylko
wskutekwewnętrznychrozgrywek,aletakżepodwpływem
LeszkaMillera,którypostawił
nanowośćimłodość.Ludowcy
akuratmłodszekadrymająichybasątokadryambitne.Aktualnie
najbardziejambitnyjestświętokrzyskimarszałekAdamJarubas.
Pocieszeniedlaurzędującego
prezydenta,alemożetakżedla
PSL,wtym,żeznówmająkłopot
zesprawozdaniemfinansowym
ijakąśczęśćpieniędzystracą,
awłasnakampania–rzeczkosztowna.Bywa,żerzeczywistość
korygujewielkieplany.Czasem
nawetzpożytkiemdlaspraw.Ludowcybezkandydatatonicwielkiego,kopalnianeporozumienie
–niekoniecznie.Wypadałoby,żebywtejdrugiejsprawieopinii
publicznejrzeczporządniewyjaśnić.Nadalszyciągludowych
tańcówspokojniepoczekamy.a

Nowa warszawska

„NASZA
HISTORIA”
już w kioskach:

a WarszawaStalina
Jakaodbudowastolicypowojniemarzyłasiękomunistom?
a JanHimilsbach
Byłbohateremtysiącabarwnychanegdot.Alejego
życienieuchronniezmierzało
doalkoholowejtragedii.
a Ukrytypałacpolityków
Tajemnice pałacu w Natolinie,
niegdyś sekretnego miejsca
spotkań notabli z PZPR.
a InteligenckaOchota
HistoriaplacuNarutowicza.
a Księżnaartdéco
Barwne życie i wspaniałe
malarstwo Zofii Stryjeńskiej.

Trafy
Chodziksiądzpokolędzie
znawigacją
AKsiądzJakubLeśniak,
proboszczparafii
wpodpoznańskichKamionkach,wtrakciechodzeniapokolędziewykorzystujeaplikacjęnasmartfonaiudostępniaswoją
lokalizacjęwinternecie–podaje
TVN 24.Dziękitemuparafianiemogą
łatwosprawdzić,czyduchownyjest
jużbliskoichdomu.Nastronie
internetowejparafiiwidniejeodnośnik:„szukajksiędza”. SOW,TVN24

1977–38lattemu
A W Miami na Florydzie jedyny raz
w historii spadł śnieg.

1981–34latatemu
A USA i Iran zawarły porozumienie
w sprawie uwolnienia 52 amerykańskich zakładników przetrzymywanych od września 1979 r. w Ambasadzie USA w Teheranie.

1999–16lattemu
A Powołano Instytut Pamięci Narodowej.
SOW

Kto zostanie najlepszym
studentem zagranicznym
A 22 osoby, w tym obywatele Indii, Niemiec,
Gruzji, Iraku, Kanady
Ukrainy, Hiszpanii i wielu
innych, walczą o tytuł najlepszego
zagranicznego studenta w Polsce.
Wyniki ogłoszone zostaną
22 stycznia podczas gali konkursu
w Lublinie towarzyszącej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”.
SOW
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Zaczyna się licytacja na propozycje mające
poprawić sytuację posiadaczy kredytów we
frankach. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło
już rozwiązania wzorowane na węgierskich
Polityka

Witold Głowacki
Twitter: @witoldglowacki

O

koło700tysięcyPolaków,
którzy spłacają kredyty
we frankach szwajcarskich, to elektorat na tyle
poważny, że politycy
przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi nie zawahają się
przed niczym, by pozyskać ich głosy. Z kolei frankowcy na tyle mocno odczuwają
gwałtowny wzrost kursu franka – a tym samym comiesięcznych rat – że mogą być
skłonni do głosowania portfelem.
Pierwszą ofertę dla frankowców – częściowo wzorowaną na rozwiązaniach wprowadzonych na Węgrzech przez rząd Viktora
Orbána–przedstawiłowpiątekPrawoiSprawiedliwość. Według PiS osoby zadłużone
we frankach powinny mieć prawo do spłacenia całości kredytu według kursu sprzed
decyzji szwajcarskiego banku centralnego
o uwolnieniu kursu franka – czyli po ok. 3,5
zł za franka. Koszty różnicy kursowej miałyby ponieść banki. Propozycja PiS, która
zdążyła przerazić krajowych bankowców,
jestitakmniejradykalnaniżrozwiązaniezastosowaneprzezOrbána–naWęgrzechbanki musiały dodatkowo odliczyć od kredytu

Wicepremier
Piechociński
wysyła sprzeczne
sygnały. Ostatnio
zasugerował, że
może powstać
„plan wsparcia”

cały tzw. spread walutowy i wszystkie koszty wynikające z podwyżek oprocentowania
pobrane przez cały okres kredytowania.
PomysłPiSprzedstawialiwiceprezespartii Beata Szydło i poseł Paweł Szałamacha.
Partia Jarosława Kaczyńskiego postawiła
przy tym swoiste ultimatum rządowi Ewy
Kopacz. Jeśli premier w ciągu kilku dni nie
przedstawi satysfakcjonującego PiS programu pomocy frankowcom, partia ma zgłosić
własny projekt ustawy.
Zamiary rządu wobec frankowców nie są
jednak jednoznaczne. Premier Ewa Kopacz
jak dotąd nie zajęła w tej sprawie stanowiska. Natomiast wicepremier i szef PSL Janusz Piechociński wysyła raczej sprzeczne
komunikaty. W piątek zapowiedział „pilne
spotkanie” z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem. Wcześniej mówił, że
wzrost kursu franka ma charakter „jednorazowego impulsu”. Jeszcze wcześniej odsyłałdoRadyPolitykiPieniężnej.Z koleiwniedzielę ogłosił, że rząd może jednak podjąć
jakieś działania. – Jeśli frank zejdzie poniżej
4 zł, będziemy mieli inną presję na dokonywanie zmian w regulacjach. A jeśli utrzyma
się dłużej (...), to trzeba będzie myśleć o planie racjonalnego wsparcia – mówił
Piechociński. Żadnych szczegółów na temat
tego planu jednak nie podał.
Także politycy Platformy jak dotąd unikajązajęciajednoznacznegostanowiskawobec problemu. Część z nich – np. Rafał
Grupiński – sugeruje (podobnie zresztą jak
Komisja Nadzoru Finansowego), że objęcie
frankowców jakimkolwiek specjalnym programem pomocowym byłoby niesprawiedliwe wobec innych kredytobiorców – tych,
którzy zaciągnęli swe zobowiązania w złotówkach czy w euro. Bardzo jednoznacznie
przeciw specjalnemu traktowaniu dla
frankowcówwypowiadająsiępolitycyTwojego Ruchu. – Sam wziąłem kredyt we franku. Dlatego że był wtedy najtańszym kredytem. Iprzez osiem lat dobrze na tym wychodziłem, bo płaciłem mniej niż moi koledzy,
którzy wzięli kredyt w złotówkach. Teraz
płacę więcej, ale przecież byłem świadomy,
co robię – mówił IAR Andrzej Rozenek.
W czwartek szwajcarski bank centralny
zdecydował się na uwolnienie sztywnego
w ostatnim czasie kursu franka względem
euro. Frank poszybował z poziomu ok. 3,5
zł do – przez moment – ok. 5 zł, by ustabilizować się na poziomie 4,2–4,3 zł. W ciągu kilkunastu minut zmieniło to sytuację
tych polskich kredytobiorców, którzy zde-

FOT. BARTEK SYTA

Politycy też
chcą zarobić
na kursie franka
b Ewa Kopacz nie zajęła jeszcze stanowiska w sprawie sytuacji frankowców
cydowali się na wzięcie kredytów – niemal
wyłącznie hipotecznych – we frankach
szwajcarskich.
Problem dotyczy ok. 550 tys. polskich rodzin – w ciągu jednego dnia ich łączny dług
we frankach wzrósł z ok. 145–150 mld zł do
175–180 miliardów. Raty – przynajmniej te
najbliższe – wzrosną o mniej więcej 20 proc.
Gdy jeszcze tydzień temu realne problemy
ze spłacaniem frankowego kredytu miało
do 40 tys. kredytobiorców, teraz ta liczba
może wzrosnąć nawet do 100 tys. osób.
Około80–100tysięcykredytobiorcówma
jeszcze jeden poważny problem. Drastyczna zmiana kursu franka spowodowała, że
wartość ich kredytu hipotecznego z dnia
na dzień przekroczyła wartość nieruchomości, pod której zastaw był wzięty. W takiej sytuacji grozi im to, że bank zażąda
odnich albo ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia hipotecznego – co może być
niemożliwe, albo też wykupienia specjalne-
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go ubezpieczenia, co spowoduje kolejny
wzrost comiesięcznego obciążenia. Wielu
kredytobiorców stanęło już przed taką koniecznościąprzedtrzema–czteremalaty,gdy
kurs franka w trakcie kryzysu finansowego
systematycznie rósł, osiągając trwale poziom powyżej 3,3 zł.
Co ciekawe, w związku z listopadowym
referendumwSzwajcariidotyczącymzwiększenia poziomu rezerw złota – co budziło
obawy,żekursfrankamożewzrosnąć–Ewa
Kopacz już pod koniec października 2014 r.
poprosiła KNF o przeprowadzenia tak zwanych stress-testów, sprawdzających stabilność finansową polskich banków, na wypadek hipotetycznego wzrostu kursu franka
do ok. 4 zł. Ale Jan Krzysztof Bielecki, ówczesnyszefRadyGospodarczejprzypremierze, informował wtedy, że rząd nie myśli
ożadnymrozwiązaniuzakładającymwspieranie kredytobiorców z budżetu. a
ą
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Koniec strajku na Śląsku. Ale nadal
pozostaje problem z górnictwem

REKLAMA

004853534

Do Gwiazd

KRYSTYNA NOWAK
ZAWSZE Z TOBĄ

Pamiętam Jej sprzeciw i wyzwanie
We wzroku utkwionym w dal.
Dlaczego? Rodziło się pytanie W oczach smutek i w sercu żal.
Przez cierpienia, które zgotował los,
Pozbawiając radości i pełni życia.
Zadając przykry i bolesny cios,
Niezdolność do samodzielnego bycia
Nie straciła nadziei i czynu chęci
Do malowania piękna natury.
W tworzeniu nie zwalniała ręki,
Choć nadciągały czarne chmury.
Rankiem przestało bić Jej serce,
Zgasło tempo życiowego biegu.
Zatrzymała się na Węglowej Wólce,
Na mecie śpiących szeregu.
Nad mogiłą białe skrzydła
Unoszą Jej duszę do gwiazd.
Wiedzie Ją tam modlitwa,
By dostąpiła zbawienia i łask.
To nagroda za lata cierpień,
Za wiarę w zbawienie wieczne,
By dostąpiła wzniosłych uniesień,
Gdy stanie przed Oblicze Królewskie.
Na tę łaskę w pełni zasłużyła
Miarą godnego życia spełnienia.
Nad mogiłą, gdzie spoczęła –
Wspominam ślubne przyrzeczenia.
Minęło siedem koszmarnych lat,
Gdy odeszła w dal bezkresną.
Na zawsze opuściła doczesny świat,
Przekroczyła bramę niebieską.
KRYSTYNO!
Zawsze jestem z Tobą. Wspominam
Cię, choć nie starcza mi słów, by
wyrazić to co czuję. Te, które
kieruję do Ciebie wywodzą się
prosto z serca.

W siódmą rocznicę – Antoni.
Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 roku

Strajki na Śląsku

Tomasz Skłodowski
t.sklodowski@polskapresse.pl

C

hciałbym podziękować
górnikom, ich rodzinom,
mieszkańcom Śląska za to,
że byliście razem, za to, że
byliście z nami. Było warto – powiedział po podpisaniu porozumienia z rządem Dominik
Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Sukcesem jest to, że
przekonałam górników do wdrożenia programu, który po raz pierwszy od kilkunastu lat będzie naprawiał polskie górnictwo
– oceniła natomiast premier Ewa Kopacz.
Po dziesięciu dniach podziemnych strajków i protestów na powierzchni oraz
po ogłoszeniu przez NSZZ „Solidarność”
ogólnopolskiego pogotowia strajkowego
rząd obiecał, że żadna kopalnia Kompanii
Węglowej nie zostanie zlikwidowana. – To
jest nasze wspólne zwycięstwo. Bez tego
wysiłku nie byłoby gwarancji pracy, nie byłoby gwarancji tego, że w Bytomiu, Zabrzu,
Gliwicach, Brzeszczach i Rudzie Śląskiej będą funkcjonowały kopalnie, w których będą pracowali górnicy, pracownicy przeróbki i pracownicy powierzchni – cieszył się Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.
Wyjeżdżających na powierzchnię górników kopalni Brzeszcze witało ok. 2 tys. ludzi – rodziny, pracownicy kopalni i mieszkańcy Brzeszcz. Były wiwaty, radość i łzy
wzruszenia. Przewodniczący Solidarności
w kopalni Stanisław Kłysz podziękował
wszystkim, którzy pomagali protestującym
górnikom, przede wszystkim mieszkańcom, którzy codziennie przychodzili
pod kopalnię, oraz samorządowcom. – Tutaj było widać prawdziwą solidarność – powiedział Andrzej Dyrdoń, wiceprzewodniczący zakładowej „S”.
Radość z zakończenia strajku została
jednak zakłócona bijatyką podczas demonstracji w Zabrzu. Ponad 2000 demonstrantów, do których dołączyli pseudokibice,
starło się z policją przed Domem Muzyki
i Tańca w Zabrzu. Odbywała się tam gala
wręczenia nagród Laur Kompetencji
i Umiejętności, w której miał uczestniczyć
prezydent Bronisław Komorowski.
– Protestujący obrzucili budynek środkami pirotechnicznymi, a także zaatakowali policjantów – twierdzi MSW. Rannych
zostało pięciu policjantów, jeden ma złamaną nogę, a czterech zostało poparzonych przez rzucone w ich kierunku race.
Policjanci zatrzymali dziewięć osób (w
tym dwóch nieletnich). Uczestnicy demonstracji oskarżyli policję o prowokację.
– Interwencja policji nie była potrzebna,
nikt nic złego nie robił, a policjanci zaatakowali tłum, w którym były kobiety i dzieci – ocenił uczestniczący w demonstracji
Piotr Duda, lider Solidarności.
Komentując porozumienie zawarte
z rządem, przewodniczący Solidarności powiedział: – Czy to zawsze musi być tak, że
porozumienie jest zawierane pod presją
górników, którzy narażając swoje życie
i zdrowie, siedzieli pod ziemią, a rząd się

FOT. MACIEJ GAPIŃSKI

Po dziesięciu dniach strajków
i protestów rząd się poddał
i zrezygnował z likwidacji kopalń.
Porozumienie rządu z górnikami
nie oznacza jednak końca kłopotów

b Uchroniliśmy Kompanię Węglową przed upadłością, bo obie strony wierzyły, że to
będzie służyło ochronie miejsc pracy – mówiła premier Ewa Kopacz
bawił, myślał, że może związkowcy się ugną. Szef NSZZ „Solidarność” zapowiedział,
że porozumienie rządu z górnikami nie
oznacza odwołania protestu związkowców.
– Problemy mają energetycy, kolejarze,
a w Polsce od półtora roku nie funkcjonuje
dialog społeczny. Najwyższy czas usiąść
i zastanowić się, co z dialogiem – powiedział
Duda, informując, że decyzje co do kontynuacji protestów zostaną podjęte we wtorek po posiedzeniu Międzyzwiązkowego
Komitetu Protestacyjnego. – Pan Duda ma
ze sobą problem, bo nie wie, czy ma być liderem politycznym opozycji, czy ma być
szefem związków zawodowych. Jeśli ma
być liderem opozycji, to chodzi tylko o prze-

„Sukcesem jest to,
że przekonałam
górników
do wdrożenia
programu, który
będzie naprawiał
polskie górnictwo”

jęcie władzy. Jeśli ma być liderem związków, to ma siadać do stołu i rozwiązywać
problemy swoich podopiecznych – skrytykowała lidera Solidarności premier Kopacz.
Podpisanie porozumienia zaskoczyło
senatorów, którzy wyjątkowo w sobotę
pracowali nad uchwaloną przez Sejm ustawą górniczą. Komisja Gospodarki zawiesiła prace.
Co ostatecznie dostaną górnicy?
Przed wszystkim cztery kopalnie nie zostaną zlikwidowane, lecz przeniesione
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu
prowadzenia procesu naprawczego. Po restrukturyzacji SRK ma je odsprzedać
Węglokoksowi.
Kopalnię Piekary kupi spółka
Węglokoksu, pozostałych dziewięć zakładów z Kompanii Węglowej trafi do spółki Węglokoksu pod nazwą Nowa Kompania Węglowa. Po restrukturyzacji zostaną sprzedane nowym inwestorom, prawdopodobnie energetycznym spółkom
Tauron Polska Energia i PGE. Wszyscy
pracownicy otrzymali gwarancje utrzymania zatrudnienia.
Wprowadzono przedemerytalne urlopy górnicze dla pracowników zakładów
przeróbki mechanicznej węgla, którzy mają trzy lata i mniej do emerytury. Podczas
takiego urlopu będą dostawali wynagrodzenie w wysokości 75 proc. miesięcznej
pensji i w tym czasie będą mogli podjąć
pracę poza górnictwem. Górnicy dołowi,
którym zostały do emerytury cztery lata
lub mniej, również będą mieli prawo do urlopu przedemerytalnego w wysokości 75
proc. miesięcznej pensji. a
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Pewne jest, że za restrukturyzację górnictwa zapłacimy
wszyscy. Ale istotne jest, czy zapłacimy mniej, czy więcej.
I to już zależy przede wszystkim od rządu
Górnictwo

Zbigniew Biskupski
z.biskupski@polskapresse.pl

R

estrukturyzacjigórnictwa
nie da się przeprowadzić
siłami samej branży czy
regionu. Potrzebne jest
wsparcie ze strony państwa,awięcbudżetu,czyli naszych podatków. W ten sposób zapłacimy po raz pierwszy. Czy to jest sprawa
wszystkich Polaków, a nie tylko branży i regionu (czytaj: czy musimy się wszyscy składać na restrukturyzację górnictwa)? Tak. To
jest w naszym wspólnym interesie.

Cotojesttarestrukturyzacja

Tojestpoprostudostosowaniebranżygórnictwa do warunków rynkowych. Kopalnie,
jakkażdainnafirma–rodzinnaalbokoncern,
powinny działać według reguł popytu i podaży. Niby proste, a jednak – jak się okazuje
– trudne do wykonania.
Z kilku powodów. Przede wszystkim
urynkowieniebranżywęglowejniejestmożliwe z dnia na dzień. Przy wydobyciu węgla
pracuje ponad 100 tys. osób, ok. 150 tys.
świadczyusługinaichrzecz.Inatymniekoniec. Trzeba bowiem jeszcze uwzględnić
choćby najbliższe otoczenie. Jeśli takiej liczbieosóbspadnądochody,natychmiastwkłopoty popadną firmy handlowe i usługowe
w miejscowościach, w których te osoby
za swoje dochody nabywają towary i usługi
(taknamarginesiewtensposóbbudżetpaństwa straci podatki z ich biznesów i będzie
musiał zwiększyć wydatki na zasiłki).
Restrukturyzacja górnictwa z pomocą
państwa to nie jest sprawa tylko branży iŚląska. I to nie ze względów społecznych bynajmniej.Aleprzedewszystkimnieuniknionych dla każdego podatnika kosztów. Wdużym uproszczeniu można by to porównać –
co niestety jest na czasie – z niespłaconym
zobowiązaniem kredytowym, od którego
nieustannie przyrastają odsetki i odsetki
od odsetek. Tak jest właśnie z restrukturyzacją górnictwa, która im później zostanie
przeprowadzona, tym większy będzie jej
koszt. Jak z kredytem, który nadął się do rozmiarów balonu i wysysa wszelkie wolne
środki na obsługę. Tymczasem gdyby się
spiąć i spłacić przynajmniej kapitał, można
bymiećnietylkokłopotzgłowy,aleteżśrodki na dalszy rozwój.
Problem w tym, że o konieczności urynkowienia branży węglowej wiadomo od zarania wprowadzenia gospodarki rynkowej
w III RP, a więc – lekko licząc – od ponad 20

lat. Jednak żaden rząd nie miał odwagi i wyobraźni,byopracowaćplan–najlepiejkilkunastoletni – i konsekwentnie go realizować.
Gdy pojawiał się doraźny problem, jak
obecnie z Kompanią Węglową, doraźnie go
rozwiązywano. I na tym kończono.
Takbyłonaprzykład15lattemu,gdygórnicy z likwidowanych kopalń dostali po raz
pierwszyodprawy.Kupilizanielanosyi tico
(wtedyszczytmotoryzacyjnychmarzeń),ruszylinazagranicznewycieczki(wówczastakże synonim luksusu). Tylko nieliczni stworzyli sobie miejsca pracy, głównie w postaci
autokomisów, do których sprowadzali używane samochody z Niemiec. Ich liczba
na Śląsku była równie wielka jak liczba tzw.
lumpeksów,czylisklepówzużywanąodzieżą. A gdy po latach przyszła koniunktura
na węgiel w Polsce, skorzystali ze swoistej
abolicji; zwolniono ich z klauzuli, jaką podpisaliw2000r.,żebiorącodprawy,nigdyjuż
dopracywgórnictwieniewrócą.Wrócili.Być
może nawet są tacy, którzy odprawę dostaną po raz drugi.
A rząd i ciąg dalszy restrukturyzacji? Zabrakło wyobraźni, odwagi, wiedzy…
Ale nawet jeśli nie było konceptu izrozumienia problemu, trzeba było branżę sprywatyzować,choćbywimiępozbyciasięproblemu. Nie ma żadnych przesłanek, ani politycznych,aniekonomicznych,abypaństwo
byłoznaczącymwłaścicielemkopalń.Tonie
jest przecież branża strategiczna, ważna dla
bezpieczeństwa państwa. PiS co prawda
upierasięprzytwierdzeniu,żegórnictwojest
branżą strategiczną, ale w patrzeniu na tę
kwestię ta partia została w prehistorycznej
fazie III RP. Branżą strategiczną górnictwo
było w latach 90. ubiegłego stulecia, gdy alternatywą dla węgla były postradziecka ropa i gaz, a w Polsce mało kto wierzył, że
wkrótcebędziemyczęściąUniiEuropejskiej.
Można dyskutować, czy dziś Polska jest już
w pełni bezpieczna energetycznie (o ile
w ogóle poza Rosją może być to stan w stu
procentach gwarantowany dla jakiegokolwiek państwa), ale napewno to bezpieczeństwo nie zależy od węgla. Raz, że zobowiązania międzynarodowe nakładają na nas
obowiązek zminimalizowania jego udziału
w miksie energetycznym i choćby z tego
względu węgiel jako surowiec energetyczny musi być marginalizowany. Ale przede
wszystkim dlatego, że tylko od nas zależy,
jak szybko przejdziemy na skroplony gaz
z Norwegii czy z Dalekiego Wschodu. A ponadto nim zaczniemy eksploatację własnych łupek (o ile zaczniemy), możemy dodatkowo być pierwszym importerem amerykańskiego gazu z łupek; to już kwestia
miesięcy, gdy USA zaczną eksportować jego
nadwyżki. A poza tym, czy tego rząd chce,
czynie,czasymarginalizowaniawPolsceroli energii z odnawialnych źródeł skończą się
szybko. I nieważne, czy będzie rządzić PO,

FOT. DARIUSZ GDESZ

Węgiel. Polskie
przekleństwo
czy szansa?
b Branży węglowej nie można odrywać od energetyki oraz polityki klimatycznej
PSL czy PiS. Polska jest fragmentem UE
i czerpiąc z tego profity, nie może zapominać o zobowiązaniach. Kolejne rządy popełniały więc grzech zaniechania.

Zapłacimyporazdrugiitrzeci

Jeśli rząd nie rozwiąże sprawy kompleksowo i będzie w długim terminie wspierał,
wimię rzekomych racji społecznych, wydobycie węgla po cenach wyższych niż ceny
sprzedaży, zapłacimy po raz drugi, bo i na to
pójdąpieniądzepodatników.Pozatymbranży węglowej nie można odrywać od energetyki oraz polityki klimatycznej. Wydobyty
węgiel trzeba jakoś zbyć. Najprościej, jak to
pokazuje praktyka, na cele energetyczne.
Energetykaopartanawęglugenerujezaśdodatkowe koszty: opłaty za emisję dwutlenku węgla, a ponadto jeśli Polska nie będzie
wypełniała zobowiązań dotyczących ograniczaniaenergetykiwęglowejnarzeczenergiizodnawialnychźródeł,będziezmuszona
do płacenia kar na rzecz UE. To ostatnie zagrożenie jest coraz bardziej realne, bo polski
rządzostałjużkilkarazyupomnianyzaopóźnienia.Jeśliwięczbudżetupaństwacodzienniewformiekarwypływaćbędziekilkadziesiąttysięcyeuro,takczyowakodczućtomusi każdy podatnik.
A w grę wchodzą kwoty niebagatelne.
Dwa lata temu mowa była o 200 mln zł.
Od połowy grudnia sprawa jest bardziej klarowna.RzecznikTrybunałuSprawiedliwości UE, który jest władny taką karę nałożyć,
podał, że będzie to 61 tys. euro, ale za każdy
dzień opóźnienia.

Tomożebyćbiznes

Porozumienie
rząd – górnicy
zakłada, że cztery nierentowne kopalnie nie
zostaną zlikwidowane, lecz przeniesione
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu
prowadzenia procesu
naprawczego. Po restrukturyzacji SRK ma
je odsprzedać
Węglokoksowi

Wielupolitykówpatrzynawęgiel–itakąwiedzę utrwala w świadomości Polaków – jak
na kukułcze jajo pozostałe po starej rzeczywistościgospodarczej:praźródłoprzestarzałej struktury sposobów wytwarzania energii, truciciela itd. Jest to sposób patrzenia
na ten surowiec podobny jak na ropę naftową zaraz po jej odkryciu. Tymczasem dziś
praktycznie każdy konsument wie, że ropa
to nie tylko surowiec do produkcji paliw silnikowychczyzasilaniaenergetyki,aledobro
o wszechstronnym zastosowaniu, w tym
wnajnowocześniejszychbranżach.Tymczasem węgiel jako surowiec ma przyszłość,
oczymwiedząnaszczęściejużnietylkonaukowcy. Przeróbka węgla na paliwa płynne,
bezpiecznedlaśrodowiska,technologiazgazowaniawęglapodziemią,totylkoteznich,
które wyszły z laboratoriów i są co najmniej
naetapieprzedsięwzięćpilotażowychnaskalę biznesową.
To może więc być niezły interes. Ale nie
dla rządu jako właściciela, bo nowoczesne
demokratyczne państwo ma inne cele publiczne do realizowania niż prowadzenie biznesu. Kompetencją rządu jest natomiast
przeznaczenie choćby części z dziesiątek

miliardów euro środków unijnych, które
mają być do 2020 r. przeznaczone na innowacyjność, na wsparcie programów badawczych w tym zakresie. Zwłaszcza że innym celem na te lata jest także efektywność energetyczna.

Plasterczynowypoczątek

UchwalonywtymtygodniuprzezSejmprogram restrukturyzacji górnictwa to krok
w dobrą stronę. Ale tylko krok.
JeśliprzeniesienienadzoruwłaścicielskiegonadkopalniamizMinisterstwaGospodarki na Ministerstwo Skarbu Państwa należy
odczytaćjakowolęrządudosprywatyzowaniabranży,oznaczato,żejestchęćprywatyzowaniabranży,botakompetencjajestprzypisana właśnie MSP.
Nowa Spółka Restrukturyzacji Kopalń,
doktórejmajątrafiaćdeficytowezakładygórnicze, powinna działać jak każda rynkowa
firma będąca w upadłości, a jej prezes, nadzorowanyprzezministraSP,jakdobrysyndyk,którypotrafispieniężyćdobrączęśćaktywów, a z reszty majątku zminimalizować
straty.Wówczasbędzieteżmiałinnepriorytety. Nie jest tajemnicą, że obecnie najwyżsi
menedżerowie spółek węglowych niechętniepatrząnazagranicznychinwestorów.Poważne amerykańskie i australijskie firmy,
którechciałyinwestowaćwnowetechnologie,wtymwprodukcjępaliwpłynnychzwęglaijegozgazowaniepodziemiąjużkilkarazybyłyodprawianezkwitkiem,bodecydenci,sowicieopłacanizpublicznejkasy,niemają interesu w podejmowaniu ryzyka i tworzeniu konkurencji dla węgla zbywanego
w najprostszej surowcowej postaci.
Skarb Państwa powinien też przy dobrej
koniunkturzedokończyćprywatyzacjęreszty branży, która dziś nie ma kłopotów, ale co
będzie w przyszłości, nie wiadomo.
A Polska ma wciąż ogromne zasoby tego
surowca. Zczego – lekko licząc – 3–4 mld ton
to bardzo dobry węgiel, który można wydobywać bez wielkich inwestycji w branżę.
Można więc i dobrze zarobić na prywatyzacji (szybko odzyskując przynajmniej część
z 3 mld zł, które pójdą z budżetu na realizację programu), i rozwiązać problem.
Rząd ma na to 13 lat, bo normy unijne
pozwalają na dotowanie wydobycia węgla
ze środków publicznych do 2027 r. Ale to
najbliższe lata pokażą, czy pomysł rządu
Ewy Kopacz i determinacja jego realizatorów to tylko kolejny doraźny plaster, który
się odklei, gdy koniunktura na węgiel się
poprawi, czy początek drogi do wyzwolenia ogromnego potencjału tkwiącego w węglu, dzięki któremu Polska zrobi większą
korzyść z dobra danego przez naturę niż firmy zarabiające na drewnie poprzez produkowanie z niego zwykłych palet. Bo czy inaczej jest z pożytkiem, jaki aktualnie robimy
aktualnie z węgla? a
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W niedzielnym wystąpieniu
Magdalena Ogórek, kandydatka
SLD na prezydenta, nie odniosła się
do zarzutów medialnych, ale
przedstawiła program wyborczy
Polityka

Anita Czupryn
a.czupryn@polskatimes.pl

P

rawdopodobnie ani szef
SLD Leszek Miller, ani sama Magdalena Ogórek nie
zdawali sobie sprawy z tego, jak wielkie emocje wywoła jej kandydatura
na urząd prezydenta RP. A także – jakie fakty, spekulacje i podejrzenia zaczną wyciągać z jej życia prywatnego tabloidy. Ślązaczka z pochodzenia miała być powie-
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Kandydatki
Magdaleny
Ogórek
ucieczka
do przodu
b Magdalena Ogórek domaga się napisania prawa od nowa. Ma to zrobić specjalna komisja

wem lewicowej świeżości, a wydaje się, że
właśnie lewicy sprawia dziś kłopoty.
Już samo ogłoszenie jej kandydatury
– bliżej nieznanej na scenie politycznej
publicystki i działaczki kojarzonej z lewicą, choć niektóre jej poglądy: czy przy sprawie z profesorem Chazanem, czy te, które
dotyczą feminizmu, mocno się z lewicowymi postawami gryzą – w dzień śmierci
Józefa Oleksego potraktowane zostało jako niezbyt fortunne.
Nie pomagało Magdalenie Ogórek też
to, że od momentu ogłoszenia jej jako
kandydatki nie pokazywała się publicznie, unikała mediów, odmawiała wywiadów. Spekulacje, że „pewnie nie ma nic
do powiedzenia”, choć ma doktorat z historii Kościoła, były jeszcze najłagodniej-








   

004856613

sze w porównaniu z tym, jaka w szybkim
czasie lawina najróżniejszych zarzutów
na nią spadła.
I wcale nie chodzi tu specjalnie o argumenty merytoryczne: brak doświadczenia,
wiedzy czy umiejętności, co akurat jest
ewidentne. Co z tego bowiem, że w jej CV
pojawiają się takie urzędy jak Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, MSWiA czy w końcu biuro SLD? Niczego znaczącego w sensie zawodowym
tam nie dokonała ani jako stażystka, ani jako sekretarka. Również jako działaczka nie
może pochwalić się sukcesami. W 2011 r.
bez powodzenia startowała do Sejmu (dostała 3,5 tys. głosów).
Ale to, że po pierwsze, jest kobietą,
po drugie – urodziwą – pobudziło tabloidy
do prześwietlenia jej życia osobistego. Wytknięto jej występowanie w serialach, wyborach miss, zarzucono rozbicie małżeństwa, a nawet spekulowano o romansie.
Następnie uwagę skierowano na jej męża.
Media ujawniły, że Piotr Mochnaczewski
(którego Magdalena Ogórek poznała
w MSWiA) był kanclerzem w prywatnej
uczelni Viamoda, ale za współpracę mu podziękowano. Powód? Uczelnia złożyła pozew cywilny i doniesienie do prokuratury
w sprawie przywłaszczenia mienia. Sprawa jest świeża, 16 stycznia prokuratura
wszczęła postępowanie. A jakby tego było
mało, jest to, o czym napisał „Fakt” – mąż
kandydatki SLD na prezydenta był na liście tajnych współpracowników SB.
Do części zarzutów Magdalena Ogórek
odniosła się, pisząc albo na Twitterze („Nie
rozbiłam rodziny, męża poznałam kilka lat
po jego rozwodzie, sama nie jestem rozwódką”), albo – w bardzo emocjonalnym
stylu – na swoim profilu na Facebooku,
ogłaszając: „Nie wycofam się!”, korzystając z metody „na Józefa”, czyli podkreślając swoją znajomość ze zmarłym politykiem SLD. W internetowym poście opisała swoją polityczną drogę, jaka wzięła się
z marzenia o poznaniu Józefa Oleksego,
który w efekcie stał się dla niej mentorem:
„To piękna postać i to on nauczył mnie
wszystkiego w polityce, a jego niezłomna
postawa, mimo okrutnych ran i razów, jakie otrzymał, stała się dla mnie wzorem postępowania”. Ogórek poinformowała też,

że medialne zarzuty to próba niszczenia jej
przyjaciół, rodziny, znajomych, co miałoby zmusić ją do wycofania się z wyborów.
„To próba niszczenia demokracji i łamania
mnie jak niegdyś premiera Cimoszewicza.
Ktokolwiek to czyni – nie ma ze mną tymi
metodami żadnych szans. Może używać
mafii, prokuratur czy podrzucać dziennikarzom wszelkie bzdury. Ja walczę o proste prawo i Polskę obywateli, nie wycofam
się, jestem to winna Józefowi, inaczej nigdy by mi tego nie wybaczył” – zakończyła.
Publicznie pojawiła się dopiero w niedzielę, nie odnosząc się do zarzutów, nie
chcąc konfrontować się z mediami, nie
odpowiadając na pytania dziennikarzy,
ale po to, by zaprezentować swój wyborczy program.
Oczywistym wydaje się fakt, że niedzielna konferencja to próba „ucieczki
do przodu”, chęć pokazania się jako osoba
kompetentna i merytoryczna, której na sercu leżą sprawy młodych ludzi i złe prawo.
Boli ją, że młodzi ludzie decydują się
na otwieranie działalności gospodarczej
za granicą , bo w Polsce trwa to tygodniami. Domaga się zniesienia „wszelkich ograniczeń prawnych”, cokolwiek miałoby to
oznaczać. Zaproponowała stworzenie systemu poręczeń i i ubezpieczeń, które chroniłyby przed karami związanymi z wykroczeniami gospodarczymi osoby poniżej
25. roku życia, i to przez dwa lata.
– Życie młodych jest dziś koszmarem.
To jest kraj umów śmieciowych. Kraj, który źle kształci młodych i nie uczy przedsiębiorczości. Jeżeli tego nie zmienimy, to będzie zbrodnia na polskim narodzie – przekonywała Ogórek. Podkreślała, że chce, aby
prawo było napisane od nowa. Obywatel
dziś nie jest w stanie go zrozumieć, ono jest
źle napisane, na kolanie, bez przemyślenia
i wbrew społeczeństwu. Zależy od interpretacji i pojętności urzędnika.
Ogórek ma pomysł, jak to zmienić –
przy prezydencie powołałaby komisję kodyfikacyjną, która od nowa napisze prawo. Dla – jak podkreślała – obywatela,
a nie palestry.
Choćby jednak miała najwspanialszy
program, a jej wystąpienia były wyłącznie
merytoryczne, choćby mówiła najmądrzejsze zdania inajlepiej wypadała w oku kamery i obiektywach fotoreporterów, to nic jednak nie zmieni tego, że media nadal będą interesować się jej życiem i zadawać trudne
pytania. Do tego każdy kandydat na prezydentamusibyćprzygotowany.NarazieMagdalenaOgóreksprawiajednakwrażeniemało przygotowanej do spotkań z dziennikarzami.Czyzdobędziesięnaodwagę,abystanąć przed nimi twarzą w twarz? Na razie widać, że uniki nie wydają się najlepszym sposobem na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu wyborczego. a

„Ja walczę o proste
prawo i Polskę
obywateli, nie
wycofam się, jestem
to winna Józefowi,
inaczej nigdy by mi
tego nie wybaczył”
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Piękno przemija i...
Sojusz też – mówi
gorzko jeden
z pomorskich
działaczy SLD, słysząc
pytanie o Magdalenę
Ogórek. Inny żartuje,
że jeśli ta kandydatura
będzie katastrofą,
to na pewno piękną
Ryszarda Wojciechowska
r.wojciechowska@prasa.gda.pl

ojusz Lewicy Demokratycznej w ostatnich dniach wyszedł z cienia. Jedni w partii
są w strachu, inni w szoku,
niektórzy tylko zdziwieni,
a jeszcze inni... wnerwieni,
jak szef struktur poznańskich Tomasz Lewandowski, który na Facebooku przed kilkoma dniami napisał: „Czytam wiadomości i nie wierzę... SLD ma kandydatkę na prezydenta RP Panią Magdalenę Ogórek, Grzegorz Napieralski zawieszony w prawach
członka SLD za działanie na szkodę partii...
a wszystko dokonuje się i ogłasza w dniu
śmierci Józefa Oleksego. Czy kogoś tam już
totalnie porąbało???”.
Małgorzata Ostrowska, wieloletnia pomorska działaczka Sojuszu, o porąbaniu nie
mówi. Woli opowiedzieć o swoim dyskomforcie. Przyznaje, że tak się czuła nie
tylko dlatego, że kandydatkę zaprezentowano w bardzo niefortunnym dniu. – Poczułam się też jak ktoś, kogo potraktowano instrumentalnie. Jestem członkiem Rady Krajowej SLD i nikt z nami wcześniej
o tej kandydaturze nie rozmawiał. Nie konsultował tego. Oczekiwano od nas tylko tego, że podniesiemy łapki w górę i z uśmiechem na ustach się zgodzimy. Ona wcześniej zgłaszała Małgorzatę Szmajdzińską.

S

Też kobietę. – Ale Magdalena Ogórek podoba mi się. I z całego serca będę jej w tej kampanii pomagać – zapewnia. Słysząc, że ich
kandydatka stała się ostatnio bohaterką
tabloidów, której wyciąga się udział w wyborach miss, grę w serialach i kiepskich komediach oraz wielkie parcie na szkło, odpowiada krótko: – Niech się od niej odczepią. To piękna, młoda i wartościowa kobieta. Mówi ładnie po polsku, zna języki obce
i szybko się uczy.
NiepodobajejsięzatozawieszenieGrzegorza Napieralskiego. Nie rozumie tego ruchu. – Grzegorz wypowiadał się krytycznie,
ale po to, żeby poruszyć coś w innych głowach.Jateżmówiłamnaprzykład,żesięnie
zgadzamzwyboremRyszardaKaliszananaszego kandydata. Nie dlatego, że go nie lubię. Bo Ryszard da się lubić. Tylko że uważam,iżniemożnanagradzaćkogoś,kogosię
wcześniej wykluczyło. Bo to byłaby jakaś
partyjna paranoja – stwierdza.
Inny polityk tej partii dopowiada, że wybór Magdaleny Ogórek był ogromnym zaskoczeniem także dla członków Zarządu
Krajowego SLD. O tym, że to właśnie doktor
nauk humanistycznych będzie kandydatką,
dowiedzieli się na piątkowym posiedzeniu,
tuż przed konferencją prasową.
– Wygląda na to, że to tylko i wyłącznie
decyzjaLeszkaMillera–mówipolityk.Izdradza, że jeszcze większym zaskoczeniem byłoto,żepoogłoszeniunazwiskakandydatki
nikt nie oponował, nie padło nawet słowo
krytyki.No,możepozaMarkiemBaltem,który stwierdził, że to Leszek Miller powinien
kandydować na prezydenta, bo jest twarzą
partiiimasporepoparcie.–WtedyprzewodniczącyprzypomniałBaltowijegoniedawny
wywiad, w którym przekonywał, że Miller
to obciążenie dla Sojuszu. Była to nawet zabawna riposta – komentuje polityk.
Franciszek Potulski najpierw uważał, że
kandydatemlewicymożebyćRyszardKalisz.
I że taka kandydatura byłaby chytrym posunięciem ze strony jego partii. Ale kiedy tylko
Kalisz zaczął sam o tym mówić, Potulski
porazkolejnyprzekonałsię,żenajwiększym
wrogiemKaliszajestsamKalisz.–Idobrzesię
stało, że ten pomysł upadł w zarodku – tłumaczy. Ma też osobisty żal do Wojciecha
Olejniczaka, który swoją polityczną karierę
zawdzięczaSojuszowi.Ajakprzyszłodospłacenia długu, czyli kandydowania na urząd
prezydenta, to Olejniczak powiedział „nie”.
Czy ma wątpliwości co do kandydatury
pani Ogórek? Odpowiada, że ma. Ale włączy
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Czy Miller schował się za paprotką?

b Nominacja szerzej nieznanej dr Magdaleny Ogórek wywołała
zaskoczenie w szeregach działaczy SLD
sięwszystkimisiłamiwkampanię.Jegozdaniem,jeślionabędziechciałasłuchaćiuczyć
się, to może znaleźć się na dobrej drodze
do wzmocnienia partii i swojej kandydatury. Potulski bagatelizuje zawieszenie
Napieralskiego. – Nie starczyłoby palców
oburąk,żebywyliczyćwszystkichtych,których na przykład z PiS wyrzucono. A Jarosław Gowin z PO? – przypomina. – Nie jestemzawyrzucaniem,alegdybypanichciała napisać coś krytycznego o swojej gazecie,
to też powiedzieliby w redakcji: „Idź do innej, jak ci się tutaj nie podoba” – kończy.
–TenruchzNapieralskimniebyłdobrym
i korzystnym dla partii posunięciem – przyznaje Joanna Senyszyn. I zaraz tłumaczy, że
zawieszenie to jednak jeszcze nie wyrzucenie. Kobieta na prezydenta z Sojuszu to była jej koncepcja. Sama nawet wyrażała go-

towość dokandydowania w tych prezydenckich wyborach. Teraz mówi tylko tak:
– Wszystkie partie, łącznie z naszą, są ewidentnie seksistowskie. Więc taka kandydatura byłaby szansą na przełamanie tych
wszystkich stereotypów. Dyskusja toczyła
się wokół tego, czy to powinna być znana,
kobieca twarz Sojuszu, czy kandydatka
z zewnątrz, która miałaby szansę poszerzyć
elektorat dzięki temu właśnie, że jest spoza
partii. I ta druga koncepcja wygrała.
Ważniejsi działacze próbują w obu tych
sprawach szukać światełka w tunelu. Ale
partyjne doły „pękają” i w kuluarach mówią wprost, że jeśli kandydatka będzie miała słaby wynik wyborczy, to nie tylko pociągnie Millera w dół, ale też partię. Niektórym nie podoba się, że doktor Ogórek ma
poglądy nie do końca tożsame z lewicowymi. Że głośno deklaruje fakt, iż jest wierząca. – Możemy stracić wyborców na rzecz
Palikota – sugerują i cytują Dorotę Majewską, założycielkę strony Polska Nie Jest Państwem Wyznaniowym, która pisze, że nie
będzie spokojnie patrzeć, jak „Miller z panią Ogórek próbują SLD przekształcić w Sojusz Lewicy Duszpasterskiej”.
Andrzej Różański na ten komentarz
o rozbieżności w poglądach odpowiada, że
statutSLDniezakłada,iżkażdyczłonekmusi być ateistą. – Nie jesteśmy partią antywyznaniową. Świętej pamięci Józef Oleksy nie
krył, że jest wierzący. To była jego osobista
sprawa, podobnie jak wiara jest osobistą
sprawą pani Magdaleny Ogórek. Opowiada,
że kiedy działacze w jego gdyńskim kole
usłyszelinazwiskokandydatki,niewykazywalizachwytuanipotępienia,tylkozdziwienie. To była reakcja na gorąco. Teraz Różański chwali Leszka Millera za to, że nareszcie
zrobił ruch, który jest spełnieniem wcześniejszych obietnic, czyli postawił w partii
na młodych. – To w pewnym sensie powieleniesytuacjizkampaniiw2010r.,kiedySojusz też postawił na młodego – Napieralskiego. I to z niezłym efektem – przypomina. – A teraz Napieralski został zawieszony
ipewnie dla wielu młodych w SLD to będzie
taki swoisty policzek – mówi. Jednak, jak
przekonuje, to nie była kara za to, że Grzegorz był pyskaty czy że – jak niektórzy tłumaczą – szybciej mówił, niż myślał. Tylko
zato, że jako przewodniczący zachodniopomorskich struktur nie reagował na nieprawidłowości, jakie tam miały miejsce.
Napieralskipowinienztejgorzkiejlekcjiwyciągnąć naukę – tłumaczy Różański. a
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Pigułka „dzień po”. Jak przed
nią uchronić nieletnich?
Antykoncepcja

Fakty
A Tylko co piąta Polka stosuje antykoncepcję, 40 proc. zaś w ogóle nie korzysta
z żadnej metody antykoncepcyjnej.
Rzadziej od nas z antykoncepcji korzystają
mieszkanki krajów nadbałtyckich oraz Hiszpanki.
Najpopularniejszą metodą jest prezerwatywa, a na drugim miejscu pigułka.
Tylko 6 proc. kobiet stosuje wkładki domaciczne, a całkiem spory odsetek, bo 20
proc., uznaje wyższość kalendarzyka nad
tabletkami. Z badań wynika, że stosując antykoncepcję, i tak zachodzimy w ciążę, gdyż
często zapominamy o lekach i używamy ich
niewłaściwie.

W Polsce nie ma
ograniczeń
wiekowych
dotyczących kupna
leków. Nawet
niepełnoletni będą
mogli kupić tabletkę
„dzień po”,
o ile oczywiście
apteka ją sprowadzi

A Źródłem wiedzy o antykoncepcji są
przede wszystkim internet i... koleżanki,
rzadziej lekarz.
Chociaż coraz częściej mamy idą ze swoimi
córkami do ginekologa, by przepisał im odpowiednią metodę antykoncepcyjną, to niestety nie dzieje się to często.
Młode dziewczyny, by nie zajść w niechcianą ciążę, uprawiają... seks analny.
Zwykle nie wiedzą, że tymczasem terapia
hormonalna, którą w młodym wieku może
zalecić lekarz, daje kobiecie dużo korzyści
zdrowotnych w przyszłości. Zmniejsza też
ryzyko stanów zapalnych, torbieli i guzów
jajnika oraz rozwoju endometriozy.

Agata Pustułka
a.pustulka@dz.com.pl

antykoncepcyjnych.
– Kiedyś taką granicą był 12. rok życia
i aptekarze nie sprzedawali leków młodszym osobom – mówi dr Izabela Majewska, wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Katowicach.

FOT. 123RF

W

polskim prawie
farmaceutyc znym nie ma ograniczeń wiekowych przy zakupie leków. Także

b Niegdyś granicą było 12 lat – młodszym farmaceuci nie sprzedawali leków i parafarmaceutyków
jeździły do Czech, gdzie recepta na nie nie
jest wymagana od 4 lat. Mogły też zamawiać je przez internet. Kupowały ich ok.
300 tys. rocznie.

„Dzień po” bez recepty
Komisja Europejska 7 stycznia zdecydowała, że w krajach Unii pigułki „dzień po”,
zwane antykoncepcją awaryjną, mają być
sprzedawane bez recepty. Oczywiście apteka nie ma obowiązku prowadzenia pełnego asortymentu leków i nie musi mieć
akurat pigułki „dzień po”. Sprawdziliśmy:
w kilku katowickich aptekach tabletki
„dzień po” trzeba zamówić, bo nie ma ich
na stanie. W najlepszym razie będą więc
„dwa dni po”. Z pewnością nie dostanie
się pigułek „dzień po” w aptekach należących do farmaceutów skupionych
w Stowarzyszeniu Farmaceutów Katolickich Polski (nie chcieli sprzedawać nawet prezerwatyw).
W większości aptek pigułki „dzień
po” są dostępne. Do tej pory Polki, które
nie chciały prosić o takie tabletki lekarzy,
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Jak działa taka pigułka?
Nie jest to tabletka wczesnoporonna, ale
opóźniająca owulację. Jajeczko dzięki niej
nie wydostanie się z pęcherzyka Graafa,
plemnik nie zdąży więc zapłodnić jajeczka. Ale jeśli jajeczko już się wydostało
z pęcherzyka, to pigułka „dzień po” zablokuje kolejne podziały w komórce i jajeczko nie będzie się przemieszczać. Są
tabletki działające w ten sposób do 72 godzin oraz do 5 dni.
Lekarze są podzieleni w sprawie sprzedaży pigułki „dzień po” bez recepty.
12 stycznia 2015 r. największy portal dla
lekarzy www.konsylium24.pl zadał 1002
losowo dobranym lekarzom pytanie, czy
tego rodzaju lek powinien być dostępny
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LEGALNA PRACA

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

dla OPIEKUNEK osób starszych
W NIEMCZECH

Wydział VI Gospodarczy z dnia 30 grudnia 2014 roku umorzone

z komunikatywną znajomością
jęz. niemieckiego
Wynagrodzenie do 1600 euro netto!
Spytaj o szczegóły: opiekunka@gowork.pl
Tel. 22 622 14 30, kom. 797 898 761

majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DENAR

www.opiekunka.gowork.pl

zażalenie w terminie 7 dni od obwieszczenia w MSIG.

zostało postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (sygn. akt VI GUp 20/11).
Na

AGA

powyższe

postanowienie

wierzycielom

przysługuje

bez recepty. Zdecydowanie tak odpowiedziało 24 proc. lekarzy, raczej tak – stwierdziło 22 proc., raczej nie – 17 proc., zaś zdecydowanie nie – aż 32 proc.
Wielu ginekologów przepisywało
do tej pory tabletki „dzień po”, wychodząc z założenia, że to mniejsze zło od niechcianej ciąży. – To bardzo dobre rozwiązanie dla kobiet. Znam wiele przypadków,
gdy w środku nocy, po pęknięciu prezerwatywy, przyjeżdżały pary do szpitala,
prosząc o receptę na lek „dzień po”– mówi ginekolog dr Maria Borek-Grzyb.

Lek dla coraz młodszych?
Badania pokazują, że na swój pierwszy
stosunek seksualny młodzi ludzie decydują się średnio ok. 17. roku życia. Zapytani o trzy najważniejsze warunki, które
powinny zostać spełnione, aby doszło
do pierwszego razu, wymieniają przede
wszystkim dojrzałość, która objawia się
tym, że człowiek wie, czego chce i jest
na to zdecydowany. Drugim warunkiem
jest posiadanie odpowiedniego partnera
seksualnego, przy którym można czuć się
swobodnie, a trzecim przygotowanie odpowiedniej formy antykoncepcji. Jednak
badania przeprowadzone w ramach raportu „Współczesna seksualność i nowoczesna antykoncepcja Polaków 2014” pokazały, że ten ostatni warunek jest najczęściej pomijany.
Czy młodzież będzie teraz sięgać
po tabletkę „dzień po” częściej? Jedną

z pierwszych form kontaktów seksualnych podejmowanych przez młodych jest
petting (o ok. 2 lata wyprzedza stosunek
seksualny). Blisko 40 proc. kobiet i mężczyzn przyznaje, że uprawiało petting
między 13. a 15. rokiem życia.
W niedzielę premier Ewa Kopacz w rozmowie z Moniką Olejnik na antenie Radia
Zet zapowiedziała, że minister zdrowia
BartoszArłukowiczpracujenadprzepisami,
które mają uchronić nieletnich przed skutkami nadużycia tych pigułek. a
ą

32 proc. lekarzy
uważa, że źle się
stało, iż tabletkę
„dzień po” kupimy
bez recepty.
Głównie ze względu
na nieletnich
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Fundusze Europejskie
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Fundusze Europejskie Nowe rozdanie

Kolejny etap wielkich zmian

D

o 2020 r.Polska zainwestuje 82,5 mld
euro funduszy europejskichwrozwójkraju.Dofinansowanezostanąpraktyczniewszystkiedziedziny życia publicznego, kluczowe gałęzie przemysłu, samorządy. Inwestycje te przełożą się
na poprawę jakości życia wszystkich Polaków.To, jak wykorzystamy te pieniądze przez najbliższe
lata, będzie w dużym stopniu decydować o tym, jakim krajem będziePolskaprzezkolejnedekady.
Dlatego rozpoczynamy właśnie
cyklartykułówpoświęconytemu,
jakichzmianmożemysięspodziewać w najbliższych latach dzięki
inwestycjom dofinansowanym
przez Unię Europejską.
Zdającsobiesprawę,żetematyka funduszy europejskich nie
jest najbardziej przystępna dla
większości z nas, postaramy się
w przyjazny sposób opowiedzieć
ostrategiiprzyjętejprzezrząd.Będziemy też podpowiadać gminom,przedsiębiorcomiorganizacjom pozarządowym, jak mogą
samodzielnie sięgnąć po unijne
środki. Pokażemy, jak z unijnych
programówmogąkorzystaćosoby prywatne, np. bezrobotni.
Zachęcamydosięganiadoponiedziałkowychwydańnaszejgazety,w których znajdą się kolejne
odcinkicyklu„FunduszeEuropejskie.Nowerozdanie”.Najpierwjednak zacznijmy od podstaw. Rząd
polskiokreśliłkluczowedlarozwoju kraju dziedziny w tzw. Umowie
Partnerstwa. Ten liczący prawie
250strondokumentokreślastrategięinwestowaniafunduszyunijnych w tzw. nowej perspektywie,
czyli w latach 2014–2020. Właśnie w tej umowie opisane są priorytetowe dziedziny, na które Polska stawia w najbliższych latach.
W unijnym żargonie określamy je
mianem programów operacyjnych, sześć z nich to programy
krajowe wdrażane przez instytucje centralne,a16 programów regionalnych pozostaje w gestii samorządówwojewództw.Napiszemy o każdym z nich w kolejnych
odcinkach cyklu.

PROGRAMY REGIONALNE
Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy.W latach
2007–2013 było to ok. 25 proc. wszystkich środków unijnych, obecnie będzie to niemal 40 proc.
Projekty realizowane przez samorządy będą dofinansowane w wysokości 85 proc., za wyjątkiem
województwa mazowieckiego, w którym poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc.
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ŁĄCZNA KWOTA 31,28 mld euro
Zatwierdzenie przez Komisję
Europejską w maju 2014 roku tegodokumentuniekończyformalności związanych z uruchomieniem przyznanych Polsce funduszy.KE musi bowiem zaakceptować jeszcze każdy ze wspomnianych programów operacyjnych.
Negocjacje są już na ostatniej
prostej, przyjęto już pięć krajowych programów operacyjnych
i siedem regionalnych (RPO).Zatwierdzenie pozostałych nastąpi
lada chwila.

PROGRAMY KRAJOWE –

Niezależnieodterminuzakończenia negocjacji znamy już strategicznedziedzinyorazwysokość
środkówprzeznaczonychnaichfinansowaniezpuliunijnej.Wcozatem zainwestujemy wspomniane
82,5mld?ZgodniezUmowąPartnerstwafunduszezostanązainwestowanewteobszary,którewnajwiększym stopniu przyczynią się
dorozwojuPolski.Trzynajważniejszeceleto:zwiększeniekonkurencyjności gospodarki, poprawa
spójności społecznej i terytorial-

nejkrajuorazpodnoszeniesprawności i efektywności państwa.
Cotooznaczawpraktyce?Tak
dużapuladofinansowaniaunijnego to także szansa na nadgonieniepodstawowychzapóźnieńcywilizacyjnych. Dlatego nadal naj-

BENEFICJENT
a Jednym z najczęściej
używanych w dokumentach unijnych pojęć jest
„beneficjent”.
W znaczeniu potocznym beneficjentami są wszyscy Polacy, bo zmiany, jakie zachodzą w naszym kraju dzięki
inwestycjom unijnym, dotyczą każdego z nas. Jednak
w rozumieniu przepisów
związanych z wdrażaniem
funduszy unijnych beneficjentem nazywamy tego,
kto może się ubiegać o dofinansowanie do realizowanego projektu. W każdym
z tzw. programów operacyjnych jest precyzyjnie określone, kto może złożyć
wniosek o dofinansowanie.
Są fundusze przeznaczone
na przykład wyłącznie dla
administracji państwowej,
dla organizacji pozarządowych czy dla przedsiębiorstw. Beneficjantami mogą być także instytucje kultury, związki wyznaniowe,
uczelnie oraz instytuty naukowe czy jednostki samorządowe. Jedna zasada jest
wspólna dla wszystkich programów – o dofinansowanie
ze środków unijnych nie może się bezpośrednio ubiegać
osoba fizyczna.

większa część funduszy zostanie
przeznaczona na budowę i remonty dróg oraz na transport
przyjaznyśrodowisku(kolejitransport publiczny).
Jednaknajwiększywzrostwydatków dotyczyć będzie inno-

wacyjności i wsparcia przedsiębiorców.Wnowejperspektywiefinansowejstawiamynanajbardziej
przedsiębiorczych
Polaków
– właścicieli małych i średnich
przedsiębiorstw,którychkreatywność i pracowitość decyduje
o kondycji gospodarki.To do nich
kierowana będzie szeroka oferta
tzw. zwrotnych instrumentów finansowych,czylipożyczekiporęczeń.Problemyzuzyskaniemkredytów w bankach komercyjnych
częstosągłównąprzeszkodą,która nie pozwala firmom z sektora
MŚPnarozwójitworzenienowych
miejsc pracy. Dlatego dostęp
dofunduszyeuropejskichpodpostaciąniskooprocentowanychpożyczek czy gwarancji może być
impulsem do rozwoju kraju.
Wzrostugospodarczegonieda
się osiągnąć bez rozwoju polskiej
nauki, finansowania badań naukowych oraz ścisłej współpracy
środowisk naukowych z biznesem.Todziedzina,wktórejmamy
bodaj najwięcej do nadrobienia,
taka, która decydować będzie
o pozycji Polski na gospodarczej
mapie nie tylko Europy, ale też
świata.Dlategobadanianaukowe
i rozwój są jednym z priorytetów
inwestycyjnychnanajbliższelata.
Nadalfinansowanebędąinwestycje w ochronę środowiska
ienergetykę,projektym.in.zdziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Spory nacisk kładzie się również na cyfryzację kraju. Nowy budżet to również inwestycje w miasta.Wsparcie otrzymają projekty związane
zkompleksowąrewitalizacją,ekologicznymtransportemmiejskim,
gospodarką niskoemisyjną. Ponadto miasta wojewódzkie wraz
z sąsiednimi gminami będą realizować wspólne projekty, m.in.
związane z dostępnością komunikacyjną.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

45,6 mld euro

a Program Infrastruktura
i Środowisko

a Program
Inteligentny Rozwój

a Program
Polska Cyfrowa

a Program Wiedza
Edukacja Rozwój

a Program
Polska Wschodnia

a Program
Pomoc Techniczna

to – podobnie jak w ubiegłych
latach – największy program
operacyjny. Finansuje się z niego budowę dróg, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia oraz inwestycje w kulturę.

to inwestycje w innowacyjność
polskiej gospodarki, współpracę
nauki z biznesem, rynkowe
wdrażanie efektów badań – czyli w dziedziny, które zdecydują
o konkurencyjności naszej gospodarki w Europie i na świecie.

to inwestycje w szerokopasmowy internet oraz e-administrację, czyli możliwość załatwienia
spraw urzędowych przez
internet.To także np. szkolenia
z obsługi komputera dla osób
wykluczonych cyfrowo.

to program,z którego pieniądze
przeznaczone są na tzw.miękkie
projekty,czyli np.na reformy
w obszarze rynku pracy, edukacji,rozwój szkolnictwa wyższego,
wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne.

to dodatkowe, obok pieniędzy
z programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

to pieniądze przeznaczone
na obsługę funduszy unijnych,
czyli na akcje edukacyjne,funkcjonowanie punktów informacyjnych,szkolenia dla beneficjentów i urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy.

27,41 mld euro 8,61 mld euro

2,17 mld euro

4,69 mld euro 2 mld euro

0,7 mld euro
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O TYM, JAK WSCHODZĄCA GWIAZDA POLSKIEGO BIZNESU PROWADZIŁA INTERESY NAD WISŁĄ I ZA ATLANTYKIEM. NASZE DZIENNIKARSKIE

Wielkie interesy króla żyl
a Zasłynął jako najmłodszy w Polsce założyciel

prywatnej kliniki. Gdy interes padł, Krzysztof
Mazurski przestał być pupilkiem mediów
a Dziś 22-letni biznesmen więcej czasu spędza
za Atlantykiem niż w Polsce. Czy dlatego, że tu
grunt zaczyna się mu palić pod nogami?
Nasze śledztwo

Maciej Czerniak
maciej.czerniak@pomorska.pl

Podkoniecubiegłegorokuwwielu gazetach regionalnych i ogólnopolskichtabloidachzaczęłysię
pojawiać całostronicowe reklamy specyfiku o nazwie Varico
Vain. Rzekomo cudowny lek
można było kupić tylko w sprzedaży wysyłkowej. „W laboratorium badawczym Leonarda
Szlingera w Havanie [pisownia
oryginalna] odkryto recepturę
medyczną, która obkurcza żylakiirewitalizujeskórętakskutecznie,żeniebędąpotrzebneoperacje dla wszystkich osób z tym
problemem” – przekonywał reklamodawca.
Sprawdziliśmy, kto i w jaki
sposób dokonał „przełomowego” odkrycia.
– Nie udało nam się dotrzeć
dotakiegolaboratoriumaniznaleźć z nim bezpośredniego kontaktu. Może laboratorium znajduje się w Instytucie Angiologii
SzpitalaSalvadorAllendezwanego Covadonga? – mówi Paweł
Woźny,radcaAmbasadyRzeczypospolitej Polskiej w Hawanie
na Kubie.
Jednym z najbardziej uznanych lekarzy pracujących w klinice Covadonga jest flebolog
(specjalistanaczyniowiec)drJose
F. Montequin.
–Wnaszyminstytucieangiologii i chirurgii naczyniowej nie
działa żadne Laboratorium Leonarda Szlingera – stwierdzi stanowczo doktor Montequin.

cznością, jaka była niedostępna
nigdy dotąd”.
Twórcy reklamy dodają, że
produkt ma też dodatkowo obkurczać żyły „nie tylko na nogach, ale również tak zwane naczynka bądź hemoroidy”. Tak
cudowniemiaładziałaćtajemniczasubstancjaodkrytaprzezkubańskich lekarzy. Mowa o Castanea sativa.
Specjaliści nie pozostawiają
jednaksuchejnitkinatychrewelacjach. – Substancja czynna,
o której mowa, czyli Castanea
sativatonicinnegojakkasztanjadalny–tłumaczydrhab.n.med.
MichałMolski,chirurgnaczyniowyzeszpitalaEskulapwOsielsku
pod Bydgoszczą.
Doktor Molski to autorytet
wdziedzinieoperacyjnegoleczeniachoróbżylnych,któryspecjalizował się w chirurgii naczyniowej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
i odbywał staże w Cleveland Clinic w Ohio USA, Montpellier we
Francji oraz w czeskim Żlinie.
– Kasztan jadalny, owszem,
jest szeroko stosowany w maściach i lekach, ale jego działanie
może przynieść tylko delikatną
ulgę w dolegliwościach żylnych.
Reklama była ilustrowana
zdjęciaminógwbardzozaawansowanymstadiumchorobyzwyrodnieniowej żył. Według ogłoszenia stosowanie maści miało
dać całkowite wyleczenie. – Sugerowanie, że smarowanie jakąkolwiek maścią może zlikwidować żylaki, jest blagą – twierdzi
Molski. – W takim stadium zaawansowania choroby skuteczne może być tylko leczenie operacyjne.Tojawnewprowadzanie
pacjenta w błąd!

związanazUniwersyteckimSzpitalem Klinicznym im. Norberta
Barlickiego w Łodzi.
– Doktor Maria Tryszko-Bronowska nie jest i w ciągu ostatnich10latniebyłapracownikiem
naszego szpitala – wyjaśnia Sylwia Sulikowska, kierownik działu kadr szpitala Barlickiego.
Zdjęcia obydwojga „lekarzy”
również wprowadzają w błąd.
Fotografie zostały pobrane ze
stron internetowych (m.in.
iStock) zawierających zdjęcia,
któremożnabezpłatniepublikować, np. w celach marketingowych.
Autorzy reklamy powoływali się na współpracę z Towarzystwem ds. Chorób Flebologicznych. To kolejny blef.
„Polskie Towarzystwo Flebologiczneoświadcza,żeniema
jakiegokolwiekzwiązkuzartykułem ani informacjami w nim zawartymi”–tooświadczeniePTF,
którepojawiłosięwsiecikilkatygodni temu. „Wymieniony
z imienia i nazwiska lekarz nie
jest też wg naszej wiedzy członkiem Polskiego Towarzystwa
Flebologicznego. Nie jest nam
również znane wymieniane
w tekście Towarzystwo ds. Chorób Flebologicznych”.
– Kodeks etyki lekarskiej jasno stanowi, że lekarze nie mogą
występować w reklamach – mówiKonradDrozdowski,dyrektor
biuraRadyReklamy.–ZkoleiKodeksetykireklamymówi,żenadużycieminieuczciwympostępo-

b Siedziba firmy MPM Entertainment ma adres w Beverly Hills. Podobno mieści się w wilii przy Laurel Canyon Blvd.
waniem jest, kiedy reklamodawcapowołujesięnanieistniejąceinstytucjeczywymyślonych
lekarzy. To niedopuszczalne.

Kalifornijski ślad

Eureka!Kasztanjadalny!

Lekarzewidmo

W reklamie Varico Vain pojawiał
się komentarz dr. Andrzeja Krutczenko-Sturza,„jednegoznajlepszychflebologówwPolsce”.To
też nie jest prawdziwa informacja.WwykaziemedykówNaczelnej Izby Lekarskiej nie ma takiego specjalisty! Podobnie zresztą
fikcyjną lekarką jest niejaka Maria Tryszko-Bronowska. W internetowejwersjireklamyVarico
Vainmożnaprzeczytać,żetospecjalistka chorób naczyniowych

FOT. FACEBOOK

Tym, którzy od lat zmagają się
z żylakami,nadziejęprzywracały słowa z dalszej części ogłoszenia:„Wystarczywieczoremprzed
snem nałożyć cienką warstwę
kuracji Varico Vain w miejscach
zgrubionychżył.Odrazuodczuwalnybędziesilnyefektchłodzenia oraz mrowienia. (...) Dzięki
kompleksowemu, dwutorowemudziałaniukuracjaVaricoVain
gwarantuje szybkie i trwałe zlikwidowanieżylakówwnieinwazyjnysposóbzezdwojonąskute-

b Ta fotografia pojawiła się
w „Daily Mirror” we wrześniu
ubiegłego roku. Brytyjski
tabloid pisał o dziesiątkach
klientów, którzy czują się
oszukani przez Mazurskiego

Kampanię reklamową Varico
Vain w polskich mediach wykupiła firma MPM LLC Entertainment. Jak ustaliliśmy, przedsiębiorstwo ma siedzibę w Los Angeles w Kalifornii. A dokładniej
w Beverly Hills, w samym środku mekki hollywoodzkich
gwiazdigwiazdeczek.Osobąwyznaczoną do pośredniczenia
między polskimi kontrahentami a firmą MPM jest Mikołaj D.
Ten sam człowiek jeszcze niedawno odpowiadał za prowadzenie strony internetowej kliniki medycyny estetycznej
Estinity w Warszawie.
Dwa lata temu o tej instytucji
zrobiło się bardzo głośno w mediach. A to za sprawą jej właściciela Krzysztofa Mazurskiego
[nazwiskobohaterareportażuzostało zmienione – red.]. Obecnie
22-letnimężczyznawtedyuchodził zawschodzącą gwiazdę biznesu.Wwywiadachudzielanych
telewizjom prywatnym i państwowym chwalił się tym, że
jeszcze jako uczniowi liceum
(chodził między innymi do prestiżowego Batorego w Warszawie) udało mu się samodzielnie
otworzyć „klinikę” medycyny
estetycznej. Został okrzyknięty
najmłodszym milionerem, polskim Rockefellerem. Dopiero

późniejokazałosię,żechodzinie
tyleoklinikę,ileogabinetkosmetyczny mieszczący się w bloku
na Mokotowie.
– Nie jestem kompetentny
wypowiadać się na temat Varico
Vain – ucina D.
– A dlaczego w tej reklamie
znajdująsięnieprawdziweinformacje wprowadzające klientów
w błąd? – pytam.
– Powtarzam, nie mam tu nic
do powiedzenia. Ja w ogóle nie
wiem,ocochodzi!–odparowuje
Mikołaj D.
Po kilku próbach skontaktowaliśmy się z Mazurskim.
– Panie Krzysztofie, jak to jest
prowadzić interesy w Polsce zza
oceanu? Mam na myśli klinikę
Estinity – pytam Mazurskiego.
– Do USA przeprowadziłem
siętrzymiesiącetemu.Klinikijuż
nie ma, ale byłem jej właścicielem. Teraz mam firmę tutaj i tu
rozwijamswojąkarierę–padaodpowiedź.
Rozmowajestkrótka,Mazurskiwyrażaniezadowoleniezainteresowaniem jego osobą. – To
męczące.Niechcęjużrozmawiać
na ten temat.
O nieprawdziwych informacjachzawartychwreklamieleku
na żylaki informowaliśmy już
w połowie grudnia. Po tym artykulezareagowałośrodowiskolekarzy.
–Wystosowaliśmywtejsprawie dwa pisma – tłumaczy Katarzyna Majchrzak z sekretariatu
Śląskiej Izby Lekarskiej. – Pierw-

szezostałoskierowanedoGłównego Inspektoratu Farmaceutycznego.Towniosekozbadanie
składumaściVaricoVain.Drugie
pismotrafiłodoProkuraturyRejonowejwKatowicachijesttozawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, między
innymi poprzez wprowadzanie
w błąd klientów nieprawdziwymi informacjami znajdującymi
się w reklamie maści.
Śledczy z Katowic na razie
ostrożnie wypowiadają się o postępowaniu: – Sprawa zostanie
zbadana – zapewnia Małgorzata
Słowińska z zespołu prasowego
Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Paweł Trzciński, rzecznik
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie, komentuje: – Prawdopodobnie podejmiemydziałaniewsprawietej
reklamy. Zazwyczaj odbywa się
to tak, że najpierw zwracamy się
owyjaśnieniadoreklamodawcy.
GIFmożenakazaćwycofanie
produktu leczniczego z rynku,
wstrzymanie jego dystrybucji
w kraju albo zakazać emisji reklam danego specyfiku.

Król białych zębów

Dla mnie nie jest ważne, co reklamuję.Jatylkorealizujęzlecenieinnejfirmy–mówiMazurski.Dzwoni z Los Angeles, gdzie jest 4
nadranem.WPolscejest17 grudnia,krótkoprzedgodziną13.
Mazurski twierdzi, że „ktoś
dał mu znać o artykule”, który

Polska
Poniedziałek, 19 stycznia 2015

Magazyn //11

www.polskatimes.pl

ŚLEDZTWO TO WYNIK LICZNYCH INTERWENCJI CZYTELNIKÓW PO PUBLIKACJI W WIELU MEDIACH PEWNEJ REKLAMY

FOT. INTERNET

aków i białych zębów

Mazurski był bohaterem wielu tekstów w prasie polskiej i internecie
ukazał się poprzedniego dnia
w Polsce,międzyinnymiw„Gazecie Pomorskiej”. Mazurski ma
mi za złe, że pisząc takie teksty,
psuję mu interes.
– O zleceniu jakiej firmy mówimy? – pytam.
– Na Seszelach – odpowiada
krótko Mazurski.
ChodziofirmęBiocare,której
polskie przedstawicielstwo ma
sięmieścićprzyulicyDominikańskiej 9 w Warszawie. Pod tym
adresem niezadowoleni klienci,
którzy zamówili przez interenet
Varico Vain, mogli składać reklamacje.
Sprawdziliśmy, czy firma nadal ma siedzibę w tym miejscu.
Jest tam kilka budynków, w którychznajdująsięróżneprzedsiębiorstwa. Próżno szukać jednak
firmy Biocare. Według informacji jednej z osób pracujących
w tym miejscu w listopadzie
przedsiębiorstwopodobnozmieniłosiedzibę.Miałoprzenieśćsię
naulicęPoloneza1wWarszawie.
Tojednakślepauliczka,przyktórej również nie ma śladu po biurze Biocare.

Na podbój Europy
Reklamowanie i sprzedaż Varico
Vain w Polsce to, przynajmniej
na razie, ostatni z biznesów, które od około dwóch lat prowadzi
KrzysztofMazurski.Choćonsam
twierdzi inaczej.
– Nigdy nie uczestniczyłem
w zakładaniu przedsiębiorstw
pośrednio bądź bezpośrednio.

Bezpośrednio założyłem moją
polską firemkę trzy lata temu,
która, niestety, rok temu zbankrutowała – wyjaśnia.
Czyżby?Wmarcuubiegłegoroku Mazurski na portalu Facebook
pożegnał się oficjalnie ze swoimi
fanami: „Mam nadzieję, że przez
te półtora roku pokazałem Wam,
żemożnawalczyćoswoje,można
wspinać się na góry które są nie
dozdobycia,możnazniczegozrobićcośiprzedewszystkim,można
lataćniepotrafiącchodzić”–czytamynaFBoświadczeniepodpisane
nazwiskiem Mazurskiego: „Wraz
z tym postem, ograniczam swoją
aktywność na facebooku, do momentuażnieudamisiępodbićcałejEuropy”.
Jak wyglądał „podbój Europy”? 24 września 2014 r. w bulwarowym dzienniku „Daily
Mirror” [sprzedaje codziennie
prawie milion egzemplarzy
– red.] ukazującym się w Wielkiej Brytanii opublikowano artykułoMazurskim.Nazdjęciach
widać go z naręczem tubek pasty do zębów o nazwie Whitetime. Na fotografii obok siedzi
w czerwonym kabriolecie.
„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek w tak krótkim czasie
otrzymał tyle skarg na jedną firmę” – tak zaczyna się tekst
w „Daily Mirror”. Jego autorem
jestAndrewPenman.„Elizabeth
Pye z Bexleyheath w hrabstwie
Kentjestjednązwieluosób,które swoim żalom dały wyraz
na portalu Facebook”.

Jedna z poszkodowanych
osób mówi: – Zamówiłam niewielkąpróbkępastywybielającej
Whitetime, która miała kosztować 1 funta. A z mojego konta
zniknęło 99,99 funtów.
WhitetimetofirmazałożonawPolsceiprowadzona
przez Mazurskiego, znanego na Wyspach jako Peter
Cash.
Po publikacji w „Daily
Mirror” klienci zaczęli masowo zgłaszać oszustwa do
brytyjskiej policyjnej agendytropiącejnadużyciakonsumenckie i handlowe.
Czym zakończyły się te postępowania?
–Oszczegółachinformujemytylkoosobyposzkodowane. Każdy zgłaszający
przestępstwootrzymujenumerNFRC.Informacjidotyczącychkonkretnychspraw
udzielmy tylko osobom,
które przedstawią nam tę
sygnaturę – wyjaśnia MerrynHockadayzbiurarzecznika londyńskiej Policji Metropolitalnej.
W tym samym czasie
(wewrześniuubiegłegoroku)innezawiadomieniewsprawieMazurskiegotrafiłodowarszawskiej
policji.Przedtygodniemstołeczni śledczy potwierdzili, że sprawę podjęła prokuratura.
–Prowadzimypostępowanie
dotyczące działalności (...) i firmy Estinity – informuje prok.
Agata Kucharska z Prokuratury
RejonowejWarszawa-Mokotów.
– W przedmiotowej sprawie nikomuniezostałyprzedstawione
zarzuty – dodaje Kucharska.
Śledczy przyjęli klasyfikację
czynu z artykułu 286 Kodeksu
karnego, czyli oszustwa. Zawiadamiającym był Marcin K., były
współpracownik Mazurskiego.
Innybyływspólnikmłodegobiznesmenatwierdzi,żesprawadotyczyła rozliczeń obejmujących koszty dystrybucji i sprzedaży pasty Whitetime. Nie chce
ujawniać swoich danych:
– Wiem, że nigdy nie doszło
do przesłuchania Mazurskiego
– twierdzinaszinformator.–Wyjechał z Polski w weekend poprzedzającyponiedziałek,wktóry miał złożyć zeznania. Poleciał
doUSA.Itostamtądterazprowadzi interesy.
– Czy wyjechałem za granicę
przed jakimś przesłuchaniem?
– pytaniemnapytanieodpowiada Mazurski. – Nie, wręcz przeciwnie. Poinformowałem zawczasu urząd miasta, urząd skarbowy, sanepid, wymeldowałem
się oraz zgłosiłem swój wyjazd
pani dzielnicowej, która zawsze
wzywała mnie do składania wyjaśnień...

–Nigdyniepostawionomizarzutów, nigdy nie byłem karany,
nigdyniebyłemaresztowany,nigdyniedostałemgrzywny– mówi
Mazurski. – Oprócz dwóch mandatów. A właściwie jednego, bo
funkcjonariuszpolicjipowiedział,
że mogę zapłacić na miejscu 100
złiwtedyniebędziemiwręczony
mandat.Zapłaciłem.
Mamyjednakdowódnato,że
zapewniającobrakustawianych
zarzutów, Mazurski mija się
z prawdą.
– W Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście jest zarejestrowanasprawa,wktórej(...)jest
oskarżony o cztery czyny z artykułówKodeksukarnego–słyszymy w biurze rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie.Prokuraturazarzucamupomówienie, znieważenie i uporczywe nękanie, za co grożą trzy
latawięzienia.Zawiadamiającym
prokuraturę był były wspólnik
przedsiębiorcy.

wschodnie wybrzeże USA. – Firma MPM Entertainment LLC
jest domem mediowym działającym na rzecz wielu firm. To
przedsiębiorstwo skupujące powierzchniereklamoweisprzedające te powierzchnie innym
klientom – tak Mazurski odnosi
się do naszych wątpliwości.
To, czy firmy założono na Seszelach, w Kalifornii czy na WyspachMarshalla,niezmieniafaktu, że specyfiki, które Mazurski
reklamujewPolsceiWielkiejBrytanii,prawdopodobniepowstają
w kraju.
Znaszychinformacjiwynika,
żeichprodukcjązajmujesięlaboratorium przedsiębiorstwa C.
(pełnanazwadowiadomościredakcji)mającesiedzibęwMińsku
Mazowieckim.Sprawdzamy,czy
to możliwe. W oficjalnym portfolio firmy nie ma ani jednego
produktu z gamy tych, które
promuje bądź reklamuje „dom
mediowy”.

Ślady prowadzą
na Wyspy Marshalla

Trzask
słuchawki

Czy to prawda? Kolejny trop podaje w wątpliwość te zapewnienia. W regulaminie sprzedaży
kremu Hialuro Ultra (podobnie
jak inne wspomniane specyfiki
można go kupić tylko w sprzedaży wysyłkowej, zamawiając
przez internet) podany jest
adres: ul. Podbipięty 27 w Warszawie. To adres kliniki Estinity.
Z kolei klienci, którzy zamierzali reklamować produkt, mieli
kierować swoje wnioski także
do firmy Hamiltons Group
Limited.
Dotarliśmy do dokumentów
założycielskichspółkiHamiltons
Group Limited, która została zarejestrowana 30 grudnia 2013 r.
na... Wyspach Marshalla. Prezesem, jedynym udziałowcem
i członkiem zarządu firmy był
RadosławP.Dlaczegotoistotne?
Przedstawicielstwo HG Limited
w Polsce mieści się rzekomo
przy ul. Dominikańskiej 9. A to
też adres firmy Biocare prowadzącej sprzedaż cudownej maści Varico Vain.
Pytamy Mazurskiego o obiecaną odpowiedź na temat kłamliwej reklamy leku na żylaki:
– W sprawie reklamy Varico
Vain czekam naodpowiedź z firmy z Seszeli – kwituje.
W mejlu do redakcji pisze:
„Współpraca ztą firmą to najlepszecomniewżyciuspotkało,ponieważjejmisjąjestniesieniepomocy innym ludziom”.
Czy jego firma rzeczywiście
jestzarejestrowana wKalifornii?
W amerykańskich rejestrach
przedsiębiorstw jest tylko jedna
firma o nazwie MPM zarejestrowana w stanie Delaware. To

Nie mam obowiązku udzielania panu takich informacji
– prezes firmy C. nie chce
odpowiedzieć, czy przedsiębiorstwo produkuje pastę Whitetime albo maść
przeciw żylakom Varico
Vain.
–Zatemniepotwierdza
pani tego, ale też nie zaprzecza? – dopytuję.
–Dowidzenia!–trzaskodkładanej słuchawki.
MarekDyjasz,byłyszefBiura
Kryminalnego Komendy Głównej Policji, twierdzi, że opisane
mechanizmy działania są znamiennedlaprzedsiębiorców,którzy balansują na granicy prawa:
– Firmy zakłada się w rajach
podatkowych, by utrudnić organom ścigania dotarcie do ich
kont, zlokalizowanie siedzib.
Pewne kraje nie mają z Polską
umów o prawnej współpracy.
Brak tam kontroli podatkowej.
FirmęmożnazarejestrowaćzPolski przez internet.

Ostrzegam,
niech pan nie pisze
Krzysztof Mazurski sugerował,
byniepublikowaćtekstunajego
temat.Wostatniejrozmowiepowiedział: – Zmagam się z chorobą nowotworową od prawie roku. Artykuły, które piszecie
omnie,wywołująstres,coutrudnia rekonwalescencję. Nie mam
wpływu na to, że jestem obiektem zainteresowania mediów,
mimo że wycofałem się już
z przestrzeni publicznej. a
ą
WSPÓŁPRACA:
LESZEK RUDZIŃSKI

I czyj to biznes?
a Krzysztof Mazurski najpierw pytany o to, czy to on był
właścicielem warszawskiej kliniki Estinity, powiedział, że tak.
Później w mejlu twierdził, że
tylko raz w życiu założył w Polsce „firemkę, która zbankrutowała”, nie podając już jej nazwy. Z kolei w bazach KRS i Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej jako
właściciel Estinity widnieje nie
Krzysztof Mazurski, tylko Wiesława K., jego matka. W wykazie
CEIDiG Mazurski jest tylko pełnomocnikiem. Ale jego nazwisko
pojawia się też w wypisie z rejestru GUS w nazwie firmy:
„Estinity (...)”.

b „Cudowny” lek
na żylaki to blaga
a Mazurski twierdzi, że żadna
prokuratura nie postawiła mu
nigdy żadnych zarzutów. Mija
się z prawdą. A dowodem jest
sprawa o „uporczywe nękanie”
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, w której
Mazurski ma już status oskarżonego.
a Spółki w rajach podatkowych. Krzysztof Mazurski nie
przekazał nam ostatecznie stanowiska, które w sprawie kłamliwej reklamy leku na żylaki miała zająć firma, w imieniu której
w Polsce wykupił powierzchnie
reklamowe pod produkt Varico
Vain. Przedsiębiorstwo Biocare
podobno mieści się
na Seszelach. Z kolei firma
Hamiltons Group Limited została zarejestrowana w Republice
Wysp Marshalla. Na dokumentach założycielskich firmy widnieje pieczęć „Specjalnego
Agenta Wysp Marshalla”.

a WPIĄTKOWYM„MAGAZYNIE”
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Dyplomatyczne gierki Putina wobec
rocznic związanych z II wojną
Rosja

FOT.PAVEL GOLOVKIN/AP

Władimir Putin
zaanektował Krym
i podtrzymuje
działania separatystów
na wschodzie Ukrainy.
Teraz wykorzystuje
rocznicę zakończenia
II wojny światowej
do zbudowania
nowego sojuszu
Ben Macintyre
redakcja@polskatimes.pl

K

im Dzong Un to prawdziwy miłośnik i maniak historii. Północnokoreański dyktator
przyjął właśnie zaproszenie Putina na majowe uroczystości w Moskwie upamiętniające 70. rocznicę zwycięstwa Związku
Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Po raz pierwszy od czasu odziedziczenia władzy po swoim ojcu pucołowate książątko opuści granice swojego dobrowolnie zupełnie odizolowanego
od świata państwa.
Zainteresowanie Kima XX-wieczną
historią może zadziwiać. Mamy przecież
do czynienia z przywódcą mającym obsesję głównie na punkcie gier komputerowych, koszykówki, Erica Claptona
i – poprzez stosowanie represji w stalinowskim stylu – utrzymaniem własnej
władzy.
Jednak jego udział w moskiewskich
uroczystościach nie ma nic wspólnego
z historią. Ma natomiast wszystko
wspólne z międzynarodową walką
o władzę i wpływy. Stanowi element
składowy niepokojącego trendu zawłaszczania przeszłych wydarzeń dla
bieżących celów politycznych. Rocznica
zakończenia II wojny światowej winna
być świętem pokoju. Staje się natomiast
kolejnym źródłem tarć między Rosją
a Zachodem. Związane z tą rocznicą wydarzenia stanowią ponure odzwierciedlenie rosnącej w 2015 r. wrogości.
Na uroczystości rocznicowe Władimir
Putin zaprosił „przedstawicieli wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej”.
Przed wojną i w jej czasie Korea znajdowała się pod japońskimi rządami. Związek Radziecki wydał Japonii wojnę
w sierpniu 1945 r. i najechał Koreę Północną. Zapraszając państwo pariasa,
prezydent Rosji dokonał z pewnością
jednego – inne kraje, wśród nich Stany
Zjednoczone i Wielka Brytania, zdystansują się wobec przypadających 9 maja
obchodów Dnia Zwycięstwa.

b Władimir Putin nie przyjedzie na obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Tego dnia będzie na uroczystościach w Terezinie w Czechach
Rosja musi radzić sobie z falą krytyki
wobec jej działań na Krymie i Ukrainie.
Dodatkowo mocno cierpi z powodu zachodnich sankcji. W takiej sytuacji właśnie czyni umizgi do nowych przyjaciół
– najsłynniejszy z nich to oczywiście
Kim Dzong Un. Moskwa zachłannym
okiem patrzy na surowce mineralne Korei Północnej i będzie potrzebować pomocy Pjongjangu przy budowie gazociągu do Korei Południowej. Jeśli na majowych uroczystościach pojawi się Kim,
a nie zjawią się przywódcy zachodni, będziemy mieć do czynienia z najbardziej
wyraźnym jak dotąd objawem chęci
Putina zwrotu na wschód.
Moskwa co roku świętuje rocznicę
zwycięstwa w tym, co nazywa wielką
wojną ojczyźnianą, wielką paradą wojskową na placu Czerwonym. Jednak
w Rosji panuje coraz powszechniejsze
– podsycane przez Kreml – poczucie, że
Zachód nie docenia roli ZSRR w wygraniu wojny. Władimir Putin wziął udział
w zeszłorocznych obchodach lądowania
aliantów w Normandii. Jednak uwagi
Moskwy nie uszło, że na obchodach

Putin nie przyjedzie
do Polski w rocznicę
wyzwolenia
Auschwitz. Nasz kraj
wiódł prym
w krytyce działań
Rosji na Ukrainie

rocznicy zakończenia blokady Leningradu nie pojawili się ani David Cameron,
ani Barack Obama. A dla Rosjan rocznica ta jest o wiele bardziej znacząca.
Dla sąsiadów Rosji zwycięstwo sił sojuszniczych w 1945 r. nie stanowi powodu do świętowania, bo oznacza też moment, w którym państwa bałtyckie, Polska i większość Europy Wschodniej zostały siłą wcielone do stalinowskiego radzieckiego bloku. Litwa i Estonia już zapowiedziały, że nie pojawią się na majowych uroczystościach. Łotwa i Polska
podejmą zapewne taką samą decyzję.
Parada w Dzień Zwycięstwa to jedno
z wydarzeń spełniających rolę „piorunochronu” dla współczesnych animozji
i nowych aliansów. Jednak inna, niezwykle intensywnie symboliczna rocznica
daje Moskwie jeszcze bardziej nabrzmiałą emocjonalnie sposobność pokazania,
jak bardzo różni się ona od Zachodu.
W ubiegłym tygodniu Kreml podał,
że Władimir Putin nie przyjedzie do Polski na styczniowe uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zamordowano tam ponad milion Żydów.
Polska wiodła prym w kwestii krytyki Rosji za jej działania na Ukrainie. W reakcji na rosyjską agresję wzywała do
ostrzejszych sankcji i rozmieszczenia sił
NATO w Europie Wschodniej. Obecność
Putina na zapowiedzianych na 27 stycznia uroczystościach wywołałaby głębokie zakłopotanie. Jednak z drugiej strony – jego nieobecność dowodzi, jak poważnemu pogorszeniu uległy stosunki
Rosji z Zachodem.
Obóz wyzwoliła Armia Czerwona.
Wśród więźniów Auschwitz znajdowały
się tysiące radzieckich jeńców wojennych. Dziesięć lat temu, podczas uroczystości wyzwolenia obozu, Putin odgrywał główną rolę.
W tym roku wśród niemal 3 tys. dygnitarzy – znajdą się wśród nich prezydenci Francji, Niemiec i Polski – zabraknie prezydenta Rosji. Bo go nie zaproszo-

no. Jednak nie przyjechałby, nawet gdyby zaproszenie otrzymał.
Tego samego dnia Władimir Putin ma
zjawić się na uroczystościach w miejscu
byłego obozu koncentracyjnego w Terezinie w Republice Czeskiej. Jej prezydent
Miloš Zeman wyrażał sympatię dla stanowiska Rosji wobec Ukrainy i krytykował zachodnie sankcje. Wzrost napięcia
dyplomatycznego wytworzył zatem
prawdziwie dziwaczną sytuację – współczesna polityka doprowadziła do podziału i rywalizacji nawet w kwestii obchodów upamiętniających Holokaust i rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Dla Putina historia stanowi broń
i oręż. Potężne polityczne narzędzie
tworzenia nowych sojuszy z ludźmi pokroju Kim Dzong Una, grania na nosie
Zachodowi i pobudzania nastrojów nacjonalistycznych w samej Rosji.
II wojna światowa była doświadczeniem, które zamieniło postać świata.
Rocznice kluczowych dla jej przebiegu
wydarzeń – bohaterskich czy tragicznych – winny stanowić sposobność dla
uniwersalnych obchodów pamięci.
Na
uroczystościach
wyzwolenia
Auschwitz winni być obecni wszyscy
światowi przywódcy. Podobnie jak
wszyscy powinni pojawić się na placu
Czerwonym. Czynienie takich rocznic
przedmiotem bojkotu, afrontu i wzgardy czy doraźnego dyplomatycznego zbijania punktów obraża zarówno ofiary,
jak i zwycięzców.
– Tragedia Auschwitz to bolesne
i gorzkie ostrzeżenie dla ludzkości
po wszystkie czasy… Możemy przetrwać
i uratować naszą cywilizację tylko wtedy, gdy odłożymy na bok dzielące
nas podstawowe różnice i – jak w czasie
II wojny światowej – zewrzemy szeregi
przeciw wspólnemu wrogowi.
Nic słuszniejszego. A kto wypowiedział te słowa? Władmir Putin – 10 lat temu, podczas obchodów wyzwolenia
Auschwitz.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH

Polska
Poniedziałek, 19 stycznia 2015

Magazyn //13

www.polskatimes.pl

François
Hollande
zyskał dzięki
swojej reakcji
na zamachy

Francja

Charles Bremner
redakcja@polskatimes.pl

T

uż po zamachach w Paryżu, kiedy terroryści dokonaliprawdziwejrzeziwredakcji „Charlie Hebdo”,
a potem zamordowali
jeszcze kilkoro policjantów oraz zakładników w sklepie z koszerną
żywnością, wydawało się, że jedynym politykiem, do którego zwrócą się teraz Francuzi,będzieMarineLePen,szefowaFrontuNarodowego.
Okazało się jednak, że – przynajmniej
na razie – bardziej niż Le Pen rosną notowaniainnejpostaci,znajdującejsięnazupełnie
innym biegunie politycznej mapy Francji.
Zdaniem Francuzów François Hollande
dobrze i w sposób stanowczy zarządzał kryzysem bezpieczeństwa, który nastąpił
po ataku na redakcję tygodnika „Charlie

Hebdo”. Świadczy o tym pięcioprocentowy
wzrost poparcia dla niego w ostatnich sondażach. Przedtem było ono niemal rekordowo niskie.
Dziś 20 proc. Francuzów twierdzi, że ma
zaufanie do głowy państwa. Sondaż –
pierwszy po ataku na redakcję satyrycznego tygodnika – przeprowadził ośrodek badania rynku TNS Sofres. W ostatnim miesiącu o 6 pkt spadła też liczba osób wyrażających brak zaufania do prezydenta. Obecnie sięga ona 77 proc.
Przez cały ostatni rok sondaże wskazywały, że François Hollande jest najmniej popularnymprezydentemwewspółczesnejhistorii Francji. Obecny wzrost poparcia przypisuje się jego nienagannemu prowadzeniu
działań po atakach terrorystycznych, w których w sumie zginęło 17 osób.
Nawet polityczni przeciwnicy prezydentawyrażająpodziwdlazdecydowania,jakim
sięwykazałwtymtrudnymdlakrajuczasie.
Przejąłbezpośredniedowodzeniedziałaniamiiodwiedziłmiejscemasakrywchwili,gdy
niektóre ciała – niektóre z ofiar były jego
przyjaciółmi–wciążjeszczeleżałynapodłodze w redakcji tygodnika.

FOT. CHRISTOPHE ENA/AP

Najpoważniejszy kryzys bezpieczeństwa
Francji od lat sprawił, że utarte schematy
na scenie politycznej kraju zaczęły się
zmieniać. Odpowiedzialna postawa François
Hollande’a w obliczu zagrożenia kraju
przysporzyła mu zwolenników w narodzie

b François Hollande umiejętnie zbudował narodowy konsensus
po zamachach terrorystycznych w Paryżu

Jego orędzie do narodu oraz fakt przewodzenia potężnemu, masowemu marszowi protestu – wzięło w nim udział ponad
milion osób w Paryżu, a w całej Francji blisko 4 mln, a także około 50 przywódców
z wielu krajów – dodało Hollande’owi tak
potrzebnego mu splendoru męża stanu. Komentatorzy nie spodziewają się jednak, że
obecne odrodzenie i wzmocnienie jego pozycji stanie się elementem stałym, jeśli nie
poprawi on sytuacji będącej w stagnacji gospodarki i nie powstrzyma rekordowej stopy bezrobocia.
PoparciedlaszefowejFrontuNarodowego Marine Le Pen wzrosło o 1 proc. i wynosi
29proc.Jestonanasiódmymmiejscuwśród
czołowych polityków.
Obserwatorzy i sami politycy przewidywali większy wzrost poparcia dla Le Pen, bo
jej partia jest jedyną, która wprost wyraża
wrogość wobec islamistycznych radykałów
i ich wpływu na francuskie społeczeństwo.
Nie odnotowano jednak jakiegoś spektakularnego wzrostu poparcia dla niej i jej ruchu.
Powszechnieuważasię,żeszefowaFrontu Narodowego postąpiła niewłaściwie, odmawiając udziału w niedzielnym paryskim
marszu jedności. Powodem jej odmowy
udziału miało być to, że nie otrzymała formalnegozaproszenia.ZresztąsamHollande
powiedział wówczas, że nie wysłał go ze
względunapoglądy,jakiegłosiszefowaFrontu Narodowego.
ZamiasttegoMarineLePenuczestniczyła w marszu w leżącym nad Morzem Śródziemnym mieście Beaucaire, gdzie rządy
sprawuje jej ugrupowanie.
We wtorek Marine Le Pen oświadczyła,
że nadszedł już jej czas. – Nasze przesłanie
słychać teraz coraz bardziej i bardziej. Francja widzi, że obrażano nas za to, iż przewidzieliśmy to, co obecnie przeżywamy – powiedziała Le Pen dziennikowi „Le Monde”.
Wzrost popularności prezydenta Francji
nie jest na rękę jego politycznym rywalom.
W tym tygodniu były prezydent i potencjalnyrywalwnastępnychwyborachprezydenckich Nicolas Sarkozy próbował nieco usunąćwcieńFrançoisHollande’a,żądając,aby
tenzająłbardziejenergicznestanowiskowobec terrorystów. Zaproponował między innymi, by Francja pozbawiała obywatelstwa
wszystkichwyjeżdżającychwalczyćpostronie dżihadu w Syrii i Iraku.
Jednak zdaniem komentatorów, a nawet
niektórych krytyków w jego własnej partii
icentroprawicowejopozycji,obecnemuprezydentowi udało się zbudować narodowy
konsensusidobrzewyważonepoczuciejednościFrancuzów.Hollandeumiejętnieprzeszedłprzeznajwiększyodlatkryzysbezpieczeństwa, jaki dotknął Francję.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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MAGDA HUECKEL Nawet najgorszą rzecz, chorobę własnego dziecka, można przekuć na coś pozytywnego – mówi bohaterka „Naszej klątwy”

Ten film ma pomóc zdjąć klątwę
Wielkie, ogromne i serdeczne gratulacje.
Dzięki. Jesteśmy w szoku.

ne zasoby. I wspomogą te badania mające
obecnie problemy finansowe.

Nie dziwię się. W świat poszła informacja, że
reżyserem filmu jest Tomasz Śliwiński, twój
mąż. Ale z tego, co wiem, to razem zrobiliście ten film.
Tak, oczywiście. Zrobiliśmy go razem,
ale Tomek zajął się montażem i nadaniem mu ostatecznej formy.

Wróćmy na moment do tego, jak kręciliście
ten film. Mówisz, że musieliście zdobyć się
na szczerość...
Tak. Ten film jest do bólu szczery.

Co się zmieniło w Waszym życiu w ciągu
ostatniej doby?
Ostatnia doba była kompletnie szalona i wpadliśmy w wir jakiejś wielkiej fety. Ale na dłuższą metę nie przewiduję jakichś większych zmian. Zdarzyło się coś
miłego, ale życie pozostaje życiem.
Czeka Was teraz wyjazd do Hollywood
na galę oscarową.
Zdaje się, że tak.
Masz się w co ubrać?
Kolejna rzecz, którą powtarzam od
wczoraj. (śmiech) No właśnie, nie mam!
Mam jedną sukienkę w szafie i jedną
spódnicę. (śmiech) Ale mam jeszcze sukienkę ślubną!
A tak zupełnie poważnie – czy masz poczucie, że tak miało być? Najpierw cierpienie
związane z tym, że urodziło Wam się
chore dziecko. Potem oswajanie tej sytuacji, teraz nominacja do Oscara. Masz poczucie, że ktoś napisał dla Was ten scenariusz?

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Czujesz się dzisiaj jak Kopciuszek?
Przez cały czas sobie to w duchu powtarzam, a ty jesteś pierwszą osobą, która
powiedziała to do mnie głośno. Tak, czuję się jak Kopciuszek. (śmiech) To, co nas
spotkało, to jest kompletnie kopciuszkowa historia.

b Magda Hueckel i Tomasz Śliwiński – kadr z filmu
To jest coś niewiarygodnego, co się stało. Wiesz... Strasznie trudno to zinterpretować, ale muszę powiedzieć, że faktycznie,
to jest przykład, że nawet najgorszą rzecz,
chorobę własnego dziecka, można przekuć
nacoś pozytywnego.Igłębokowierzę,że to,
iż zdobyliśmy się na szczerość, teraz nominacja do Oscara, że to wszystko przełoży się
na wynalezienie lekarstwa przeciwko tej
chorobie. Że dzięki naszemu filmowi uda się
zdjąć tę „klątwę” ze wszystkich osób, które
są chore. Teraz planujemy razem z amerykańskim stowarzyszeniem rodzin CCHS
[skrót oznaczający chorobę zwana klątwą
Ondyny–red.]akcjęcrowdfundingową,która ma na celu wsparcie badań nad lekarstwem. Zatem mam nadzieję, że nasza nominacja do Oscara nie jest końcem tej historii, a pointa dopiero nastąpi i będzie ona taka, że pomożemy 1200 osobom, bo tyle chorych jest na świecie. Naszym zadaniem jest
teraz przekuć sukces filmu nanaukę – na badania nad lekarstwem. Wiele osób ma szansę teraz się o nas dowiedzieć, mam nadzieję,żewśródnichsąosoby,którejmająznacz-

Dużo kosztowała Cię ta szczerość?
Na samym etapie kręcenia – nie. Robiliśmy go sami, we dwójkę. Mamy do siebie
zaufanie, wiedzieliśmy, że jeśli jedno z nas
miałoby wątpliwości, że coś poszło za daleko, to po prostu danej sceny do filmu nie
wstawiamy, i już. Ale film jest odważny. Bo
w żaden sposób siebie nie wybielamy, jesteśmy w nim pokazani z naszymi słabościami. Dlatego, jak mi się wydaje, ludzie
uwierzyli w nasze emocje.
Rozumiem, że na etapie kręcenia mieliście
pełen komfort. Ale potem przyszedł czas,
w którym trzeba było film upublicznić. To
było trudne?
Tak. Chociaż... Przeszliśmy taki horror,
mam na myśli pierwszy okres życia Leosia, kiedy musieliśmy pogodzić się z jego
chorobą, że nauczyliśmy się dystansu
do tego na przykład, „co ludzie powiedzą”.
Jak przejdziesz pewną granicę, to potem
możesz się pewnymi rzeczami już nie
przejmować. Ale też nie chcę powiedzieć,
że pokazywanie naszego życia było zupełnie łatwe. Reakcje publiczności były różne. Widzowie nie zawsze sobie radzili
z tym materiałem. Im bardziej się do niego przyzwyczajali, tym reakcje były bardziej pozytywne. Bo nie jest to film komfortowy dla widza. Ale jest po prostu szczery. Ludzie bardzo emocjonalnie reagują i to
mnie bardzo cieszy. Mam informacje
zwrotne z całego świata, że nasz przekaz
jest uniwersalny, że rodzice chorych dzieci przechodzą tak naprawdę to samo, niezależnie od tego gdzie mieszkają.

O czym jest ten film? Poza tym, że o małżeństwie, które ma chore dziecko.
O procesie zmiany. O akceptacji tego,
co wydaje się nie do zaakceptowania.
Kończy się tak, że przechodzicie przez proces zmiany i na końcu akceptujecie nową sytuację?
Tak. Chociaż taka choroba to jest coś,
czego do końca nigdy nie zaakceptujesz.
Myślę jednak, że jesteśmy pogodzeni
na tyle, na ile możemy, a ten film był
bardzo ważnym elementem tego pogodzenia.
Ten film pomógł Wam?
Tak, zarówno na etapie kręcenia, jak
i pokazywania. To było bardzo terapeutyczne. Dzięki temu, że tę traumatyczną
drogę przeszliśmy tyle razy, jesteśmy dziś
innymi ludźmi.
Kiedyrozmawialiśmyprzedświętami,mówiłaś,żezbieraciepieniądzenaoperacjęLeosia.
Tak, dalej zbieramy. Operacja pozwoli Leosiowi pozbyć się dziury w szyi i respiratora. Bo cały czas ma tracheotomię, otwartą tchawicę i rurkę. Chodzi
z tym do przedszkola, będzie niedługo
szedł do szkoły, a dzieci potrafią być
okrutne, więc chcemy sprawić, żeby nie
musiał się z tym mierzyć. Operacja pozwoli mu na inny, lepszy komfort życia.
Nie będzie musiał mieć przy sobie takiej
ilości sprzętu.
Dużo Wam brakuje?
Jesteśmy blisko uzbierania całej kwoty. No i czekamy na decyzję NFZ dotyczącą dofinansowania. W kwietniu rozpoczęliśmy procedury i dalej czekamy.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.a
ROZMAWIAŁ TOMASZ SŁOMCZYŃSKI

ą

„Życie z klątwą w tchawicy” – historia chłopca, który
Tomasz Słomczyński

Ż

ycie z klątwą w tchawicy”
– taki tytuł miał reportaż
opublikowany w „ Polsce
Dzienniku Bałtyckim ”
25 maja 2012 r. Bohaterem
tego reportażu był Leoś – syn Magdy
Hueckel i Tomasza Śliwińskiego, którzy
w miniony czwartek dowiedzieli się, że
ich film – o chorobie Leosia właśnie – został nominowany do Oscarów.
Poniżej publikujemy fragmenty tamtego reportażu.

***

Klątwa nadeszła nierychliwie. Najpierw
było zupełnie normalnie – czerwona kreska, euforia, nawet podróż do Afryki z rozwijającą się w brzuchu mamy fasolką rodzaju męskiego. Potem był długi, 36-godzinny poród i 10 punktów w skali Apgar.
Radość. 20 minut po porodzie Leoś robi
się markotny, siny, kończyny stają się
wiotkie.

Magda: – Przecież mnóstwo dzieci
po porodzie ląduje na obserwacji lub
w inkubatorze.
Tomek: – Najpierw informacje, że coś
się dzieje nie tak, sprzedali nam w taki
sposób, że ja naiwnie nie dopuszczałem
niczego złego, ot, na wszelki wypadek
chcą sprawdzić, co się dzieje.

***

16 grudnia 2010 r. Jednodniowego Leosia
przenoszą na salę obserwacji, a następnie, po godzinie, na oddział intensywnej
terapii, gdzie poddany zostaje tlenoterapii biernej. Lekarze podejrzewają poważną wadę serca.
Tomek: – Od razu pierwszego dnia posypały się na mnie informacje, że ma
straszną wadę serca (tylko niech pan nie
mówi tego żonie), że ma niewykształcone płuca, że nic nie wiadomo, ale jest bardzo źle. Nie było miejsca na płacz.
Jeszcze nie wtedy. To przyszło później, jak już przestaliśmy się łudzić,
że będzie dobrze, jak już lekarze nie pozostawili cienia wątpliwości, że on z tego wyjdzie.

17 grudnia. Lekarze informują rodziców,
że dziecko prawdopodobnie trzeba będzie
zaintubować. Powody hipowentylacji nie są
znane. (...)
18 grudnia, godzina 3 nad ranem, dyżurna doktor budzi Magdę.
– Niestety, chłopiec nie poradził sobie.
Lekarcechodziłooto,żezostałpodłączony do respiratora.
(...)
19 grudnia. Rodzice po raz pierwszy słyszą słowo „klątwa”. Pani doktor obojętnym
głosem oznajmia, że nie wie, co dziecku
dolega, ale właśnie przeczytała
w internecie o chorobie zwanej klątwą Ondyny. Następnie dodaje, że „on” pewnie
do końca życia będzie zależny od respiratora. I odchodzi.
Tomek:–Miałemochotęjązabićzatesłowa wypowiedziane w sposób, jakby mówiła o nowym filmiku na Facebooku.

***

W poniedziałek rano spotkanie ze specjalistami.
Magda: – Pamiętam tę rozmowę, jakby
była wczoraj. Lekarka:

– Będziemy walczyli o to, żeby to było
dziecko jedzące normalne jedzenie, oddychające normalnym powietrzem i chodzące w wózku na spacer.
– A może być inaczej? – zapytałam.
– Tak – odpowiedziała, a mi grunt usunął
się spod nóg.
Kolejny dzień był jeszcze gorszy.
– Cokolwiek się okaże, to będzie bardzo,
bardzo złe, proszę się na to przygotować.
Jedno z państwa będzie musiało poświęcić
całe swoje życie i zająć się opieką nad chorym dzieckiem – wtedy poczułam, że spadam. Leciałam w czarną otchłań. Dalej nie
usłyszałam już ani słowa, bo nie byłam
w stanie tego znieść.
(...)

***

23 grudnia. Rano rodzice dzwonią na oddział i zostają poinformowani przez pielęgniarkę, że:
– Synek przetrwał całą noc na własnym
oddechu!
– Bez wspomagania tlenem!
– Zaraz będzie kąpany!
– I pierwszy raz karmiony z butelki!
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PROFESOR KRZYSZTOF KORNACKI Faworytów jest dwóch
– mówi filmoznawca w rozmowie z Ryszardą Wojciechowską

To nie tylko nasza historia „Lewiatan” jest
przekombinowany
Można powiedzieć, że był to dla Państwa rodzaj autoterapii?
Trochę tak. Bardzo nam to pomogło
przetrwać ten pierwszy okres. Dzięki temu nasza energia przeszła w coś kreatywnego. Alternatywą było popadnięcie w depresję z powodu tej całej sytuacji ze zdrowiem syna. Do tego, by zrobić z tego film
z prawdziwego zdarzenia, zaczął mnie namawiać Paweł Łoziński. Z początku się
przed tym wzbraniałem. Uznałem, że to
zbyt intymne.
Co spowodowało, że zmienił Pan zdanie?
Jak wspomniałem, zacząłem kręcić
w lutym 2011 r. i trwało to do sierpnia. Potem była jeszcze dokrętka w pierwsze urodziny Leo. Po przejrzeniu materiału stwierdziliśmy, że to nie tylko nasza osobista historia, że ma ona także wymiar uniwersalny. Wtedy postanowiłem to zmontować
i z tą pierwsza wersją zwróciłem się do Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie studiuję, z prośbą o konsultacje i dalszą pomoc.
To była wspólna decyzja? Żona nie oponowała?
Przeciwnie, to żona musiała mnie przekonywać! Magda jest fotografem, a w swojej pracy skupia się przede wszystkim
na autoportrecie. Pewnie dlatego od początku miała mniejsze opory niż ja. To nasza wspólna decyzja, że razem to będziemy kręcić.
Co było dalej?

W szkole trafiłem na Anię Kazejak, która uwierzyła w ten film. I to dzięki niej
i montażystce Justynie Król dokonaliśmy
ostatecznych szlifów. Film był gotowy
w pierwszej połowie 2013 r. Pokazaliśmy
go na kilku festiwalach krajowych,
a w sierpniu po raz pierwszy za granicą.

Kiedy okazało się, że film może być brany
pod uwagę przy nominacjach do Oscara?
KiedydostałgłównąnagrodęnaMiędzynarodowym Festiwalu Filmów KrótkometrażowychAspenShortfestwkwietniuubiegłego roku. To impreza, która ma kategorię
tzw. Oscar qualifying festival. Dzięki tej nagrodzie moja szkoła mogła zgłosić „Klątwę”
do akademii. No i stało się. Wciąż jesteśmy
niesamowicie zaskoczeni tą nominacją.
Czy Leo widział „Naszą klątwę”?
W całości nie, bo by się za bardzo wynudził. On ma dopiero pięć lat. Ale czasem
wpadał na chwilę na jakieś przeglądy, gdzie
film był pokazywany. Myślę, że to musi być
dla niego śmieszne doświadczenie. Za każdym razem, kiedy jest w kinie, wyświetlany jest film o nim. Może to w nim wyrobić
przekonanie, że w kinach nie wyświetla się
innych filmów. (śmiech)
No i najważniejsze pytanie dla czytelników:
Gdzie można zobaczyć „Naszą klątwę”?
Na razie krąży wciąż po różnych festiwalach. Nie mamy jeszcze dystrybutora.
Dopiero prowadzimy negocjacje, by mógł
trafić do szerszej publiczności.
Może warto byłoby mu zorganizować jakiś
specjalny pokaz w Trójmieście?
Był tu już pokazywany kilkakrotnie, ale
wiadomo, że ta sytuacja z czwartku wzmogła zainteresowanie. Jeśli znajdzie się chętny – jestem otwarty na propozycje! a
ROZMAWIAŁ DARIUSZ SZRETER
ą

poruszył Akademię Filmową
Zły sen się skończył. Rodzice teleportują
się do Centrum Zdrowia Dziecka.
Zastają synka nieprzytomnego, z rurką
intubacyjną w nosie. Pani pielęgniarka pomyliła dzieci. Myślała, że dzwoni ktoś inny.

***

21 stycznia. Nadchodzi faks z Paryża. Badania laboratoryjne potwierdziły CCHS. Mutacja genu PHOX2B20/26. Klątwa została
rzucona. (...) Klątwa oznacza, że Leo nigdy
nie będzie mógł samodzielnie oddychać
w czasie snu, a może również czuwania.
Czas pokaże.

***

Odtamtego momentu minęło wiele miesięcy. Dziś Leo: Nie rozstaje się z rurką tracheo.
Wydaje bardzo mało dźwięków, bo powietrze nie dochodzi do strun głosowych. Nie
może chodzić na basen. Jest bardziej narażony nawszelkie infekcje. Nie może wychodzić na dwór, kiedy jest zimno. Nie czuje,
że się dusi, np. nie powinien nurkować, bo
niepoczuje,kiedymasięwynurzyć.Niemoże po prostu zasnąć przytulony do mamy,
taty. Nie rusza się z domu bez respiratora

(7 kg), ssaka (2 kg) i dziesięciu innych przedmiotów służących podtrzymywaniu jego
oddechu.
AleLeo:Samodzielniejewielkąbułkę.Samodzielnie załadowuje irozładowuje sztućce ze zmywarki. Wali rączkami w bęben.
Śmieje się.
Płacze.
Jest.

***

Czego rodzice Leosia boją się najbardziej?
– Leo nigdy nie może zasnąć bez podłączenia do respiratora. Jeśli Leo w nocy odłączy się od respiratora, budzi nas dźwięk
tego urządzenia. Najbardziej boimy się,
żekiedyśzprzemęczeniazaśniemyzbytgłębokoinieusłyszymyalarmu.Albosprzętnawali. I potem znajdziemy go martwego. a
POWYŻSZY TEKST ZOSTAŁ NAPISANY
DWA I PÓŁ ROKU TEMU. DZIŚ LEOŚ JEST
SPRAWNYM INTELEKTUALNIE DZIECKIEM,
CHODZI DO PRZEDSZKOLA I NIEBAWEM
PÓJDZIE DO SZKOŁY. HISTORIĘ DZIECKA
„Z KLĄTWĄ” MOŻNA ŚLEDZIĆ NA BLOGU
LEOBLOG.PL
ą

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

KiedynarodziłsiępomysłnafilmoLeosiuiWaszych zmaganiach z jego chorobą?
Leo urodził się w grudniu 2010 r., a sceny z naszego życia zacząłem kręcić w lutym 2011 r. Z tym że na początku nie wiedzieliśmy, że z tego będzie film. To miało
być sfilmowane na własny użytek, pokazać nasze emocje.

b „Ida” – w przeciwieństwie do „Lewiatana” – miała już dużą dystrybucję w USA
Czy„Ida”maszansęnaOscara?
Moim zdaniem ma. Chociaż rozumiem,
że nasz entuzjazm i przekonanie, że jest takim lodołamaczem, który idzie po zwycięstwo, nieco osłabł po Złotych Globach, bo tę
nagrodęzwykłosiętraktowaćjakooscarowe
przedbiegi.
AtymczasemZłotegoGlobaprzyznano„Lewiatanowi”AndriejaZwiagincewa.
Chciałbym jednak trochę uspokoić czytelników.Jeśliprzyjrzymysięostatniejdekadzie, to okazuje się, że tylko połowa filmów
w tej kategorii najpierw otrzymała Złotego
Globa, a następnie Oscara. Co prawda ta
zbieżność w przyznawaniu obu nagród jednemu filmowi występuje w ostatnich czterechlatach,aletaksięzłożyło,żezwycięzcami były filmy niemal od początku traktowane jako faworyci w tych wyścigach. Wystarczyprzypomnieć:„Rozstanie”,„Miłość”czy
„Wielkie piękno”. W tym roku jest inaczej.
Imożemymówićodwóchfaworytach.
Zarówno„Ida”Pawlikowskiego,jaki„Lewiatan” Zwiagincewa są produkcjami wielkiegoformatu.Jakkolwiektodziwniebrzmi,
jeślichodzio„Idę”.Porównywanieichtojak
porównywaniebokserówwagiciężkiejipiórkowej.Pytanie–cokogobardziejinteresuje?
Moc i siła „Lewiatana” czy finezja „Idy”?
Cojestplusem„Idy”wtymwyścigu?
Myślę, że to, iż miała już w Stanach Zjednoczonych dużą dystrybucję w przeciwieństwie do „Lewiatana”. „Ida” na amerykańskim rynku zarobiła prawie 4 mln dol. To
znaczący wynik.
„Idą” zachwyciły się amerykańskie gwiazdy.
LiamNeesonwwywiadziedlaRMFFMpowiedział:„Kocham»Idę«,todlamnienajlepszyfilm
roku”. I dodał, że zachęcał swoich przyjaciół
doobejrzenia.
Krytycy również pisali o „Idzie” dobrze
lub bardzo dobrze. Ten medialny szum, jaki
sięstworzyłwokółskromnego,aleważnego
filmu, może mu tylko pomóc. Ale nie wiem,
jak się zachowają akademicy.
Nadwojebabkawróżyła?
Oba filmy mogą ich zainteresować. Wiadomo,żetematykadotyczącarozliczeńczasówHolokaustuzawszemiaławzięciewśród
członków akademii, wiadomo też, z jakich

powodów. Trzeba natomiast przyznać, że
„Lewiatan” też może ich uwieść. To antyputinowskafilipika,naczasie.Tentematmoże okazać się bardziej aktualny niż kolejne
rozliczenie z ciemną kartą historii.
„Lewiatan”jestskrojonypodAmerykanów,którzy lubią samotnego człowieka walczącego ze
złemwkażdejpostaci.Chociażzakończeniema
nieamerykańskie,bezhappyendu.
Ale to nie musi mu zamknąć drogi
dozwycięstwa. Wprzypadku kategorii film
nieanglojęzycznyczęstowygrywałyprodukcje,któreniemiałypozytywnegozakończenia ibyły bardzo ambitnymi pozycjami kina
autorskiego. Czasem się nawet mówi, że
przyznawanieOscarafilmomartystycznym
to forma symbolicznego alibi dla członków
Amerykańskiej Akademii Filmowej – że potrafią docenić wyrafinowaną sztukę filmową,nacodzieńfunkcjonującwobrębieprzemysłu filmowego.
Rozmawiamy,jakby„Ida”miałatylkowalczyć
z „Lewiatanem”. Ale nominowanych filmów
jestpięć.
Są jeszcze gruzińsko-estońskie „Mandarynki”, argentyńskie „Dzikie historie” i mauretańskie„Timbuktu”.Alewydajemisię,choć
mogę się mylić, że te filmy raczej nie zagrożą
dwóm faworytom. „Dzikie historie”, które
możemyoglądaćnapolskichekranach,tojednak komedia. I nie wiem, czy amerykańska
akademia będzie się chciała wyłamać ze
wspomnianej praktyki nagradzania kina gatunkowo bardziej ambitnego. „Mandarynki”
topoważnykandydat,aleniemiałanitakszerokiej reklamy na amerykańskim rynku, ani
teżpoparciaamerykańskichgwiazdjak„Ida”.
Ale to tylko spekulacje, ostatecznie nie wiemy, co siedzi w głowach członków akademii.
GdybyPanbyłakademikiem,jednymztychsześciutysięcy...
Moim zdaniem lepszym filmem jest
„Ida”. „Lewiatan” jest nieco przekombinowany. Nie jest tak jednorodny, tak przemyślany i precyzyjnie skonstruowany jak
„Ida”.Alezauważmynakoniec,żetegoroczne nominacje do Oscarów to zbiorowy sukces Polaków. Nie przypominam sobie, żeby
w jednym roku aż sześcioro Polaków otrzymałonominacjedoOscara.Isądużeszanse,
by część z nich trzymała statuetkę wręku. a
ą
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Po „Charlie Hebdo”
budzą się komórki
Al-Kaidy w Europie

FOT. GEERT VANDEN WIJNGAERT/AP

Zamachy w Paryżu obudziły uśpione komórki ekstremistów
w Europie Zachodniej. Niedoszli zamachowcy z Belgii mieli
przeprowadzić jeszcze krwawsze ataki niż ten w Paryżu.
Służby w połowie Europy są w stanie podwyższonej gotowości

b We Francji i w Belgii na ulicach bezpieczeństwa strzegą dodatkowe oddziały policji oraz wojsko

Terroryzm

Matthew Campbell
redakcja@polskatimes.pl

W

sobotę grecka policja miała aresztować domniemanego przywódcę
belgijskiej siatki islamistycznej rozbitej podczas zeszłotygodniowej strzelaniny w Verviers. W całej Europie zaostrzono
środki bezpieczeństwa.
Wśród czterech podejrzanych aresztowanych podczas operacji policyjnej w Atenach jest mieszkający w Brukseli 27-letni
Abdelhamid Abaaoud. Wzór jego odcisków palców i próbki DNA już przesłano
do Belgii.
Już w ubiegłym roku Abaaoud przyciągnął uwagę belgijskiej opinii publicznej zamieszczonymi w mediach społecznościowych nagraniami wideo obrazującymi, jak
– śmiejąc się i krzycząc „Allach akbar” – ciągnie za furgonetką ciała kilku poddanych egzekucji Syryjczyków.
Miał on także wciągnąć do organizacji
terrorystycznej swojego młodszego brata

Younesa, który w grudniu skończył dopiero 14 lat. Na zdjęciu widać chłopca
trzymającego w ręku kałasznikowa. Podpis głosi, że jest on najmłodszym zagranicznym rekrutem w szeregach Państwa
Islamskiego (IS).
Wiadomość o widocznym przełomie
w prowadzonej obławie nadeszła w czasie, gdy władze wysłały na ulice Brukseli
i Antwerpii – w tym drugim mieście
mieszka bardzo liczna społeczność żydowska – 300 uzbrojonych żołnierzy.
Wszystko to dzieje się w kontekście podnoszonych na całym kontynencie ostrzeżeń przed działaniami armii europejskich
„dżihadystów” walczących przedtem
w szeregach IS, a teraz siejących terror
w krajach swojego zamieszkania.
Ojciec Abdelhamida Abaaouda, marokański właściciel sklepiku w Brukseli,
miał według belgijskich mediów powiedzieć, że jego starszy syn zginął podczas
walk w Syrii.
Jednak belgijski ekspert ds. terroryzmu
Faroek Ozgunes twierdzi, że Abaaoud sfingował własną śmierć z obawy, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności
za ewentualne zbrodnie wojenne. Jego zdaniem miał on przebywać właśnie w Grecji.
W Europie postawiono na nogi służby
odpowiadające za bezpieczeństwo. W ciągu ostatnich trzech dni – w następstwie ata-

ku na redakcję „Charlie Hebdo” i żydowski
koszerny supermarket – w Belgii, Niemczech i we Francji aresztowano dwa tuziny podejrzanych. W obu tych zamachach
zginęło 17 osób.
Belgijska policja twierdzi, że dzięki wielu skutecznym operacjom udało się jej nie
dopuścić do rozlewu krwi. W tym kontekście wymienia się też akcję w Vivres – dobrze znanym gnieździe radykalnego islamu. Podsłuchy rozmów telefonicznych
oraz informacje dostarczone przez FBI już
wcześniej wskazywały, że zbliżają się ataki na terenie Belgii.
Zamieszanie powstało w kwestii tożsamości dwu mężczyzn zabitych podczas akcji w Vivres. Źródła policyjne zaprzeczyły,
by – jak doniosły media – chodziło o 22-letniego Redouane Hagaoui i starszego o dwa
lata Tarika Jadaouna.
Nie ma zapewne bezpośrednich powiązań między belgijską siatką islamistyczną
a zabójcami, którzy dokonali rzezi w zamachach w Paryżu.
Okazuje się jednak, że ta pierwsza planowała zgrać swoje ataki – między innymi chciała ściąć któregoś z urzędników
i dokonać zamachu na budynki rządowe –
z pojawieniem się w belgijskich kioskach
najnowszego numeru „Charlie Hebdo”
wydrukowanego już po zamachach na paryską redakcję tego tygodnika. Na jego
okładce widać roniącego łzy Mahometa –
nad nim napis: „Je Suis Charlie”. Sprowokowała ona marsze protestu od Pakistanu
do Nigru, w trakcie których zginęły cztery osoby.
W Niemczech aresztowano kilka osób
tuż po tym, gdy pojawiły się informacje, że
ekstremiści planują ataki na dworce kolejowe w Berlinie i Dreźnie – miejscu powstania antyislamskiego ruchu Pagida. Spiskowano też w celu przeprowadzenia akcji
na terytorium Watykanu.
Podczas weekendu tydzień temu we
Francji w marszach przeciw terroryzmowi
i islamizacji wzięły udział 4 mln osób. Jednak francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych w obawie przed gwałtownymi
wystąpieniami przeciw muzułmanom nie
wydało zgody na marsz zaplanowany
na wczoraj.
Belgijski sędzia federalny Eric van der
Sypt oświadczył, że rozbita komórka terrorystyczna planowała zabijanie policjantów
na ulicach i posterunkach. – Myślała też
o prowadzeniu akcji na terenie całej Belgii
– oświadczył sędzia.
Władze zatrzymały kluczowych członków organizacji, ale wielu innych podejrzanych wciąż przebywa na wolności. – Nie
mogę potwierdzić, że aresztowaliśmy
wszystkich członków – dodał van der Sypt.
Policja francuska podała z kolei, że
aresztowała 12 osób podejrzanych o „udzielenie logistycznego wsparcia” autorom zamachu na „Charlie Hebdo” braciom
Saidowi i Cherifowi Kouachi oraz Amedy
Coulibaly’emu, samozwańczemu „żołnierzowi” kalifatu, który 8 stycznia zastrzelił
francuską policjantkę, a następnego dnia
dokonał zamachu na koszerny supermarket w Paryżu.
Pierwszego z braci w piątek wieczorem
pochowano w nieoznaczonym grobie
w Reims, gdzie mieszkał. W pogrzebie
pod silną strażą policji wzięło udział tylko
kilku członków rodziny. Drugi spoczywa
na cmentarzu na paryskim przedmieściu
Gennevilliers.
W ubiegłym tygodniu odpowiedzialność za ataki obu braci przyjęła mająca siedzibę w Jemenie Al-Kaida Półwyspu Arabskiego.
Niektórych ze wspólników trójki zamachowców miano zidentyfikować na podstawie próbek DNA pobranych z kawałków

Zamachowcy
z Belgii zamierzali
ściąć głowę
któremuś
z urzędników
państwowych
i atakować urzędy

pizzy znalezionych w mieszkaniu używanym przez Coulibaly’ego. Próbki DNA pobrane z pistoletu, którego użył do zastrzelenia zakładników w koszernym supermarkecie, mają należeć do osoby podejrzewanej o współdziałanie z nim. To ona miała
w celu wypróbowania sprawności broni zastrzelić przypadkowego mężczyznę uprawiającego jogging.
Dziś wiadomo już, że Coulibaly odwiedził Kretę, Malezję i Republikę Dominikany. W ubiegłym roku zawiózł też z Paryża do Madrytu swoją żonę Hayat Boumeddiene – wzięli ślub w obrządku muzułmańskim nieuznawanym przez prawo
francuskie – i cztery inne osoby. Do stolicy Francji wrócił sam. Wtedy też dopuścił
się ataków.
Boumeddiene jest dziś najbardziej poszukiwaną kobietą we Francji. 2 stycznia
razem z Mehdi Belhoucine, inną kobietą
podejrzewaną o związki z działaniami
Coulibaly’ego, wyleciała ona Madrytu
do Turcji. Obie przedostały się później
do Syrii. Francuska policja uważa, że razem
z nimi granicę przeszedł też brat Belhoucine Mohamed oraz jego żona i dziecko.
Miała z nimi podróżować jeszcze inna osoba zaangażowana w rekrutację ludzi dla celów dżihadu.
Bracia kobiety pracują jako koordynatorzy centrum rekreacyjnego mieszczącego się w ratuszu przedmieścia Paryża
Aulnay-sous-Bois.
Innych podejrzanych o współpracę
z terrorystami już za chwilę ma wydać
Francji Bułgaria. Chodzi między innymi
o mającego haitańskie korzenie domniemanego werbownika IS Fritza-Joly Joachina.
Według zachodnich źródeł wywiadowczych w planowanie ataków na terytorium
Europy może być zaangażowanych nawet
180 islamistycznych ekstremistów z około
20 „uśpionych komórek”.
Szef Europolu Rob Wainwright oświadczył, że policji ciężko przychodzi odkrywanie kolejnych spisków, bo często biorą
w nich udział jednostki, które same się zradykalizowały i wcale nie muszą działać
w strukturach dowodzenia i kontroli.
W sobotę synagogi w Antwerpii strzegli
już żołnierze. Pojawiają się tu obawy, że teraz celem ataków może paść liczna społeczność żydowska. Zwłaszcza że pamięta się
o zeszłorocznym zamachu na muzeum żydowskie w Brukseli, podczas którego zginęły cztery osoby.
Obecnie w Antwerpii trwają procesy
niemal 50 ekstremistów powiązanych organizacją wysyłającą do Syrii belgijskich
bojowników dżihadu.
WSPÓŁPRACA: LOUISE CALLAGHAN,
JOE MAYES I LAURENS CERULUS
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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Straszenie wyjściem Grecji ze strefy
euro to tylko zwykłe sianie paniki?
Grecja

Philip Pangaos
redakcja@polskatimes.pl

P

o szoku, który wywołała
w Europie rezygnacja
Szwajcarii z osłabiania
własnej waluty, na horyzoncie rysuje się być może
kolejne zagrożenie dla
portfeli Europejczyków. Mogą się nim stać
wyniki zaplanowanych na 25 stycznia wyborów w Grecji, w których duże szanse
na zwycięstwo ma lewicowa SYRIZA głosząca hasła rezygnacji z planu oszczędnościowego narzuconego przez Unię, a być może także wyjścia ze strefy euro.
Czy spełnienie takiego scenariusza nie
wprowadzi ponownie chaosu na rynkach
finansowych, co odbije się na kieszeni każdego obywatela Unii?
Na tydzień przed wyborami SYRIZA
próbuje uspokajać i tonować nastroje. Członek radykalnie lewicowej partii mającej
spore szanse na przejęcie władzy w Grecji
zaprzeczył, jakoby partia zamierzała wyprowadzić kraj ze strefy euro, a pogłoski
o takich planach nazwał nieodpowiedzialnym sianiem paniki.
W związku z obawami, jakie w Unii Europejskiej budzi ewentualne zwycięstwo
SYRIZ-y w niedzielnych wyborach w Grecji, Janis Dragasakis, szef partii ds. ekonomicznych, przekonuje, że losy Grecji są nierozerwalnie związane z losami Europy.
– Nie usiądziemy przy stole negocjacyjnym z nabitym pistoletem – zapewnił w rozmowie z „The Sunday Times” Dragasakis,
który w razie zwycięstwa SYRIZ-y ma spore szanse na stanowisko ministra finansów
w nowym rządzie. – Ale muszą nastąpić
pewne zmiany, skoro wyborcy chcą, by krajem kierował nowy rząd. Uważam, że nasi
europejscy partnerzy powinni brać to
pod uwagę.
Dodał jednak: – Mówienie o wyjściu Grecji ze strefy euro to nieodpowiedzialne sianie paniki. Nasi polityczni przeciwnicy próbują w ten sposób szantażować wyborców.
W ubiegłotygodniowych sondażach
SYRIZA zdobyła około 32 proc. głosów, wyprzedzając o 3–4 pkt proc. centroprawicową Nową Demokrację, partię premiera
Andonisa Samarasa, co wskazuje na to, że
żadna partia nie ma szans na samodzielne
utworzenie rządu.
Gdy Aleksis Tsipras, lider SYRIZ-y, obiecał renegocjacje surowych warunków unijnego pakietu pomocowego dla niebezpiecznie zadłużonej Grecji, pojawiły się
obawy, że Grecja będzie chciała wyjść ze
strefy euro.
Tsipras nieco złagodził swoje stanowisko. Nadal domaga się natychmiastowego
zakończenia programu oszczędnościowego, który doprowadził do masowych demonstracji, ale już nie grozi jednostronnym
odejściem od programu spłat greckiego zad-

łużenia, które przekroczyło 180 proc. PKB.
Tsipras twierdzi, że kraj musi „renegocjować” swoje zadłużenie.
Perspektywa sukcesu SYRIZ-y niepokoi
członków UE – zawłaszcza Niemcy, które
podczas poprzednich renegocjacji planu
oszczędnościowego naciskały na utrzymanie ostrych cięć wydatków. Finlandia
w ubiegłym tygodniu dała jasno do zrozumienia, że nie zgodzi się na żadne zmiany
w programie oszczędnościowym, jakie zaproponuje nowy grecki rząd.
Choć Grecja generuje tylko 2 proc. PKB
strefy euro, przywrócenie drachmy stworzyłoby groźny precedens i prawdopodobnie sprowokowałoby falę ataków spekulacyjnych na słabszych członków strefy.
Północna Europa niepokoi się, że Tsipras
przedstawia przyszłe zwycięstwo swojej
partii jako dowód na to, że wyborcy z południa domagają się odejścia od planu oszczędnościowego. – Grecja to dopiero początek. Następna będzie Hiszpania. Zmiana zaczyna się na południu – oświadczył w ubiegłym tygodniu.
Stanowisko SYRIZ-y cieszy się poparciem wielu Greków zmęczonych oszczędnościami, które wpędzają kraj w coraz głębszą recesję – grecka gospodarka skurczyła
się o jedną czwartą, a bezrobocie wzrosło
do ponad 25 proc.
– Grecja stała się kolonią UE, utraciliśmy
niepodległość i suwerenność – mówi 27-letni Janis Efklidis, bezrobotny inżynier mechanik. – W moim zawodzie bezrobocie wynosi 60 proc. Większość moich przyjaciół
wyemigrowała z kraju w poszukiwaniu pracy. SYRIZA może i będzie negocjować nowe warunki – takie, które będą korzystne
dla Greków.
Jeśli zgodnie z przewidywaniami
SYRIZA okaże się najsilniejszą partią,
Tsipras zapewne będzie próbował porozumieć się z ugrupowaniem To Potami (Rzeka), nową partią utworzoną w ubiegłym roku, którą kieruje Stavros Theodorakis, popularny dziennikarz telewizyjny. Theodorakis oświadczył, że jest gotowy współpracować ze zwycięzcą, pod warunkiem że koalicja będzie dążyć do pozostania Grecji
w strefie euro.
Podobną propozycję złożył Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny (PASOK), członek odchodzącej koalicji.
Zdaniem analityków niedzielne wybory
zakończą się klęską, jeśli nie doprowadzą
do utworzenia nowego rządu. Taki wynik
oznaczałby konieczność powtórzenia wyborów i paraliż greckiego systemu politycznego. Kolejna tura głosowania wiąże się też
z dodatkowymi wydatkami, a tym samym
z perspektywą braku środków na spłatę raty zadłużenia i odwróceniem się międzynarodowych pożyczkodawców.
W ostatnich miesiącach Ateny nie mogą
dojść do porozumienia z tzw. trojką – międzynarodowym zespołem złożonym z Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku
Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – odpowiedzialną za organizację pomocy finansowej dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia.

FOT.PETROS GIANNAKOURIS/AP

Największe szanse na zwycięstwo w niedzielnych wyborach w Grecji ma populistyczna SYRIZA, która głosi hasła
odejścia od programu oszczędności. Jej wyjście ze strefy euro uruchomiłoby falę ataków spekulacyjnych

b Gdyby Grecja opuściła strefę euro, mogłoby to zagrozić gospodarkom małych krajów mających wspólną walutę

Europa boi się, że
jeśli Grecja porzuci
plan oszczędności,
za nią mogą pójść
inne kraje południa
Europy, na przykład
Hiszpania

Trojka uratowała Grecję przed bankructwem, pożyczając jej 230 mld euro, ale odchodzący rząd nie porozumiał się z pożyczkodawcami w kwestii dalszych reform czy
zaostrzenia planu oszczędnościowego.
Podsumowanie obecnego programu,
które mogłoby otworzyć dodatkowe możliwości kredytowania, przesunięto o dwa
miesiące, na koniec lutego.
– Chcemy renegocjować porozumienie
pożyczkowe – powiedział Dragasakis. – Tu
nie chodzi o to, by jedna strona szantażowała drugą, musimy się szanować i znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
– Ostre cięcia budżetowe doprowadziły do kryzysu humanitarnego w Grecji. Potrzebujemy prawdziwego wzrostu i środków na stworzenie nowych miejsc pracy.
Kraj jest w takim stanie, jakby właśnie zakończyła się wojna.
TŁUMACZENIE: LIDIA RAFA
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b Prof. Michał Chorośnicki:
Zachodnie media często grają
tak, jak chcą tego islamiści

Grozi nam kataklizm.
Albo wojna przez przypadek
Do terroryzmu powinniśmy podchodzić w sposób
zdroworozsądkowy. Nie wolno go lekceważyć,
lecz też panicznie się go bać – mówi prof. Michał
Chorośnicki. Obawia się jednak, że w Europie mogą
pojawić się terroryści samobójcy
Rozmowa

nę światową. Teraz jednak, choć świat jest
bardzo niespokojny, to jednak nie dostrzegam groźby wybuchu np. konfliktu nuklearnego, który mógłby doprowadzić do niemal totalnej zagłady.

Włodzimierz Knap
wlodzimierz.knap@dziennik.krakow.pl

Od połowy lat 30. XX stulecia nie brakowało
ludzi, którzy mieli przeczucie nieuchronności
wielkiego kataklizmu. Czy obecnie, gdy cały
czasjesteśmyprzezmediakarmienirzeziami,
masakrami,wszelkiegorodzajuokropnościami, uprawnione są podobne obawy?
Nie sądzę, by dziś sporo osób żywiło katastroficzne lęki. Faktem jest jednak, że nawet na krótko przed wybuchem II wojny
światowej zdecydowanie przeważało przekonanie, iż do niej nie dojdzie, dopóki żyć
będą pokolenia pamiętające straszną I woj-

Dlaczego?
Przed upadkiem Związku Sowieckiego
i Układu Warszawskiego istniała „równowaga strachu” między dwoma wielkimi
blokami militarnymi. W spadku po wyścigu zbrojeń z okresu zimnej wojny pozostały wielkie arsenały w rękach USA i Rosji.
Mam nadzieję, że nadal pełnią one rolę powstrzymującą przed nuklearną wielką wojną. W każdym razie chciałbym mieć w tym
punkcie rację.
Wieluekspertówzajmującychsiębezpieczeństwemmiędzynarodowymuważa,żenajbar-

dziejzapalnymobecniemiejscemna ziemijest
Pakistan,a w zasadziePakistani Indie.Profesor Adam Daniel Rotfeld, wieloletni dyrektor
prestiżowego Międzynarodowego Instytutu
Badańnad Pokojemw Sztokholmie,wskazuje na Pakistan jako miejsce, z którego może
się rozpętać kolejne piekło na ziemi. Może
mieć rację?
Niestety tak, tym bardziej że sytuacja
staje się w tamtym regionie świata coraz
bardzie niebezpieczna. Szczególnie groźne
jest to, że i Pakistan, i Indie dysponują bronią jądrową. Choć głowic nie mają zbyt wielu, to jednak one wystarczą, by doprowadzić do wielkiej katastrofy. Przypomnę, że
w obu tych krajach w sumie mieszka prawie 1,5 mld ludzi, czyli więcej niż w Chinach. Nie zakładam również, by przywódcy obu tych państw chcieli użyć głowic nuklearnych przeciw sobie, ale sytuacja może
kiedyś wymknąć się im spod kontroli. Indie mają duże aspiracje, chcą dołączyć
do wielkich światowych potęg, znajdują się
na ścieżce szybkiego rozwoju.
Taka perspektywa nie jest wygodna dla
Pakistanu, którego kondycja gospodarcza
jest dość marna, podobnie jak perspektywy, a strach przed Delhi wielki. Wojskowi
z Pakistanu kontrolują jeszcze sytuację, ale
fundamentaliści mogą przejąć rządy. Gdy-

by tak się stało, trzeba byłoby się liczyć
z każdym rozwiązaniem.
Chinyod latprężąmuskułyna polugospodarczym.Pewniejużw połowieprzyszłejdekady
będągospodarkąrówniewielkąjakUSA,a potem je wyprzedzą. Czy kiedy tak się stanie, to
mogą chcieć wykorzystać swoją potęgę ekonomiczną w sposób mniej pokojowy?
Tego wykluczyć nie można. Amerykanie przecież celowo nakręcają technologiczny wyścig zbrojeniowy, by Chiny bardzo
drogo za niego zapłaciły. Liczą na powtórkę
wyścigu militarnego między USA a ZSRR
z okresu prezydentury Ronalda Reagana,
który w istotny sposób przyśpieszył koniec
Związku Sowieckiego.
Waszyngton może się przeliczyć?
Trudno przewidzieć. Na pewno jednak
obie sytuacje są nieporównywalne. Chiny
są państwem kapitalistycznym w komunistycznym opakowaniu. Konsekwencją postawienia przez Pekin od schyłku lat 80. XX
stulecia na gospodarkę jest to, że Chińczycy chcą się bogacić i to robią. Doświadczenie pokazuje, że tam, gdzie dochód narodowy się powiększa, tam myśli się o jeszcze większym bogactwie i spokoju. Oczywiście wszystko jest do czasu, ale Chiny ma-
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nie chcą czegoś załatwić, to proszą o pośrednictwo Tajwanu. Radzę pamiętać, że w obu
krajach jest ten sam ustrój: kapitalizm.

FOT. AP

Obecnie to jednak Rosja jest niebezpieczna.
ZajęłaczęśćUkrainy,dysponujepotężnymarsenałem nuklearnym, o czym przypominają
i czym straszą Władimir Putin i najwyżsi dowódcy. Jednocześnie pikują ceny surowców
energetycznych na giełdach światowych,
a na wpływach ze sprzedaży ropy i gazu stoi
budżet państwa rosyjskiego. Czy Putin może
sięzdecydowaćna radykalnerozwiązanie,czyli rozpętanie wojny, gdy uzna, że to będzie dla
niego najkorzystniejsze?
Moim zdaniem taki wariant jest obecnie
niezwykle mało realny, choć również nie
należy go wykluczyć, gdyby np. doszło
do masowych protestów z powodu pogarszających się warunków materialnych,
zwłaszcza w dużych miastach. Przypomnę
celną tezę Alexisa Tocqueville’a głoszącą,
że rewolucje (przewroty ustrojowe, polityczne) wybuchają nie w momencie najgłębszego kryzysu, lecz kiedy sytuacja poprawia się wolniej, niż oczekuje tego społeczeństwo. Mieszkańcom dużych miast rosyjskich przez ostatnich kilkanaście lat powodziło się jak nigdy wcześniej. Zwrócę też
uwagę, że po wybuchu I wojny światowej
zarządzono prohibicję, choć budżet ówczesnej Rosji w prawie jednej trzeciej stał
na sprzedaży alkoholu. Rosja sto lat temu
miała wielkie zapasy, bo prężnie rozwijała
się od lat 80. XIX w., ale w wyniku głupich
decyzji władz, zwłaszcza dotyczących prohibicji, szybko zostały one przejedzone,
państwo pogrążyło się w kryzysie, w końcu władzę przejęli bolszewicy.

ją nadal sporo do zrobienia. Opozycja w Chinach praktycznie nie istnieje, a partia komunistyczna jest na tyle giętka, że potrafi
dostosować się do każdych warunków
i uzasadnić wszystko, nawet celowość zasiadania w Komitecie Centralnym Chińskiej
Partii Komunistycznej wielu dolarowych
miliarderów. Klasycy marksizmu-leninizmu pewnie się w grobach przewracają, ale
społeczeństwo chińskie akceptuje posunięcia kierownictwa partii komunistycznej.
Ono zaś – z jednej strony – podczas oficjalnych uroczystości zakłada ubrania przypominające te, jakie nosił Mao Zedong, a z drugiej – myśli i działa w myśl reguł kapitalizmu, głównie chęci uzyskiwania możliwie
największego zysku.
Przyjmijmy jednak taki scenariusz: za 20–25
lat Chiny przeżywają wielki wewnętrzny kryzys.Chińskiejpartiikomunistycznejgroziupadek.Czywówczasrządzącydlauspokojeniasytuacjiwewłasnymkrajumogąsięgnąćpo wypróbowaną metodę wywołania „niewielkiej
wojenki”, np. ze słabnącą Rosją?
Takiego scenariusza nie można wykluczyć, choć dziś wydaje się być minimalny.
Pekin ostrzy sobie zęby na Tajwan, od czasu
do czasugroziinwazją,a gdybydo niejdoszło,
to USA musiałyby zareagować.
Nie uważam, by w dającej się przewidzieć przyszłości Pekin chciał sięgnąć
po Tajwan. Pokojowe rozwiązanie kwestii
przynależności Hongkongu wskazuje drogę, którą Chiny kontynentalne chcą iść.
Do legendy przeszły słowa Mao
Zedonga z początku lat 70. skierowane
do Henry’ego Kissingera, ówczesnego sekretarza stanu USA. Mao miał wtedy powiedzieć, że sprawa Tajwanu nie zostanie rozstrzygnięta przez najbliższe 100, a może nawet 200 lat. Zresztą dla władz Chin kontynentalnych istnienie niepodległego
Tajwanu jest na rękę. Jak sami nie mogą lub

Putin może chcieć zająć Ukrainę, by się
umocnić?
Zapewne by chciał, ale na otwartą wojnę raczej się nie zdecyduje, ponieważ w samej Rosji mogłoby to zostać odebrane jako
wojna bratobójcza. Raczej Putin będzie starał się prowadzić dotychczasową politykę
wobec Kijowa, czyli osłabiał go gospodarczo, wprowadzał chaos, destabilizował państwo ukraińskie, podburzał społeczeństwo
przeciw władzy.
Załóżmy, że Rosja zaatakuje któreś z krajów
bałtyckich,a możenawetPolskę.CozrobiNATO? Czy wojska Paktu, zwłaszcza amerykańskie, przyjdą z odsieczą?
Zapewne sztabowcy NATO rozważają taki scenariusz.
NATO, czyli głównie Stany Zjednoczone,
zdecydowałoby się wtedy na wydanie wojny Rosji?
Trudno przewidzieć zachowania państw
członkowskich Paktu w takiej sytuacji, lecz
nie mogłyby sobie pozwolić na bierność.

Czy się to komuś
podoba, czy nie,
to pogłoski o końcu
Ameryki jako
supermocarstwa
są dziś mocno
przesadzone

Prof. Michał
Chorośnicki jest
kierownikiem Katedry
Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie
Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących polityki zagranicznej, bezpieczeństwa światowego, terroryzmu oraz
polityki wojskowej
USA. Jest członkiem
Londyńskiego Instytutu Studiów Strategicznych, wykładał
na wielu amerykańskich uczelniach

Nie mam jednak pojęcia, na czym miałaby
polegać aktywność. W przypadku wojny
konwencjonalnej można snuć takie czy inne dywagacje, starać się, choć z zasady nieudolnie, przewidywać skutki, to w razie
wojny nuklearnej wszelkie spekulacje nie
mają sensu. Należy liczyć na to, że Rosja i jej
obecne kierownictwo, z prezydentem
Putinem na czele, są mimo wszystko częścią cywilizacji europejskiej. Radzę jednak
pamiętać o innym potencjalnym zagrożeniu, które może doprowadzić nawet do wojny nuklearnej.
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Terroryści, w tym
z Państwa
Islamskiego,
są groźni. Lecz nie
przesadzajmy z ich
wpływem na ład
światowy

Czyli?
Nie lekceważyłbym roli przypadku.
Wmojejocenieprawdopodobieństwotakiegoscenariuszajestwiększe,niżpowszechnie
sięwydaje,choćnaturalnie,naszczęście,jest
ono minimalne, głównie dzięki współczesnym środkom komunikacji.
Jak Pan rozumie wojnę przez przypadek?
Mam na myśli to, że ludzie stali się niewolnikami techniki. Nie można wykluczyć,
że może zawieść. Na przykład sfiksuje urządzenie ostrzegające przez atakiem rakietowym. Ktoś nie wytrzyma i odpali rakiety
z głowicami atomowymi. To może zbyt prosty przykład, ale radzę pamiętać, że życie
płata mnóstwo niesamowitych i niemal niewyobrażalnych niespodzianek.
Jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowi terroryzm, a szczególnie Państwo Islamskie?
Do terroryzmu powinniśmy podchodzić
w sposób zdroworozsądkowy, czyli nie wolno go lekceważyć, ale też panicznie bać się
go. Państwo Islamskie jest niebezpieczną
nowością na scenie politycznej, a zagrożenie z jego strony polega głównie na tym, że
ma strukturę państwową, w efekcie której
łatwiej do niej przystąpić. Szacuje się, że
obecnie Państwu Islamskiemu służy
1500–2000 Europejczyków. Takie osoby
trudniej zidentyfikować jako potencjalnych
terrorystów. Pocieszające jest natomiast to,
że Państwo Islamskie ma samych wrogów,
w tym też sąsiednie kraje. Sama Turcja, gdyby chciała, to w puch rozbiłaby je.
Dlaczego nie chce?
Jednym z powodów jest obawa Turcji
przed nagłośnieniem problemu Kurdów.
Zwrócę uwagę, że również dyktator Syrii
(Asad) jest dziś niemal przyjacielem świata zachodniego, bo występuje przeciw Państwu Islamskiemu. Przewiduję, że podzieli ono los Al-Kaidy, czyli będzie coraz słabsze z powodu braku pieniędzy spowodowanego skuteczną blokadą. Dziś Państwo
Islamskie żyje głównie ze sprzedaży ropy
za ćwierć rynkowej ceny z przejętych rafinerii. Tę ropę, o ile wiem, kupuje nawet
Turcja. Państwo Islamskie dzięki tej sprzedaży ma mieć ok. 1 mln dol. netto dziennie. To są pieniądze, które przez jakiś czas
pozwolą mu się zbroić, lecz za mało, by
normalnie funkcjonować. Krótko mówiąc,
terroryści, w tym z Państwa Islamskiego,
są groźni, nieobliczalni, niosą śmierć, lecz
nie przesadzajmy z ich wpływem na ład
światowy. Islamscy terroryści są natomiast
wyjątkowo mocni w działaniach propagandowych. Zachodnie media często „grają”
tak, jak chcą tego islamiści.
Czy Europie grozi fala zamachów terrorystycznych?
Fala nie, ale obawiam się, że znajdą się
pojedynczy terroryści samobójcy. Każdy
z nas może znaleźć się w nieodpowiednim
miejscu i czasie. Każdy też może się stać
ofiarą porwania przez terrorystów. Nie ma
państwa, które byłoby w stanie zapewnić
pełną ochronę przed nimi. Ci groźni są też

dlatego, że potrafią potęgować strach i lęk
w głowach milionów ludzi, a tym samym
paraliżować ich działania.
Terroryści mogą w końcu użyć broni atomowej lub chemicznej albo biologicznej na dużą skalę?
Na szczęście, o broń atomową nie jest łatwo. By móc jej użyć, trzeba kolosalnych
pieniędzy, świetnych specjalistów, ale przede wszystkim rozwiązań technologicznych
na niesamowicie wysokim poziomie. Na razie są one poza zasięgiem terrorystów i nic
nie wskazuje, by miało się to rychło zmienić. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że
ludzie, którzy pilnują np. składów atomowych w Afganistanie lub Pakistanie, dojdą
do przekonania, że nie szkodzi braciom muzułmanom podarować jedną czy dwie bomby, by mogli ukarać tego „szatana”, czyli
Izrael, ewentualnie Amerykę. Sytuacja gorzej przedstawia się w przypadku broni chemicznej i biologicznej. Oba rodzaje broni
sporo łatwiej wyprodukować. Dobrze chociaż, że nie jest łatwo je przechowywać.
Trzeba bowiem przestrzegać ścisłego reżimu technologicznego.
KoreaPółnocnaciąglestraszyswoimigłowicami atomowymi. Może ich użyć?
Jej obecny „ukochany przywódca”, czyli Kim Dzong Un doskonale zdaje sobie sprawę, że gdyby zdecydował się na taki krok, to
po kilku minutach byłoby po całej Korei. Ale
nie tylko Północnej, ale również części Korei Południowej, w tym kilkunastomilionowej aglomeracji seulskiej. Swoją drogą nie
jestem pewny, czy Korea Płn. dysponuje
dziś techniką, która pozwoliłaby jej na użycie głowic jądrowych.
Przezdziesięcioleciapowtarzanoniczymmantrę zdanie, że III wojna światowa zacznie się
na Bliskim Wschodzie. Ten obszar uważano
za strategiczne miejsce na kuli ziemskiej. Dalej tak jest?
Od kilkudziesięciu lat zmianom nie podlega tylko niekończący się spór między Żydami a Palestyńczykami; i jego końca nie
widać. By się zakończył, Hamas oraz inne
ugrupowania radykalne musiałyby uznać
prawo Izraela do życia na tamtym terenie.
To byłby warunek wstępny, ale o fundamentalnym znaczeniu.
Czy USA nadal pełnią rolę swego rodzaju żandarma dla świata?
Wydaje mi się, że trafnie rolę USA we
współczesnym świecie ujął prof. Zbigniew
Brzeziński, mówiąc, że pełni rolę globalnego „kontrolera ruchu lotniczego”. Czy się to
komuś podoba, czy nie, to pogłoski o końcu Ameryki jako supermocarstwa są mocno
przesadzone. a
ą

20// Magazyn

Polska
Poniedziałek, 19 stycznia 2015

www.polskatimes.pl

Za to, co terroryści
zrobili w Paryżu,
w islamskim prawie
jest jedna kara: śmierć
Dlaczego doszło do ataku
ekstremistów na francuski tygodnik
satyryczny i czy islam jest religią
pokoju, wyjaśnia wrocławski imam
Ali Abi Issa, przewodniczący Rady
Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP
Rozmowa

Tobyłokilkanaściewiekówtemu,ajaPanapytamowspółczesnątragedię,czylioataknafrancuskitygodniksatyryczny„CharlieHebdo”.Wyobraźmysobietakąsytuację–przychodzidoPana muzułmanin i mówi: „Imamie, oni obrażają
Proroka. Musimy im odpłacić pięknym za nadobne–zabijemyich”.CobyimPanpowiedział?
Wie pan, jak w islamie taki czyn jest kwalifikowany?

Maciej Sas
maciej.sas@gazeta.wroc.pl

Muzułmanieczęstopodkreślają,żeislamtoreligiapokoju.Trudnowtouwierzyć,czytającisłuchająconiedawnychwydarzeniachwParyżu...
(dłuższa chwila zastanowienia) Nie bardzo wiem, od czego zacząć moją odpowiedź
na pana pytanie... Bo tak samo, jak kryzys
mamy w świecie finansów, jak w Europie
mamy kryzys wartości, tak samo jak ludzie
różnych religii przeżywają własne kryzysy,
kryzys mają również muzułmanie.
JakikryzysmaPannamyśli?
Mówię o ekstremizmie. Skąd on się bierze?Onniemanicwspólnegozislamem– ja,
podobnie jak inni muzułmanie, mogę jedynie powtórzyć, że islam jest religią pokoju.
W czasie, gdy wszystkie narody, plemiona,
mocarstwaistniejącewVIIw.,jakBizancjum
i Sasanidzi (dynastia, która od III w.n.e. panowała na teranie dzisiejszego Iranu – aut.),
którzy żyli z podbojów, wojna była sposobem na polepszenie bytu, to islam zakazał
wszelkiegopodbojuiprzemocyzwyjątkiem
tej, która jest dyktowana koniecznością
obrony własnej. My, teolodzy muzułmańscy, powtarzamy, że islam zabronił wszystkich rodzajów wojny i podbojów, poza jednym – zgodna z prawem jest wyłącznie walka w obronie własnej.
Piękniebrzmi,tylkoskądwtakimraziepotęga
islamska dotarła do Europy, na tereny dzisiejszej Hiszpanii? Trudno nazwać to obroną, skoromuzułmaniezdobywalinoweterytoria...
Gdyby to nagle muzułmanie zaatakowali Poitiers (po bitwie pod Poitiers ekspansja
muzułmanów została powstrzymana przez
Franków – aut.), wszystko byłoby jasne. Ale
co działo się od momentu, gdy zostali zaatakowani przez Bizancjum do bitwy
pod Poitiers? Co się w tym czasie wydarzyło? Wiedza na ten temat nie jest powszech-

na,azajmowaniesięniąpowinnobyćpierwszym stopniem do porozumienia, tak jak
zrobili Polacy i Niemcy, wspólnie przygotowując podręczniki historii. Takie sprawy
trzeba wyjaśniać, trzeba wiedzieć, jak muzułmanie interpretują swój atak na świat
chrześcijański, jak go tłumaczą. Trzeba spytać muzułmanów, co oni sądzą o ataku Bizancjum na plemiona, które przyjęły islam,
co było powodem pierwszej konfrontacji,
która miała miejsce między muzułmanami
a światem chrześcijańskim.

Niemampojęcia.
Jako hiraba, która jest odpowiednikiem
terroryzmu. Hiraba to w islamie bunt zbrojny, któremu towarzyszy terroryzowanie cywilów. To definicja sprzed 14 wieków.

Ali Abi Issa
– doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa
(tytuł uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim), specjalista prawa Szari’a i teologii
muzułmańskiej (tytuł
uzyskany w Instytucie
Nauk Humanistycznych i Islamistycznych
w Paryżu). Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP. Dyrektor
Muzułmańskiego
Centrum KulturalnoOświatowego we
Wrocławiu. Autor
wielu publikacji o tematyce religijnej

Grzech najcięższy, jak by powiedział chrześcijanin?
To coś więcej, bo muzułmański system
prawny przewiduje karę śmierci, a karą
za hirabę jest ukrzyżowanie, czyli śmierć
hańbiąca. Takie zachowanie, z jakim mieliśmy do czynienia w Paryżu, to terroryzm,
który w islamie jest karany najsurowiej.
Przypomnijmy sobie sytuację sprzed 6 lat,
gdy w Pakistanie zginął polski inżynier Piotr
Stańczak. My proponowaliśmy wtedy polskiemu rządowi, by zażądał rozliczenia tej
krzywdywedługmuzułmańskiegosystemu
prawnego, a nie europejskiego.
Co by to dało i czy rząd pakistański przystałby
natępropozycję?
Tak, zgodziłby się. A kara byłaby surowsza niż więzienia, jak w Europie – karą za to
byłaby śmierć. Nie byłoby dyskusji.
Skąd się w takim razie bierze pomysł na to, by
zorganizowaćzamachtakijakwParyżu?
Tym ludziom, czyli zamachowcom, brakuje wiedzy. Zazwyczaj ekstremizm powstaje w środowiskach osób mało wykształconych. Oczywiście można zapytać: jak to,
przecież ci, którzy kierowali samoloty
na World Trade Center, byli inżynierami. Ale
mi nie o taką wiedzę chodzi, ale o tę teologiczną, która daje kompetencje do zrozumienia woli Boga i jego zamiarów w jego
Księdze, czyli Koranie.

ZamachowcyniepowinnibylirościćsobiepretensjidorozumieniaintencjiBoga?
Może mieć prawo do rozumienia intencji Boga ten, kto posiada kompletną wiedzę
dotyczącą konkretnego tekstu źródłowego.
A ten, kto nie ma nic, poza tym, że umie go
przeczytać, co wymyśli? Zrozumie tekst literalnie, dosłownie. Literalizm zaś ma to
do siebie, że w tekstach monoteistycznych
– judaistycznych, chrześcijańskich, muzułmańskich – prowadzi do ekstremizmu.
Czydobrzerozumiem:zabijanie„niewiernego”,
nawetjeślinasobraził,jakwprzypadkutygodnika„CharlieHebdo”,jestzakazane?
Wszystkie rzeczy zakazane w islamie
według ekstremisty dotyczą tylko współziomka, a więc tego, który wyznaje jego
wiarę. Natomiast według islamu dotyczą
wszystkich ludzi, bez względu na wyznawaną wiarę. Dotyczą nawet zwierząt! Jest
taki źródłowy tekst, w którym Prorok mówi, że oskarżycielem jednego z ludzi sądzonych w dniu Sądu Ostatecznego jest ptak
oskarżający człowieka o to, że zabił go, chociaż wcale nie był głodny. W islamie nie wolno też np. ścinać drzew owocowych, ba, nie
wolno ścinać jakichkolwiek drzew bez uzasadnionej konieczności itd. Ci ludzie, którzy nie posiadają wiedzy dającej im zrozumienie tekstów źródłowych, co mogą zrobić? Stworzą z tekstów Boskich monstrum.
Przyczyną tego jest niedoskonałość ludzkiego umysłu. Dlatego w każdej ideologii,
w każdej doktrynie pojawia się ekstremizm
– cały świat myślał, że to nie dotyczy buddystów, a tymczasem zarżnęli muzułmanów w Birmie. Spalili ich. Wspólnym mianownikiem ekstremizmu jest zawsze intelektualna niższość.

W Polsce nie ma
problemów
z ekstremizmem,
bo nasza wspólnota
muzułmańska
jest świetnie
wykształcona

b Zamachowcom brakuje wiedzy. Zazwyczaj ekstrem
A więc: jesteś durny, nie interpretuj Boskich
ksiąg?
Nie wiem, czy aż tak brutalnie bym to
wyraził, ale do wszystkiego trzeba mieć odpowiednie kompetencje. Zazwyczaj ekstremizm powstaje tam, gdzie panuje ignorancja, ta z kolei jest tam, gdzie mamy zacofanie, a zacofanie rodzi się tam, gdzie brakuje
wolności, wolności zaś brakuje tam, gdzie
nie ma demokracji...
Muszę Panu przerwać, bo przecież ekstremiści,którzyzaatakowaliwParyżu,żyjąwkrajudemokratycznym, mogą się uczyć, mogą porozmawiaćzimamem...
Odpowiem panu trzema pytaniami.
Dlaczego tyle milionów muzułmanów we
Francji, wierzących, że wykształcenie jest
obowiązkiem w stosunku do Boga, prezentuje aż tak niski poziom intelektualny? Dlaczego, będąc częścią wspólnoty
arabskiej (posiadającej przecież na świecie tyle bogactw), są we Francji najbiedniejszą grupą społeczną? Kolejna sprawa:
dlaczego ludzie doktrynalnie wierzący, że
multikulturowe współistnienie i inność
są warunkiem rozwoju cywilizacyjnego,
sami zamknęli się w takim getcie?
Cowięczrobić,żebyrzeczytakiejakparyskizamachjużsięniepowtarzały?
Znowuodpowiempytaniem(proszęwybaczyć – to nie wynika z mojej arogancji, ale
z niewiedzy): dlaczego ci muzułmanie, którzy od 60 lat mieszkają we Francji (bo uciekli z Algierii, gdzie popierali kolonialny rząd
francuski – tak postąpiło około miliona
osób), odziedziczyli po rodzicach proste zawody, awięc myją, sprzątają, nie zajmują się
bardziej skomplikowanymi rzeczami? Dlaczego po 60 latach Europejczycy ciągle nie
wiedzą, kto wśród muzułmanów jest ich
przyjacielem mogącym pomóc włączyć wyznawców islamu do wspólnoty europejskiej? Przecież ci muzułmanie są obywatelami Francji. Dlaczego dalej myślimy, że lepiej, by byli podzieleni, by służby specjalne
więcej wiedziały onich niż oni sami o sobie?
Ekstremizmjestproblememtylkoteologicznymimogągorozwiązaćjedyniemuzułma-
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rych ani nie może zabić, ani wyrzucić poza
granice, bo żaden kraj na świecie ich nie
przyjmie. Co zostaje? Jesteśmy skazani
na dogadanie się.
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WierzyPan,żetomożliwe?
Oczywiście,tylkonajpierwmuzułmanie
musząprzestaćbyćofiarąeuropejskichproblemów. W Polsce na szczęście nie mamy takich kłopotów. Ale w Europie Zachodniej
muzułmanie są zarówno ofiarami tych, którzy chcą udowodnić, że wielokulturowość
jest do niczego i pora z nią brutalnie skończyć,jakitych,którzyuważająobecnośćmuzułmanów za szansę na obecność Boga tutaj. Właściwie są też ofiarami tych w świecie
islamskim,którzychcąwalczyćzZachodem
na Bliskim Wschodzie. Dlatego w interesie
europejskich muzułmanów jest to, by nie
staćsięczyimkolwiekmięsemarmatnim.Ale
mimo tragiczności ostatnich wydarzeń sądzę,żeto,comiałomiejsceweFrancji,przyniesie w efekcie zmiany. Jestem co do tego
optymistą.

mizm powstaje w środowiskach osób mało wykształconych – mówi wrocławski imam Ali Abi Issa
nie, ale nie można tego zrobić metodą siłową! Bo jeśli nadal będziemy chcieli okupować, kolonizować i traktować siłą narody
muzułmańskie, ekstremizm będzie się
w nich szerzył.
Najpierw Europa Zachodnia powinna znaleźć
przyjaciół w świecie muzułmańskim, a potem
–zichpomocą–problemrozwiązać?
Tych przyjaciół nie trzeba szukać – oni są
w Europie. Powinni być przecież już też Europejczykami.
Oni, czyli kto? Wnioskuję, że ma Pan na myśli
równieżsiebie...
Tak, bo ja jestem teologiem. Ekstremista
uważa,żetekstźródłowyniedajeprawanietykalności innowiercom. Natomiast muzułmanie, z którymi Zachód powinien zacząć
rozmawiać, to ci, którzy uważają, że tekst
źródłowy nie ma wyznania, czyli zakaz zabijania dotyczy każdego człowieka. Ekstremista uważa, że wielokulturowość naraża
jego i jego potomstwo na asymilację, która
zniszczy jego religię. Ci muzułmanie, z którymi Zachód powinien wreszcie zacząć ro-
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zmawiać, uważają, że asymilacja jest naturalną rzeczą – nie ma w niej niczego złego,
a wręcz przeciwnie – inność jest fundamentem postępu. To rodzaj puzzli – uzupełniamysięwzajemnie.Kompletujemyczęśćmądrości Boga, spotykając się z innością. I co
– tak trudno znaleźć 99 proc. tych muzułmanów, którzy tak myślą, iz nimi zbudować
zgodne współistnienie? Wszędzie mówi się
tylko o tym 1 proc. ekstremistów, których
trzeba ujarzmić za wszelką cenę. My sami
ich ujarzmimy, tylko gdzie są te prawa, które pozwolą nam prowadzić własne badania
naukowe, uczelnie, dzięki którym będzie
można wyjaśnić ekstremiście, że jego myślenie jest błędne?
MówiPan,żemuzułmaniemusząsamizałatwić
problemekstremizmu.Jakmogątozrobić?
Jak na razie marginalizowani są i ekstremiści, i tych 99 proc., którzy myślą zupełnie
inaczej. Nie mamy możliwości wpływania
na ekstremistów. My (czyli większość) zajmujemy się swoimi sprawami – biedą, wykluczeniemspołecznym,brakiemwykształcenia.Europama40mlnmuzułmanów,któ-
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8
ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych
na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej
„Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, likwidacja
gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji ciepłej wody użytkowej”
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynkach przy ul. Riedla
1-3, Riedla 5-7, Riedla 9-11, Wyszyńskiego 7-9, Waryńskiego 47-49,
Waryńskiego 51-53, Zamenhofa 49-51 w Świdnicy.
Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyﬁkacji istotnych
warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pokój nr 16, od dnia 22.01.2015 r.
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczone napisem „PRZETARG DOKUMENTACJA CWU” należy złożyć w terminie do dnia 3.02.2015 r. godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, w dniu 3.02.2015 r. godz. 11.00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik Działu
Eksploatacji i Inwestycji, pokój nr 18 – telefon (74) 852 12 73.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Imam
– muzułmański
przywódca religijny,
przewodzi rytualnej
modlitwie muzułmańskiej
Polscy muzułmanie
Według szacunkowych danych w Polsce
żyje ok. 30 tys. wyznawców islamu (niektórzy mówią nawet
o 50 tys.), z czego
około 5 tys. to Tatarzy
polscy. We Wrocławiu
żyje ok. 400 muzułmanów

Nic dziwnego – wszyscy po studiach, połowa
z tytułami naukowymi.
Większość obecnych na kazaniu to lekarze. Nie można im opowiadać głupot. Jak
imam w Polsce zejdzie poniżej pewnego
poziomu naukowego, buntują się. Ostatnio
mówiłem o związkach wiary i dobrych
uczynków. Nasz Prorok mówił, że wiara to
coś, co spoczywa w sercu, a zostaje potwierdzone dobrymi czynami. Czyli sama
wiara bez dobrych uczynków jest wątpliwa. Jaki im dowód dałem? Zaczerpnąłem
go z amerykańskiej książki naukowej
pod tytułem „Zdrowie w wieku 100 lat”.
Autor zrobił badania, które wykazały, że im
częściej ktoś mówi „ja”, „moje”, „dla
mnie”, tym częściej taki człowiek jest zagrożony problemami z sercem, np. zawałem. Czyli ktoś żyjący tylko dla siebie jest
człowiekiem chorym. Nasza wiara zakazuje być takim. Z kolei w ostatni piątek mówiłem o wersetach w Koranie dotyczących
terroryzmu.

Acowtymoptymistycznego?
Moim zdaniem te wydarzenia obudzą
wielu ludzi, którzy dotąd nie wiedzieli, że
muzułmanie mogą być szansą dla Europy.
Mówiłem już, że wielokulturowość jest fundamentem rozwoju. Trzeba się spotkać, rozmawiać. A poza tym muzułmańska inność
jest potrzebna Europie zmęczonej kryzysami. A muzułmanie ciągle żyją swoją empatią, otwartością, gościnnością itd. Choć z kolei są zacofani za sprawą problemów społecznych, z którymi żyją.
WPolscenarazieniemamyproblemówtakich,
zjakimizmagasięFrancja.Zdaniemwieludzieje się tak tylko dlatego, że u nas żyje mało muzułmanów.
Tak jest nie tylko z tego powodu. W Polsce nie ma podobnych problemów przede
wszystkim dlatego, że nasza wspólnota muzułmańskajestświetniewykształcona.Zwykle muzułmanie tu są absolwentami polskich wyższych uczelni, siłą rzeczy jesteśmy
więc lepiej zintegrowani – znamy kulturę
polską od podszewki.

MówiłPanoterroryzmie,asłuchaczenieprotestowali?
Wszyscy się ze mną zgadzali, bo my jesteśmy wszyscy przedstawicielami jednego, umiarkowanego nurtu muzułmańskiego. 10 lat temu byli tacy, którzy mówili: „Za
dużo mówisz o filozofii”. Zmieniłem to, bo
zawsze słucham krytyki. Ostatnio mówili,
że moje kazania są zbyt długie. Skróciłem je.
(śmiech) Potem zwrócili mi uwagę, żebym
nie mówił z głowy, zacząłem więc pisać kazania. Wreszcie usłyszałem: „Kiedy zacząłeśpisaćkazania,zrobiłeśsięnudny...”.Trzeba było z tym skończyć. Oni mnie nauczyli,
że nie wiem wszystkiego. Sami zaś nauczyli się, że jeżeli nie rozumieją, o czym mówię,
niekoniecznie gadam głupoty. Bo im mniej
imam trafia do ludzkich serc, tym mniej
chętnie ludzie go słuchają. a
ą

Biorąctopoduwagę,Polskamogłabybyćświetnym wzorcem dla innych – mamy nowy towar
eksportowy.
Właśnie to próbuję panu powiedzieć.
Proszęwyjaśnićjeszczejedno–mówisię,żeatak
na „Charlie Hebdo” był odwetem za to, że ten
tygodnik obrażał Waszego Proroka. Gdzie dla
muzułmaninakończysięwolnośćsłowa?
Wie pan, mnie się wydaje, że ekstremiści wcale nie zaatakowali z powodu tych karykatur Proroka. Oni chcą walczyć z Zacho-

004858128

dem, próbują namówić muzułmanów
na Zachodzie do okazywania wrogości Zachodowi. Chodzi o rzecz, która zaboli
do szpiku kości – mają gwarancję, że dzięki takim zamachom znajdą posłuch. Takie
próby trwają od 60 lat, ale z mizernym
skutkiem – ekstremiści nie są w stanie pociągnąć za sobą muzułmańskich mas w Europie Zachodniej. Jeśli jednak Europa zacznie zabijać muzułmanów w ramach odwetu za zamach w Paryżu, spełnią się zamierzenia ekstremistów. Europa powinna teraz nauczyć się rozmawiać się ze swoimi
muzułmanami. Uważam, że Polska może
dać dobry tego przykład. Wspólnota muzułmańska w Polsce jest świetnie wykształcona. Moje kazania w meczecie wyglądają
jak wykłady uniwersyteckie.
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Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu
Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich.
1) Dane dotyczące przedmiotowej nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona
w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37 (Obr. Centrum, AM-10), oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 47/1 o powierzchni 1,2789 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr KW – SW1Z/00050258/9.
2) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.500.000,- zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
3) Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa
Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 – sala nr 209.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150.000 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto
Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nr 10953300042001000262600007
BS Ząbkowice Śląskie do dnia 20 marca 2015 r.
5) Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 oraz
na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowice.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5, tel. 74 816 28 27
lub 74 816 28 62.
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Najtrudniejszy
dzień życia to
wyścig kolarski
w Londynie

po takiej kontuzji, po której normalnie
zawodnicy wracają dużo dłużej. I nie
zawsze im się to udaje. Dla mnie to był
powód do dumy. Poczułam też, że teraz
mam o czym pisać.
„Stracone igrzyska bolą bardziej niż złamana noga”. To Pani słowa.
W pierwszej chwili złamana noga bolała okrutnie i wtedy o niczym innym nie
myślałam, jak tylko o tym, żeby przestało boleć. Później już włącza się taka myśl,
że ból fizyczny w końcu minie, gorzej
z tym, że straciłam igrzyska i wielkie
szanse na to, aby zdobyć złoty medal
– nie tylko dla siebie, ale też dla drużyny, dla Marka Galińskiego, który bardzo
mnie wspierał w przygotowaniach
do Londynu. To rzecz, którą straciłam
bezpowrotnie, i mogę powiedzieć, że trochę zawiodłam. To bolało bardziej.
Więcej łez popłynęło, gdy okazało się, że
kontuzja jest poważna i być może na włosku wisi kariera, czy łez ze szczęścia, kiedy
usiadła Pani na rowerze i okazało się, że to
znowu działa?
Wbrew pozorom aż tak dużo nie płakałam. Na początku bardziej krzyczałam.
(śmiech) Biedna była Ola Dawidowicz,
która uczestniczyła ze mną w tym treningu, na którym doznałam kontuzji. Bo nie
wiedziała, jak pomóc, a mój krzyk
na pewno nie był przyjemny. Przyznam,
że sama byłam zaskoczona, jak szybko
zaakceptowałam to, co się wydarzyło.
Praktycznie jak zobaczyłam swoją nogę,
to od razu wiedziałam, że jest po igrzyskach. Pomyślałam wtedy: „OK, zdarza
się”. Takie były pierwsze myśli. Potem,
w dniu wyścigu olimpijskiego, było bardzo ciężko. Pojechałam do Londynu, aby
kibicować m.in. naszym zawodnikom
i wspierać reprezentację. Było tam też
mnóstwo kibiców, którzy wykupili bilety. Po to, aby oglądać, jak ja zdobywam
medal. Wiele osób mówiło mi: „My tutaj
dla pani przyjechaliśmy, a pani nie z tej
strony taśmy”. Mówili to ze szczerymi
chęciami, ale myślę, że nie zdawali sobie
sprawy, jak to bolesne wówczas było dla
mnie. Oglądanie wyścigu na żywo było
bardzo trudnym dniem w mojej karierze
kolarskiej. Naprawdę cieszyłam się wtedy, że mam na oczach przeciwsłoneczne
okulary...

Różne rzeczy mnie motywują. Nawet wypadek
był taką motywacją, aby wszystkim tym, którzy
mnie skreślili, pokazać, że wrócę. I tak się stało – mówi
Maja Włoszczowska, mistrzyni kolarstwa górskiego
Rozmowa

Ola Szatan
o.szatan@dz.com.pl

G

„Szkoła życia” to książka, nad którą Pani myślała od kilku lat, czy punktem zapalnym
do jej napisania był 2012 r. i wypadek, któremu uległa Pani tuż przed olimpiadą?
Miałam propozycję, aby napisać
książkę praktycznie od 2008 r.,
od igrzysk olimpijskich w Pekinie,
na których zdobyłam srebrny medal. Ale
cały czas wydawało mi się, że nie mam
jeszcze o czym pisać, bo moja kariera była raczej łatwa, lekka i przyjemna. Owszem. były ciężkie treningi i praca, natomiast gdy przychodziły sukcesy, to
wszelkie trudy i wyrzeczenia znosiło się
bez problemu. Gorzej jest, gdy los zaczyna płatać figle i rzucać kłody pod nogi.
Tak też było w 2012 r., gdy na trzy tygodnie przed igrzyskami olimpijskimi
w Londynie nieszczęśliwie upadłam
i doznałam bardzo poważnej kontuzji,
która pod znakiem zapytania postawiła
całą moją karierę. O ile nie sam wypadek
stał się inspiracją do tego, by napisać
książkę, o tyle powrót po wypadku już
tak. Bo kosztowało mnie to mnóstwo
pracy, po pięć godzin rehabilitacji dziennie, niezliczonych podróży na trasie Jelenia Góra – Katowice, bo w klinice
w Bieruniu rehabilitowałam się i tam
przeszłam dwie operacje. Ta ciężka praca zaowocowała wspaniałymi sukcesami, bo 2013 r. tak naprawdę był najlepszy w całej mojej karierze. A to był sezon

FOT. .GIANT-BICYCLES.COM

dy w 1997 r. Maja Włoszczowska zaczynała swoją karierę kolarską
w małym klubie, nikt
nie spodziewał się, że
kilka lat później zostanie
złotą medalistką mistrzostw świata
w wyścigu elity MTB. Wypadek na rowerze trzy tygodnie przed igrzyskami w Londynie pozbawił Maję kolejnego medalu.
Nie załamała się, wróciła. Jeszcze silniejsza. A jesienią tego roku wydała książkę.

b Maja Włoszczowska w 2014 r. wydała książkę „Szkoła życia”,
bo uznała, że już nadszedł czas, gdy ma o czym pisać

Mówipani:wielezależyodnóg,aleteżodgłowy.Długopanipracowała,bysięzpowrotem
przestawić na pozytywne myślenie?
W każdym sporcie głowa jest najważniejsza, bo sam trening zaprowadzi nas
w którymś momencie do sukcesu, ale
nie pozwoli na długo zostać na szczycie
i poradzić sobie z różnymi przeciwnościami losu. Motywacja jest potrzebna
na każdym kroku, każdego dnia, podczas każdego treningu. Bo nie zawsze
jest kolorowo. W mediach widać zwycięstwa, nagrody, medale, a w życiu codziennym sportowiec zmaga się z wieloma trudnościami. One też są opisane
w mojej książce. Wielokrotnie tak się
zdarzało w moim życiu, że jeśli zaprogramowałam się, że czegoś naprawdę
chcę, uwierzyłam, iż mogę to osiągnąć,
a potem mocno pracowałam – to ten
sukces przychodził. I okazywało się, że
zaczynają pojawiać się nowe możliwości, z których mogę skorzystać, otwierają się różne drzwi...
A jakieś drzwi sport Pani zamknął?
Na pewno trochę utrudnił życie prywatne. Niestety, jeśli chce się być zawodowym sportowcem, na najwyższym
poziomie, zdobywać medale na najwięk-

Wierzę, że jestem
jeszcze młoda
i przyjdzie czas na
wszystko, co przez
uprawianie sportu
zostało odłożone
na bok na jakiś czas

szych imprezach, to trzeba praktycznie
całe swoje życie zorganizować wokół tego sportu. I wtedy niewiele czasu pozostaje na utrzymywanie znajomości, życie rozrywkowe, kontakt z przyjaciółmi.
Nie wspominając o zakładaniu rodziny.
Ale wierzę, że cały czas jestem jeszcze
bardzo młoda i przyjdzie czas na to
wszystko, co musiało być trochę odłożone na bok.
Na razie jednak spędza Pani życie w podróżach, nieustannie w biegu... Miała Pani kiedyś taki moment zawahania, że sport, owszem, cieszy, ale ta druga strona medalu, ta
otoczka jest jednak zbyt męcząca? Bo nie
ma czasu nawet na to, by spokojnie rozpakować walizki?
Przeważnie nie rozpakowuję walizek,
tylko otwieram na środku podłogi i podłoga staje się moją szafą. (śmiech) Walizek w domu jest dużo, ale przecież mamy ograniczenia bagażowe, bardzo często podróżuję samolotami, w związku
z czym trzeba się zmieścić w tych 20 kg.
A wystarczy wrzucić ciuchy kolarskie,
buty, kask, kosmetyczkę i już niewiele
miejsca pozostaje. Bywa to uciążliwe
i w przypadku kilkunastu lat takiego
funkcjonowania zdarzały się momenty,
że miałam dosyć i chciałam po prostu posiedzieć w domu. Ale trzy tygodnie takiego siedzenia i już zaczynałam myśleć,
że może pojechałabym na jakieś zgrupowanie. (śmiech) Nie narzekam, bo cieszę
się, że pasja stała się jednocześnie moją
pracą, mogę robić to, co lubię, i się temu
poświęcać.
Jak często myśli Pani o kolejnych letnich
igrzyskach olimpijskich?
Prawdę mówiąc, czasu wcale nie jest
tak dużo, aby myśleć o tym starcie.
Wiem, że są za dwa lata, i cały plan szkoleniowy układam pod tym kątem, żeby
w Rio de Janeiro było dobrze. Ale nie
myślę o nich obsesyjnie. Bardziej skupiam się na tym, co mam zrobić dziś. Nie
stresuję się. Historia moja pokazuje, że
czasami przed dużą imprezą dzieją się
różne rzeczy i dlatego cieszę się z każdego dnia. Z tego, co robię, że mogę trenować, jestem zdrowa. Z tyłu głowy jest
Rio, ale w tej chwili skupiam się
na 2015 r. I mam nadzieję, że w tym 2015
r. też zawalczę.
Co Panią najbardziej motywuje?
W różnych momentach różne rzeczy.
Nawet wypadek był motywacją, aby
wszystkim tym, którzy mnie skreślili
i mówili, że nie ma szans, bym wróciła
do sportu, pokazać, że jednak mogę,
wrócę i to od razu mocno. Cieszę się, że
to też mi się udało. a
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Rodzina nie zgadza się na przytoczenie
słów Martina Luthera Kinga w filmie
Historia

Mam marze...,
to znaczy – nadzieję?
– rodzina Martina
Luthera Kinga
nie zgadza się,
by w filmowej biografii
działacza na rzecz
równouprawnienia
używać cytatów
z jego przemówień
Iain Dey
redakcja@polskatimes.pl
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ały świat wie, że Martin
Luther King miał marzenie. Jednak w najnowszej hollywoodzkiej produkcji ten działacz
na rzecz praw człowieka
i zniesienia segregacji rasowej ma tylko
„wizję” i „nadzieję”. Z pewnością nie pada tu słowo „marzenie”.
Dlaczego? Dlatego, że treść wszystkich przemówień, które uczyniły go
sławnym na całym świecie i pomogły
znieść segregację w USA, jest objęta prawami autorskimi. Tych jak oczka w głowie pilnują dzieci Kinga.
W przyszłym miesiącu na ekrany
brytyjskich kin wchodzi film „Selma”
wyreżyserowany przez Amerykankę
Avę DuVernay. Opowiada on historię
marszów protestu, które w 1965 r. odbyły się w stanie Alabama. Między innymi w tytułowym mieście Selma.
Twórcy nie mogli wykorzystać żadnego ze słynnych cytatów z przemówień
czy wypowiedzi bohatera. Prawa filmowe do całego tego kanonu posiada
już Steven Spielberg.
Aby przenieść na ekran próbki sztuki
oratorskiej Kinga, scenarzyści musieli
dokonywać cudów i łączyć ze sobą różne
parafrazy wyrażeń zawartych w jego
przemówieniach. Rzeczywiste słowa zastępowano po prostu synonimami.
Wszystko po to, by uniknąć ewentualnego procesu ze strony spadkobierców
i właścicieli praw.
W postać filmowego Martina Luthera
Kinga wcielił się brytyjski aktor David
Oyelowo. Krytycy bardzo wysoko ocenili jego kreację. On sam i film dostali nominacje do Oscara. Obraz jest jednym
z faworytów. – Jednak King nigdy nie
wypowiedział żadnego z tak głęboko zabarwionych emocjonalnie słów, które
na ekranie wypowiada Oyelowo.
Historycy już ostrzegają, że całe pokolenia dzieci i młodzieży, które o marszach w obronie równouprawnienia
i praw człowieka oraz o ówczesnych bru-

b Z najnowszego filmu młodzi ludzie nie dowiedzą się, co naprawdę mówił Martin Luther King
talnych działaniach policji dowiedzą się
z tego filmu, nie poznają prawdziwych
cytatów z wypowiedzi jednej z najbardziej wpływowych postaci XX w.
Obecne problemy z prawami autorskimi rzuciły nieco światła na lukratywny biznes dzieci Kinga. Prowadzą one
fundację doglądającą wszelkich kwestii
prawnych. To ona po wielu latach starań
doprowadziła do wzniesienia w samym
centrum Waszyngtonu w National Mall
pomnika Kinga – pierwszego takiego
dzieła upamiętniającego życie i osiągnięcia Afroamerykanina.
Szacuje się, że w ciągu lat z tytułu
udzielania zezwoleń na wykorzystywanie cytatów, pism, przemówień i wize-

Historycy
ostrzegają, że całe
pokolenia dzieci
i młodzieży nie
poznają z filmu
prawdziwych
cytatów Kinga

runku słynnego działacza fundacja zarobiła ponad 50 mln dol.
Laureat Pulitzera za opublikowaną
w 1987 r. biografię Kinga, amerykański historyk David J. Garrow, twierdzi, że film
bardzo dobrze oddaje prawdę o życiu działacza, unikając jednocześnie ewentualnych kłopotów ze strony chciwej rodziny.
Chuck Fager jest byłym działaczem,
który po aresztowaniach, jakich dokonano podczas protestów w mieście Selma,
siedział w jednej celi z Kingiem. – To, co
słyszymy na ekranie, znacząco różni się
od [prawdziwych] cytatów [z przemówień] – oświadczył Fager w wypowiedzi
dla „The Hollywood Reporter”.
Historycy mają z filmem także inny
problem – niepokoi ich błędny sposób
przedstawienia postaci Lyndona Johnsona jako polityka pozostającego w konflikcie z Kingiem w kwestii rozszerzenia
praw wyborczych czarnej ludności.
Joseph Califano, były główny doradca
ds. wewnętrznych nieżyjącego już prezydenta, zarzuca twórcom obrazu „zajęcie dramatycznie sfingowanego podejścia do prawdziwej historii, która nie wymaga żadnych upiększeń”.
W filmie nie usłyszymy fragmentów
przemówienia „Mam marzenie”, bo King
wygłosił je dwa lat przed wydarzeniami,
które opisuje reżyserka. Znacząco zmieniono też słownictwo innych kluczowych fraz, które pojawiały się w wystąpieniach czarnoskórego działacza podczas kierowanych przez niego marszów
protestów w Alabamie w 1965 r.
W słynnym przemówieniu wygłoszonym 17 maja 1957 r., podczas wa-

szyngtońskiej demonstracji bez użycia
przemocy, gdzie King wiele razy skanduje słowa: „Give us the ballot” – pod tą
nazwą przeszło też do historii – autorzy
filmu umieszczają wyrażenie: „Give us
the vote”. Różnica może niewielka, ale
drugie z tych określeń nie ma żadnego
odniesienia historycznego. W scenie
pogrzebu działacza Jimmiego Lee
Jacksona King pyta uczestników: „Kto
zamordował Jimmiego Lee Jacksona?”,
podczas gdy w rzeczywistości pytał
po prostu: „Kto go zabił?”.
Przypomnimy, że pierwszy o ochronę swoich praw autorskich występował
sam Martin Luther King. W 1963 r.
na sprzedaż wystawiono nieautoryzowane przez niego 17-minutowe nagranie
waszyngtońskiego przemówienia „Mam
marzenie”. Działacz oddał sprawę do sądu, który orzekł na jego korzyść. Przemówienie uznano za rodzaj „występu”,
a nie publicznie emitowaną wypowiedź.
Przysługuje mu zatem taka sama ochrona prawna jak na przykład zapisowi koncertu na żywo.
W przypadku schedy po Kingu kwestie prawne zawsze budziły kontrowersje, bo swoje wystąpienia często silnie
opierał on na słowach czy wyrażeniach
innych obrońców praw człowieka. Czerpał też obficie z historycznych dokumentów. A nawet adaptował całe wersy choćby z szekspirowskiego „Ryszarda III”.
W ciągu lat fundacja prowadzona
przez dzieci Kinga z sukcesami procesowała się z różnymi mediami. Między innymi za cytowanie bez pozwolenia fragmentów wypowiedzi Kinga wytoczono
sprawy dziennikowi „USA Today” i telewizji CBS. Fundacja zezwalała jednak
na wykorzystywanie cytatów w wielu akcjach reklamowych – choćby Apple
czy Chevroleta.
W przeszłości toczono również rodzinne spory prawne o kontrolę nad samą fundacją, bo każde z trójki żyjących
dzieci Kinga często miało odmienne zdanie w kwestii tego, jak zajmować się jego dziedzictwem.
Rodzina nigdy nie była w stanie zgodzić się co do kształtu filmu na temat życia działacza. Żadne z dzieci nie wypowiedziało się przeciw niemu, ale żadne
też go nie poparło.
„Selma” porusza skomplikowane
i kontrowersyjne momenty życia
Martina Luthera Kinga. Między innymi
kwestię jego romansów pozamałżeńskich, o których jego żonę Corettę poinformowało śledzące wszystkie jego kroki kierowane wówczas przez Edgara
Hoovera FBI. Przez lata podsłuchiwano
jego rozmowy telefoniczne, bo Hoover
był przekonany, że ma do czynienia z komunistycznym konspiratorem.
David Oyelowo powiedział w jednym
z wywiadów, że jako brytyjskiemu aktorowi z nigeryjskim pochodzeniem łatwiej niż na przykład któremuś z aktorów afroamerykańskich przychodziło
mu obnażanie słabości charakteru Kinga. Ci bowiem od dzieciństwa dorastali
w atmosferze szacunku dla tego działacza na rzecz praw człowieka i zniesienia
segregacji rasowej.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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Seks i władza
w jednym
stoją domu
Historia

Simon Sebag Montefiore
historyk, „The Times”

C

hwila wspomnień z 2011 r.
Smutny i żałosny widok.
Kompletnie zaskoczony,
nieogolony i załamany były szef MiędzynarodowegoFunduszuWalutowego,
prawdziwy hrabia świata finansów,
Dominique Strauss-Kahn wyprowadzany
przez szorstkich wobyciu nowojorskich policjantów. Czeka go ciężka przeprawa z prokuratorem okręgowym iskrajnie wyczerpująca batalia prawna. A media są żądne krwi
i mięcha. To tak jakby z XVII-wiecznego Paryża kardynała Richelieu nagle wyrwano
d’Artagnana–czylepiej:zwalistegoPorthosa
– a jego historię, jako wyjątkowo paskudny
przypadek, wrzucono wprost do jednego
z odcinków serialu „Prawo i porządek: sekcja specjalna”. Dodajmy, że nasz muszkieter wciąż wyglądałby olśniewająco w swoich pończochach, wysokich butach za kolana i kapeluszu z piórkiem. Co dalej? Zapewne bardziej przypominałby zastraszonego
króliczka w świetle reflektorów niż chaud
lapin – prawdziwego kobieciarza.
Razem ze Straussem-Kahnem – popularniezwanymDSK–przedsądemstanęłafrancuska kultura seksualna. Jak gdyby cała
zmysłowa kultura cinq asept (między godz.
5 a 7), romansu czy spotkania z kochanką
popracy przed przyjściem dodomu, prawie
nieuchronnie zawsze prowadziła do gwałtu. DSK przedstawiano jako czyste uosobienie francuskiego erotycznego konkwistadora i hedonistycznego satyra, który bardziej
niż zagrożeniem stał się nagle seksualnym
utrapieniem. Szef MFW sam odpowiada
za swoje uczynki. Jednak jego przypadek
okazałsiętakdramatyczny,żemożenazawsze zmienić nastawienie Francuzów do seksualnego życia ich przywódców. Z pewnością zaś zapowiada on upadek ery seigneur –
eleganta o wytwornych manierach.
Sprawa nie jest jednak aż tak prosta. Kultury łacińska, francuska, słowiańska i afrykańska różnią się od protestanckiej kultury
anglosaskiej północy. W tych pierwszych
podboje seksualne mężczyzn – lub inaczej:
mężczyzn mających władzę – uznaje się
za ich kwestię prywatną. W żaden sposób
nieszkodzionaichzdolnościomsłużbypublicznej czy rządzenia. W USA i Wielkiej Brytanii brak seksualnej powściągliwości uznaje się za sferę nieodłączną od politycznej
i moralnej korupcji.

Te kilka nieszczęsnych chwili w hotelowym apartamencie DSK na Manhattanie
dowodzi, że nawet w epoce Twittera polityką – jak w czasach Peryklesa – wciąż rządzą nieprzewidywalne wady charakteru
uprawiających ją ludzi. Polityk musi posiadać pewne szczególne cechy – energię, wiarę w siebie czy poczucie misji – czasem wiążące się uzależnieniem od: dramatycznych
zachowań i sytuacji, poczucia ekscytacji,
podejmowania ryzyka i – tak, tak! – podbojów seksualnych. W pierwszym z tych przypadków dla uzależnionego nie liczą się żadne drobiazgi, lecz wyłącznie wydarzenia,
które uznaje za wyjątkowo wielkie. Izraelski generał Mosze Dajan – dziarski zwycięzca wojny 1967 r. – był człowiekiem równie
odważnym, co niepoprawnie rozwiązłym.
Gdy jego żona skarżyła się na to premierowi Dawidowi Ben Gurionowi, ten odpowiedział, że jej mąż ulepiony z jest tej samej gliny, co lord admirał Horatio Nelson. – Życie
wielkich ludzi często rozgrywa się na planach równoległych, które nigdy się z sobą
nie spotykają – wyjaśnił ówczesny szef izraelskiego gabinetu.
Pod taki argumentem z pewnością podpisałby się i Francuz. Mówi on nam też niecoofrancuskimżyciupolitycznym.François
Mitterand miał kochankę a przez dekady
także cichą drugą rodzinę. Nie od parady
przecież swojej córce znieślubnego łoża nadał imię Mazarine – od kardynała Jules’a
Mazarina, który został pierwszym ministremFrancjiiopiekunemorazpolitycznym
mentoremkrólaLudwikaXIV.Jednakwpływy duchownego dyplomaty polegały
na tym, że był kochankiem królowej Francji
Anny Austriaczki. Całkiem spory sukces jak
na Włocha nader niskiego pochodzenia urodzonego jako Giulio Mazarini.

Kleopatra wyszła
za mąż za brata,
uwiodła Cezara
i z kochankiem
Markiem
Antoniuszem
dzieliła cesarstwo

FOT. MATTY ZIMMERMAN/AP

Od carycy Katarzyny do prezydenta Kennedy’ego
przywódcy zawsze zaspokajali własny seksualny apetyt.
Dlaczego? Po prostu mogli – pisze historyk Simon Sebag
Montefiore. Jako silniejsi wykorzystywali swoją władzę

b Współczesnym symbolem wykorzystania przez władzę była Marilyn Monroe
Pod wieloma względami europejska kultura tolerancji dla podbojów seksualnych
i poszanowania prywatności przypomina
XVIIIw.,gdymoralnościdanejosobywkwestii seksu nie wiązano zjej cnotą i pracą publiczną. Ludwik XIV – nazywany ukochanym
władcą –miałnie tylkosłynną iwielce wpływową kochankę Madame de Pompadour.
Utrzymywał też całe tajne grono nieletnich
kochanek przygotowywanych – niemal wychowywanych – do zaspokajania jego zachcianek. Praktyka taka trwała aż do XIX w.
Ministrów podróżujących pociągiem z Napoleonem III zaskoczył kiedyś – dzięki przypadkowemu otwarciu drzwi – widok nieposkromionego i niespeszonego niczym cesarza uprawiającego seks ze swoją kochanką.
Powiedzmy jednak na obronę niesfornych władców, że kobiety u władzy wcale
nie zachowywały się bardziej przyzwoicie.
Katarzyna Wielka i jej polityczny partner
oraz kochanek książę Grigorij Potiomkin
zdecydowali się po cichu wziąć ślub. Zdając sobie jednak sprawę z destrukcyjnie wybuchowej natury ich związku, pozwalali
sobie na młode kochanki i kochanków, których traktowali jak seksualne zabawki.
Po trosze postępowali w tym wglądzie jak
rozpieszczone dzieciaki. Caryca poszła nawet jeszcze dalej. Posadę kochanka uczyniła oficjalną. Przysługiwał mu tytuł adiutanta generała, uposażenie i mieszkanie ze
specjalnym przejściem do jej prywatnych
komnat. Katarzyna postawiła sobie nader
śmiałe zadanie – jej życie do tego stopnia
miało stać się własnością publiczną, by nic
w nim nikogo już nie szokowało. Była polityczką dążącą do celu z determinacją, której dorównywał jej popęd seksualny. Równie znakomicie swoją grę prowadziła Kleopatra. Wyszła za mąż za swojego brata,
uwiodła Cezara i razem z kochankiem Mar-

kiem Antoniuszem dokonała podziału
wschodnich połaci cesarstwa rzymskiego.
Próbowała też uwieść Heroda Wielkiego,
aby rozkochany w niej poddał jej władzy
Judeę. Jednak sukces seksualnej dyplomacji Kleopatry nie okazał się zbyt trwały, bo
wybrała złego kochanka. Zmarła od ukąszenia żmii. Była ostatnim przedstawicielem dynastii.
Ale i my, angloamerykańscy purytanie,
nie zawsze różniliśmy się od Francuzów.
Gdy w 1710 r. brytyjski dyplomata Henry St
John, wicehrabia Bolingbroke, z woli królowej Anny I Stuart przejął ster władzy, prostytutki z Hyde Parku tańczyły z radości,
śpiewając: „15 tys. funciaków rocznie dla
nas!”. Dodajmy, że tyle właśnie wynosiło
uposażenieBolingbroke’a.Premierorazwielokrotny minister lord Palmerston stanowił
niejako brakujące ogniwo między rozpustnymi hedonizmem angielskiej regencji
asztywnąmoralnościąepokiwiktoriańskiej.
We wspomnieniach pisze o swoich romansach i wizytach u dam lekkich obyczajów.
Któregoś dnia podczas pobytu w zamku
Windsor wszedł nie do swojej sypialni i usiłował doprowadzić do łoża pewną damę
dworu. Swojego wyczynu omal nie przypłacił utratą posady – królowa Wiktoria chciała
zwolnić go z pełnionej wówczas funkcji ministra spraw zagranicznych.
Kiedyś jeszcze jako prawdziwy młokos
miałemsposobnośćrozmawiaćzpewnąponadosiemdziesięcioletniądamą,byłąsekretarkąwkancelariipremieraLloydaGeorge’a.
Wspominała,żegdykiedyśspaławwiejskiej
rezydencji brytyjskich premierów zamku
Chequers, nagle obudził ją jakieś poruszenie – premier całował ją po dłoniach. – Będę
krzyczeć!–ostrzegłasekretarka.–Proszę,ale
dałem dziś wolne ochronie i kierowcy – odparł rezolutnie polityk.
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Jednak tego typu beztroskie zaspokajanieswoichzachcianekzestronywielkichczy
„wyjątkowych” ludzi może prowadzić ich
do poczucia, że są bezkarni, nietykalni
i właściwie wszystko im wolno. Chodzi tu
zwłaszcza o mocno już podstarzały typ
casanovy. Całe lata uwodzicielskich sukcesów i apodyktycznego narcyzmu znieczulają takich ludzi dosłownie na wszystko. To,
co z początku było tylko nieodpartą i zawadiacką chęcią uwiedzenia, teraz zamiast zagrożeniem staje się dla ofiar nieznośną formą zwykłego obmacywania. Żałosne.
Niebezpieczeństwo, nawet w przypadku
demokracji,poleganatym,żepotentacimogą wykorzystywać swoją władzę i możliwość rozdawania przywilejów do zmuszania niechętnym temu podwładnych
do uprawiania seksu. Gdy chodzi o czysty
seksualno-polityczny humbug nic jednak
nie równa się papieskiej pornokracji zX wieku zdominowanej przez włoską szlachciankęMarozię.Jakonastolatkastałasiękochanką papieża Sergiusza III. Wcześniej jego nałożnicą była jej matka Teodozja. Marozia
urodziła Sergiuszowi syna, który został Janem XI. Była też babką papieża Jana XII
i ciotką Jana XIII. W istocie w pewnym momencie stała się legalną władczynią Rzymu.
Nic nie równa się też pornokracji z czasów pochodzącego z rodu Borgiów papieża
Aleksandra VI. To on w 1501 r. wydał słynny „bal kasztanów”, w którym udział wzięło 50 nagich prostytutek. Zapewne ku
chwale bożej. Pierwowzorem seksualnej degeneracji tyranów jest zapewne cesarz
Tyberiusz, który kazał szkolić całą grupę
chłopców zwanych „płociami”. Dlaczego?
Bo jak ryby owe pacholęcia podszczypywały go podczas kąpieli w jego rezydencji
na wsypie Kapri. Komendanci niemieckich
obozów koncentracyjnych i radzieckich łagrów mogli bez przeszkód wybierać sobie
kobiety do uprawiania z nimi seksu w zamian za ocalenie im życia.
Jurny i owładnięty obsesją seksu stalinowski zbrodniarz Ławrientij Beria szantażem zmuszał młode dziewczęta do stosunków seksualnych. Wzamian obiecywał ocalenie ich rodzin przed śmiercią lub zsyłką
do łagru. To nie wszystko. Swoją ochronę
wysyłał na ulice, by sprowadzała mu ofiary,
które później gwałcił. Gdy go obalono,
wszufladachjegobiurkaznalezionocałąkolekcję sztucznych penisów, bielizny erotycznejispódniczekmłodychprowadzącychparady komsomołek. Beria to czołowy przykład osobowości uzależnionej od dramatycznych zachowań. Stalin jednak tolerował
jego ekscesy, mawiając: – Ciężko pracuje,
musi się zrelaksować.
Pół wieku temu waszyngtońska elita
świata mediów i polityki skrzętnie milczała
na temat seksualnych wyczynów jurnego
prezydenta Johna F. Kennedy’ego. W naszych czasach jednak ta sama elita niemal
doprowadziła do politycznej śmierci Billa
Clintona. Wszystkiemu winien był ślad jego
nasienia na spódniczce asystentki i słynny
nowatorski sposób używania cygara.
Angloamerykański purytanizm dominuje.
Francja jednak pozostawała dumna ze swojejkulturytolerancjiwobecseksu.Wielebroniło DSK. Teraz jednak zapewne postawi
podznakiemzapytania własną tradycję milczenia w tej kwestii. A może nawet zmieni
prawo dotyczące ochrony prywatności. Nawet Włochy były nieco zgorszone organizowanymi przez Silvia Belrusconiego erotycznymi imprezkami bunga-bunga.
Żyjemy w demokracji newsów 24 godziny na dobę. Samo tempo pracy rządu sprawia, że dzisiejszym przywódcom ciężej
przychodzi nadużywanie władzy. Kennedy
powiedział kiedyś brytyjskiemu premierowi Heroldowi Macmillanowi, że musi uprawiać seks przynajmniej raz dziennie, bo ina-
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Beztroskie
zaspokajanie
zachcianek seksualnych ze strony wielkich czy „wyjątkowych” ludzi może prowadzić ich do poczucia, że są bezkarni,
nietykalni i właściwie
wszystko im wolno

czej dopadają go bóle głowy. Ale nawet ten
najbardziej szykowny i elegancki prezydent
XX w. musiał zadowalać się uprawianym
nachybcika i ukradkiem pięciominutowym
seksem na stojąco. We współczesnej polityce rząd ma mniej czasu wolnego.
Rodzaje seksualnej moralności ulegają
nieustannymmutacjom.Anglosaskipurytanizm może jeszcze triumfować, ale w ostateczności znowu i tak zwycięży ludzka natura. Trudno wyobrazić sobie, aby ludzie
wpływowikiedykolwiekzrezygnowalizpokus seksualnych, spełnienie których jak
na talerzu podsuwa im sama ich pozycja.
Bądźmy zresztą uczciwi. Czy lord
Palmerston, Lloyd George lub Kennedy byli
ludźmi mniej godnymi zaufania i zdolnymi
jako przywódcy niż cnotliwy katolicki konwertyta Tony Blair, ponurak prezbiterianin

REKLAMA

Gordon Brown czy ewangelik George W.
Bush? Seksualne morale polityków zazwyczaj ma się nijak do ich zdolności w kwestii
wykonywanejroboty.Chybaże–jakwprzypadku Billa Clintona – grozi im ono skróceniem kadencji. Lub rzadkich przypadków,
gdydogadzaniewłasnymzachciankomprowadzi do jawnych nadużyć i degeneracji.
Kto wie, czy nie winniśmy nawet odczuwać wdzięczności w stosunku do liderów
przejawiających zwykłe ludzkie gusta.
Wszak najgorsi ze wszystkich okazywali się
dyktatorzy pozbawieni pociągu seksualnego – eunuchowie władzy. Napoleona znacznie bardziej pociągały logistyka i armia niż
wyrywaniezkalendarzachoćbyprzysłowiowych pięciu minut na seks. Hitler był osobnikiem niemal aseksualnym. Stalin we
wczesnym okresie prowadził nader hałaśli-
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we życie seksualne. Jednak własna megalomania do tego stopnia zatruła wszystkie jegoosobisterelacje,żegdyzdobyłwładzęabsolutną, przestał w kwestiach intymnych
ufać komukolwiek. No, może poza swoją
wiejską gosposią.
Stosunek między władzą a seksem
wmniejszymstopniudotyczyspecyficznych
charakterów wpływowych osób niż samej
okazji czy sposobności. Starzejąca się i już
nieco korpulentna Katarzyna wybierała sobie na kochanków 21-letnich przystojnych
strażników prywatnych pałacowych komnat nie dlatego, że była carycą, lecz dlatego,
żepoprostumogła,aseksdawałjejprzyjemność.Przywódcyczasemwykorzystująswoją władzę i nadużywają jej z takich samych
powodów jak my wszyscy – bo mogą.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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Montgomery kontra Eisenhower:
jak kłócili się bohaterowie II wojny
II wojna światowa

Najsłynniejsi alianccy generałowie
z czasów II wojny światowej Dwight
Eisenhower i Bernard Montgomery byli w stanie wojny nie tylko
z Hitlerem, ale też między sobą
„The Times”
redakcja@polskatimes.pl

FOT. AP

A

merykańskiego generała Dwighta „Ike’a” Eisenhowera, naczelnego dowódcę sił alianckich,
i brytyjskiego marszałka
polnego Bernarda Montgomery’ego łączyły wyjątkowo burzliwe
stosunki: nie zgadzali się co do tego, kiedy
skończy się wojna i w niemal każdej innej
kwestii.
Trudno wyobrazić sobie bardziej różne
charaktery. Amerykanin: sympatyczny, dyplomata, zrównoważony i towarzyski. Brytyjczyk: egotysta, drażliwy, błyskotliwy, zajadły. A jednak mimo tak odmiennych osobowości i ciągłej różnicy zdań potrafili
współpracować i razem wygrali wojnę.
Relacje między nimi od początku były
trudne. Podczas ich pierwszego spotkania
w 1942 r. „Monty” skrytykował tytoniowy
nałóg „Ike’a”. Od tej pory byli wobec siebie
coraz bardziej nieufni.
Montgomery potrafił bezczelnie obrażać
swojego amerykańskiego zwierzchnika.
W rozmowie z marszałkiem polnym Alanem Brooke’em, szefem Imperialnego Sztabu Generalnego, stwierdził: „On nie ma zielonego pojęcia o prowadzeniu wojny i toczeniu bitew. Powinniśmy trzymać go z daleka, jeśli chcemy wygrać tę wojnę”.
Choć brytyjski dowódca przyznawał, że
alianci współpracowali ze sobą głównie
dzięki osobowości Amerykanina, wrogość
między generałami utrzymywała się nawet
po zakończeniu wojny. W swoich wspom-

b Wśród aliantów wrogość na najwyższych szczeblach trwała przez całą wojnę

nieniach „Monty” zauważył wyniośle: „Nie
uznałbym »Ike’a« za wielkiego żołnierza
w prawdziwym znaczeniu tego słowa”.
Trzeba przyznać, że Eisenhower wykazywał się anielską cierpliwością w relacjach
z wybuchowym brytyjskim generałem,
choć frustrowała go niechęć Montgomery’ego do podejmowania działań w sytuacjach, gdy nie miał całkowitej pewności
zwycięstwa dzięki przewadze w uzbrojeniu
i skuteczności żołnierzy.
Wśród aliantów wrogość na najwyższych szczeblach trwała przez całą wojnę.
Amerykańscy generałowie George Patton
i Omar Bradley nie znosili Montgomery’ego,
który żywił wobec nich podobną niechęć.
„Pewny siebie pierdziel” – mówił
o „Montym” Patton. „Pyskaty chojrak”
– mawiał „Monty” o Pattonie. Bradley
o „Montym”: „Całkowicie szurnięty”.
W lipcu 1943 r. Eisenhower i Montgomery nie mogli porozumieć się co do planów
inwazji na Sycylię. Kłócili się o taktykę
„Monty’ego” w Normandii po D-Day i o to,
że ten przypisywał sobie zwycięstwo
nad Niemcami w bitwie o Ardeny. Pod koniec wojny „Monty” opowiadał się za zadaniem Niemcom jednego, zmasowanego ciosu i narzekał, że „Ike” chce „szarpać się
na wszystkich frontach”.
Gdy podczas wspólnego planowania kolejnej operacji we wrześniu 1944 r. Montgomery zaczął pouczać Eisenhowera, amerykański dowódca przerwał mu, mówiąc:
„Spokojnie, »Monty«. Nie możesz się tak
do mnie odnosić. Jestem twoim szefem”.
Montgomery natychmiast się opanował
i wymamrotał: „Wybacz, »Ike«”.
Ich osobista wrogość dokładnie odzwierciedla przepaść, jaka dzieliła ich taktyki,
charaktery i ego. „Miły chłop, żaden żołnierz” – mawiał „Monty” o Eisenhowerze.
Sam Montgomery raczej nie był miłym
chłopem i na pewno nie był politykiem.
Ten niezwykły sojusz świetnego żołnierza z wybitnym politykiem odegrał istotną
rolę w zwycięskim zakończeniu II wojny
światowej.
Perspektywa końca wojny pojawiła się
już w 1943 r., ale szanse, że po zwycięstwie
„Ike” i „Monty” będą jeszcze ze sobą rozmawiać, malały z dnia na dzień.
TŁUMACZENIE: LIDIA RAFA

SUBIEKTYWNIE O KSIĄŻKACH

Szczęście nie leży w sławie i karierze
Grzegorz
Ignatowski

W

różnoraki sposób pojmujemy
szczęście. Interesująco pisze
o tym Anna Onichimowska
w książce zatytułowanej „Osiem metrów
niespodzianki”. Przesłanie w niej zawarte
potrzebne jest zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Na skraju niewielkiego miasteczka
zamieszkał olbrzym, który mierzył ponad
800 cm. Jak przystało na olbrzyma, był duży i gruby. Ogromne miał głowę, oczy, nos,

dłonie i stopy. Autorka powiada, że jak kichał, to w miasteczku bielizna spadała ze
sznurków. Kiedy zaś chodził, w ziemi pozostawały dziury. Dodajmy, że jak chrapał,
to nikt nie mógł zasnąć. Nie znaczy to wcale, że wszyscy byli niezadowoleni. Przypadł
do gustu cukiernikowi. Olbrzym kupił bowiem 50 pączków. U rzeźnika nabył pół kilometra kiełbasy. Lubiły go także dzieci, ponieważ chętnie opowiadał im bajki. Pozwalał, aby dzieciaki wchodziły do jego ogromnej kieszeni. Cieszył się, kiedy huśtały się
na jego włosach. Podobnie bywa w życiu
dorosłych. Ludzie wyjątkowi jednym przypadną do gustu, a dla drugich będą zwykły-

mi dziwolągami. Przybycie do miasta olbrzyma spodobało się burmistrzowi. Pomyślał, że może on rozsławić nikomu nieznane miasteczko. Słusznie sądził, że
umieszczenie na Facebooku zdjęcia wyjątkowego gościa sprawi, że zaczną przybywać turyści. Snując fantastyczne wizje, postanowił zbudować oberżę i hotel. Byli i tacy, którzy pomyśleli o dobrze prosperującym sklepie z wielkimi ubraniami. Marzył
się im sznur klientów o nietypowych sylwetkach. Co o tym wszystkim myślał bohater? Olbrzym nie pojmował szczęścia
w taki sam sposób jak wielu znanych nam
ludzi. Nie w głowie była mu sława, obce też

były zagraniczne podróże. Olbrzym, zwany w książce Biedronką, pojechał do Hollywood. Zainteresowali się nim bowiem tamtejsi producenci. Jak szybko pojechał, tak
też szybko powrócił. Chciałbym, abyśmy
sami przeczytali, w jaki sposób spełniły się
marzenia olbrzyma. Jego najbliżsi przyjaciele stali się ogromni. Z nimi zajadał
smaczne placki, a dzieciom opowiadał bajki. Nie wiem, czy nie szukam w książce zbyt
wiele. Zaryzykuję. Być może autorka chce
nam powiedzieć, że jest w życiu coś ważniejszego niż zagraniczna kariera i sława.
Powątpiewam, czy łatwo przekonają się
do tego czytelnicy. a
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Doping kibiców zawsze mi pomaga, a w Zakopanem to już szczególnie. To tak, jakbym miał dodatkową parę
nart. To jest moje miasto, więc tym bardziej się cieszę, że to była moja niedziela.
Kamil Stoch po zwycięstwie w Zakopanem – czytaj więcej na str. 38

Kluby Sportowe Orange szansą
dla najmłodszych sportowców
Akcja ogólnopolska
Sześć klubów z Mazowsza
znalazło się wśród 50, które
wspólnie z firmą Orange będą
rozwijać swoją przygodę ze
sportem
Rafał Rusiecki
redakcja@polskatimes.pl

Klub Szkolny Jedlnia (Jedlnia),
UKS Inter Rozalin (Rozalin/Młochów), Uczniowski
Klub Sportowy JEDLANKA
(Jedlanka/Jedlińsk), Szkolny
Klub
Sportowy
Bulko
(Bulkowo), Szkolny Klub Sportowy MARATON (Gzy), Szkolny Klub Sportowy ZESPÓŁ
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Brańszczyk
(Brańszczyk)
– tych sześć klubów z Mazowsza znalazło się wśród zwycięzców pierwszej edycji pro-

POLSKA
Metropolia Warszawska
REDAKCJA
ul. Domaniewska 45,
02-672 Warszawa,
tel. 22 201 42 00, faks 22 201 42 01
e-mail: redakcja@polskatimes.pl
Redaktor naczelny
Paweł Siennicki
REKLAMA

gramu Klubów Sportowych
Orange.
Dość zaznaczyć, że zgłosiło
się do niego w sumie 2725 grup
z całej Polski. Wymogi formalne spełniły 664 z nich, z których jury wybrało najciekawsze i najbardziej odpowiadające założeniom programu. Województwo mazowieckie okazało się liderem pod względem
liczby wybranych klubów.
– Cieszę się, że wsparcie dla
młodych sportowców trafi
tam, gdzie jest zapał i chęć
do aktywności i samorozwoju.
Wybór był naprawdę trudny ze
względu na wysoki poziom
przesłanych wniosków i dużą ich liczbę. Wszyscy ci, którzy nie zgłosili się do pierwszej edycji programu, będą
mieli jeszcze szansę. Niebawem rozpoczniemy drugą
edycję. Już teraz zapraszamy –
mówi Konrad Ciesiołkiewicz,

Zastępca redaktora naczelnego,
Świat, magazyn Times
Wojciech Rogacin 22 201 42 14
Zastępca redaktora naczelnego,
Internet, Kraj i Magazyn
Arlena Sokalska 22 201 42 00
Sport
Robert Zieliński 22 201 43 10
Forum
Agaton Koziński 22 201 44 74
Foto
Sylwia Dąbrowa 22 201 42 20

b Program ma zachęcić dzieci do większej aktywności fizycznej
dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR.
O co chodzi w programie?
Przede wszystkim jest bezpłatny, skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimna-

Dział graficzny
Piotr Butlewski 22 201 43 98
Korekta
Konrad Ziółek 22 201 42 49
www.polskatimes.pl
Marek Majewski 22 201 43 61

Polskie Badania
Czytelnictwa

Nakład
Kontrolowany ZKDP

zjów. Zakłada stworzenie w ciągu dwóch lat setki Klubów
Sportowych Orange. W zależności od zainteresowań uczestników sponsor wspierać ich będzie w różnych dyscyplinach

PROJEKT „POLSKA”
Redaktor naczelny
Paweł Fąfara
Wydania regionalne
Adam Buła 22 201 43 59
Dział projektów specjalnych
Izabela Wilgan 22 201 22 65
Foto
Sylwia Dąbrowa 22 201 42 20
Grafika Piotr Butlewski
Projekt graficzny
Tomasz Bocheński

– piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, piłka nożna czy
lekkoatletyka.
– Orange jako firma społecznie odpowiedzialna chce zaszczepić w lokalnych społecznościachprzekonanie,żezaangażowanie w promocję inicjatyw
sportowychmożeprzynieśćliczne benefity nie tylko w kontekście rozwoju dyscyplin sportowych,lecztakżewperspektywie
kształceniawśródnajmłodszych
umiejętności współdziałania,
postawyotwartości,siłycharakteru czy uczciwej rywalizacji,
które w przyszłości pomogą im
osiągnąć życiowy sukces – przekonuje Wojciech Jabczyński,
rzecznik Orange Polska.
Orange zapewnia nie tylko
dodatkowy sprzęt sportowy
oraz stroje sportowe. Pomaga
także przez organizowanie
szkoleń dla osób prowadzących
zajęcia. Zapewnia też tablet

WYDAWCA
Polskapresse sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa,
tel. 22 201 41 00, faks 22 201 44 10
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Dyrektor Zarządzająca Pionu Internet,
IT, Marketingu Magdalena Chudzikiewicz

Prezes Oddziału Warszawa
Aureliusz Mikos
Prezes Oddziału Biuro Reklamy
Wiktor Pilarczyk 22 201 41 00
Dział wydawniczy
Izabela Marciniak 22 201 41 21
Rzecznik Prasowy
Joanna Pazio 22 201 44 38
Kolportaż Natalia Dudek 22 201 41 01
Produkcja Dorota Czerko,
Olga Czyżewska-Tochowicz, 22 201 41 00
Internet – reklama
Paweł Kossek 22 201 44 36

i internetową platformę integrującą wszystkie kluby, która
pozwala na wymianę doświadczeń. Umożliwia także współpracę z gwiazdami sportu, tak
sportowcami, jak trenerami.
Ambasadorem programu został
Artur Siódmiak, a ekspertem
merytorycznym Jerzy Dudek.
Kluby Sportowe Orange powoływane będą w już istniejących lub specjalnie powstałych
dla tego projektu miejscach.
Mogą się mieścić zarówno
przy szkołach, a także w innych
ośrodkach.
Do programu może się zgłosić niemal każdy, kto jest związany z klubem w regionie: trener, rodzić, kibic czy uczeń.
Warunkiem jest stworzenie co
najmniej siedmioosobowej
grupy inicjatywnej, w której
muszą być m.in. dwie osoby
pełnoletnie. Więcej na stronie
klubysportoweorange.pl. a
Kolekcje Wydawnicze tel. 32/634 22 97
www.polskatimes.pl/sklep
e-mail: sklep@dz.com.pl
Druk Drukarnia Warszawa,
ul. Matuszewska 14
Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów
publicystycznych bez zgody wydawcy jest
zabronione.
ą - umieszczenie takich dwóch znaków
przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym
Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu
opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym
na stronie dziennikzachodni.pl/tresci i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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KONKURS „JUNIOR W DRUKU”

Na zrobienie
Nasz konkurs „Junior w druku” nadal trwa.
, bo możecie je
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jeszc
macie
ek
szkolnych gazet
ą one być
musz
że
e,
zgłaszać aż do 9 lutego. Pamiętajci
wykonane
4 strony objętości.
na makiecie formatu A3 i mieć dokładnie
szych.
najlep
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Zapraszamy!

Więcej na: juniormedia.pl

PRZEDSTAWIAMY ZESPÓŁ GAZETKI „ŚWIAT NASZEJ SZKOŁY”. Wydają ją uczniowie z ośrodka dla dzieci niewidomych w Laskach.
Piszą relacje z wycieczek i wydarzeń szkolnych, publikują wywiady ze znanymi osobami, a wszystko to robią z pasją

Gazetka? To pasja!
W Szkole SpecjalJI
nej św. MaksymiDAKC
EZ RE SZ!
B
liana w Ośrodku
ANI RU
Szkolno-Wychowawczym
dlaDzieciNiewidomychim.
Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy wydawana jest
od kwietnia 2008 roku gazetka
„Światnaszejszkoły”.Zostałazałożona przez Magdalenę
Keczmerską, nauczycielkę języka polskiego. Od trzeciego numeru opiekunem redakcji jest
Artur Scisłowski, psycholog
szkolny.
– Niewidomi i słabowidzący
uczniowie publikują artykuły
dotyczące wydarzeń z życia Jacek Urbański, Adam Więckowski, Artur Scisłowski, Michał
szkoły–relacjezwycieczekiuro- Rowiński podczas kolegium redakcyjnego
czystości,atakżewywiadyz absolwentamiszkołyczyzaproszo- mysł, żeby zrobić fanpage’a wywiad zrobiłem z Tomaszem
nymigośćmi.Zamieszczająwier- na Facebooku (www.face- Polkowskim,przewodniczącym
sze, wspomnienia z wakacji, book.com/swiatnaszejszkoly). Towarzystwa Nasz Dom. Chciaa nawet ulubione przepisy kuli- Dzięki temu ludzie z całej Polski łem się dowiedzieć i przekazać
narne–mówiArturScisłowski.– mogączytaćkolejnenumeryga- innym informacje o domach dzi
Mamy nadzieję, że nasze czaso- zetki,ajesttoszczególnieważne ecka,rodzinachzastępczychiakpismo jest źródłem wiedzy i ro- dlaabsolwentównaszejszkoły– cji„GóraGrosza”,wktórąjestem
zrywki dla czytelników.
opowiada Krzysztof Sienkie- zaangażowany. Fragmenty wyNad kształtem gazetki, wicz, absolwent szkoły specjal- wiadu ukazały się w trzech kooprócz szkolnego psychologa, nej.–Kochamto,corobię.Reda- lejnych numerach gazetki – doczuwają dziennikarze. Spotyka- gowanie sprawia mi dużą przy- daje. Pasją dziennikarza jest gra
jąsięnakolegiumredakcyjnym, jemność. Pomimo nauki w lice- w warcaby. Jest pomysłodawcą
wymyślają tematy, piszą repor- um ogólnokształcącym w War- ipomagaworganizacjiturniejów
taże i wywiady z ciekawymi szawie,nadalwspółpracujęzre- warcabowych dla uczniów nieludźmi. – W naszej szkole dzieje dakcją gazetki.
widomych i słabowidzących
się wiele interesujących rzeczy.
W2012r.doskładuredakcyj- z Lasek i Warszawy. Przyznaje,
Postanowiliśmywięczałożyćga- nego dołączył Michał Rowiński, że najtrudniej jest redagować
zetkę, w której moglibyśmy to uczeńtrzeciejklasyszkołyzawo- wywiady. – Często trzeba się zawszystkoopisywać.Popewnym dowej.–Zacząłemopisywaćwy- stanawiać,jakmawyglądaćzdaczasie zaczęliśmy umieszczać jazdy,azczasemprzeprowadzać nie, bo język mówiony jest inny
wersję elektroniczną gazetki i spisywać z dyktafonu wywia- odjęzykapisanego.Bardzolubię
na stronie internetowej naszej dy,któresamprzeprowadzałem pisać artykuły. Dzięki temu, że
szkoły. Wpadłem więc na po- –opowiadaMichał.–Najdłuższy szczegółowo opisuję wycieczki,
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To dla mnie najlepszy film
aNaekranachpolskichkinpojawiłasięjużekranizacjapowieściJohnaGreena
„Gwiazdnaszychwina”,
ZI
wreżyseriiJoshaBoone’a.
MŁODNZENCI
Wgłównychbohaterów–
RECE CAJĄ
POLE
cierpiącąnarakatarczycy
Hazelorazbyłegokoszyka-

rzachorującegonakostniakomięsaka,
Gusa–wcielilisięShaileneWoodley
iAnselElgort.
HazeliGuspoznająsięnaspotkaniach
grupywsparciadlaosóbcierpiących
naraka.Ichprzyjaźńzczasemprzeradzasięwowieległębszeuczucie.
Dziękipozytywnemunastawieniu

FOT. ARTUR SCISŁOWSKI

FOT. DARIA KUŹNIECOW-DUDKO
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Krzysztof Sienkiewicz przygotowuje nowy numer gazetki.
Spośród wszystkich dziennikarzy pracuje w niej najdłużej
wiele osób może wspominać
wyjazd, a ci, co na nim nie byli,
mogą dowiedzieć się, co się wydarzyło – podkreśla.
Od półtora roku szkolnym
dziennikarzem jest też Adam
Więckowski,uczeńtrzeciejklasy
szkoły przysposabiającej do pracy. – Zaczęło się od zajęć z nauki
brajla: poznawałem litery, a późniejpisałemprostewyrazy.Opowiadałem nauczycielowi, co
zwiedzaliśmy, on to zapisywał
na kartce, potem mi dyktował,
ajaprzepisywałemwbrajlu.Gdy
skończyłempisanie,toprzynosiłem tekst do pana Artura i tworzyliśmy na komputerze wersję
elektroniczną–relacjonujeAdam
Więckowski.–Mojepierwszeartykuły dotyczyły wycieczek
doMuzeumPowstaniaWarszawskiegoiTeatruWielkiegowWar-

Gusa,Hazelteżzaczynacieszyćsię
życiemorazwykorzystywaćje,jak
najbardziejsięda.Niestety,oboje
dobrzewiedzą,żeniepozostałoim
zbytwieleczasu,bynacieszyćsię
sobąispełnićmarzenia.
Jesttodlamnienajlepszyfilm,jaki
obejrzałamwubiegłymroku,dlate-

szawie. Pisanie sprawia mi przyjemność. Kolejnym dziennikarzem jest Jacek Urbański, uczeń
drugiejklasygimnazjumspecjalnego. – Pierwszy artykuł do gazetki–owyjeździenaferiezimowe do Augustowa – napisałem
roktemu.Wcześniejpomagałem
w jej tworzeniu oprawiając egzemplarze dwóch numerów
przy pomocy bindownicy –
wspominaJacekUrbański.–Moim marzeniem jest przeprowadzenie wywiadu z Maciejem
Dęboszem,aktoremzserialu„W
11 – Wydział Śledczy”. Będę się
starał, żeby się spełniło.
Więcej informacji o Szkole
Specjalnejim.św.Maksymiliana
znajdziecie na stronie (www.laski.edu.pl).
OPRAC. MONIKA KRĘŻEL
ą

gozachęcamkażdego,ktojeszczegoniewidział,doobejrzenia.Wzbudzaonwnaswiele
skrajnychemocji–odsmutkuporozbawienie.
Poruszanajestwnimkwestiasensużyciaicierpienia.Powinniśmysięwięczastanowić,czyżyjemytak,bypóźniejtegonieżałować.
Patrycja Miszczuk, redakcja „Kamera”,
Gimnazjum nr 11 w Lublinie

amiętaciesłynną
piosenkęJanaPietrzaka„Dziewczyny
zPRL-u”?Itowłaściwie
jestodpowiedźnapytanie,
czyskrótowcewjęzyku
polskimnależyodmieniać.
Polski jest językiem fleksyjnym, więc odmieniamy, co się da. „Idę
do ZUS-u”, nie
do ZUS. „Ratownicy
z GOPR-u lub TOPR-u
poszukują zaginionych
w górach. Decyzja
MKOl-u, maszyny LOTu, piloci RAF-u – to kolejne przykłady prawidłowo odmienionych skrótowców. Sąjednaktakie,
którychnieodmieniamy,
np.PKO,NATO,USA. Generalnie – te zakończone
spółgłoską, np. CBOS,
SMS, LOT, ZUS – odmieniają się jak rzeczowniki
męskie nieżywotne, np.
list, samochód itp. Zakończone w wymowie
na -e, -i, -o, -u, np. PZU,
PO, oraz akcentowane -a
(np. AK, SGH – bo wymowa „aka”, „esgieha”) – są
nieodmienne. Ale zakończone w wymowie
na nieakcentowane -a
(np. FIFA, Cepelia) – odmieniamy jak rzeczowniki żeńskie, np. panna.ą
JADWIGA JENCZELEWSKA
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Sport

Tyle dni minęło między wylotem Dominika Furmana do Tuluzy a jego powrotem.
W tym czasie zagrał zaledwie 156 minut w pięciu meczach. Pomocnik kosztował
Francuzów 3 mln euro, mistrzowie Polski wypożyczyli go do końca sezonu.

Piłka nożna//Piotr Włodarczyk o Legii przed rundą wiosenną//

Nie róbmy transferów na siłę
A Sprzedaż Bielika to dobry ruch, za dwa lata Legia

A Szanse z Ajaksem oceniam pół na pół – dodaje

Tomasz Dębek
t.debek@polskatimes.pl

PodobasięPanukierunek,wktórymzmierzaLegia?
Bardzo podobało mi się to, jak
legioniści spisywali się w pucharach. Z kimkolwiek by grali,
widać było w nich pewność siebie, świadomość własnej wartości. Nie bez powodu byli
o krok od Ligi Mistrzów, a w Lidze Europy wygrali grupę.
KlubprzedłużyłkontraktzHenningiemBergiemdo2018roku.
JeśliNorweggowypełni,będzie
najdłużejpracującymtrenerem
whistoriiLegii...
W historii naszej piłki nikt chyba nie pracował dłużej. (śmiech)
Panazdaniemtodobryruch?
Jasne. Władze klubu dały sygnał, że podoba im się praca trenera. Berg ma zaufanie prezesa
Leśnodorskiego i duży komfort
pracy. Wszyscy na niego liczą.
Myślę, że jeśli zostanie w Warszawie jak najdłużej, obie strony na tym skorzystają.
JakiewidziPanróżnicemiędzy
LegiąBergaaLegiąJanaUrbana?
Teraz Legia szybko przenosi akcje z defensywy pod pole karne
rywali. Potrafi tym zaskoczyć
wielu przeciwników. Za trenera
Urbana więcej było utrzymywania się przy piłce, klepania
w środku pola, krótkich podań.
Dzisiejsza drużyna gra zdecydowanie bardziej dynamicznie.

Głośnymechemodbiłsiętransfer
KrystianaBielikadoArsenalu.Nie
zawcześnie?Możezarokczydwa
Legiadostałabyzaniegowięcej
niżdwamilionyfuntów?
To młody chłopak, 17-letni.
Na dobre nie dostał się jeszcze
do pierwszego zespołu. Można
było spróbować go namawiać,
ale z tego, co słyszałem, to sam
chciał odejść. A nie ma co go zatrzymywać na siłę. Poza tym to
defensywny pomocnik, nie
wydaje mi się, żeby za dwa lata
Legia mogła dostać za niego
dużo więcej niż teraz. Różnica
pewnie by była, ale niewielka.
Moim zdaniem to był dobry
ruch dla piłkarza i klubu.
17lattodobrywiek,żebywyjechaćispróbowaćpodbijaćświat
wdobrymzachodnimklubie,czy
możelepiejzostaćwPolsceiwyrobićsobienazwisko?
Nie oszukujmy się, na razie Krystian nie będzie niczego podbijał. Może zadebiutuje w tym sezonie w Arsenalu, ale tak naprawdę nie wiadomo, kiedy dostanie szansę. Będzie musiał
być cierpliwy. Przed nim jeszcze
wiele pracy. Chociaż ma ćwiczyć z pierwszym zespołem,
a same treningi z zawodnikami
Kanonierów pod okiem
Arsene’a Wengera na pewno
przyniosą mu korzyści. Bez pośpiechu, Bielik ma jeszcze czas,
żeby rozwinąć umiejętności.
WyjechałBielik,awróciłDominik
Furman.Porokuprawiebezgry

FOT.BARTEK SYTA

nie dostałaby dużo więcej – uważa Piotr Włodarczyk napastnik wojskowych w latach 1997–98 i 2004–07

b Legia jest dla Dudy dobrym miejscem do rozwoju – twierdzi „Nędza”

mogą ze sobą rywalizować. Jeżeli nikt nie odejdzie, to nie ma
co robić transferów na siłę.
Chyba że będzie jakaś perełka
do wyjęcia za niewielką cenę,
wtedy można spróbować. Jeśli
Legia obroni w tym sezonie tytuł, a jestem przekonany, że tak
się stanie, latem powinny zostać poczynione bardziej spektakularne ruchy transferowe.
JakwidziPanszanseLegii
zAjaksem?RewanżwWarszawie
prawdopodobnieodbędziesię
przypustychtrybunach,tomoże
byćkluczowedlaekipyBerga?
Decyzji UEFA jeszcze nie poznaliśmy, ale jeśli odwołania niczego nie przyniosą, to wielka
szkoda. Tak czy inaczej piłkarsko Legia pokazała, że potrafi
grać. Poradziła sobie z Celtikiem, Trabzonsporem i Lokeren, dlaczego nie z Ajaksem?
Holenderski klub to firma, ale
nie grają piłkarze, przed którymi trzeba padać na kolana.
Szanse oceniam pół na pół.
PowiedziałPanjuż,żeLegiapowinnaobronićtytuł.Aczywidzi
Panrywali,którzymogązniąwalczyćdoostatniejkolejki?
Chyba nie. Powiem inaczej, Legia zdobędzie mistrzostwo,
a zobaczymy zaciętą walkę
o drugie miejsce. Powinna się
rozstrzygnąć między Śląskiem,
Lechem i Wisłą. Dla nich wicemistrzostwo będzie smakowało jak tytuł. (śmiech) a
ą

wTuluziemożecośwnieśćdogry
Legii?Omiejscenaboiskubędzie
rywalizowałzIvicąVrdoljakiem
iTomaszemJodłowcem....
Ten ruch miał chyba bardziej
na celu pomoc w odbudowaniu
się Furmana pod względem
psychiki. Pod względem sportowym nie wydaje mi się, że
dostanie wiele szans w kluczowych meczach. Raczej w Pucharze Polski albo ekstraklasie,
jeśli Legia zajdzie daleko w Lidze Europy. Daj Boże, żeby tak
było. Jakkolwiek by patrzeć,
Vrdoljak i Jodłowiec to dziś najlepsi defensywni pomocnicy
w lidze. Trudno będzie wygryźć któregoś z nich ze składu.
WieleklubówchcekupićMichała
Żyrę,OndrejaDudęiOrlandoSa.
Ichzatrzymaniemożebyćkluczowewkontekściedwumeczu
zAjaksemczywalkiotytuł?
Myślę, że Legia nie chce się teraz pozbywać żadnego z nich.
Wiadomo, gdyby przyszła oferta nie do odrzucenia, to pewnie
odejdą. Ale nie sądzę, żeby tak
się stało. Tym bardziej że Duda
i Sa dali jasny sygnał, że chcą
zostać w klubie jeszcze przynajmniej przez pół roku. To chyba
najlepsze rozwiązanie i dla
nich, i dla drużyny. Legia jest
dobrym miejscem do rozwoju
i promocji nazwiska.
WidziPanpozycje,naktórychLegiapowinnasięzimąwzmocnić?
Na każdej pozycji Berg ma
dwóch zawodników, którzy

Piłka nożna
Jestemprzekonany,żeKuba
Wawrzyniakpodniesienasz
poziompiłkarskiizrobidobrą
robotęwszatni–przekonuje
pomocnikLechiiArielBorysiuk
Paweł Stankiewicz
redakcja@polskatimes.pl

WjakimnastrojupowróciłPan
dotreningówwnowymroku?
Pozytywnym. Mieliśmy trzy tygodnie przerwy, mogliśmy
od siebie odpocząć, a to czasami się przydaje. Mam nadzieję,

że nasz cel, czyli miejsce w górnej połowie tabeli, zostanie zrealizowany. Sytuacja jest trudna,
ale wierzymy, że teraz do nas
uśmiechnie się słońce i będziemy punktować zdecydowanie
lepiej niż jesienią.
KoloniabyłychpiłkarzyLegiiWarszawawGdańskusiępowiększa.
DoPanaiDanielaŁukasikadołączyłJakubWawrzyniak.
Znam dobrze Kubę z Legii i z reprezentacji. Jestem przekonany, że podniesie poziom piłkarski naszej drużyny, ale to też
doświadczony zawodnik i zrobi
dobrą robotę w szatni. Ten
transfer ma wyłącznie plusy.

Jesieniąmówiłosięotym,że
Lechiajestzespołemmłodym.To
dobrze,żeterazwkręguzainteresowańsąpiłkarzedoświadczeni?
Widać było po składach, że
u nas jest niska średnia wieku.
Na grę w lidze to nie wystarczy,
bo rywalizowaliśmy z zespołami bardziej doświadczonymi
i to było widać na boisku. Może
umiejętności nam nie brakowało, ale głowy, podejścia, rutyny
już tak. Nie wiemy, jakie będą
transfery, ale zarząd wie, co ma
robić. Jest Kuba Wawrzyniak
i na pewno pomoże Lechii. Nie
ma co ukrywać, że wszyscy dostaliśmy po tyłku. Ta runda da-

ła nam dużo doświadczenia,
a ja sam się czuję, jakby doszły
mi dwa, trzy lata. Po tych
wszystkich rozczarowaniach
każdy wie, gdzie zostały popełnione błędy. Rozmawialiśmy
o tym we własnym gronie i myślę, że nie będziemy ich powielać na wiosnę.
Piłkarze,którzylatemtrafili
doLechii,wyjeżdżalizPolski,terazwrócili.Słabajesieńchybapodrażniławasząambicję?
Dokładnie. Podrażniła, ale też
sprowadziła trochę na ziemię.
Może wydawało się, że jak
przyjdzie kilka głośnych nazwisk, to mecze same będą się

FOT.TOMASZ BOŁT

Borysiuk: Sytuacja jest trudna, ale nie tracę wiary. Jesień sprowadziła nas na ziemię

b Borysiuk w latach 2007–14 był
zawodnikiem warszawskiej Legii

wygrywać. Tak nie było. Wiele
osób ma coś do udowodnienia
i wierzę, że sprostamy zadaniu.
JestPanważnąpostaciąwzespole,którałączydefensywęzatakiem.DużobędzieodPanazależało,będąteżsporeoczekiwania.
Zobaczymy, jak to ustawienie
będzie wyglądało. Za nami
pierwsze treningi. W pierwszym meczu z Wisłą i tak nie
będę mógł grać za nadmiar żółtych kartek. To nie jest dla mnie
komfortowa sytuacja. Wiem, że
mogę grać lepiej niż jesienią
i też mam sporo do udowodnienia. a
ą

30// Sport

Polska
Poniedziałek, 19 stycznia 2015

www.polskatimes.pl

Rajdy terenowe//Dakar//

AdamMałysziRafałMarton
przedwcześniezakończylitegorocznyDakar.Alewrozmowiez„Polską”mówiąmiędzy
innymi,żejużmyśląokolejnym
Tomasz Biliński
t.bilinski@polskatimes.pl

Ponoć spłonęły Panom nawet
paszporty…
Rafał Marton: Ja miałem problem, bo nie zdążyłem wyjąć
z samochodu paszportu i portfela. Wszystko się spaliło.
Widzę, że Panowie śledzą wyniki Rajdu (Małysz z Martonem
spoglądają na relację na żywo
z odcinka Dakaru), czyli nie
obraziliście się na Dakar.
Adam Małysz: Absolutnie nie
ma o tym mowy. Za rok mamy
nadzieję tam wrócić. A jeśli teraz nie jesteśmy w stanie jechać, to patrzymy i kibicujemy kolegom.
Pojawiły się spekulacje, że zrezygnuje Pan z rajdów.
A.M.: Gdybym miał zrezygnować, to nie byłbym sportowcem. Nigdy się nie poddaję. Póki sił i zdrowia nie zabraknie, to
będę kontynuował to, co robię.
To specyficzna dyscyplina,
wiele zależy od finansów.
Dzięki sponsorom mamy możliwość brania udziału w ekstremalnych rajdach.
Co się stało z waszym samochodem?
A.M.: Nastąpiła eksplozja
z tyłu samochodu. Nie wiedzieliśmy co to. Rafał wysiadł
i od razu krzyczał, żebym
uciekał, bo się auto pali. Jak
wyszedłem, ogień pokrył już
cały samochód. Chwyciłem
za gaśnicę, ale ona nic nie dała. Zdążyłem tylko wyjąć
swoje rzeczy osobiste.
R.M.: Porządnie się palił.
Nie ma mowy o błędzie ludzkim?

R.M.: Z naszej strony absolutnie
nie. Jeśli już, to mógł to być
błąd mechaników.
A.M.: Ale na razie nie wiadomo,
z czego to wynikło. Z Francuzami z firmy SMG chwilę rozmawialiśmy na miejscu, ale oni
nawet nie widzieli wraku.
Szczątki będą zbadane dopiero
w fabryce we Francji. Trochę
potrwa, nim dowiemy się, co
tak naprawdę było przyczyną.
R.M.: Z takich naszych podejrzeń, to wydaje się, że nastąpiła
eksplozja zbiornika amortyzatora. To działa jak miotacz ognia. Do tego auto nie jest z blachy, ale z tworzywa sztucznego, więc wystarczyła chwila.
Ale tak jak Adam mówi, na razie nic na pewno nie wiadomo.
PanieRafale,wprogramie„Świat
siękręci”wTVPpowiedziałPan,
żewkompletnejciszypatrzyliście
nadogasająceauto.Myśli,które
krążyływtedypogłowie,można
jakośnazwać?
R.M.: Wtedy była pustka.
Do Dakaru przygotowywaliśmy się przez 12 miesięcy,
od końca poprzedniego. I my
tak naprawdę żyjemy
od Dakaru do Dakaru. Cały rok
poświęcamy na przygotowania
do niego i podporządkowujemy temu całe nasze życie. To
nie tylko nasze wyrzeczenia,
ale też naszych rodzin plus zaangażowanie sponsorów. To
wszystko bardzo szybko poszło
z dymem.
A.M.: Po pustce przychodziły
myśli, czy można było zrobić
coś inaczej. Ważne też było, jak
najszybciej skontaktować się
z rodziną, bo na początku nie
mieliśmy takiej możliwości.
Po powrocie do Polski nic się
nie zmieniło.
R.M.: Niedosyt. To chyba najbardziej teraz czujemy. Wierzyliśmy w swoje możliwości,
w możliwości auta. Tak naprawdę mieliśmy świetny sa-

FOT. BARTEK SYTA

Wrócimy, nie obraziliśmy się na Dakar

b Odkąd w kwietniu 2011 r. Adam Małysz zaczął startować w rajdach, jego pilotem jest Rafał Marton
mochód. Jechaliśmy nim bardzo szybko i czekaliśmy
na kolejne etapy, które miały
się rozgrywać na otwartej pustyni w Chile. Tam dopiero
pokazalibyśmy jego i nasze
możliwości. Liczyliśmy na dużo lepsze rezultaty niż
na pierwszym odcinku specjalnym. A co dotarło do nas
dopiero na mecie, do momentu wypadku jechaliśmy
w pierwszej dziesiątce.
A.M.: Tym bardziej żal.
Codalej?
A.M.: My się nie poddajemy.
Jesteśmy sportowcami z krwi
i kości. Dalej chcemy realizować swoje cele, tylko nie
wszystko zależy od nas. Mam
nadzieję, że sponsorzy zrozumieją, że to, co się stało, nie
jest naszą winą. Podchodzimy
do tego w stu procentach profesjonalnie i robimy wszystko,
jak trzeba.
Rajdnierazpokazał,żejestjedną
znajniebezpieczniejszychimprez
naświecie.Nategorocznym
zmarłMichałHernik.Przytejokazji,czytakjakbyłowprzypadku
tragediihimalaistów,powstają

pytania,dlaczegoktośsięnato
decyduje.
A.M.: To zależy od wielu czynników. Adrenalina, emocje,
sprawdzenie własnego organizmu, wytrzymałości, chęć
przeżycia przygody... Na moim
pierwszym Dakarze chciałem
udowodnić sam sobie, że jestem w stanie pokonać bariery,
które nie towarzyszyły mi
wcześniej, w skokach. To jest
kwestia celów. Pamiętać jednak
trzeba, że to niełatwe.
R.M.: To nasz sposób na życie.
Próby tłumaczenia tego zawsze kończą się fiaskiem. Nasza
ogromna pasja i zaangażowanie w sport są dla kogoś, kto
tego nie czuje, niewytłumaczalne.
A.M.: Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile trzeba włożyć
pracy, żeby mimo wszystko
sprostać wyzwaniu. Natomiast
śmierć Michała to wielki zbieg
okoliczności. Nie dość, że był to
bardzo trudny etap, to jeszcze
upał był nie do zniesienia.
PośmierciHernikabyłyrefleksje?
R.M.: One zawsze są w takich
chwilach. Zanim stworzyli-

śmy z Adamem załogę, jeździłem samochodem i ciężarówką, jeszcze w Afryce. Niestety,
każdy Dakar niesie za sobą
ofiary. Na moim pierwszym
śmierć poniósł szef mojej ekipy mechaników. Od tamtego
dnia wszystko zaczęło się walić. Zespół był sparaliżowany,
rajdu nie ukończyliśmy. O ryzyku zawsze trzeba pamiętać.
Ale zawsze liczy się, że ten kolejny Dakar nie będzie niósł
za sobą żadnych ofiar. Niestety, jak dotąd tak się nie stało.
Ale ta chęć rywalizacji
i sprawdzenia się z samym sobą i innymi uczestnikami jest
po prostu silniejsza. Ona
wszystko przysłania.
Pan,PanieAdamie,skrytykował
organizatorówrajdu.
A.M.:Powiedziałem to w emocjach. Miałem żal i pretensje, że
na tak trudnym i długim, 500
km, odcinku tak długo musieliśmy czekać na pomoc. Gdyby
nie ekipa telewizyjna, która
przelatywała nad trasą, nie mielibyśmy wody. Zostawili nam
100 ml. Jednak, wiem doskonale, że organizatorzy nie chcą źle.

Trzeba ich zobaczyć na koniec
rajdu. Są tak samo wykończeni
jak uczestnicy. Starają się pomóc
jak najszybciej, ale to nie jest łatwe. To wielki rajd, na ogromnym terenie. Nie bez powodu
Dakar nazywa się najtrudniejszym rajdem na świecie.
R.M.: Zgadza się, organizatorzy
nie są odrealnieni. Doskonale
zdają sobie sprawę z warunków
i zagrożenia. Ale nie są nadludźmi.
Statystykirajdówsąprzerażające.
Nietylkoginąuczestnicy,ale
teżtubylcy.
R.M.: I mechanicy, organizatorzy... Na szczęście po przeniesieniu imprezy do Ameryki Południowej nie giną kibice
i mieszkańcy. To był problem,
gdy rajd odbywał się w Afryce.
Świadomość tamtych ludzi,
szczególnie w Mauretanii i Senegalu, gdzie mamy do czynienia z mało rozwiniętą cywilizacją, była zerowa. To są bardzo
biedne kraje. Jeździliśmy przez
tereny, gdzie w wioskach nie
było światła ani bieżącej wody.
Przypadki śmieci były spowodowane wielką niefrasobliwością tych ludzi na trasie. Organizatorzy robili, co mogli, żeby
problem zniwelować. Organizowali szkolenia, akcje i tak dalej, i tak dalej. To była jednak
walka z wiatrakami.
Pomysłnaodreagowanietego,co
sięwydarzyło?
A.M.: Sportową złość musimy
przekuć w pozytywną energię
i podjąć kolejne przygotowania,
treningi. Walczyć o sponsorów,
pieniądze i przygotowywać się
do kolejny rajdów. A o Dakarze
nie zapominamy.
R.M.: Amen. a
ą
ROZMOWA PRZEPROWADZONA
DZIĘKI UPRZEJMOŚCI
PRODUCENTÓW PROGRAMU
„ŚWIAT SIĘ KRĘCI” W TVP.

Tenis
Siostry Radwańskie i Janowicz
– to nasza singlowa reprezentacja w tegorocznym Australian Open. Łodzianin jednak nie zagra z Del Potro
Hubert Zdankiewicz
redakcja@polskatimes.pl

Możesz się szlemie zaczynać, jestem na ciebie gotowa – mówiła
Agnieszka Radwańska po zwycięskim (dla niej i Jerzego Janowicza) finale Pucharu Hopmana. Występ Polki w poprze-

dzającym Australian Open turniejuwSydneywypadłtaksobie
(druga runda), ale nie ma co wyciągać z tego pochopnych wniosków. Rok temu odpadła
wSydneyrundęwcześniej,apotem po raz pierwszy dotarła
w Melbourne do półfinału.
W tym roku cel jest jeszcze
ambitniejszy – temu miało służyćzatrudnienieprzezRadwańską w roli trenerki konsultantki
słynnejMartinyNavratilovej.18-krotna zwyciężczyni imprez
wielkoszlemowych (w singlu)
mapomócnaszejtenisistcepójść
o krok dalej. Do tej pory jej najlepszym osiągnięciem w turnie-

FOT. ALASTAIR GRANT/AP

Radwańska celuje w pierwszy finał w Melbourne, szczęście Janowicza

b Urszula Radwańska grała
w nocy mecz pierwszej rundy

jach tej rangi był finał Wimbledonu w 2012 r.
Łatwo jednak nie będzie.
W pierwszych dwóch rundach
Radwańska nie powinna mieć
problemów:nainauguracjęzagra
z Japonką Kurumi Narą, później
zezwyciężczyniąpojedynku:AłłaKudriawcewa(Rosja)–Johanna
Larsson(Szwecja).Wtrzeciejrundzie Polka może już jednak trafić
naVarvaręLepchenko.Leworęczna Amerykanka dała jej się we
znakiwubiegłymroku,pokonując Agnieszkę w Stanford i Seulu.
Później Radwańska może trafićnaWłoszkęFlavięPennettęlub
świetnie dysponowaną Amery-

kankęVenusWilliams(dopieroco
wygrała turniej w Auckland).
Wreszciewćwierćfinalenaczwartąrakietęświata(Polkajestszósta)
izwyciężczynięturniejuwSydney
CzeszkęPetręKvitovą.
Starsza Radwańska na kort
wyjdzie w nocy z poniedziałku
na wtorek (czasu polskiego). Podobnie jak Jerzy Janowicz, któremu w ostatniej chwili zmienił
sięrywal.Łodzianintrafiłpoczątkowo na Argentyńczyka Juana
Martina Del Potro, ale mistrz US
Open z 2009 roku wycofał się
w ostatniej chwili z powodu
problemów z lewym nadgarstkiem. To przewlekły uraz, Del

Potro zmagał się z nim przez cały poprzedni sezon. Zastąpi go
„szczęśliwy przegrany” Hiroki
Moriya. Japończyk (146. ATP)
przegrał w ostatniej rundzie eliminacji z Belgiem Rubenem
Bemelmansem. W nocy z niedzielinaponiedziałekswójmecz
w pierwszej rundzie rozegrała
Urszula Radwańska, której udało się przejść kwalifikacje. Jej rywalką była reprezentantka Kazachstanu Zarina Dijas. a
ą
AUSTRALIAN OPEN OD 19 STYCZNIA DO 1 LUTEGO W EUROSPORCIE
I EUROSPORCIE 2.
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SuperSonik zasłużył na figurkę Beduina
Rafał Sonik jest pierwszym
polskim kierowcą, który wygrał Dakar. Na wymarzonym
podium stanął również
Krzysztof Hołowczyc
Marek Długopolski
redakcja@polskatimes.pl

Wierzyłem, że zwyciężę. I wygrałem – krakowianin Rafał Sonik nie krył w sobotę szalonej
radości na mecie Dakaru. – Marzenia są po to, aby je spełniać
– wykrzyczał w Buenos Aires,
trzymając w ręku główne trofeum – figurkę Beduina. Szampan
lał się strumieniami, a rampa
utonęła w biało-czerwonych
flagach i morzu konfetti.
Rok temu, gdy zajął 2. miejsce, zapowiedział, że „pora
na zwycięstwo”. A że kapitan
Poland National Team nie
zwykł rzucać słów na wiatr,
do mety dojechał z blisko trzygodzinną przewagą, długo tocząc pasjonujący pojedynek
z Chilijczykiem Ignacio Casale.
Krakowski quadowiec, ale też
przedsiębiorca i filantrop, jest
pierwszym polskim kierowcą,
który wygrał prestiżowy Dakar.
Ile czasu zajęła mu wspinaczka na szczyt? – Na wygraną pracowałem całe życie, ale
ostatnie siedem lat poświęciłem tylko Dakarowi. To miesiące morderczych treningów, tysiące kilometrów przejechanych po najgorszych wertepach

świata, wypadki, urazy, operacje, bolesna rehabilitacja. Czy
warto było? Dla takiej chwili
warto! – zapewnił Sonik.
Który moment był najtrudniejszy? – Wywrotka na 10. etapie – odpowiada bez chwili wahania. – Na pełnej prędkości
wpadłem w olbrzymią dziurę,
której organizatorzy nie zaznaczyli w roadbooku. Wystrzeliłem w powietrze. Wleciałem
na skały. Przejechałem po nich
bokiem i nogami. To cud, że mi
się nic nie stało i mogłem dalej
jechać. Opatrzność nade mną
czuwała – podkreślił.
Na tym odcinku stracił najgroźniejszych rywali. W quadzie Casalego, który za wszelką
cenę chciał odrobić czterominutową stratę, urwał się łańcuch. – Chilijczyk nie przegrał
ze mną, tylko z sobą. Stał na odcinku rozbity psychicznie – dodał Sonik. Po wywrotce i złamaniu barku z południowoamerykańskiego maratonu wycofał się również Urugwajczyk
Sergio Lafuente. Od tego momentu Sonik miał blisko trzy
godziny przewagi.
Nie pozostało mu więc nic
innego, jak tylko spokojnie dojechać do mety. Tak też uczynił.
Wygraną zadedykował zaś tym
wszystkim, którzy marzą o Dakarze, a pasję starają się realizować ze wszystkich sił. – Również tym, którzy do mety nie
dojechali… – podkreślił. Tuż
przed rajdem zmarł na serce Ja-

b Krakowianin Rafał Sonik jest pierwszym polskim kierowcą,
który wygrał prestiżowy Dakar, najtrudniejszy rajd świata

kub Czachor, czternastoletni
syn Jacka Czachora (pilot Marka Dąbrowskiego). Na trasie
śmierć zabrała zaś motocyklistę Michała Hernika (zmarł
z powodu przegrzania organizmu). – Zwyciężam z pełną
świadomością tego, co się stało, mając Kubę i Michała w sercu. Są z nami na mecie w Buenos. Tak jak to sobie wymarzyli. Dowieźliśmy ich tu w naszych sercach... – zapewnił kapitan Poland National Team.
Również Krzysztof Hołowczyc nie zapomniał o tych, którzy odeszli. – To moje trzecie
miejsce chciałbym dedykować
chłopakom, którzy gdzieś tam
sobie jeżdżą i patrzą na nas z góry – pożegnał ich wzruszająco.
I on w tym Dakarze odniósł
historyczny sukces. Na trzecim
stopniu podium nie stał jeszcze
żaden polski kierowca jadący
samochodem terenowym.
„Kosztowałomnietodziesięćlat
ciężkiej pracy, wiele wyrzeczeń
i zupełnego poświęcenia się
swojej pasji” – napisał na Facebooku. „Wiem, że te wszystkie
bolesne i radosne doświadczenia miały swój sens, że były potrzebne, żebym dziś mógł świętować ten sukces” – dodał.
„Hołek” pogratulował też
SuperSonikowi: – Temu upartemu, samotnemu jeźdźcowi,
który swoim quadem wjechał
na najwyższe podium!
„Nam tym razem się nie udało,alebardzocieszymysię,żePo-

lacy pokazali wielką siłę na najtrudniejszym rajdzie świata.
Wielkiebrawa!”–napisałMałysz.
JegoBuggyspaliłosięnadrugim
etapie. Marek Dąbrowski i Mark
Powell (Toyota Hilux) zameldowali się jako 23. załoga, a Piotr
Beaupré i Jacek Lisicki – 33.
Jakub Przygoński, jedyny
polskimotocyklista,którydotarł
do mety, był 18. Z rajdu wycofali się Jakub Piątek, Maciej Berdysz i Paweł Stasiaczek.
Jarosław Kazberuk i Robin
Szustkowski – w ciężarowej

Sonik: Na wygraną
pracowałem całe
życie, ale ostatnie
7 lat poświęciłem
tylko Dakarowi
Tatrze – dojechali na 19. pozycji, realizując marzenie
o pierwszej dwudziestce rajdu,
a Dariusz Rodewald, będący
mechanikiem pokładowym
w holenderskiej ciężarówce
Gerarda de Rooya, był 9. (załoga ta w 2012 r. wygrała Dakar).
– To był najtrudniejszy
Dakar w historii tej imprezy,
a my odnieśliśmy w nim największy sukces. Udowodniliśmy, że Polacy potrafią walczyć
w piekielnych warunkach
– podkreślił Sonik. a
ą

Tenis
AgnieszkaRadwańskaniebyła
pierwszą,którasięgnęła
posławnąkonsultantkę.Zrobiłotowcześniejirobinadalwielegwiazd.Zróżnymskutkiem
Hubert Zdankiewicz
redakcja@polskatimes.pl

Uważaliśmy, że to dobry moment, by zacząć myśleć o kolejnym kroku naprzód – komentował na naszych łamach decyzję
o zatrudnieniu przez Agnieszkę
Radwańską Martiny Navratilovej trener naszej tenisistki Tomasz Wiktorowski. I choć oficjalny początek współpracy obu
pań zaczął się od porażki krakowiankiwdrugiej rundzie turnieju w Sydney, to jednak zdecydowana większość tenisowych ekspertów uważa, że Radwańska
może zyskać na tej współpracy.
Jej decyzja to zresztą żadna
nowość.Weźmychoćbypółfina-

ły ostatniego US Open, nazwany przez media powrotem legend. Prowadzony przez Gorana Ivanisevicia (mistrz Wimbledonu z 2001 roku, wcześniej
trzykrotny finalista) Chorwat
Marin Cilić odniósł wówczas życiowy sukces, pokonując w półfinale prowadzonego przez Stefana Edberga (sześciokrotny
zwycięzca turniejów Wielkiego
Szlema) Szwajcara Rogera Federera. Później pokonał w finale Keia Nishikoriego. Prowadzony przez Michaela Changa
(mistrz Roland Garros z 1999 r.,
finalista Australian Open i US
Open z 1996 r.) Japończyk rozprawił się wcześniej w półfinale
z Serbem Novakiem Djokoviciem, którego trenerem konsultantem jest nie mniej słynny
od wspomnianej wcześniej trójki Boris Becker (też ma na koncie sześć wygranych Wielkich
Szlemów). Trudno o bardziej
spektakularny przykład.
Prekursorem obecnej mody
– jeśli można tak to określić – był

FOT. DITA ALANGKARA/AP

Nie tylko Navratilova, czyli jak dawne gwiazdy tenisa doradzają tym obecnym

b Lendl nauczył Murraya
wygrywać Wielkie Szlemy
dwa lata wcześniej Andy
Murray. Jego decyzja o rozpoczęciu współpracy z Ivanem
Lendlem zdziwiła niejednego,
bo pochodzący z Czechosłowacji były numer jeden męskiego
tenisa po zakończeniu kariery

trzymał się z daleka od kortów,
preferując grę wgolfa i kolekcjonowanie sztuki.
Bezskutecznie walczący
o pierwszy wielkoszlemowy
triumf Szkot zapewniał jednak,
że wie, co robi. – On rozumie
moje cierpienie – mówił, nawiązując do tego, że Lendl również
długo nie potrafił wygrywać
Wielkich Szlemów i zanim wygrał w końcu w 1984 roku RolandGarros,czteryrazyprzegrywał w finałach (Australian Open
iRG,dwa razy US Open).Później
wygrał jeszcze siedem.
Murray miał rację, bo Lendl
nauczyłgotego,czegoniepotrafili jego poprzednicy, a warto
podkreślić, że był wśród nich
m.in. Amerykanin Brad Gilbert,
były (całkiem niezły) tenisista,
później współtwórca sukcesów
Andre Agassiego i Andy’ego
Roddicka. Z nim Murray zupełnie nie potrafił się jednak dogadać. Do tego stopnia, że potrafili się pokłócić oto... jakiej muzyki słuchać w samochodzie.

Co innego Lendl. To on przekonał młodszego kolegę, że musi grać bardziej ofensywnie,
częściej przejmować inicjatywę
na korcie. Pod jego okiem Murraywzmocniłsięrównieżfizycznie i na efekty nie trzeba było
długo czekać. We wrześniu 2012
roku Szkot wygrał w końcu US
Open (i wywalczył mistrzostwo
olimpijskie w Londynie). Rok
później wygrał Wimbledon. Nic
więc dziwnego, że gdy w marcu
ubiegłegorokuobajpanowiepoinformowali o końcu ich współpracy,Murrayposzukałsobieinnego trenera, byłą gwiazdę.
Trochę mniejszego kalibru,
niemniej Amelie Mauresmo
– z którą pracuje od 8 czerwca
– znanajestwtenisowymświatku nie tylko z powodu orientacji
seksualnej (tej samej co Navratilova). To była numer jeden
damskiego tenisa, mistrzyni
Australian Open i Wimbledonu
z 2006 roku. Na razie ich współpraca nie przyniosła tak spektakularnychefektówjakwspółpra-

caMurrayazLendlem,aletrzeba
pamiętać, że Szkot miał w ubiegłym roku problemy ze zdrowiem. Sama końcówka sezonu
niebyłaprzytymtakazła,bowygrał turnieje w Shenzhen, WiedniuiWalencji.ZresztąMauresmo
też rozumie doskonale jego rozterki. Ona również długo czekała na pierwszy wielkoszlemowy
sukces. Jako trenerka też może
pochwalić się nie lada osiągnięciem, bo w 2013 roku doprowadziła do zwycięstwa w WimbledonieswojąrodaczkęMarion
Bartoli. Znane nazwisko u boku
nie jest jednak gwarancją sukcesu. Czasem nawet potrafi się
skończyć, zanim na dobre się
zacznie. Jimmy Connors popracował z Marią Szarapową zaledwiemiesiąc.Rosjankazwolniła
Amerykanina po... pierwszym
meczu pod jego opieką.
Jak długo popracuje Navratilova i co zamierza zmienić
w grze Radwańskiej? Pierwsze
wnioski już niebawem. a
ą
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Piłka ręczna//Mistrzostwa świata mężczyzn w Katarze//

Polscypiłkarzeręczniwyszarpalipierwszepunktynamistrzostwach,pokonującArgentynę24:23.Jeślichcąwnichcoś
ugrać,muszągraćlepiej
Paweł Kotwica z Kataru
kotwica@echodnia.eu

POLSKA–ARGENTYNA24:23(11:12)
Polska:Szmal–Krajewski4–M.Jurecki5,Bielecki,Chrapkowski–Jurkiewicz2–Lijewski5,Rojewski,Szyba–Daszek2,Orzechowski–B.Jurecki
5(2),Grabarczyk,Syprzak1.Kary:14minut.
Argentyna:Schulz–F.Fernandez4,Pizarro5,S.
Simonet5(1),P.Portela,D.Simonet5,Querin2,
Vieyra1,J.Fernandez1,Vidal,Carou,A.Portela,
Crevatin.Kary:12minut.
Sędziowali:J.Nowotny,V.Horacek(Czechy).
Widzów:800.
Ci, którzy w meczu z grającymi
techniczną piłkę ręczną rywalami spodziewali się argentyńskiego tanga, rozczarowali się.
To było pogo, taniec punków,
polegający na rozpędzaniu się
i zderzaniu, upadaniu i wstawaniu. Pokonaliśmy Argentyńczyków 24:23, czyli takim samym
wynikiem jak cztery lata temu
podczas mistrzostw świata
w Szwecji.
Niedzielny mecz, po piątkowej porażce z Niemcami 26:29,
nabierał dla Polaków dodatkowego wymiaru. Mając w perspektywie spotkania z dużo
trudniejszymi rywalami, Rosją,
a przede wszystkim Danią, biało-czerwoni musieli bezwz-

Zakatarzeni

Jacek Sroka,
korespondent
z Ad-Dauhy

Gdy Wschód
spotyka się
z Zachodem
ieopodal hotelu Hilton,
w którym mieszkają reprezentanci Polski, zaczyna się reprezentacyjna promenada Ad-Dauhy. Al Corniche
ciągnie się nadmorskim nabrzeżem przez 7 km w cieniu drapaczy chmur, które górują nad stolicą Kataru. W sobotnie popołudnie promenada pełna była
ludzi, bo dla przybywających tu
gości z Zachodu wizyta ta jest
obowiązkowym punktem
w programie zwiedzania. Miejscowi z kolei korzystali z weekendu i przyjeżdżali autami
na piknik lub zwykły spacer.

N

ględnie wygrać. A nie zapowiadało się na spacerek, bo
w pierwszej kolejce Argentyna
sensacyjnie wyrwała punkt wicemistrzom świata i Europy,
Duńczykom. Największym
sukcesem Argentyny jest 12.
miejsce na mistrzostwach świata w Szwecji, sensacyjnie pokonali wtedy gospodarzy.
Polacy już kilka razy spotykali się z tym rywalem i bywało, że mieli z nim problemy.
Z „Albiceleste” drużyna prowadzona wtedy przez Bogdana
Wentę grała również na mistrzostwach świata w Niemczech w 2007 r. i półtora roku
później we Wrocławiu, podczas
turnieju kwalifikacyjnego
do igrzysk w Pekinie.
W drużynie trenera Eduardo
Gallardo tylko jeden zawodnik
ma więcej niż 195 cm wzrostu
– Leonardo Querin liczy ich sobie 197. W polskim zespole tacy
gracze to połowa składu.
- Argentyna to kraj dość egzotyczny, jeśli chodzi o piłkę
ręczną. Co nie znaczy, że ma
anonimowych graczy. Kilku
z nich gra we Francji, w niezłych klubach – przypominał
Krzysztof Lijewski, mając
na myśli przede wszystkim
Diego Simoneta, nazywanego
Maradoną handballu. Środkowy rozgrywający Mont-pellier
Handball wyróżnia się nie tylko w rozgrywkach ligi francuskiej, ale i błyszczy w Lidze Mistrzów. Na mistrzostwach świa-

Zderzenie Wschodu z Zachodem było w tej sytuacji nieuniknione. Wystawiając twarz
do wiejącej znad zatoki bryzy,
zobaczyłem kobietę idącą
w szpilkach i eleganckiej, dość
krótkiej sukience, a tuż obok
trzy miejscowe panie ubrane
od stóp do głów w czarne burki,
z niewielkim tylko prześwitem
na oczy, które na specjalnym
dywanie usiadły i raczyły się
herbatą, bawiąc smartfonami.
Nikt na nikogo się nie krzywił,
nie pokazywał palcami, bo Ad-Dauha chce uchodzić za miejsce otwarte dla wszystkich.
Jeszcze lepiej ta kulturowa kooperacja wychodzi Katarczykom
w ich reprezentacji piłki ręcznej.
Na zorganizowanych u siebie
MŚ gospodarze są jedną z rewelacji. Wygrali już z Brazylią oraz
Chile i praktycznie zapewnili sobie wyjście z grupy. Wszystko
dlatego, że mają w składzie
dziesięciu urodzonych w Europie naturalizowanych graczy,
a trenerem jest Hiszpan Valero
Rivera. Katarskie w tej kadrze są
tylko pieniądze. a
ą
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To nie było tango, to było pogo

b Krzysztof Lijewski został uznany za najlepszego zawodnika meczu w polskim zespole

Nasz rywal grał
mocno w obronie.
Mieliśmy trochę
szczęścia – mówił
Michał Daszek
ta gra jeszcze dwóch jego braci
– Pablo i Sebastian. Obaj to gracze francuskiego US Ivry.
Drugi mecz biało-czerwonych odbywał się w innej hali
niż spotkanie z Niemcami
– z Argentyną graliśmy w Duhail

Handball Sports Hall, mogącej
pomieścić 5500 widzów. Ale
mecz oglądało tylko kilkuset widzów, w tym setka Polaków.
Nasi zaczęli mecz nieźle,
większość ich akcji była skuteczna, nieźle grała obrona.
Drużyna Michaela Bieglera
szybko objęła dwubramkowe
prowadzenie i wydawało się, że
panuje nad sytuacją. Niepokoiły tylko proste straty, które zaczęli robić nasi zawodnicy. Ich
kulminacja nastąpiła w ostatnich dziesięciu minutach
pierwszej połowy. Od stanu
10:8 Polacy nie zdobyli gola

przez sześć minut, nie radząc
sobie z agresywną obroną 3-21, którą zadysponowali rywale.
Argentyńczycy, mimo że ich gra
też nie wyglądała cudownie,
wyszli na prowadzenie. Zrobiło się nerwowo.
W drugiej połowie trwała
szarpanina, mało było gry zespołowej, a błędów, fauli i przewracania się mnóstwo. W 40.
minucie przegrywaliśmy 14:16,
ale od tego momentu nasza gra
zaczęła wyglądać ciut lepiej.
W 46. minucie po golu Kamila
Syprzaka prowadziliśmy 19:17,
ale za chwilę znów był remis.

W końcówce niezwykle ważne
były akcje Michała Jureckiego
i obrony Sławomira Szmala.
„Kasa” obronił karnego
przy stanie 23:21, kiedy graliśmy w podwójnym osłabieniu,
chwilę wcześniej wyjściem poza pole bramkowe skasował
kontrę. „Dzidziuś” zdobył gola,
który praktycznie rozstrzygnął
losy meczu (na 24:21), mimo że
ostatnie dwa gole zdobyli
„Albiceleste”.
– Oglądaliśmy mecz Argentyny z Danią i wiedzieliśmy, że czeka nas niełatwe zadanie. Graliśmy nieźle w obronie, ale zdecydowanie za dużo było błędów w ataku.
W przerwie powiedzieliśmy
sobie, że musimy wiele zmienić w naszej grze, żeby zdobyć
te punkty. I tak się stało, chociaż musieliśmy walczyć
do ostatnich minut. To był
mecz ogromnej walki – analizował trener biało-czerwonych Michael Biegler.
– Po takim meczu możemy
czuć się rozczarowani, bo byliśmy blisko sprawienia kolejnej
niespodzianki. Dzisiaj zagraliśmy równiej niż z Danią, nie daliśmy uciec Polakom na większą liczbę bramek, sami nawet
prowadziliśmy. W końcówce
zabrakło nam szczęścia – mówił szkoleniowiec Argentyńczyków Eduardo Gallardo.
We wtorek o godz. 17 Polska
zagra z Rosją. a
ą

Zapomniećotymmeczu Mieliśmy zimną głowę
Rozmowa
Zdobyliśmy dwa punkty, ale
w naszej grze jest jeszcze
wiele rzeczy do poprawienia,
bo nie wyglądało to dobrze –
powiedział Sławomir Szmal
Jacek Sroka
j.sroka@dz.com.pl

Końcówka w tym meczu należała do pana. Najpierw Sławomir
Szmal błysnął świetnym wyjściem z bramki i przerwaniem tuż
za połową boiska kontry rywali,
a później obronił rzut karny.
Takie akcje ćwiczymy w klubie. Trener zmusza mnie, żebym zawsze stał na dwunastym metrze od bramki i czaił
się na takie piłki. W końcówce
zagraliśmy natomiast źle.
W założeniach mieliśmy nie
faulować rywali w sytuacjach
rzutowych, bo wiadomo, czym
to grozi, a tymczasem zrobiliśmy dokładnie na odwrót.

Kończyliścietospotkaniewpiątkęprzeciwkosiódemcerywali,
leczkorzystnywynikudałosię
utrzymaćdoostatniejsyreny.
Tym większe brawa należą się
zawodnikom, którzy byli
wówczas na boisku. Gra w polu w czwórkę przeciwko tak
szybkim rywalom jak Argentyńczycy, grających tak agresywną strefą, naprawdę nie
jest sprawą łatwą. Ciężko było
wymienić nawet jedno podanie, ale po dramatycznym boju
utrzymaliśmy to prowadzenie.
Reprezentacja Polski za to zwycięstwo zasłużyła na słowa pochwały?
Zdobyliśmy dwa punkty. To
ważne, ale o tym meczu trzeba
już zapomnieć. W naszej grze
jest jeszcze wiele rzeczy do poprawienia, bo momentami nie
wyglądało to wcale dobrze. Teraz przed nami mecz z Rosją.
Właśnie usłyszałem, że Niemcy
z nimi wygrali, więc również
my musimy. a
ą

Rozmowa
Po porażce z Niemcami potrzebna nam była wygrana.
Dzięki temu do meczu z Rosją
przystąpimy z optymizmem
– mówi Michał Jurecki
Jacek Sroka
j.sroka@dz.com.pl

Jak pan ocenia to spotkanie?
Mecz z Argentyną był bardzo
dramatyczny, ale nie było to
spowodowane wcale naszą słabą grą. W obronie graliśmy bardzo dobrze. W ataku było może
trochę problemów, lecz wynikało to z tego, że obrona Argentyńczyków przysparzała nam
sporo kłopotów. Rywale grali
w defensywie w systemie 3-2-1,
a czasem każdy swego.
Na szczęście w końcówce zachowaliśmy zimną głowę. Udało nam się w podwójnym osłabieniu trafić do siatki, a Sławek
Szmal pomógł nam w bramce.

Myślę, że cała drużyna zasłużyła na oklaski.
Na dwa punkty na pewno, ale
na oklaski już nie do końca, bo
po dobrych dwudziestu minutach znów przydarzył się Wam
przestój, w trakcie którego my
nie potrafiliśmy przez sześć minut rzucić gola, a rywale zdobyli
w tym czasie trzy bramki?
Na pewno musimy popracować nad wyeliminowaniem
tych przestoi. Prowadziliśmy
dwoma bramkami i mogliśmy
to spokojnie utrzymać
do przerwy, ale tymczasem
po pierwszej połowie przegrywaliśmy jedną bramką. Generalnie mecz był wyrównany,
a wynik cały czas na styku.
Ta wygrana podbuduje drużynę
przed meczem z Rosją?
Po porażce z Niemcami potrzebna była nam wygrana
i dobry mecz. Dzięki temu
do starcia z Rosjanami przystąpimy z dużo większym optymizmem. a
ą
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Biegi narciarskie//Puchar Świata//

Koszykówka//NBA, Tauron Basket Liga//

Prezent dla Kowalczyk

Udany rewanż i gra
Gortata na półmetku

na pudle rok temu, kiedy wygrała w Szklarskiej Porębie
(na 10 km). Dla Jaśkowiec
to drugie podium w historii
startów w PŚ.
– Wielkie brawa dla naszych
biegaczek. W sobotę Justyna
nie miała swojego dnia, ale
w niedzielę znowu była mocna.
To podium bardzo podbuduje
ją psychicznie. Niedzielny start
pokazał, że Kowalczyk na mistrzostwach świata w Falun
wcale nie musi odpuszczać
konkurencji rozgrywanych łyżwą, w tym biegu łączonego
– komentuje dla nas trener
Edward Budny.
Miłą niespodziankę sprawili w niedzielę nasi biegacze
Maciej Kreczmer i Maciej
Staręga. Wygrali swój półfinał
w sprinterskim biegu drużynowym. W finale nie poszło już
tak dobrze, ale 7. lokata to niezły wynik. a
ą

JustynaKowalczykiSylwia
Jaśkowieczajęłytrzecie
miejscewdrużynowymbiegu
sprinterskimstylemdowolnymwOtepaeae
Andrzej Stanowski
redakcja@polskatimes.pl

Wyniki

FOT.JENS MEYER/AP

Dla Kowalczyk to piękny prezent na 32. urodziny, które obchodzi dziś. Przed zawodami
nasza biegaczka bardziej nastawiała się na sprint stylem
klasycznym, liczyła w nim
na finał. Jednak już kwalifikacje – Kowalczyk była w nich
12. – pokazały, że o dobry wynik będzie ciężko. W ćwierćfinale Polka źle wystartowała,
na podbiegu nie odrobiła
strat. Kowalczyk biegła dość
ciężko i na mecie była dopiero czwarta, a tym samym została wyeliminowana. Kwalifikacji nie przebrnęła Jaśkowiec, była 37.
Pełna rehabilitacja nastąpiła w niedzielnym biegu drużynowym rozgrywanym łyżwą.
Polki cały czas były w czołówce, na 2.–3. pozycji. Na ostatniej
prostej od rywalek odskoczyła
Szwedka Stina Nillson, walkę
o 2. miejsce Jaśkowiec przegrała z Norweżką Ingvild Oestberg
o ułamek sekundy.
To pierwsze podium polskiego teamu w historii drużynowych biegów sprinterskich.
Kowalczyk ostatni raz stała

b Trzecie miejsce wywalczone wspólnie z Justyną Kowalczyk to
dla Sylwii Jaśkowiec dopiero drugie podium PŚ w karierze

Kobiety,sprintst.klas.:1.IngvildOestberg
(Norwegia),2.StinaNilsson(Szwecja),3.Celine
Brun-Lie(Norwegia)...16.JustynaKowalczyk,
37.SylwiaJaśkowiec.
Biegdrużynowyst.dow.:
1.Szwecja,2.Norwegia–strata0,8s,3.Polska0,9,
4.Niemcy16,5,5.Finlandia17,6.
Mężczyźni,sprintst.klas.: 1.ThomasNorthug
(Norwegia),2.VigenHattestad(Norwegia),3.ToniKetelae(Finlandia)...46.MaciejStaręga,58.
MaciejKreczmer.
Sprintdrużynowyst.dow.: 1.Rosja,2.Norwegia–strata0,4,3.Włochy12,9,7.Polska22,1.

Wponiedziałekzakończysię
głosowanienaskładyMeczu
GwiazdNBA.MarcinGortatdajepowód,bystawiaćnaniego.
Wsobotępobiłkolejnyrekord
Tomasz Biliński
t.bilinski@polskatimes.pl

Chyba już tylko cud sprawi, że
Polakwyjdziewpierwszejpiątce
MeczuGwiazd.Dwatygodnietemu brakowało mu ponad 300
tys. głosów do Carmelo Anthony’ego.Dlategocałanadzieja,by
Gortat zagrał 15 lutego w Madison Squre Garden, wMike’u Budenholzerze. Trener rewelacyjnie grającego zespołu Atlanty
Hawks poprowadzi drużynę
Wschodu i wybierze rezerwowych.Gortatdałmuwweekend
argumenty, by go wybrać.
W sobotę, w drugim meczu
z Brooklyn Nets (99:90, dzień
wcześniejprzegrali80:102)pobił
swójrekordsezonuwzbiórkach
–16.Adziękidziesięciupunktom
zanotował 13. double-double.
Po 41 z 82 spotkań fazy zasadniczej zajmuje dziesiąte miejsce
w klasyfikacji najskuteczniejszychgraczy.NatomiastWizards
z 28 wygranymi i 13 porażkami
są drudzy na Wschodzie. W poniedziałek u siebie zagrają
zPhiladelphią76ers(8:32).Liderem są Hawks (33:8).
W polskiej lidze najciekawiej
było w Gdyni. Asseco dzięki
agresywnej obronie i wysokiej

skuteczności A.J. Waltona, Ovidijusa Galdikasa i Przemysława
Frasunkiewicza niespodziewanie wygrało z AZS Koszalin. Nie
pomogła się świetna gra byłego
gracza gospodarzy Qyntela
Woods. – Mam co wspominać,
ale w tej chwili najbardziej żałuję, że przegraliśmy – wzdychał
34-letnizawodnikAZSKoszalin,
uznawanyzanajlepszegokoszykarza w historii polskiej ligi.
WSPÓŁPRACA
PAWEŁ DURKIEWICZ
ą

Tauron Basket Liga
16.kolejka:TreflSopot–MKSDąbrowa
Górnicza84:87, StelmetZielonaGóra–
WikanaStartLublin84:76, Polfarmex
Kutno–RosaRadom76:71, JezioroTarnobrzeg–PolpharmaStarogardGdański108:105, AnwilaWłocławek–Polski
CuierToruń78:76, AssecoGdynia–AZS Koszalin72:64, KingWilkiMorskieSzczecin–
ŚląskWrocław68:86.
1. Zielona Góra
2. Koszalin
3. Zgorzelec
4. Wrocław
5. Radom
6. Sopot
7. Gdynia
8. Słupsk
9. Włocławek
10. Kutno
11. Dąbrowa Górnicza
12. Toruń
13. Szczecin
14. Tarnobrzeg
15. Starogard Gdański
16. Lublin

16
16
15
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16

29
28
28
28
26
25
25
24
23
23
22
21
20
20
20
19

13–3
12–4
13–2
12–4
10–6
9–7
9–7
9–6
7–9
7–9
6–10
5–11
4–12
4–12
4–12
3–13

Dziwolągi w skali światowej spotykane tylko na wyścigach w naszym kraju
Wyścigi konne
Niektóreanomaliazpolskich
wyścigówtakzakorzeniłysię
wświadomościwostatnichlatach,żeprzeważnieuważanesą
onejużzacośnormalnego
Wiktor Lubicz
redakcja@polskatimes.pl

Wyeliminowanie wypłat w zakładach z oficjalnych wyników
gonitw, sędziowie nieskładający
protestów, dyskwalifikacja zwycięskich koni za nadwagę jeźdźca, zakaz sprzedaży na torze popularnegoprogramuwyścigowego, większe wpływy z gastronomiiniżzzakładów,dzierżawakoni główną formą sprzedaży na
aukcjach, handicapy z większymi odległościami między końmi
niż w gonitwach pod równą wagą – to dziwolągi w skali światowej spotykane tylko w Polsce.
W skali międzynarodowej
największą patologią jest wpro-

wadzony przez zarząd TotalizatoraSportowegozakazupubliczniania wypłatwzakładachkonnych. Oprócz kilku krajów muzułmańskich, gdzie nie prowadzi się zakładów, Polska jest jedynym krajem, gdzie organizator wyścigów i zakładów (poprzezwłasnąspółkęTraf)niepodajewypłatdowiadomościpublicznej. Znikły one z oficjalnych
wyników gonitw publikowanychprzezTorsluzewiec.pl wraz
z nową ustawa hazardową,
autworzonapóźniejspółkaTraf
nigdy ich nie podawała.
Większą patologią, bo oszustwem, jest tolerowana przez
władze wyścigowe praktyka zapisywania koni na nazwisko
podstawionego trenera. Podawanie nieprawdziwych danych
jest w regulaminie wyścigów
wykroczeniem wymienionym
na pierwszym miejscu, z najsurowszą karą odebrania licencji.
Wpoprzednimrokurekordzista
w roli słupa trenerskiego Kazimierz R. prowadzący stajnię

na Służewcu, zgłosił ze sto koni,
z czego połowę trenowali gdzie
indziej ich właściciele. W poprzednich latach największe
warszawskie słupy trenerskie
(Józef S. i Dorota K.) zdobywały
nawetchampionaty,dziękiopłacającymsięrosyjskimtrenerom.
Największąhodowlanąpatologią,którazrujnowałarynekkoniwyścigowych,wszczególnościroczniaków,jestdługookresowa praktyka wydzierżawiania
koninawłasnychaukcjachprzez
polskiestadninypaństwowe,zamiast ich sprzedaży Zasada,
wprowadzona w 1994 r. przez
trzymających wówczas władzę
hodowców ze stadnin państwowych, przyczyniła się do obecnego kryzysu w hodowli koni
pełnej krwi. W rezultacie tej
krótkowzrocznej polityki zabrakłowłaścicieli,kupującychroczniaki, zaś z jedenastu stadnin
państwowych zostały trzy.
Patologią powodującą duże straty w świadomości graczy
jestdyskwalifikacjazwycięskich

konizanadwagęczyniedowagę
jeźdźca. Sędziowie przeszli
naSłużewcusamychsiebie,dyskwalifikując zwycięzcę za 100
gram nadwagi (klacz Amoreena
pod Lili Reznikovą). Przyczyną
rekordowej w skali światowej
liczbydyskwalifikacjikonizaniedowagęjeźdźca(często100–200
gram plus 0,5 kg tolerancji) jest
zezwolenie na siodłanie koni

Polska jest jedynym
krajem, gdzie organizator nie podaje
wypłat do wiadomości publicznej
w stajniach zamiast na padoku
przed gonitwami.
Jeszcze większą patologią
związaną z sędziami wyścigowymi, a bez ich rzetelnej pracy,
jak wiadomo, nie ma rzetelnych
wyścigów, jest wyeliminowanie

protestusędziówpogonitwiejako narzędzia walki z nieprawidłowościami. Upowszechniło się
u nas, że protesty po gonitwie
mogą składać tylko jeźdźcy, trenerzy i właściciele koni. Jeśli nie
ma z tamtej strony protestu, sędziowiezatwierdzajągonitwęjako prawidłową, chociaż sami
mogą widzieć co innego. Steward’s inquiery, analiza stewardów z ew. protestem, jest podstawowym narzędziem sędziowskim na Zachodzie.
Patologią powiązaną z organizacjąmityngówwyścigowych
sąwiększewypływyzgastronomii w dniach wyścigowych niż
z zakładów wzajemnych. Dotyczy to od dwóch lat odbudowującegosiętorunaPartynicachwe
Wrocławiu,gdziekilkanaścietysięcy widzów w głównych
dniachwyścigowychwięcejwydajenajedzenieipicieniżnagrę.
W dniu Oaks w sierpniu w puli
zakładów na jednego i dwa koniewgłównejgonitwie,przeniesionejzeSłużewca,uzbierałosię

raptem po kilka tysięcy złotych.
Organizatorzyzaśmówiliowielkim sukcesie ze względu na frekwencję tego dnia. Finansowanie wyścigów z budżetu miasta
może być tylko na krótką metę.
SwoistąpatologiąnaSłużewcu od kilku lat jest wymuszony
zakaz sprzedaży na torze
wdniachwyścigowychpopularnegoprogramunazywanegozielonym od koloru pierwszej strony.Mimozakazuwiększośćgraczyitakkorzystaztegoźródłainformacji,dostępnegowkilkunastu punktach sprzedaży w Warszawie, a mniej wtajemniczeni
z wielokolorowego programu
wydawanego przez TS. Zielony
programjakojedynypodajewypłaty w totalizatorze.
Ostatniąnieprawidłowością,
którąwymieniamy,jeststatystyka gonitw handikapowych
na Służewcu. Różnica między
pierwszym a drugim koniem
na celowniku drugi rok z rzędu
była większa niż w gonitwach
nie objętych handikapem. a
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Siatkówka//Wlazły nie martwi się porażką ze Stochem//

Tak przegrać to jak wygrać
MariuszWlazłykomentujenie
tylkowynikiplebiscytunanajlepszegosportowcaPolski,ale
teżmówiotym,czywróci
doreprezentacjikraju
Robert Małolepszy
r.malolepszy@polskatimes.pl

Drugiemiejscewplebiscycie
naSportowcaRokutodlaPana
sukcesczyjednakporażka.
Zwłaszczażetużprzedrozpoczęciemfinałowejgaliokazałosię,że
głosowanieczytelników„PrzegląduSportowego”Panwygrał.
Otym,żewyprzedziłPanaKamil
Stoch,zdecydowałySMS-ywysyłaneprzezkibicówwtrakcie
transmisjitelewizyjnej…
Tak przegrać z Kamilem to jak
wygrać. (śmiech) Nie mam żadnych powodów być zawiedzionym. Szczerze mówiąc, to byłem wręcz zaskoczony, że prowadziłem tuż przedrozpoczęciem finałowego głosowania
telewidzów. Trzeba pamiętać,
że ja uprawiam sport drużynowy. Kamil pracuje sam naswój
wynik. Ja pracuję dla całej drużyny, drużyna dla mnie. Naprawdę cieszę się ztego drugiego miejsca. Dla mnie to ogromne wyróżnienie. Przegrać zKamilem Stochem, dwukrotnym
mistrzem olimpijskim, to zaszczyt. To drugie miejsce to nie

jest tylko moje miejsce, ale całego zespołu isztabu kadry.
Wszystkim im bardzo dziękuję.
Bez nich nie byłoby tego sukcesu.
Alejakjużsiedzieliścienatejkanapietylkowedwóch,tojakiemiał
Panmyśli,nadzieje?
Naprawdę nie odbierałem tego
wkategoriach: kto wygra. Jak
wiadomo, losowaliśmy – w zabawie „papier, nożyce, kamień” był remis. Jeszcze raz
powtórzę, zdobyć podwójne
mistrzostwo olimpijskie,
wogóle zdobyć medal olimpijski, to coś, oczym marzy każdy
sportowiec. Wręcz się cieszę,
że to Kamil wygrał plebiscyt.
On naprawdę wpełni zasłużenie jest natym pierwszym
miejscu.
Jakjużmówimyoigrzyskach,to
Panteżwciążmaszansęnaten

Do zakończenia
kariery
reprezentacyjnej
trzeba dojrzeć.
Ja dojrzałem
medal.Warunekjesttylkojeden
– musiPanzmienićswojądecyzję
ozakończeniukarieryreprezentacyjnejipoleciećzkadrądoRio
deJaneiro.ProsiotoPanachyba
całaPolska…

FOT. SYLWIA DĄBROWA

Rozmowa

b Mariusz Wlazły zakończył karierę reprezentacyjną,
ale w siatkówkę chce jeszcze grać. Na razie w PlusLidze
Gdy staliśmy na scenie – to odpowiedziałem Włodzimierzowi
Szaranowiczowi, który też poprosił mnie, żebym został
do Rio, że ten bal chyba tyle nie
potrwa. A na poważnie – to już

PIŁKA NOŻNA

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Ruszył Puchar
Narodów Afryki

Zwycięstwo Vonn

Siatkówka

62 wygrane w Pucharze Świata – tak po zwycięskim zjeździe w Cortina d’Ampezzo wygląda dorobek amerykańskiej
narciarki alpejskiej Lindsey
Vonn. (KK)

Siatkarze AZS Częstochowa
pokonali w Gdańsku Lotos
Trefl 3:0, który do tej pory
miał najwięcej zwycięstw
spośród drużyn PlusLigi

LOTTO
Sobota 17.01
Lotto
13, 14, 31, 38, 40, 42
Multi Multi – godz. 14
1, 7, 19, 22, 24, [28], 29, 30, 37, 38,
43, 44, 50, 54, 55, 60, 63, 73, 78, 79
Multi Multi – godz. 22
3, 9, 11, 14, 17, 20, 26, [27], 29, 30, 33,
35, 38, 42, 48, 50, 53, 68, 71, 76
Mini Lotto
21, 24, 33, 36, 38
Niedziela 18.01
Multi Multi – godz. 14
2, 6, 11, 22, 23, 24, 26, 28, 33, [41],
42, 47, 53, 55, 56, 58, 62, 66, 70, 71
Multi Multi – godz. 22
1, 5, 11, 14, 15, 21, 26, 27, 31, 32, [35],
38, 42, 53, 55, 60, 65, 69, 72, 73

p.hochstim@dziennik.lodz.pl

BOKS

Wilder mistrzem
świata wagi ciężkiej
Dwunastorundowy pojedynek w Las Vegas przyniósł
zmianę mistrza świata wagi
ciężkiej federacji WBC. Amerykanin Deontay Wilder pokonał jednogłośnie na punkty
Kanadyjczyka Bermane’a
Stiverne’a. Dla nowego mistrza było to 33. zwycięstwo
w zawodowej karierze. (KK)

wtedy trzeba podnosić naduchu tych chłopaków.
JakoceniaPanpozostałewyniki
plebiscytu.Dużosięzapewnebędziemówiłoodośćniskim,bodopierodziewiątymmiejscuRobertaLewandowskiego,którywpiłce
nożnej,najpopularniejszymsporcienaświecie,osiągnąłwielkie
sukcesy?
Robert, tak jak ija, reprezentuje
sport zespołowy. Najego wynik
też pracują inni. Tymczasem
plebiscyt na Sportowca Roku
docenia indywidualności. Jeśli
chodzi o wyniki, ja bym niczego nie zmieniał. Tak wybrali kibice. Bo każdy ztych sportowców zasłużył nasukces. Każdy
znas jest nagranicy swoich
możliwości fizycznych i warto
to docenić.
MaPannakonciebrązizłotomistrzostwświata,drugiemiejsce
wplebiscyciePrzegląduSportowego,kilkatytułówmistrzaPolski,karieręreprezentacyjnąPan
jużzakończył.Jakiecelestawia
więcPansobiejeszczejakosportowiec?
Cele są jasne – wsiatkówce klubowej jest naprawdę jeszcze
dużo dowygrania inatym się
będę skupiał.
Czy to będzie polska siatkówka,
czy może jednak zdecyduje się
Pan spróbować swoich sił w którejś z lig zagranicznych?
Przez najbliższy czas na pewno będzie to PlusLiga. a
ą

Bąkiewicz ograł swojego trenera z reprezentacji

W skrócie

Wyniki: grupa A: Gwinea
Równikowa – Kongo 1:1 (Nsue
17 – Bifouma 87), Burkina Faso
– Gabon 0:2 (Aubameyang 19,
Evouna 72); grupa B: Zambia
– DR Konga 1:1 (Singuluma 2
– Bolasie 66), Tunezja – Republika Zielonego Przylądka
1:1 (Moncer 70 – Heldon 78
z karnego). (KK)

się wypowiedziałem naten temat kilkakrotnie. Nie chciałbym
więc wracać dotego tematu.
Moja kariera reprezentacyjna
dobiegła końca. Dotakiej decyzji trzeba dorosnąć, wmoim

przypadku to nastąpiło. Podjąłem ją wpełni świadomie. Teraz
trzeba myśleć omłodych chłopakach, nanich stawiać, budować kadrę naRio de Janeiro. Im
pomagać, być cierpliwym, gdy
będą mieli słabsze chwile.
CoPansobiemyślał,gdyniemal
tysiącosób–wielkichludzisportu,
prezesówzwiązków,minister,trenerzykadr,gwiazdpolskiego
sportu:aktualnychibyłych–nagrodziłoWas,drużynęroku,długą
owacjąnastojąco.Jakojedynych
wyróżnionychtegowieczora.
To był wspaniały moment.
Napewno wszyscy zapamiętamy tę chwilę dokońca życia.
Generalnie jesteśmy narodem
bardzo spragnionym sukcesów.
To było widać. Ale tym bardziej
prosiłbym wtakim momencie
ocierpliwość. Przede wszystkim was – dziennikarzy, generalnie media. WPolsce naprawdę ciężko się pracuje. Jak człowiek osiąga sukces, jest noszony narękach przez wszystkich,
jak jest gorzej, odrazu media
pytają – co się stało. Tymczasem wsporcie tak jest – nie
zawsze zawodnik czy drużyna
znajdują się naszczycie. Wnaszej dyscyplinie kolejnych
sprawdzianów nie zabraknie
– mistrzostwa Europy, świata,
igrzyska: ciągle gramy w jakimś
wielkim turnieju. Dlatego jeszcze raz proszę, zachowajcie
cierpliwość poewentualnym
nieudanym występie. Właśnie

Paweł Hochstim

Częstochowianietużprzedkońcempoprzedniegorokuzmienili trenera i już doczekali się efektów.MichałBąkiewicz,którykarierę reprezentacyjną kończył
uAndreiAnastasiego,wniedzielnepopołudniepokonałtegodoświadczonegoszkoleniowca3:0.
– Miłe jest pierwsze zwycięstwo w roli trenera, ale mam
świadomość, że wiele pracy
przed nami – komentował zwycięski mecz w Gdańsku trener
AZS Częstochowa.
Ze zwycięstwa AZS najbardziejucieszylisięwBełchatowie,
bo dzięki niemu PGE Skra, która

w sobotę pokonała Cerrad CzarnychRadom,wyprzedziłagdańszczan w tabeli PlusLigi.
Bełchatowianieniewielkieproblemy mieli tylko w pierwszym
secie, gdy zwyciężyli dopiero
na przewagi. Nie ma wątpliwości,żeindywidualneumiejętności mistrzów Polski z Bełchatowa
w wielu spotkaniach w najważniejszychmomentachrobiąróżnicę,alewstarciuzradomianami
byłotoażnadtowidoczne.Choć
wpierwszejpartiidrużynazBełchatowa popełniła aż 11 własnych błędów, to mimo tego potrafiła wygrać. Przy stanie 22:21
Michał Winiarski zaserwował
asa serwisowego, a chwilę później, mimo dwóch zmarnowanych setboli, PGE Skra cieszyła
się ze zwycięstwa.
W dwóch kolejnych partiach
wyrównana gra trwała tylko
do pierwszej przerwy technicznej, a później przewagę uzyskiwali mistrzowie Polski. Gracze
Cerradu Czarnych nie byli w stanie im się przeciwstawić tak, jak

choćbywpierwszejrundzie,gdy
we własnej hali odebrali bełchatowianom jeden punkt. Momentami doprowadzali do nerwowychmomentów–kłótniami
zawodników z sędziami można
byłoby obdzielić kilka meczów
– to jednak w decydujących
chwilachindywidualneumiejętności bełchatowian przeważały
nad ambicją rywali.

Porażka Lotosu
ucieszyła Skrę,
która awansowała
na drugą pozycję
w tabeli PlusLigi
Specjalnie wielu emocji nie
było też w Rzeszowie, choć
ambitnie walcząca AZS Politechnika Warszawska wygrała
z Asseco Resovią jednego seta.
Cóż z tego, skoro w pozostałych partiach była tłem dla

pewnie grających liderów
PlusLigi.a
ą
20.KOLEJKAPLUSLIGI
PGESkraBełchatów–CerradCzarniRadom
3:0 (26:24,25:19,25:20),JastrzębskiWęgiel
– IndykpolAZSOlsztyn3:0 (25:20,25:20,25:21),
AssecoResoviaRzeszów–AZSPolitechnika
Warszawska3:1 (25:15,21:25,25:19,25:14), BBTS
Bielsko-Biała–TransferBydgoszcz0:3 (23:25,
15:25,23:25),MKSBanimexBędzin–ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle3:2 (18:25,25:17,27:25,22:25,15:9),
LotosTreflGdańsk–AZSCzęstochowa0:3
(18:25,16:25,23:25).Mecz CuprumLubin–Effector
Kielce odbędziesiędzisiajogodz.18.
1. AssecoResoviaRzeszów 20 50
54:20
2. Lotos Trefl Gdańsk
20 47
53:25
3. PGE Skra Bełchatów 20 49
54:17
4. Transfer Bydgoszcz
20 43
49:28
5. Jastrzębski Węgiel
20 42
50:30
6. Cuprum Lubin
19 37
45:30
7. ZaksaKędzierzyn-Koźle 20 31
37:35
8. Cerrad Czarni Radom 20 26
34:40
9. PolitechnikaWarszawska 20 24
34:45
10. BBTS Bielsko-Biała
20 15
23:50
11. Effector Kielce
19 15
23:48
12. Indykpol AZS Olsztyn 20 14
25:51
13. AZS Częstochowa
20 14
22:48
14. MKS Będzin
20 10
19:55
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Piłka nożna//Ligi zagraniczne//

Szczęsny znów na ławce
ki o miejsce dające grę w Lidze
Mistrzów.
Liderem jest Chelsea, która
w sobotę rozgromiła drużynę Łukasza Fabiańskiego Swansea 5:0.
Polak tego meczu nie zaliczy
do udanych. Z pięciu straconych
golizawiniłprzydwóch.a
ą

Premier League
Kanonierzy,pokonując2:0
ManchesterCity,przerwalipassęosiemnastumeczówbezporażki.DrugimeczzrzędunaławceusiadłWojciechSzczęsny
Dominik Lutostański
d.lutostanski@polskatimes.pl

b Laurent Koscielny (z lewej) znakomicie wyłączył z gry
powracającego po kontuzji Sergio Aguero (po prawej)
Chilijczyka tym razem wyręczył Olivier Giroud. Francuz
w drugiej połowie znakomicie
wykorzystał podanie z rzutu
wolnego od Santiego Cazorli
iustaliłwynikna2:0.Tymtrafieniem uspokoił nieco kibiców
z Londynu. Dosłownie kilka minut wcześniej nad bramką
Arsenalu przeszła nawałnica
strzałów City. Dobrze radził sobie z nimi David Ospina, który
zagrałdrugimeczzrzęduwPremierLeague.Wydajesięwięc,że

miejscewbramce nadłużejstracił Wojciech Szczęsny. Polski
bramkarzcałymeczprzesiedział
na ławce. O mały włos, a obok
niezasiadłbyinnyPolak.Według
dziennika „The Independent”
w osiemnastce meczowej miał
znaleźć się kupiony z Legii Krystian Bielik, jednak Arsenal nie
zdążył go zgłosić. Kanonierzy
dzięki zwycięstwu awansowali
napiątemiejscew tabeliiwysłalijasnyznakwielkiejczwórce,że
nie zamierzają odpuszczać wal-

Lider z Turynu wraca do formy
Serie A
JuventusTurynprzypomniał
sobie,jakgrałwpiłkęnastarcie
rozgrywek.Whiciekolejki
NapolipokonałoLazioRzym.
TorinobezKamilaGlika
Michał Skiba
redakcja@polskatimes.pl

W szlagierowym spotkaniu
19. kolejki Serie A SSC Napoli
po znakomitym widowisku pokonało na wyjeździe Lazio
Rzym 1:0. Bohaterem spotkania
został Gonzalo Higuaín, który
zdobył jedynego gola. To było
starcie dwóch drużyn, których
celem na koniec sezonu jest zajęcie miejsca na ligowym podium, co w efekcie dałoby prawo gry w eliminacjach do Ligi
Mistrzów.
– Musimy zakasać rękawy
i wziąć się do pracy. Trzeba zrobić rachunek sumienia. Zaangażowanie jest, ale to już nie wy-

starcza. Trzeba się jak najszybciej obudzić. Bierzemy winę
na siebie i zabieramy się od jutra
do pracy – powiedział po spotkaniu Milanu z Atalantą trener
RossonerichFilippoInzaghi.Milan w katastrofalnym stylu uległ
na swoim boisku słabeuszowi
z Bergamo.
Juventus po ostatniej obniżce formy znów pokazał kawał
dobregofutbolu.Świetnywtym
sezoniePaulPogbapoprowadził
Starą Damę do pewnej wygranej, sam zdobywając pierwszą
bramkę.
Torino odniosło ważne zwycięstwo w Cesenie. Goście grali
bez swojego kapitana Kamila
Glika. Reprezentant Polski pauzował za nadmiar kartek.a
ą

19. kolejka
Empoli–Inter0:0 ; Palermo–Roma1:1
(Dybala2–Destro54.); Milan–Atalanta0:1
(Denis33); Cesena–Torino2:3 (Brienza43
zkarnego,Brienza85zkarnego–Benassi20,
Quagiarella22,Lopez87); Chievo–Fiorentina
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RealMadrytpoczwartkowej
porażcewprestiżowych
derbachzAtleticospokojnie
ograłGetafe.BarcelonaniedałaszansekipieCezaregoWilka
Michał Skiba
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51–19
45–22
37–16
35–21
39–25
32–30
35–25
31–27
26–30
23–27
26–35
25–33
30–34
11–25
20–29
19–33
21–36
20–30
23–38
20–34

Mimo że Królewscy zagrali bardzo przeciętnie, to ani minutę
nie mogli martwić się o rezultat
spotkania. Lider tabeli zaczął to
spotkanie z jedną zmianą w porównaniudoczwartkowegomeczu pucharowego z Atletico.
W miejsce Pepe na środku defensywy zagrał Raphaël Varane.
– Nie potrzebujemy teraz
zbędnych rotacji, mamy przed
sobą jasne cele. Walczymy
o dwa ważne trofea i spróbujemy cały czas się poprawiać
– podsumował trener Realu
Carlo Ancelotti.
Królewscy słabo zaczęli. Nie
mogli przejąć kontroli nad spotkaniem, co wykorzystywał rywal, dłużej utrzymując się
przy piłce. Piłkarze Realu notowali sporo prostych strat, które
przydarzały się nawet Toniemu
Kroosowi. Goście na prowadzenie wyszli dopiero po godzinie
gry. Następne minuty pozbawiły złudzeń piłkarzy Getafe o jakichkolwiek punktach. Dublet
ustrzelił Cristiano Ronaldo,
a trzecią bramkę dołożył Gareth
Bale. Inny scenariusz miał mecz

Barcelony z Deportivo. Katalończycy już na samym początku
wyszli na prowadzenie za sprawą Leo Messiego. Argentyńczyk
w niedzielny wieczór zaliczył
hat trick, praktycznie w pojedynkę pokonując zespół z La
Corunii. Wilk tylko na ławce.a
ą

19. kolejka:
Cordoba–Eibar1:1 (Andone1–Arruabarrena
73); RealSociedad–Rayo0:1 (Manucho81);
Villarreal–AthleticBilbao2:0 (Cheryshev
42,Bruno83); Valencia–Almeria3:2(Parejo
11,Rodrigo28,Negredo83–Hemed13,33);
Espanyol–Celta1:0 (Caicedo90);
Getafe– RealMadryt0:3 (Ronaldo63,79,
Bale67); Atletico–Granada2:0 (Mandżukić
34,RaulGarcia); Elche–Levante1:0
(Jonathas13); Deportivo–Barcelona0:4
(Messi11,31,62,Sidneisamobój.83); Sevilla
– Malaga2:0 (Bacca36,Suárez68)
1. Real Madryt
2. Barcelona
3. Atletico
4. Sevilla
5. Valencia
6. Villarreal
7. Malaga
8. Eibar
9. Espanyol
10. Rayo
11. Celta
12. Real Sociedad
13. Athletic
14. Cordoba
15. Getafe
16. Elche
17. Deportivo
18. Almeria
19. Levante
20. Granada
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19
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19
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45
44
41
39
38
35
31
27
23
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19
19
18
17
17
17
16
16
14

62–15
48–9
37–18
30–17
35–17
32–17
22–20
24–25
22–29
20–33
18–20
19–24
15–25
15–28
14–27
18–35
14–31
17–30
13–34
11–29

Sześć bramek na Parc des Princes

1:2 (Pellisier72–Rodriguez72,Babacar90);
Genoa–Sassuolo3:3 (Falque25,Fetfatzidis53,
90k.–Berardi19zkarnego,Berardi70,Missiroli
50,); Parma–Smapdoria0:2 (Bergessio54,
Soriano70); Udinese–Cagliari2:2 (Allan55,
Thereau56–Galvao39,Avelar90zkarnego);
Juventus–Hellas4:0 (Pogba3,Tevez7,74,
Pereyra66)
1. Juventus
2. Roma
3. Napoli
4. Sampdoria
5. Lazio
6. Fiorentina
7. Genoa
8. Milan
9. Inter
10. Palermo
11. Sassuolo
12. Udinese
13. Torino
14. Hellas Verona
15. Atalanta
16. Empoli
17. Chievo Verona
18. Cagliari
19. Cesena
20. Parma

QPR–ManchesterUnited0:2(Fellaini58,Wilson
90); AstonVilla–Liverpool0:2 (Borini24,Lambert 79); Leicester – Stoke 0:1 (Krkić 63)
Tottenham – Sunderland 2:1 (vertonghen 3,
Eriksen88–Larsson31); Burnley–CrystalPalace
2:3 (Mee 13, Ings 16 – Gayle 29, 87, Puncheon 48);
Swansea–Chelsea0:5 (Oscar1,36,Costa20,34,
Schurrle 79); Newcastle – Southampton 1:2
(Gouffran29–Elia14,62); WestHam–HullCity3:0
(Carroll49,Amalfitano69,Downing72),ManchesterCity–Arsenal0:2(Cazorla 24zkarnego,Giroud
67). Mecz Everton–WBA odbędziesiędziśo21.
1. Chelsea
2. Man City
3. Southampton
4. Man Utd
5. Arsenal
6. Tottenham
7. West Ham
8. Liverpool
9. Swansea
10. Stoke
11. Newcastle
12. Crystal
13. Everton
14. Aston V
15. WBA
16. Sunderland
17. Burnley
18. Hull
19. QPR
20. Leicester

Primera Division

redakcja@polskatimes.pl

22. kolejka

FOT. JON SUPER/AP

Większość kibiców i ekspertów
niedzielnymeczArsenaluzManchesterem City zapowiadała jako pojedynek dwóch snajperów
z Ameryki Południowej: Alexisa
SanchezaiSergioAguero.Pierwszy jest ostoją drużyny Arsene’a
Wengera, zdobył dla niej aż 18
goli i zaliczył siedem asyst. Drugi od lat należy do czołówki angielskich napastników.
– Najlepszy transfer do kluby w ciągu ostatnich sześciu lat
– mówiłoSanchezielegendarny
piłkarzKanonierówThierryHenry.Wpodobnymstyluprzedtym
spotkaniem wypowiadał się...
trener The Citizens. – Sanchzez
to obecnie najlepszy piłkarz
w Premier League – mówił
Manuel Pellegrini.
Fanimusielisięjednakobejść
smakiem. Powracający po kontuzjiAguerobyłcieniemsamego
siebie.Nicdziwnego,żebezwiększych kłopotów z gry wyłączyła
go para obrońców Laurent
KoscielnyiPerMertesacker.Równie słabo spisał się Sanchez, który tego dnia starał się, ale tylko
na staraniach się skończyło.

Real niezagrożony,
Messi znów zachwyca
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42–9
32–14
34–24
25–17
33–22
27–18
27–23
27–22
29–25
31–31
23–26
23–26
16–21
21–32
15–24
17–23
14–22
25–37
17–39
18–41

Ligue 1
Miejscanaszczycienieoddaje
Lyon,którypewniepokonał
nawyjeździeLens.Potrzechligowychmeczachbezwygranej
przełamałosięnatomiastPSG
Konrad Kryczka
redakcja@polskatimes.pl

Trener cieszy się szacunkiem,
a my zawsze go słuchamy, nawet jeżeli niektórzy sugerują coś
zupełnie przeciwnego – przekonywał przed meczem z Evian
pomocnik PSG Blaise Matuidi.
Tym samym podjął się obrony
szkoleniowca drużyny Laurenta
Blanca. Ostatnio głośno mówi
się bowiem o możliwym zwolnieniu byłego selekcjonera reprezentacji Francji.
Wczorajszym występem
paryżanom udało się nieco
zmniejszyć krytykę pod adresem swojego trenera. Co prawda PSG jako pierwsze straciło

bramkę,alezdołałopodnieśćsię
z kolan i ostatecznie pokonało
Evian 4:2. Jednego z goli zdobył
Edinson Cavani, który wrócił
do składu po odcierpieniu kary,
jaką klub nałożył na niego
za spóźniony powrót po świątecznej przerwie (podobny los
spotkał Ezequeila Lavezziego).
Na pierwszym miejscu w tabeli umocnił się Olympique
Lyon, który wygrał już po raz
szósty z rzędu. Tym razem Les
Gones pewnie pokonali przedostatnie w tabeli Lens. Jedną
z bramek (z rzutu karnego) zdobył Alexandre Lacazette, który
z dwudziestoma trafieniami
na koncie przewodzi klasyfikacji strzelców Ligue 1. a
ą

21.kolejka
Bordeaux–Nice1:2 (Rolan33zkarnego–Amavi
66,Plea90), Lens–OlympiqueLyon0:2
(Gbamin21samobójcza,Lacazette26zkarnego),
Caen–Reims4:1 (Roberge3samobójcza,Privat8,
Yahia29,Koita76zkarnego–Charbonnier27zkarnego), Lorient–Lille1:0 (Guerreiro59), Metz–

Montpellier2:3 (N’Gbakoto20zkarnego,
Bussmann38–Barrios17zkarnego,53,69), Monaco–Nantes1:0 (Silva73), Toulouse–Bastia1:1
(Braithwaite77–Ahamada48samobójcza),PSG–
Evian1:1 (Luiz30,Verratti38,Pastore74,Cavani89
–Barbosa14,vanderWiel63samobójcza),
Rennes–SaintEtienne0:0,OlympiqueMarsylia–Guingamp2:1 (Lemina84,Gignac89–
Beauvue90zkarnego).
1. Lyon
2. Marsylia
3. Paris SG
4. Saint Etienne
5. Monaco
6. Montpellier
7. Bordeaux
8. Nantes
9. Rennes
10. Nice
11. Reims
12. Lille
13. Guingamp
14. Lorient
15. Bastia
16. Toulouse
17. Metz
18. Evian
19. Lens
20. Caen
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Piłka nożna//Wisła Kraków//

Rozmowa
Paweł Brożek z dużym optymizmem wszedł w 2015 r.
Piłkarz Wisły Kraków liczy
na sukcesy nie tylko
na boisku
Bartosz Karcz
sport@gk.pl

ZochotąwróciłPandotreningów
pozimowejprzerwie?
Z dużą. Miesiąc przerwy to był
długi okres, żeby zregenerować
się i teraz z dużym zapałem
podchodzę do treningów.
TrenerSmudamówi,żewczasie
urlopówmieliścieteżsporoindywidualnejpracydowykonania.
Oczywiście, zaraz po zakończeniu sezonu w grudniu trzeba
było złapać trochę oddechu.
Przez dwa tygodnie zupełnie
odłożyłem piłkę na bok. Nie
oglądałem meczów, nie czytałem gazet. Później jednak wziąłem się już do pracy.
Narodzinnywypadnp.dociepłychkrajówtymrazemPansię
niezdecydował?

Nie, bo żona jest w ciąży z drugim dzieckiem. Urodzi się
w czerwcu. Dlatego urlop spędziłem w Krakowie i w rodzinnych stronach.
SkorowczerwcuporazdrugizostaniePanojcem,tojedenpowód
dowiosennegoświętowaniajuż
będzie.NadrugizapracujePan
naboiskurazemzkolegami?
Taki mam zamiar. Generalnie
do 2015 r. podchodzę z dużym
optymizmem. Już wiadomo, że
w życiu rodzinnym będzie to
dla mnie bardzo ważny rok. Jeśli natomiast chodzi o futbol, to
nie chciałbym przede wszystkim, żeby przytrafiło mi się coś
takiego jak rok temu, gdy
w 10 spotkaniach z rzędu nie
potrafiłem strzelić bramki.
Chciałbym, żeby moja forma
była stabilna, a bramki padały
regularnie.
PrezesGaszyńskistawiaprzed
Wisłąkonkretnycel–awansdofazygrupowejweuropejskichpucharach.JakPantoskomentuje?
Jeśli będą wzmocnienia, to cel
jest jak najbardziej realny. Oglądałem konferencję z nowym
prezesem i muszę przyznać, że

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

W czerwcu podium i... dziecko

b Paweł Brożek jest najskuteczniejszym piłkarzem Wisły Kraków
wyglądało to optymistycznie.
Mam dużą nadzieję, że to jest
człowiek, który poukłada klub
i szybko nawiążemy do nie tak
odległych lat świetności.
Copowiedziałwamprezes
napierwszymspotkaniu?
Mówił o tym, jak według niego
powinna wyglądać najbliższa
przyszłość klubu. Mówił oczy-

wiście o sprawach finansowych. Wiemy, na czym mamy
się koncentrować. Powiało trochę optymizmem, ale poczekajmy teraz na konkretne działania. Mamy nadzieję, że prezes
wywiąże się z tych obietnic,
które złożył w szatni. My podchodzimy do problemów klubu
ze zrozumieniem. Chyba wszy-

Rozmowa
MateuszPiątkowskizJagiellonii
byłnajskuteczniejszymgraczemjesieni.Zdobył12bramek,
aleniewiadomo,czywiosnąnadalbędziewBiałymstoku
Tomasz Dworzańczyk
tdworzanczyk@poranny.pl

To chyba była najlepsza runda
w całej Pańskiej dotychczasowej
karierze?
Na pewno pod względem skuteczności, bo jeszcze nigdy nie
zdobyłem tylu bramek w jednej rundzie. Ale też mogę być
zadowolony z mojej gry, bo
myślę, że sporo dawałem zespołowi. Tak, rzeczywiście
mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że to mój
najlepszy sezon w karierze.
Przed sezonem powiedział Pan,
że zadowoli się 10 bramkami.
Ten cel został zrealizowany z nawiązką już jesienią, jakie wyzwania wobec tego stawia Pan sobie
na wiosnę?
Trzeba zacząć od tego, że jeszcze nie wiadomo, czy będę
występował dalej w Jagiellonii, czy też w innym klubie
w Polsce, a może za granicą.
W czerwcu kończy mi się kontrakt i nie ukrywam, że myślę
o przyszłości.

Skłania się Pan do pozostania
w Białymstoku czy raczej zmiany klimatu?
Przyznam szczerze, że jestem
tak samo otwarty na dalszą
grę w Jagiellonii, jak też wyjazd zagraniczny. Nie mam jakiegoś twardego stanowiska
w tej sprawie. Zobaczymy, co
przyniesie przyszłość.
Na pewno wszystko wyjaśni
się do końca okienka transferowego.
Jeśli zostanie Pan w Jagiellonii,
to powalczy o koronę króla
strzelców ekstraklasy?
Zdecydowanie tak. Ale to mój
indywidualny cel, który nie
może przysłaniać dobra drużyny. Mamy niezłą pozycję
przed rundą wiosenną
i przy dobrym przygotowaniu
się zimą powinniśmy spokojnie zapewnić sobie pierwszą
ósemkę. Osobiście jednak
śmiem twierdzić, że ten zespół stać na więcej.
Ale przecież trener Michał Probierz tonował nastroje już
w trakcie rundy, mówiąc, że walczycie tylko o utrzymanie się.
Na pewno fajnie jest się zabezpieczać, że nie mamy odpowiedniej kadry czy zawodników, ale moim zdaniem trzeba stawiać sobie ambitne cele.
Jak będziemy bali się wygrywać, to po co mamy wychodzić na boisko. Na początku

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

Jagiellonię stać na walkę o grę w Europie

b Piątkowskiemu w czerwcu
kończy się kontrakt z Jagą
rundy pokazaliśmy, że potencjał w tym zespole jest spory.
Wiosną dojdzie jeszcze kilku
zawodników i z tego, co się
mówi, drużyna będzie
wzmocniona. Dlatego uważam, że powinniśmy powalczyć o coś więcej. Mam
na myśli europejskie puchary.
Jako napastnik często jest Pan
uzależniony od podań kolegów.
Nie brakuje Panu Daniego
Quintany, który jak nikt inny potrafił zagrać prostopadłą piłkę?
To, że odszedł Dani, zbiegło się
w czasie z tym, że zacząłem seryjnie zdobywać bramki, więc
jakoś szczególnie mi go nie brakuje. Ale mieliśmy w tej rundzie też kilku innych zawodni-

ków, którzy potrafili grać
do przodu i wychodzić na wolne pole, że wymienię tylko
Maćka Gajosa czy Przemka
Mystkowskiego. Nie ukrywam,
że trochę brakowało mi wsparcia ze strony skrzydłowych, ale
wiem, że klub już poczynił już
w tym temacie jakieś działania.
WiosnąwJagielloniizapowiada
sięwiększakonkurencjanaszpicy,PatrykTuszyńskimazostać
przesuniętyzeskrzydładoataku.
Rywalizacja jest warunkiem
postępu i podnoszenia umiejętności, dlatego wcale mnie to
nie martwi. Chciałbym, żeby
doszedł do nas jeszcze jeden
klasowy napastnik.
CzymróżnisięzespółMichała
ProbierzaodPiotraStokowca?
Myślę, że przed rokiem prezesi
chyba trochę przeinwestowali,
a brak wyników spowodował,
że przed obecnym sezonem
w tworzeniu zespołu było więcej rozsądku. Myślę, że teraz jesteśmy prawdziwą drużyną,
o co zadbał trener Probierz.
Probierzjestlepszymtrenerem
odStokowca?
Mam zasadę, że na temat trenerów nigdy się nie wypowiadam. Mogę jedynie powiedzieć, że pod okiem trenera
Probierza na pewno zrobiłem
postęp i podniosłem swoje
umiejętności. a
ą

scy przekonali się już, że w naszej szatni są ludzie oddani Wiśle i tacy, którzy są cierpliwi.
Przejdźmydosprawboiskowych.
FranciszekSmudamówi,żechce
miećwdrużyniejeszczejednego
napastnika.Nawetjedenjużpojawiłsięnatestach.
Dla mnie to też jest oczywiste.
Są, co prawda, Mariusz Stępiński
i Maciek Jankowski, ale trener
chyba widzi ich bardziej na innych pozycjach. Jeśli chcemy
walczyć o wysokie stawki, to
skład trzeba wzmocnić.
Aniejesttrochętak,żechcewywrzećwiększąpresję?Jesienią,gdy
posadziłPananaławcewZabrzu,
odpowiedziałPanhattrickiem
wdrugiejpołowie.Później,gdy
przedmeczemzRuchemnakonferencjiprasowejwkilkuzdaniach
nałożyłnaPanaszczególnąpresję,strzeliłPandwagole.MożelubiPan,żebyktośPanalekkozdenerwowałprzedmeczem?
Nie przesadzajmy. Nie jestem
dzieckiem, w tym roku skończę
32 lata, więc nie potrzebuję
sztucznej mobilizacji, bo sam
doskonale wiem, jak się przygotować do meczu. Zawsze staram

się grać jak najlepiej, ale przecież
nie ma piłkarza na świecie, który
w każdym meczu pokazywałby
pełnię możliwości. Każdy ma
swoje lepsze i gorsze momenty.
A co do tych bramek w Chorzowie, to akurat nie ma czym specjalnie się podniecać. Dostałem
dwa takie podania od Rafała
Boguskiego i Łukasza Garguły,
że wystarczyło tylko dostawić
nogę i głowę. Powtórzę jeszcze
raz – chciałbym, żeby wiosną
moja forma była stabilna. Nie
chcę, żeby było tak, że w jednym meczu zagram świetnie
i strzelę dwie, trzy bramki, a już
po tygodniu będę wyglądał
na boisku słabo.
Skorowspomnieliśmyosłowach
FranciszkaSmudy,topowiedział
onrównież,żeniewyobrażasobie,żebypowtórzyłasiętakfatalnaipechowawiosnajakrok
temu.
Zgadzam się z trenerem. Tym
razem nie dopuścimy do tego.
Zrobimy wszystko, żeby wykonać zadanie i w czerwcu zameldować się przynajmniej na podium. a
ą

Furman powrócił do Legii, chińska
ofensywa na rynku transferowym
Piłka nożna
Krystian Bielik przeszedł z Legii do Arsenalu, w jego miejsce
klub wypożyczył Dominika
Furmana. Za granicą najwięcej
wydają Anglicy i... Chińczycy
Tomasz Dębek
t.debek@polskatimes.pl

Serialpodtytułem„KrystianBielik w Arsenalu” dobiegł końca.
Podwóchodrzuconychofertach
izwrocieakcjiwpostacizainteresowania pomocnikiem przez
niemiecki HSV 17-latek w końcu
podpisał kontrakt z Kanonierami.Zapłacilizaniegookoło2mln
funtów. – To dużo pieniędzy. Jeślimusięniepowiedzie.Alegdy
odniesiesukces,okażesię,żedostaliśmy go prawie za darmo.
Chłopak ma dobre warunki fizyczne i dużo energii. Od razu
włączę go do kadry pierwszego
zespołu.Toryzyko,aleztego,co
widziałem, jest tego wart – ocenił Arsene Wenger.
Bielik wyfrunął z legijnego
gniazda, za to na Łazienkowską
wróciłporokuDominikFurman.
22-letnipomocniknieprzebiłsię
doskładuFCToulouseidołączył
dodrużynymistrzaPolskinazasadziepółrocznegowypożyczenia. Otoczenie zmienił też inny
były legionista Rafał Wolski.

Z Fiorentiny trafił do KV Mechelen.Spędzitampółtoraroku.
Belgowie wypożyczyli go z prawem pierwokupu. Ekstraklasę
z kolei opuścił Daniel Dziwniel.
Obrońca zamienił Ruch Chorzów na szwajcarskie Sankt
Gallen.Kosztował300tys.euro.
Największe pieniądze w tym
okienku wydają kluby z Anglii
i Chin. Po hitowym transferze
Wilfrieda Bony’ego ze Swansea
do Manchesteru City za ponad
32 mln euro do kieszeni głębiej
sięgnął zamykający tabelę Premier League Leicester. Klubowym kolegą Marcina Wasilewskiego został Chorwat Andrej
Kramarić.Za23-letniegonapastnika Lisy zapłaciły Rijece niespełna 12 mln euro.
Tejzimybardziejrozrzutnesą
tylko chińskie kluby. A konkretnie Guangzhou Evergrande. Zespół prowadzony przez Fabio
Cannavaro ma w składzie m.in.
Alberto Gilardino, ale wciąż
wzmacnia siłę ataku. W ubiegłymtygodniupodpisałkontrakt
z Ricardo Goulartem (wcześniej
Cruzeiro), który kosztował
15 mln euro. W piątek do ekipy
mistrzaChindołączyłdrugibrazylijskinapastnik–Alan.Poznakomitej rundzie jesiennej (dziewięć goli w austriackiej Bundeslidze,osiemwLidzeEuropy)Red
Bull Sazlburg zażyczył sobie
za niego 11 mln euro. a
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Piłka nożna//T-Mobile Ekstraklasa//

Legia wcale nie jest skazana na sukces
A Stefan Białas, były trener Cracovii i Legii, komentator Canal Plus, Franciszkowi Smudzie podrzuca

Rozmowa
Tomasz Bochenek
sport@gk.pl

Napoczątkusezonuharcowały
BełchatówiGórnikZabrze,pazurypokazywałyŁęczna
iPodbeskidzie.Ajakwyglądatabelanakoniecroku?Prowadzi
LegiaprzedŚląskiem,Lechem
iWisłą.Faworycirozgrywek.
Tak, te drużyny pretendują
do tytułu mistrzowskiego.
Wszystkie cztery będą o ten
tytuł walczyć. Legionistom
wcale nie będzie łatwo. Przede
wszystkim na początku rozgrywek nacisk położą na mecze z Ajaksem Amsterdam,
na to, by zakwalifikować się
do 1/8 finału Ligi Europy. I jeśli
w fazie grupowej gra się na sto
procent, to w fazie pucharowej
na trzysta – co może się odbić
na walce Legii o mistrzostwo
Polski.
NawettrenerHenningBergwyliczyłpo meczuw Łęcznej,że
w tympółroczubezpośrednio
po meczachw europejskichpucharachLegiaponiosław ekstraklasieczteryporażki.
Podobny przypadek mamy we
Francji – Guingamp przegrało
pięć spotkań w Ligue 1 po
czwartkowych spotkaniach Ligi Europy. Powodem jest niewystarczająco mocna kadra
zespołu. W Legii różnica między podstawową jedenastką
a pozostałą grupą zawodników okazuje się zbyt duża jak
na wymagania, które stawia
ekstraklasa. Piłkarze z drugiego rzędu niby powinni wystarczyć na polską ligę, ale coś się
nie klei. Berg na początku usiłował dzielić zespół na dwie
jedenastki – i przegrał
Superpuchar Polski.
Śląsk,Lech,Wisłapowinnywięc
kibicowaćLegiiw meczach
z Ajaksem.
To prawda. W interesie drużyn, które chcą walczyć o tytuł
mistrzowski, jest to, by Legia
grała w Lidze Europy jak najdłużej.
Legiamaszansęw dwumeczu
z Holendrami?
Na pewno będą to trudne mecze. Zawodnicy Ajaksu są bardzo dobrze przygotowani
pod względem taktycznym
i technicznym. Faworytem będzie więc klub z Amsterdamu,
ale ja Legii nie odbierałbym
szans. Zawodnicy będą grali
o to, by zaistnieć w Europie.
Faza pucharowa jest oknem

wystawowym, znakomitą
okazją do pokazania się. Te
mecze ogląda już cały piłkarski świat.
OndrejDudazostajew Legii.To
ważnadeklaracja,boSłowakwyrósłjesieniąna wiodącąpostać
mistrzówPolski,zastąpiłw rolilideraekipyMiroslavaRadovicia.
Pozostanie Dudy będzie korzystne i dla niego, i dla klubu.
Robi stałe postępy, a jest wybitnym talentem. Na każde jego dotknięcie piłki miło się patrzy. Kolejne pół roku w Legii
bardzo mu się przyda, tym
bardziej gdyby drużyna zagrała więcej niż dwa mecze w Lidze Europy. Jego wartość
wzrośnie.
WLegiijestDuda,alegdyzajrzymydo składówkolejnejtrójki
w tabeli,to sięokaże,żekażda
z tychdrużynmarozgrywających,którzyprzerastająligę.
Śląsk–Milę,Wisła–Stilicia,w LechuJevtićuzupełniasię
zHamalainenem.Cipiłkarzepotrafiązmieniaćlosymeczów.
Tak, ale gra Lecha czy Wisły
nie jest uzależniona od jednego zawodnika. Stilić jest świetnym piłkarzem, lecz gdy nie
ma partnera w postaci drugiego kreatywnego zawodnika
– Łukasza Garguły – traci część
swoich walorów. Legia ma dobrych zawodników defensywnych – Ivicę Vrdoljaka, Tomasza Jodłowca, ale jedynym
kreatywnym piłkarzem w tym
układzie, jakim obecnie gra
– z Radoviciem jako napastnikiem – jest w drugiej linii Duda. To w tej chwili zdaje egzamin, ale być może jest to słabość Legii w stosunku do pozostałych drużyn, o których
mówimy. W Śląsku w środku
niby jest tylko Mila, lecz
oprócz tego są ci dwaj bardzo
skuteczni bracia Paixao. Flavio
gra między pomocą a atakiem
i rozumie się z Marco, tak jak
tylko bliźniacy potrafią się rozumieć.
CzegoPanubrakujew Wiśle?Co
byPanzmienił,gdybymiałzimą
układaćtenzespół?
Brakuje trzeciego stopera. Arkadiusz Głowacki i Richard
Guzmics są pewnymi punktami drużyny, nie mają jednak
dobrego zmiennika. Głowacki
miewa problemy zdrowotne,
jest starszym zawodnikiem,
powinno się na jego miejsce
kogoś wychowywać. Na bokach obrony jest w porządku.
Maciej Sadlok zrobił postępy,
pokazuje, że na lewej obronie
czuje się lepiej niż w środku.

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

pomysł na grę Wisły, a Roberta Podolińskiego przestrzega przed rewolucją kadrową w „Pasach”...

b Nie tylko według trenera Stefana Białasa notowania napastnika Cracovii, 22-letniego Denissa Rakelsa,
poszły mocno w górę podczas rundy jesiennej T-Mobile Ekstraklasy
Dobrze też spisuje się Łukasz
Burliga. Jego mocną stroną
jest gra w ofensywie – potrafi
włączyć się w akcję we właściwym momencie i zakończyć
ją bramką lub dobrym ostatnim podaniem. Kto tam jest
dalej? A, Alan Uryga w pomocy. Bardzo mi się ten chłopak
podoba. I sądzę, że nabierając
doświadczenia, będzie grał
coraz lepiej.

Kupowanie pięciu,
sześciu zawodników
do drużyny ligowej
to głupota, to łamie
jej szkielet
Gdybykontuzjiprzed sezonem
nienabawiłsięOstoja
Stjepanović,Urygajesieniąbyłby
pewnierezerwowym.
Dostał szansę i ją wykorzystał.
Bardzo ważne jest to, że nie
powtarza swoich błędów. Jasne, popełnia błędy innego rodzaju, ale się na nich uczy, wyciąga wnioski. To właśnie powinno cechować młodego piłkarza. Natomiast powrót
Stjepanovicia do gry sprawi, że
Wisła będzie miała dwóch bardzo dobrych defensywnych
pomocników. To pozwoli swobodniej, bardziej ofensywnie
grać bocznym obrońcom oraz

w pełni wykorzystać umiejętności ofensywne Stilicia
i napastników.
Dochodzimy do skrzydeł, czyli
problemu Wisły. Emmanuel
Sarki i Donald Guerrier, generalnie rzecz biorąc, zawodzą. Tu
istnieje pole do wzmocnienia
składu.
Nie jest konieczne, by Franek
Smuda musiał grać ze skrzydłowymi, może jakoś inaczej
rozwiązać ten problem.
A Sarki i Guerrier potrafią zagrać dobre mecze. Ich słabsza
postawa w ostatnim okresie
być może bierze się z tego, że
nie czują się pewnie. W takiej
sytuacji każdy zawodnik gra
słabiej.
A PawłowiBrożkowikonkurent
bysięprzydał?Mocnyzmiennik,
którybygonaciskał?
Nie. Piłkarze na dwóch pozycjach powinni cieszyć się stuprocentowym zaufaniem trenera i kolegów – bramkarz
i środkowy napastnik. Z własnego doświadczenia wiem, że
kiedy stwarza się im konkurencję, grają słabiej. To najbardziej wrażliwe pozycje na boisku. Jeden nie może zawalić
bramki, drugi musi bramki
strzelać. Napastnik może
spudłować raz, drugi, ale musi
się w niego wierzyć, bo on prędzej czy później zacznie strzelać. A stanie się to prędzej, gdy
będzie czuł, że jest obdarzany
zaufaniem.

Jak Pan ocenia to, co w Cracovii
zrobił trener Robert
Podoliński? Jego futbol to zanegowanie „Pasów” Wojciecha
Stawowego, dwóch wcześniejszych sezonów...
W trakcie jesieni drużyna zrobiła spory postęp. „Pasy” grają
bardziej bezpośrednio, to nie
jest sztuka dla sztuki. Ale dalej
– choć teraz jest tego już trochę
mniej – nie podoba mi się to,
że główny ciężar rozgrywania
spoczywa na dwóch stoperach. Zagrywają piłkę między
sobą, do bocznego obrońcy,
do defensywnego pomocnika,
ten znów do obrońców... To
jest największy problem
Cracovii. Według mnie bardzo
ważne jest, by zawodnicy defensywni jak najszybciej przekazywali piłkę do przodu i służyli pomocą zawodnikom
ofensywnym: obiegiem, obejściem. W Cracovii często jest
tak, że piłkarze defensywni
mają piłkę, a napastnicy mają
im pomagać. To bez sensu.
Ten dobry kierunek został już
obrany, ale Cracovia wiosną
nie będzie miała łatwo. Zawisza, moim zdaniem, nie ma
szans na utrzymanie, lecz pozostałe zespoły z dołu tabeli
będą o to mocno walczyły.
Podolińskisiężali,żezawodnikówmiałza mało,a jakośćpiłkarzyniebyłaza wysoka.Nieukrywa,żepotrzebnesąwzmocnienia.Na jakichpozycjach?

Każdej drużynie, bez względu
na to, czy zajmuje pierwsze,
czy ostatnie miejsce w tabeli, co
pół roku potrzebnych jest
dwóch, trzech nowych zawodników. I nie należy kupować
graczy z założeniem, że przychodzą podnieść konkurencję
– oczywiście, ona siłą rzeczy się
podnosi – ale nadających się
do pierwszego składu. Jednego
do każdej linii. Pojawienie się
dwóch, trzech nowych zawodników nie bulwersuje zespołu,
a wzmacnia skład. Natomiast
kupowanie pięciu, sześciu piłkarzy to głupota, nic dobrego
nie wnosi, tylko psuje krew. Nie
można włożyć do drużyny naraz pięciu zawodników, to łamie jej szkielet.
Przed sezonemCracoviapozyskałasiedmiupiłkarzy,aledopierosprowadzenieMiroslava
Covilo,jużw trakcierozgrywek,
byłopierwszymrealnym
wzmocnieniemzespołu.
Ja też odnoszę takie wrażenie.
Teraz sztab szkoleniowy Cracovii wie, jaka jest piętnastka
zawodników, na którą warto
stawiać. Do każdej linii należałoby dokupić jednego. Więcej
nie ma sensu, bo drużyna straci
bardzo ważny atut – w postaci
zgrania. Najlepszy mecz jesienią Cracovia rozegrała w ostatniej kolejce – to nie przypadek.
Rewolucjękadrowąprzed sezonemprzeprowadziłaLechia,wydałana transferynajwięcej.
Efekt–13.miejscew tabeli.Domyślamsię,żezaskoczonyPan
niejest.
Absolutnie nie. Nie chodzi
o to, by wydać jak najwięcej
pieniędzy, tylko wydać je
na to, co jest potrzebne. Drużyny od razu się nie zbuduje.
Tak jak dom buduje się od fundamentów, tak trzeba zostawić fundament zespołu.
A sprowadzając 20 zawodników, Lechia zaczęła od zera.
WidziPanwlidzepolskiegopiłkarza,którymógłbypójśćślademRobertaLewandowskiego
czyArkadiuszaMilika?Takiego,
któryporadziłbysobiewmocnym,europejskimklubie?
Od dłuższego czasu uważam,
że takim zawodnikiem jest Kamil Wilczek. Był wielkim talentem, po przejściu do Zagłębia
Lubin zniknął – tam zresztą, mimo komfortowych warunków,
wielu piłkarzy przestało dobrze
grać w piłkę. W Piaście Wilczek
wrócił na wysoki poziom, w zasadzie w każdym meczu pokazuje się z dobrej strony. a
ą
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Skoki narciarskie//Puchar Świata w Zakopanem//

Zaczęło się źle,
skończyło świetnie

„Leeeeeć,Kaaaaamil!”–krzyczałspikeriKamilpoleciał.
Lepszegomomentunapowrót
dowielkiejformywybrać
sobieniemógł

Zwycięstwo Rafała Sonika
quadem i trzecie miejsce
Krzysztofa Hołowczyca
wśród kierowców samochodów nie zastąpi Michała Hernika. Ale taki jest
Rajd Dakar, nie bez powodu nazywany najtrudniejszym i najniebezpieczniejszym rajdem na świecie.
Po tragicznym jego początku przyszły chwile historyczne. Bo przed Sonikiem
jeszcze żaden z Polaków
nie wygrał Dakaru.

Przemysław Franczak,
Łukasz Madej, Zakopane
redakcja@polskatimes.pl

BOKS

FOT.ISAAC BREKKEN/AP

Wilder udowodnił,
że umie boksować

Od lat szykowany przez
Amerykanów do panowania
w wadze ciężkiej Deontay
Wilder zdobył pierwszy
skalp – mistrzowski pas
WBC. Wypunktował Bermane’a Stiverne’a i pokazał
niedowiarkom, że umie
boksować (pierwsza wygrana na punkty z 33 walk).
W USA już zresztą zacierają
ręce, że wielki Murzyn, który będąc jeszcze amatorem,
przegrał z... Krzysztofem
Zimnochem, odbierze pozostałe pasy Władimirowi
Kliczce. Powodzenia, byle
umówili się na nią szybciej
niż Floyd Mayweather Jr
z Mannym Pacquiao.
BIEGI NARCIARSKIE

Jaśkowiec dobiła
do czołówki
Sylwia Jaśkowiec biega coraz lepiej. Norweżek pewnie przez jakiś czas nie wyprzedzi. Do Justyny Kowalczyk też jeszcze jej brakuje.
Ale razem mogą osiągać
sukcesy. Jak w Otepää,
gdzie zajęły trzecie miejsce.
PIŁKA NOŻNA

Błaszczykowski
wraca do żywych
Jakub Błaszczykowski pokazuje trenerowi Jürgenowi
Kloppowi, że ma się coraz
lepiej i po kontuzji odniesionej rok temu nie ma już śladu. Zwłaszcza golem, którego strzelił w sparingu ze
Steauą Bukareszt. TB

Wszyscy po cichu na to liczyli,
ale głośno o tym nie mówił nikt.
Kamil Stoch wygrał wczoraj
na Wielkiej Krokwi w takim stylu, jakby chciał powiedzieć rywalom: „Panowie, wróciłem,
zabawa dopiero się zaczyna”.
– Muszę jeszcze raz spojrzeć
nawyniki.No,jestOK–śmiałsię
potem na konferencji prasowej.
– Musiałem sprawdzić, bo czuję
się trochę tak, jakby to był sen.
Towszystkorzeczywiściebyłotrochęnierealne.Konkursrozgrywany we mgle, pulsujące,
biało-czerwonetrybunyion–zawodnik, który początek sezonu
stracił z powodu kontuzji, pragnący zdążyć z formą na lutowe
mistrzostwa świata w Falun.
Wpoprzednichkonkursachlepsze skoki przeplatał słabszymi,
koło podium zakręcił się tylko
podkoniecgrudniapodczaskonkursu w Oberstdorfie, który
otwierałTurniejCzterechSkoczni. W czwartek w Wiśle był dopiero 15. AwZakopanem – bum.
Dwa świetne skoki. Żadnego
przypadku, łutu szczęścia.
W ogóle ten konkurs był na bardzo wysokim poziomie.

Felieton

Tomasz Jaroński,
komentator
Eurosportu

Skoki
narciarskie są
nagie

G

dzieś pomiędzy trwającym biatlonem (nasze,
generalnie mówiąc,
średnio przędą) a rozpoczynającym się za górami, lasami
kolarstwem (np. w Argentynie, gdzie startuje nasz mistrz
świata Michał Kwiatkowski)
przypomniała mi się baśń
Hansa Christiana Andersena
„Nowe szaty cesarza”. Otóż
w owej opowieści dwóch
oszustów zaoferowało królowi niewidzialne szaty. Gdy
maszerował na golasa, ludzie
podziwiali go, bojąc się powiedzieć prawdę. Dopiero małe

– Ale to jeszcze nie były moje najlepsze skoki. Wiem, że nadal czeka mnie sporo pracy
– podkreślał Stoch, jak zwykle
skromny i wyważony. Na chwilę szaleństwa pozwolił sobie
tylko po decydującym skoku.
Dłuższą chwilę czekał na wyniki, a potem zwariował ze
szczęścia.
W sobotę, po konkursie drużynowym, otrzymał puchar dla
Króla Nart, nagrodę przyznawaną przez Forum Nordicum zrzeszające europejskich dziennikarzy zajmujących się narciarstwem klasycznym. Nie można
było wstrzelić się lepiej.
Zachwyt nad występem
Stocha usunął wcień wyniki pozostałych Polaków, którzy zniknęli wczoraj w zakopiańskiej
mgle. Nie tylko dosłownie (widoczność była słaba, doszło
do niecodziennej sytuacji, gdy
siedzący na belce Thomas
Diethart nie zauważył, że trener
Heinz Kuttin daje mu sygnał
do startu; Austriak nie ruszył,
a drugiej szansy już nie dostał).
Był Stoch i długo, długo nic, dopiero na 26. pozycji odnalazł się
Klemens Murańka.
– Skaczemy jak łajzy – dosadnie skomentował Jan Ziobro,
który nawet nie awansował
do drugiej serii.
To kolejna zagadka dla trenera Łukasza Kruczka, bo w sobotę wydawało się, że coś drgnęło.
Przynajmniej tak interpretowano piąte miejsce Polaków wdrużynówce (wygrali Niemcy).

dziecko zawołało: „Przecież
on jest nagi”. Przekaz baśniowy jest prosty, chodzi o powiedzenie prawdy, którą
wszyscy znają, ale nie chcą
wypowiedzieć jej głośno. Zatem ja walę prosto z mostu.
Do powiedzenia „król jest nagi” jak ulał pasują skoki narciarskie. Konkurencja sportowa nadęta u nas do niewyobrażalnych rozmiarów balonu, jak Polska cała. Transmisje z kwalifikacji, które eliminują kilkunastu słabeuszy,
a nic nie wnoszą do konkursu.
Relacje na żywo w internecie
z treningów. Wiadomości
na czołówkach, kogo trener
Kruczek zabiera na następny
konkurs, co i tak wielkiego
znaczenia nie ma, bo dobrego
mamy tylko jednego zawodnika, który potrafi skakać dobrze i daleko, a przy tym równo. Zawiłe wypowiedzi ekspertów z prezesem na czele,
które nic nie wyjaśniają. Rozradowane buzie reporterów
TV, którzy zadają głupie pytania i otrzymują głupie odpowiedzi. Trwające godzinami

FOT.ANDRZEJ BANAŚ

Stocha poniosło na Wielkiej Kr

RAJDY SAMOCHODOWE

b Dzięki Stochowi nasze skoki wyłaniają się z mgły, w której były pogrążone od początku sezonu
– Odrobinaszczęściai mogliśmy
być na podium. W naszej drużynie jest potencjał, wierzę, że
namistrzostwachświatabędziemy walczyć o najwyższe cele
– stwierdził Stoch.
Sukces jednak został odtrąbiony. Organizacyjny również,
zresztą fart nie opuszczał zakopiańczyków. Gdy w sobotę wydawało się, że ze skoków będą
nici–wiałhalny,świerkiosłaniające skocznię wyginały się
na wietrze – tuż przed konkursem wszystko ucichło. – To było coś niesamowitego. Jakby

konkursy, podczas których
główną informacją jest wiatr.
Jak wieje, skąd wieje, na progu, pod narty, na buli? Ciągle
stawiane pytanie, czy konkurs
się odbędzie, a jeśli tak, to
o której? Idiotyczny system
punktacji, w którym clou nie
jest długość skoku, ale wiele innych czynników dla widza
niezauważalnych. Kilkanaście
skoków w pierwszej serii, które
eliminują z konkursu nieco
lepszych słabeuszy z Kazachstanu, Włoch, Francji czy Polski. Mam wymieniać dalej?
Moim zdaniem to jedna z najnudniejszych dyscyplin, czyli
król jest nagi w całej okazałości. Mam własny system oglądania popisów narciarzy. Potrzebuję informacji, ilu naszych zakwalifikowało się do drugiej
serii i który jest Kamil Stoch.
Następnie oglądam 10 ostatnich skoków. Emocje gwarantowane – jak mawiają sprawozdawcy, a przynajmniej nikt mi
nie wmawia, że Koudelka ma
piękne szaty, bo mu majtki wiszą przeraźliwie w kroku. a
ą

ktośnaglewyłączyłwiatr–śmiał
się Stoch.
Magia Zakopanego ciągle
działa. Organizatorzy wyliczyli,
że sobotni konkurs oglądało
43 tys. widzów (z czego 24 tys.
natrybunach,resztapozaskocznią), w niedzielę też pojawiły się
tłumy. Do zobaczenia za rok?
Na pewno, ale w 2016 r. wygasa
homologacjaFISdlaobiektu.Żeby ją przedłużyć i utrzymać się
wkalendarzuPŚ,trzebawykonać
trochępracremontowych,m.in.
na buli, która się zapada, trzeba
też założyć rozbieg lodowy.

Felieton

Paweł Zarzeczny,
publicysta
„Polski”

Niełatwo być
u nas kibicem

N

o więc niełatwo być kibicem z Polski. Mistrzostwo świata w ręcznej to
jednak nie dla nas, męczymy
się z rzuceniem jakiejkolwiek
bramki, a obroną ataków – jakby nie słuchano byłego trenera
kadry Wenty: „Kryj szczelnie,
rzucaj celnie!”. Potem włączam
na ligę angielską i… rozczarowanie. Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski, na ławce.
Znowu, może na zawsze.
Na kontynencie, na którym
można obrażać Mahometa, nie
można nic powiedzieć Wengerowi, taki wrażliwy. A co ten
Maciej powiedział? Że poświęca się dla klubu bardziej od me-

– Koszty nie są gigantyczne,
chodzi o 3–4 mln zł – informuje
AndrzejKozak,szefTatrzańskiegoZwiązkuNarciarskiego.–Jeśli
się sprężymy, to powinno to zostaćzrobionejużwtymroku,jesienią. Remont potrwałby miesiąc. Trzeba to zrobić. Jeśli wypadniemyzkalendarza,towejść
doniegozpowrotembędziebardzo ciężko.
Polski Związek Narciarski zastanawia się cały czas, jak
wzmocnić naszą ofertę. Wiadomo, że księżycowa idea organizacji zawodów na Stadionie Na-

nedżera. Francuz w Anglii wyraźnie działa na rzecz Szkocji
i Irlandii. Przypomnę, z tą drugą gramy za dwa miesiące, i być
może grupę wygramy, ale…
Możemy być na czwartym
(wtopa) czy trzecim (wtopa odłożona do jesieni). Ja bym
na miejscu Nawałki ruszył
do Londynu i wyjaśnił, o co
chodzi. Poza tym, że ten
Ospina broni w kadrze Kolumbii, wyżej notowanej niż Polska, i nie po to go kupowano,
żeby odciski na pupie zbierał.
A może zwyczajnie bardziej się
Wengerowi podoba? Szczęsny
powinien zmienić klub, bo chodzić do pracy bez radości jest
bez sensu – spokojna głowa
i wsparcie otoczenia, jego
uznanie, to kilkadziesiąt dodatkowych procent formy.
Ma to Kamil Stoch w Zakopanem, czuje, że każdy da się
za niego pokroić, i po to marznie te kilkadziesiąt tysięcy
na zeskoku, zamiast siedzieć
w knajpkach. Stoch ma to, co
Małysz – czego nie zawali, zostanie wybaczone (no, chyba że
ogłosi, iż kocha Legię), co ugra,
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rodowym bezpowrotnie upadła. Jak wyjaśnia prezes Apoloniusz Tajner, była to „zupełnie
niewiarygodna konstrukcja finansowa”. Za to aktualny jest
projekt powołania do życia Turnieju Trzech Skoczni. Poza Wisłą i Zakopanem miałby w nim
uczestniczyć Harrachov lub
Szczyrbskie Jezioro.
– Nie możemy zgrać terminów z Czechami – tłumaczy
Tajner. – Oni chcieliby to organizować w formie festiwalu sportów zimowych, z biegami, skokami i kombinacją norweską.
Ująć to wszystko w kalendarzu,
nie narażając jednocześnie naszychkonkursów,jestrzecząniebywaletrudną.Forsowanietego
na siłę groziłoby utratą wiślańskiego Pucharu Świata, a na to
niemożemysobiepozwolić.Będziemyszukaćmożliwościrealizacji tego wspólnego projektu,
niemniej przeprowadzenie go
za rok jest niemożliwe. Kolejne
konkursy PŚ odbędą się w japońskim Sapporo. Stoch też się
tam wybiera. a
ą

Marzyłem, by w Zakopanem
zaśpiewać hymn razem z kibicami
PIŁKA RĘCZNA

Rozmowa
Kryształowa Kula? Nie ma potrzeby robić sobie jakiejś nadziei – powiedział po zwycięstwie w konkursie w Zakopanem Kamil Stoch
Przemysław Franczak,
Łukasz Madej
redakcja@polskatimes.pl

1050,6pkt;2.Austria1035,7;3.Słowenia1018,4;4.
Norwegia1016,4;5.Polska987,8. Konkurs
indywidualny: 1.KamilStoch276,2pkt(134i133
m);2.StefanKraft(Austria)273,9(133i133,5);3.
SeverinFreund(Niemcy)267,1(131i133)...26.K.
Murańka212,5(122i115,5);27.PiotrŻyła211,3(124
i113);30.M.Kot203,2(121i114,5). Klasyfikacja
PŚ: 1.Kraft877pkt,2.Hayboeck799,3.Prevc764,
4.Freund753,4.RomanKoudelka(Czechy)656,
6.Fannemel620...16.Stoch234,20.Żyła181.

KonkursywZakopanemciągle
sąwyjątkoweczypolatachstały
sięjużczymśzwyczajnym?
One nigdy nie będą zwyczajne.
Podobniechybamyśląkibice,
którzyznówwkompleciezjawili
siępodWielkąKrokwią.
Kiedy siada się na belce, widzi
tych ludzi, słyszy swoje nazwisko, człowiek może tylko się
uśmiechnąć, ruszyć w dół
i zrobić, co do niego należy.
Oni mnie ponieśli, dali pozytywną energię. Przed zawodami marzyłem, żebym mógł
wspólnie z nimi odśpiewać
hymn. Marzenie się spełniło.
DawnoniesiedziałPannabelce
jakoostatnizawodnik,więcpewniebyłotrochęnerwów.
Było, ale poradziłem sobie.
Takie skoki chciałem oddać
już w Wiśle, ale wtedy udał
mi się tylko jeden, ten kwalifikacyjny. Tym bardziej jestem
zadowolony, że dyspozycja
się ustabilizowała, nie jest
w kratkę, a wszystkie skoki
były na naprawdę wysokim
poziomie.

to narodowe święto. Choć to
przecież konkurs, jakich wiele,
to u siebie, przy jazgocie trąbek, które przypomniały mi…
wuwuzele. No, trochę wiocha.
Kiedyś pojechałem do Zakopca
na konkurs, namówili mnie
kumple – dziennikarze śledczy
z „Życia Warszawy”. Żebym załatwił akredytacje, a oni dowiozą. W redakcji powiedzieli szefowi, że mają na Słowacji… tajne spotkanie z informatorem.
I pojechali tam, ale tylko, by napełnić bagażnik piwem i whisky, z czego resztki udało się
– po paru dniach ledwie – dowieźć do Wawy. Ha, nie zapomnę klimatu, padał gęsty
śnieg, a my żeglowaliśmy saniami pomiędzy choinkami
a knajpami. Poszliśmy podziwiać Małysza i – niemiłe zaskoczenie. Nic z trybun nie widać,
wszyscy lądują w tych samych
miejscach – dłużyzna…
Po pierwszej serii już saniami
odjechałem na góralską herbatkę. Wczoraj oglądałem konkurs
w telewizji i jasne, że wzruszył
mnie odśpiewany hymn, ale te
wyniki? No, jeśli wpływa na nie

paru sędziów i pomiar wiatru,
bardziej niż długość skoków
– skoki stały się niezrozumiałe.
Za miesiąc dwumecz z Ajaxem.
Zobaczycie, co to mecz bez
zwykłych ludzi, którzy chcą
czasem wyszydzić i wygwizdać. Karykaturzystów bronią
przywódcy europejskich
państw, w tym Polski. Obywateli, młodych fanów sportu, nie
broni nikt. Znów atak, teraz
na „pseudokibiców” w Elblągu
– toż to wyrywek życia, w którym w Donbasie wojska rządowe ostrzeliwują własne miasto,
w Nigrze muzułmanie palą
osiem kościołów… A jutro?
Przy okazji ostatnich zdarzeń
– chciałbym wyrazić współczucie wielu islamistom żyjącym w pokoju. W świecie sportu jest wielu takich mistrzów.
Muhamad Ali, ostatnio stojący
nad grobem, a z młodych
choćby Franck Ribery
z Bayernu. W Polsce Semir
Stilić z Wisły. Oni wojen religijnych nie chcą. Chcą wojen, nawet na śmierć i życie, ale sportowych.... a
ą

Wyniki. Konkursdrużynowy: 1.Niemcy

Przypierwszymjedenz sędziów
dałPanuidealnąnotę:20.
Ale Polak 18,5. Proszę o tym
napisać. (śmiech)
Formajestjużnaregularne
zwycięstwa?
Trudno to zdefiniować, chociaż teraz akurat rzeczywiście
wygrałem. Najpierw, żeby ją
poprawić, czeka mnie sporo
pracy. Potem chciałbym dyspozycję utrzymać na najwyższym poziomie do końca sezonu. Na razie chcę ustabilizować to, co udało mi się osiągnąć w Zakopanem. Oddawać
takie skoki, z których będę
czerpać satysfakcję, i takie,
na które mnie stać. Nic jednak
na siłę, bo gdybym za wszelką
cenę chciał zwyciężyć w Zakopanem, na pewno by mi się nie
udało. Zresztą pracować na sto
procent, bez żadnej obawy, że
uraz może się odnowić albo
przy obciążeniu będę czuć ból,
zacząłem tydzień wcześniej.
Na Wielkiej Krokwi miałem
komfort, bo nie musiałem się
tymi rzeczami przejmować.
Ilejeszczepotrzebaczasu,żeby
dyspozycjabyłajużoptymalna?
Tak naprawdę to nie można
mówić o tygodniach, dniach
czy liczbie skoków, bo czasami
wszystko wynika samo z siebie, tak po prostu. Przecież
przyjeżdżając do Zakopanego
z Wisły, nie wiedziałem, w jakiej będę dyspozycji. Trzeba
pewne rzeczy jeszcze poprawiać, bo nie jest powiedziane,
że skoki, które teraz dały wy-

Felieton

Marian Kmita,
dyrektor
Polsatu Sport

Spisane będą
czyny
i rozmowy
ydzień temu, jak co roku,
miałem przyjemność
uczestniczyć w Balu Mistrzów Sportu, 80. edycji Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”
i od kilku lat TVP. Nie wiem, kto
i komu zlecił produkcję, ale nie
wypadło to najlepiej, jak na taką
rocznicę. Począwszy od nieszczęśliwej przeprowadzki do hotelu na peryferiach Warszawy,
na nieudolnym sztukowaniu
zdjęć naszych mistrzów roku
2014 skończywszy. Po prostu
żenada – posługiwać się zdjęciami bez zgody właściciela praw
TV. Takaż sama jak wtedy, gdy

T

graną, w kolejnym konkursie
pozwolą znaleźć się choćby
na podium. Każde zawody są
inne, mają swoje prawa, inne
warunki.
ObronaKryształowejKulizawygraniegeneralnejklasyfikacjiPucharuŚwiatachodzipogłowie?
Hm, żeby móc dogonić czołówkę, powinienem wygrywać wszystko po kolei albo
w ogóle nie schodzić z podium. No i do tego reszta
musiałaby być w gorszej formie. Nie ma potrzeby robić
sobie jakiejś nadziei, szarpać
się, bo przecież straciłem
jedną trzecią sezonu. A to
bardzo dużo. Dobrze zdaję
sobie sprawę, że zwycięstwo
czy podium w tej klasyfikacji
może nie są nieosiągalne, ale
na pewno bardzo trudne
do zrealizowania. Mnie bardziej zależy, żeby dobrze
przygotować się do mistrzostw świata. Kiedy nie
mogłem startować, w telewizji śledziłem zawody i muszę
przyznać, że jestem
pod wielkim wrażeniem Stefana Krafta, Severina
Freunda czy Michaela
Hayböcka, którzy od początku trzymają wysoki poziom.
MyśliPan,żesąwstanietakskakaćdokońcasezonu?
Nie potrafię tego stwierdzić,
ale dziś poprzeczka była zawieszona wysoko. Trzeba było
oddać dwa niesamowite skoki.
Dobrze, że ja to zrobiłem.
(śmiech)

Panmożebyćzadowolony,ale
JanZiobroosobieikilkukolegachpowiedział,żeskakalijak
łajzy.
Oczywiście, że z takich wyników nie można się cieszyć, ale
też nie powinno się być zbyt surowym dla siebie. Cel trzeba sobie stawiać adekwatny do aktualnych możliwości. Uważam,
że ogólnie nasza drużyna zrobiła krok do przodu, a teraz każdy
powinien mieć poczucie, że
wszystko jest na dobrej drodze.
Spokojnie sobie pracować, realizować zadania. Wtedy wszystko będzie jeszcze możliwe.
WniedzielęzapunktowałoczterechPolaków.
Właśnie, i to nie jest zły wynik.
Piotra Żyłę na pewno stać
na wchodzenie do pierwszej
dziesiątki, a Maćka Kota
– do piętnastki. Mówię o tej
chwili. Do tego Klimek
Murańka skoczył przyzwoicie,
a przecież nikt nie wymaga
od niego, żeby już wygrywał.
Generalnie, myślę, że każdy
z chłopaków, który był w trzydziestce, ma możliwości, by
oddawać jeszcze lepsze skoki.
ZatydzieńleciPando Sapporo.
I bardzo dobrze. Koniec siedzenia w domu, obijania się. I nie
mówię o spędzaniu czasu z żoną czy rodziną. Chodzi o to, że
każdy z nas, skoczków, poświęca mnóstwo czasu, żeby
przygotować się do sezonu.
A później boli, kiedy nie można
brać udziału w zawodach. a
ą

Grzegorzowi Markowskiemu
ktoś włączał i wyłączał playback. Generalnie ani pomysłu
scenicznego, ani koncepcji telewizyjnej. Wszystko rozciągnięte w czasie i gdyby nie wdzięk
Przemka Babiarza, całość runęłaby w otchłań nudy.
Dla mnie rok 2014 to nie tylko
sukcesy Polaków na IO w Soczi,
ale przede wszystkim triumf
siatkarzy, któremu świadkowałem, będąc niemal przy wszystkich fazach drogi do złota. Dlatego wyściskaliśmy się w kuluarach z Pawłem Zagumnym, bo
od wrześniowego finału z Brazylią nie było okazji.
Serce rosło, gdy złota drużyna
Antigi dostała długą owację
na stojąco. Byłem na wielu balach, ale taką scenę widziałem
pierwszy raz.
W kontraście do tego niezręcznością było, gdy ogłoszono, że
to siatkarski mundial został
uznany za imprezę roku, a zamiast działaczy PZPS na scenę
poproszono… kibiców. Ponoć
powodem tego kuriozum było
zatrzymanie przez CBA prezesa
i wiceprezesa związku. No, ale

do licha, przy imprezie pracowało ok. 3 tys. osób, a nie tylko
dwóch pensjonariuszy aresztu.
Co do samych zatrzymanych
– Mirosława P. i Artura P. – im
więcej czasu mija, tym wiadomo mniej. Żeby tylko nie skończyło się jak kiedyś z właścicielem Optimusa Romanem
Kluską. Na razie siatkówka ma
się dobrze, ale przeciągające się
dochodzenie będzie dla niej
sporym kłopotem. Kłopotem
także dla ministra sportu oraz
dla władz federacji FIVB, CEV
i pozycji Polski w tym środowisku. Dlatego im prędzej poznamy rezultaty śledztwa, tym lepiej dla siatkówki.
I właśnie w tym kontekście
można dedykować, nie tylko
agentom CBA, wiersz Miłosza:
„Który skrzywdziłeś”. Bo tak
naprawdę w życiu zła energia
zawsze wraca. Dlatego: „Który
skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego
wybuchając… Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz
go zabić – narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. a
ą

Powinni siedzieć
w domu, a wygrali
Mniejsza o porażkę Polaków z Niemcami na otwarcie mistrzostw świata. Ale
to dobra okazja, by wspomnieć o decyzji Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Bo pierwszy mecz biało-czerwoni powinni zagrać
z Australią. Ale IHF nagle
uznała, że po co przeciętniak z Oceanii, skoro można
zaprosić kraj, w której liga
jest mocna i bogata. Janusz
Wójcik by to podsumował:
„Kasa, misiu, kasa...”.
PIŁKA NOŻNA

Powrót do Polski
kolejnego „talentu”

FOT.BARTEK SYTA
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Z jednej strony – fajnie, że
Dominik Furman ma dość
oglądania meczów Tuluzy
z trybun i postanowił coś
zmienić w swoim życiu.
Z drugiej – zamiana trybun
we Francji na legijne niewiele mu da. Co prawda, są nowocześniejsze, ale spotkań
mu od tego nie przybędzie.
Jeśli już, to pogra ogony, bo
na to, że wygryzie ze składu
Ivicę Vrdoljaka lub Tomasza
Jodłowca, nie ma co liczyć.
Niestety, tak to już jest z polskimi talentami.
KOSZYKÓWKA

Narkotykowy
kłopot NBA wrócił
Patrząc na Larry’ego Sandersa, można zastanowić
się, czy reinkarnacja istnieje. Gracz Milwaukee Bucks
kolejny raz został przyłapany na braniu narkotyków.
Władze NBA nie chcą powrotu tego, co toczyło rozgrywki w latach 70. i 80.,
i zawiesiły zawodnika
na 10 meczów.
PIŁKA NOŻNA

Pała dla kolegów
z obrony „Fabiana”
Patrząc na statystyki, Łukasz Fabiański jest jednym
z lepszych bramkarzy
w Premier League. Mimo to
w meczu z Chelsea przyjął
piątkę. Ale nie ma się co dziwić. Jego koledzy z obrony
zagrali jak chłopaki z klasy
1 B na szkolnym boisku. TB
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TV

WTOREK
godz. 6, Eurosport, tenis: AustralianOpen
a godz. 16.55, TVP 2, mistrzostwa świata
w piłce ręcznej:Polska–Rosja a godz. 20,
Eurosport, PNA:Mali–Kamerun a

Polecamy w TV
PONIEDZIAŁEK
godz. 6, Eurosport, tenis: AustralianOpen
a g. 17, Eurosport, PNA:Ghana–Senegal
a g. 20, Eurosport, PNA:Algieria–RPA

ŚRODA
godz.6,Eurosport,tenis:AustralianOpen
ag.17,Eurosport,PNA:Gwinea–Burkina
Fasoag.21.55,TVPSport,1/4finałuPucharuKróla:FCBarcelona–AtleticoMadryta

Piłka Nożna//Puchar Narodów Afryki//

Rozmowa
Afrykaniesątakspecyficzni,że
przedturniejemkażdyautentycznieliczynamistrzostwo
–mówipolskitrenerreprezentacjiMaliHenrykKasperczak
Cezary Kowalski
Polsat Sport

PorazszóstyprowadziPanafrykańskąreprezentację.PorazdrugidrużynęMaliwPucharzeNarodówAfryki.JutrozagraciepierwszymeczzKamerunem.Turniej
wGwineiRównikowejtransmitująiśledząnacałymświecie.Chybaśmiałomożnapowiedzieć,że
„Henri”znówjestnatopie...
Fakt, ale nie jestem już juniorem, nie odbije mi. (śmiech)
Tremy też nie mam, ale jakieś
napięcie przed tym pierwszym
starciem jest, to jest normalne,
czuje człowiek, że żyje. Ale jak
się już mecz zacznie, to inaczej
się wszystko widzi. Początek
takiego turnieju jest bardzo
ważny dla każdej drużyny. Moim zdaniem ten zespół, który
wygrywa pierwsze spotkanie,
ma już pięćdziesiąt procent
szans, aby wyjść z grupy. Nie
ma chyba tak wyrównanego
innego turnieju kontynentalnego jak PNA. Poza Marokiem,
Nigerią i Egiptem, które nie
awansowały, są tu wszyscy
najlepsi, prezentujący mniej
więcej zbliżony wysoki poziom. Pierwszego dnia turnieju
w każdym spotkaniu padały
bramki, futbol afrykański jest
widowiskowy, ofensywny, ja
też tak ustawiam swoich chłopaków. To ciekawa grupa zawodników, bo i technikę mają,
i szybkość, i skuteczność.
Malimajednąwielkągwiazdę
– SeydouKeitęz Romy,który
wcześniejgrałw Valencii,BarcelonieczySevilli.Nieza mało?
Keita jest wielki, świetny zawodnik, przeżywa drugą młodość. We Włoszech odgrywa
kapitalną rolę. Jest ważniejszy
niż legenda klubu Totti. U nas
pozostali gracze są w niego zapatrzeni. Jednego, czego nam
brakuje, to takiego piłkarskiego
bandyty z przodu, który by
przytrzymał piłkę w polu szesnastu metrów, zastawił się,
miał siłę fizyczną jak kiedyś
ten łobuz Frederic Kanoute.
Zobaczymy, oglądajcie nas
w Polsce i dopingujcie. Może
nadrobimy dobrą organizacją

gry, dobrym przygotowaniem,
tym, że stwarzamy mnóstwo
okazji do zdobycia gola.
Przedmistrzostwamiświata
w Brazyliiprezentowaliśmy
w PolsacieSportmecztowarzyskiMaliz Chorwacją.Niewyglądałotodobrze.Praktycznienie
byliściew staniezagrozićbramcerywali…
Panie, kiedy to było!? Z tamtego składu nie wystawiam jutro
praktycznie nikogo.
JakPanichselekcjonuje?Jeździ
Panpo Europiei Afryce?
Czasem tak, jak mam ochotę
i widzę taką potrzebę. Ale posiadam specjalny program,
dzięki któremu poprzez
internet mogę obserwować
mecze wszystkich
Malijczyków, których biorę
pod uwagę. Oglądam co tydzień. Bez względu na to, gdzie
na świecie jestem.
PrzeciętnyPolakniewielewie
o GwineiRównikowej.
Jaktamjest?
Bardzo przyjemnie. Spokojnie.
Boisk treningowych jest mało
i to jest jakiś problem, ale znaleźliśmy sobie miejsce do ćwiczeń. Stadionów też jest mało.
Turniej, który został przeniesiony z Maroka, będzie się odbywał tylko na czterech stadionach. Jednego dnia na jednym obiekcie są rozgrywane
po dwa mecze. Murawy jednak wytrzymają, bo przywieźli
trawę z Hiszpanii. Wieczorem
jest od 28 do 30 stopni Celsjusza. Można grać, sęk w tym, że
mecze są też o 17.00, kiedy
słońce mocniej operuje. No
i jest bardzo wilgotno, bo to
klimat tropikalny.
Poprzednimrazemw Pucharze
NarodówAfrykiprowadziłPan
Senegali odszedłw atmosferze
skandalujużpo dwóchmeczach.
Wydawałosię,żeKasperczakjuż
więcejdo Afrykiniewróci.A jednakciągniePana…
Życie trenerskie nie zależy tylko i wyłącznie od twoich umiejętności, ale także od tego,
na jaki grunt się trafi. Ja w Senegalu trafiłem na zawodników, którzy już mieli dosyć
grania w piłkę. Woleli się napić
i iść na dziewczynki. Przed mistrzostwami ogłosiłem w federacji prezesowi, że nie chcę zostać. Poprosił, żebym kontynuował, nie robił afery, bo są finały. Odparłem, że OK, ale jak zobaczę, że zawodnicy znów
po meczu ruszają w miasto, zamiast koncentrować się na na-

FOT. WOJCIECH MATUSIK

Keita ważniejszy od Tottiego

b Henryk Kasperczak pracował już z reprezentacją Mali. Zajął
z nią czwarte miejsce w Pucharze Narodów Afryki w 2002 r.
stępnym spotkaniu, to mnie
nie ma. I tak się stało po drugim turniejowym meczu. Powiedziałem to mojemu współpracownikowi i się zakończyło.
Nic wielkiego. Po prostu źle
trafiłem. Oczywiście to działa
też w drugą stronę, czasem nic
specjalnego nie musisz robić,
bo trafiasz dobrze, grunt jest
przygotowany. Bywa i tak.
Niech pan nie wierzy w bajki,
że w tej branży wszystko
od trenera zależy.

AMalitojakigrunt?
Oj, dobry. Wszyscy idą w tym
samym kierunku, myślą jednakowo, są poważni. Nie są tacy
jak…, ach, nie chcę tam już lecieć po narodowościach.
A w piłce to tak jest, że nie zawsze wygrywa zespół, który jest
teoretycznie lepszy.
KiedyśmiPantłumaczył,żeafrykańskiegwiazdyeuropejskich
klubów,jakjadągraćdo reprezentacji,tojednakz regułysą
o klasęsłabsze…

Trudny temat. Afryka to bardzo duży kontynent, bardzo
zróżnicowany kulturowo, religijnie i ekonomicznie. Przedostatni mecz eliminacyjny pojechaliśmy grać do Malawi. Przegraliśmy 0:2 i znaleźliśmy się
w trudnej sytuacji. Ale ważny
jest kontekst. Graliśmy tam
na takim tartanowym boisku.
I to wcale nie nowym tartanie,
ale starym, bardzo zniszczonym, szatni to pan takiej nigdy
nie widział, nawet wszyscy nie
byli w stanie do niej wejść.
Cholera wie, kto tam w ogóle
grał, czy lokalni zawodnicy,
czy jacyś przyjezdni, czy brali
doping, czy nie, bo tam przecież żadnych kontroli nie ma.
Naprawdę różnie bywa, czasem są tak dziwne sytuacje,
które nie zdarzyłyby się nigdzie indziej na świecie. Hotele,
w których mieszkamy, to zawsze wielka zagadka. Te mecze
eliminacyjne są bardzo ciężkie
i pełne niespodzianek. Inaczej
to już wygląda podczas turnieju finałowego. Tu wszystko jest
na widoku, państwa dbają o organizację, sędziowie mniej
drukują, bo się boją.
Kiedyw 2002r.z MalizdobyłPan
trzeciemiejscew PNA,zostałPan
niemalbohateremnarodowym.
Cosięstałoz tąkilkuhektarową
działką,którąotrzymałPanw nagrodęw okolicachBamako?
W ogóle jej nie brałem. Grzecznie podziękowałem i poprosiłem, aby się nią podzielili.
ZbliżasięPando siedemdziesiątki,a jednakna CzarnymLądzie
wciążjestPantrenerem,który
niemalżeprzebieraw ofertach.
TymczasemżadeninnyPolaknie
jestw staniewzbićsięnapułap
trenerakadryjakiegośinnego
kraju.Z czegosiętobierze?Jest
Panwyjątkowy,jedziena opinii?
Punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia. Jak mnie
wybierają i chcą płacić, to chyba coś we mnie widzą. To samo tyczy się PZPN. Tyle że
w drugą stronę. Jakoś nigdy
mnie nie widzieli w roli selekcjonera polskiej reprezentacji.
ByłPanblisko…
Dwukrotnie. Za czasów
Listkiewicza i Laty. Od Michała
dostałem propozycję, ale jej
nie przyjąłem, bo byłem trenerem Wisły, a on nie chciał,
abym przez jakiś czas łączył
obowiązki, czego z kolei oczekiwał Bogusław Cupiał.
Ilejestprawdyw plotce,żeLato
obiecałPanukadrę,aleniedo-

trzymałsłowa,przestraszyłsię
opiniipubliczneji dałdrużynę
FranciszkowiSmudzie?
Lato mnie unikał. Dawał
do zrozumienia, że mnie nie
wybierze. W związku z tym nie
uważam, że mnie oszukał, bo
nigdy mi nic nie obiecywał.
Raz do mnie przyjechał z Antkiem Piechniczkiem na niby-rozmowę kwalifikacyjną, ale
to była mistyfikacja, bo decyzja
była już podjęta, a kontrakt ze
Smudą spisany. Tego nie mogę
udowodnić, ale dostałem tę informację z poważnego źródła.
JakijestplanminimumMali
w turnieju?
Skoro dwa razy zdobyli trzecie
miejsce, w 2012 i 2013 r., to sobie nie wyobrażają, że teraz
może być gorzej. Mało tego, liczą, że będzie lepiej. Afrykanie
są tak specyficzni, że przed turniejem każdy autentycznie liczy na mistrzostwo. Dziwne,
nie? Ale prawdziwe.
GdybysięPanukartaodwróciła
i znówzapisałbyPansukces
w CV,myślio polskiejreprezentacjipowrócą?
Panie, a jak ja sobie mogę jeszcze poprawić CV? Jako zawodnik nie byłem zły, coś tam
w piłkę kopałem, a jako trener
to zdobywałem w Pucharze
Narodów Afryki drugie, trzecie,
czwarte, piąte miejsca, prowadziłem drużyny na mistrzostwach świata, igrzyskach
olimpijskich, prowadziłem drużyny klubowe we Francji, Grecji, Polsce, Chinach, Emiratach
Arabskich. Ponad trzydzieści
lat w tej branży robię. Pan to
wie i grzecznie sobie rozmawiamy, ale jakiś młody łepek nie
wie i mi pisze, że Kasperczak
jest do niczego, powinien dać
sobie spokój z piłką i wnukami
się zająć. Nawet mnie taki tupet
śmieszy, ale przyzna pan, że to
dziennikarskie łobuzerstwo.
EbolisięPannieboi?
To bardzo poważna sprawa.
Siedem tysięcy ludzi zmarło.
W Bamako trzech. Teraz sytuacja się ustabilizowała. Trzeba
zachowywać środki ostrożności. Witać się, nie podając ręki
i bez przerwy myć ręce.
ŻonaniemanicprzeciwkoPana
wyjazdomdo Afryki?
Proszę sobie wyobrazić, że ona
nigdy w Afryce nie była. Nie interesuje ją to. W pracy mi nigdy
nie przeszkadzała. A przecież
Afryka to teraz moja praca. a
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