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PEU G EO T REKOMENDUJE T O T A L

PEUGEOT. ZAPRO JEKTO W A N Y , BY  C IESZYĆ .

* Elementy oferty mogą być łączone w ramach ustalonej kwoty. Kwota zawiera odpis podatku VAT. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonach Peugeot.
206 - zużycie paliwa: 4,3 1/100 km, emisja C 02: I 13 g/km, dla silnika 1.4 HDi 70 KM; 307 - zużycie paliwa: 4,8 1/100 km, emisja C 02: 126 g/km, dla silnika 1.6 HDi I 10 KM; 407 - zużycie 
paliwa: 5,5 1/100 km, emisja C 0 2: 145 g/km, dla silnika 1.6 HDi I 10 KM; 807 - zużycie paliwa: 7,0 1/100 km, emisja C02: 186 g/km, dla silnika 2.0 HDi I 10 KM.
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MASZ FIRMĘ? MOŻESZ PROSIĆ O WIĘCEJ!
NOWY PEUGEOT 307 JUŻ OD 39 800 ZŁ*

ZYSKAJ, KOMPONUJĄC W ŁASNĄ OFERTĘ Z  ODLICZENIEM VAT!
W IELK I RABAT, KO RZYSTN E F IN A N SO W A N IE , U BEZP IEC Z EN IE , DODATKOW E W Y PO SA Ż EN IE , U M O W Y  
SER W ISO W E, O D KUP TW O JEGO  U ŻYW A N EG O  SAM O CHO DU, A  TAKŻE O DLICZEN IE VAT DLA FIRM - teraz 
w ramach specjalnej oferty możesz dobrać do swojego Peugeot różne dodatki, i to takie, jakie Ci naprawdę pasują*. Czy chciałbyś 
coś jeszcze dodać? Zapraszamy do salonów!
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R A C Z K O W S K I  n a  C z w a r t e k

W TYM TYGODNIU N IE  P I S Z E M Y :

...o członku Rady Programowej
TV P i katolickim publicyście 
Robercie Tekielim, który ogłosił 
publicznie, że „Ze względu na 
stosowanie przez bohatera czarów 
i przemocy magicznej należy 
zakazać Pottera". Słowa swe 
poparł argumentem ostatecznym 
- na 666 stronie czwartego tomu 
polskiego wydania przygód 
Harry’ego jest opis krwawego 
rytuału nad grobem, znaczy się 
propaguje się tam satanizm.
Bo zdjęci grozą zajrzeliśmy dla 
uspokojenia do innej grubej 
książki na jej stronę 666, a tam 
znaleźliśmy: „Rzekł, i zjawiło się 
robactwo, / Muchy w całym ich 
kraju, / Zesłał grad zamiast 
deszczu, / Płomienie ognia na ich 
ziemię (...) Rzekł, i spadła 
szarańcza / 1 niezliczone mnóstwo 
chrząszczy. / 1 pożarły one 
wszelką zieleń w ich ziemi, /
I zjadły plon ich roli". I ta lektura 
nas pocieszyła. Tak to jest 
z literaturą - niesie i niepokój, 
i ukojenie. Skąd cytat? - spytajcie

Roberta Tekielego albo 
znajomego księdza.

...o tym , że Jacek  Kursk i kupił 
sobie leśniczówkę z widokiem na 
jezioro, kiedyś siedzibę pierwszych 
sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR z Elbląga, za jedyne 
20 tysięcy a teraz (po 
inwestycjach) wycenia ją na jakieś 
280 tysięcy złotych. Bo że chłop 
ma głowę na karku, to nie nowość. 
Szkoda tylko, że jeleni szuka 
głównie w mieście. I znajduje.

...o człow ieku, który p isyw ał 
w iersze dla dzieci i zarabiał na 
życie, tłumacząc kryminały ale 
kiedy został ministrem spraw 
wewnętrznych, zaczął mówić 
językiem kalekiego urzędasa: 
„Dotąd dysponowałem 
informacją, iż jeden 
z demonstrantów podnoszony 
z podłoża i przemieszczany 
w przestrzeni w  stronę radiowozu 
uskarżał się, że butem policjant 
nastąpił mu na rękę” .

| Bo niechcący ujawnilibyśmy że 
Ludwikowi Dornowi, wbrew sobie 
chyba, udało się zrealizować 

j zalecenie poety: „Chodzi o to, by 
| język giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa” . Niestety.

...o nowym  nabytku w  ławach 
sejm owych Samoobrony Piotrze 
Misztalu. Bo choć nowy to 
w żaden sposób nie wyróżnia się 
wśród kolegów z partii i spełnia 
wszystkie warunki dobrego 
samoobrońcy - jest bogaty 
(majątek około 62,4 min zł), 
odważny i praworządny (podczas 
odwiedzin w łódzkiej dyskotece 
wykrzykiwał: „W  tym mieście 
rządzi jakaś młoda gangsterka, 
trzeba sprowadzić »Pruszków« 
i zrobić porządek!"), odpowiednio 
wykształcony (niepełne średnie, 
szkoła mechaniczna) i ma 
znajomości, albo przynajmniej 
umie się na nie powoływać 
(udawał przy policjantach, że 
dzwoni do wicepremiera Dorna). 
Po prostu znakomity koalicjant.
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CYTAT tygodnia
Musimy powrócić 

do modelu, że pojawianie 
się dzieci jest 

błogosławieństwem, 
a nie luksusem czy jakimś 

ubocznym skutkiem 
naszych innego 
rodzaju doznań

- Andrzej Mańka, poseł LPR, 
tłumaczy, że polityka 

prorodzinna to nie tylko 
becikowe, ale i próba zmian 

pojmowania rodziny
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P R Z E  
K R O I

4 6
Drugie życie.; 
Gerarda D.? 1

P R Z E C I W Ł U P I E Ż O W Y

V I C H Y
L A B O R A T O I R E S

\\V \u f Aby skutecznie wyeliminować tupież, 
raślęfy zapobiegać jego ponownemu powstawaniu.

D E R C O S

Pierwszy szampon 
opracowany w oparciu o technologię 

zapobiegającą nawrotom. 
Zawiera dwusiarczek selenu.

Przedłużona skuteczność działania 
po zakończeniu stosowania. 

Nawet do 4 tygodni*.

Rezultaty potwierdzone klinicznie.

Formuła opatentowana

Wytqcznie w aptekach 
Cena ok. 37 zł

VIC H Y. Z D R O W I E  TO PO D STAW A.  Z A C Z N I J  OD SKÓRY .
Porady dermatologa: 0 801 140 14Ó (pon.-pt. 13.00-17.00) www.yjch^

5 0
Zmieniamy 
godło w  IV 

Rzeczypospolitej

Okładka:
»t. JA N  BOGACZ/PAT, PIOTR 
FOTEK/REPORTER, KAYAX, 

PIOTR M AŁECKI/FORUM , 
JUDYTA PAPP/FORUM, 

ALBERT ZAW ADA 
/A G EN C JA  GAZETA, 

M A C IE J Z IEM KIEW ICZ 
/A G EN C JA  GAZETA

ALE O CO CHODZI
2 8  BNP, CZYLI SKRACANIE 

DEMOKRACJI
Dziś zamiast TKM mamy BNP 
bo dziś wszystkie karty 
rozdaje Brat Naszego 
Prezydenta

KRÓTKA ROZMOWA
3 0  HIPOKRYZJĘ TRZEBA TROPIĆ

Trzeba się zastanowić, czy 
hotel to również część Sejmu, 
czy wyłącznie mieszkanie. Ja  
nie mam jeszcze w tej sprawie 
wyrobionej opinii - mówi 
marszałek Sejmu Marek Jurek

ZAGRANICA____________
3 2  PRZEKRÓJ TYGODNIA
3 4  CZAS APOKALIPSY W IRAKU

Fosfor, napalm, bomby 
kasetowe - czy US Army 
dopuszcza się zbrodni 
wojennych?

3 8  ZIEMIA RODZI OLIGARCHÓW
W  Rosji trwa bezwzględna 
walka o pokołchozową 
ziemię, giną ludzie, rodzą się 
fortuny

LUDZIE__________________
4 2  CZŁOWIEK KAŻDEJ WŁADZY

Andrzej Kryże - kiedyś 
sędzia dyspozycyjny, teraz 
wiceminister 
sprawiedliwości.
W  sądownictwie zawrzało

4 6  ADIEU, DEPARDIEU!
Przez miłość do wina wielki 
aktor schodzi ze sceny

SPOŁECZEŃSTWO
BiZNESM AGAZYN  MOSZA 
4 8  KOBIETY JAK WINO

- twierdzi Tadeusz Mosz, 
który młodzieńcem już nie jest

Podczas zakupów przeszkadzają rr
(średnie ocen w skali 7-7 Oj

nr 4 9  / 3154/ 1 _ 1  2 _ 2 0 0 5
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POWIĘKSZENIE
6 EPIDEMIA IDZIE ZE WSCHODU

NA.ISZTIJB PYTA
1 2  RYDZYKOFILE I ANTYRYDZYKI

PiS ożywił i ośmielił rozmaite 
grupy społeczne, które 
w ostatnich latach przycichły. 
Ksiądz Tischner nazywał ich 
„homo sovieticus” , bo to są 
ludzie „roszczeniowi” , 
wiecznie niezadowoleni, 
którzy w łatwy sposób chcą 
zrobić karierę -  mówi Jacek 
Hołówka

1 8 KOMENTARZE
PIOTRA NAJSZTUBA 
i WAWRZYŃCA 
SMOCZYŃSKIEGO

KRAJ____________________
2 0  PRZEKRÓJ TYGODNIA
2 2  BIĆ WŁADZĄ

Władza może kontrolować 
nas wszędzie i robi to nad 
wyraz chętnie. Jak  się bronić? 
Co musi policjant?

2  6  KIEDYŚ JAKOŚ ZROBIMY COŚ
Rządowe obietnice padają 
gęsto. Padają i się nie 
podnoszą

Czy zakupy popraw iają Ci humor?
Czy zdarza się Panu(i) coś kupić 
dla poprawy humoru?

Ranking rzeczy najczęściej kupowanych 
dla poprawy humoru

Badanie przeprowadzone na 300 pełnoletnich Polakach.
C  /A

słodycze,
przekąski

1 2 , 2

^  INSTYTUT ^ l / t y

i J O R e t  5 ,2
CD. kasety

7 ,6

głośna 
muzyka _

Dane w  proC'

biżuteria 

2 , 6  —

książki

4 ,3

inni
klienci

liczba 
przymie- 
rzalni —

ilość 
miejsca 
między 

regałami

OBYCZAJE

5 4  NAJBARDZIEJ WPŁYWOWI 
POLSKIEGO SHOW-BIZNESU
Wiedzą, co lubisz i jak na 
tobie zarobić - pełna lista 
najważniejszych postaci. 
Poznaj tych, którzy działają 
na scenie i za kulisami

NAUKA
6 4  PIERWSZA ZIMNA WOJNA 

KOSMICZNA
W  kosmosie trwa wyścig 
zbrojeń, instalowane tam 
urządzenia będą 
skuteczniejsze od broni 
nuklearnej

TYDZIEŃ - KULTURALNIE 
POLECAMY
7 0  FILM „lizy pokoje melancholii”
7 2  MUZYKA Eurythmics w nowych 

wydaniach
7 4  KSIĄŻKI „Lektury obowiązkowe” 

Tadeusza Nyczka do czytania 
obowiązkowo

7 6  TEATR Klata Fest
7 8 TELEWIZJA „Testosteron”

7AWS7F CZYTAJ_________
3 NA CZWARTEK RACZKOWSKI,

W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY

1 6 TECZKI OSOBOWE, ZALEWAJKA 
KAZIMIERZA KUTZA

6 2 ,6 8  ŻEBYŚ WIEDZIAŁ
7 8  SŁOWA WYCZESANE

8 0  EKSTRA
81  KRZYŻÓWKA

8 2 RACZEJ RACZKOWSKI 

8 3  ROZMAITOŚCI

5 0  SEZON NA KACZKI
Wraz z nadejściem rządów 
braci Kaczyńskich odrodził się 
w Polsce dowcip polityczny

TEMAT ..PRZEKROJU"

http://www.przekroj.pl


HIV szerzy się na Ukrainie 
i w Rosji szybciej niż w Afryce. 
Wirusem zakażają się młodzi, 
wykształceni heteroseksualni 
przedstawiciele klasy średniej 
To już nie jest choroba gejów, 
narkomanów, więźniów 
i prostytutek
t e k s t  J a n in a  K a r p iń sk a  
7D.iĘr.iA W ikt o r  S u w o r o w

p o w ię k s z e n ie



NARKOTYK 'KZtKAZALI CHOROBĘ SWOIM PARTNEROM. AIDS WYDOSTAŁ SIĘ POZA TYPOWE GROPY RYZYKALUDZIt, KTÓRZY ZARAZILI SIĘ fllV W  WIĘZIEN

AIDS przestał być problemem odległej Afryki. 
Według pesymistycznych prognoz epidemiologów 
w 2010 roku nawet co dziesiąty Rosjanin w wieku 
15-49 lat może żyć z HIV

30-letni Igor Komański 
(w pomarańczowej kurtce) żyje 
z AIDS od trzech lat. Pracuje 
w organizacji Nasz Dom zajmującej 
się pomocą bezdomnym - między 
innymi rozdawaniem darmowych 
posiłków



p o w ię k s z e n ie NARKOTYKI W ROSJI SĄ BARDZO TANIE -  AZ OSIEM PROCENT ROSJAN,

Wiktor Andron zarazi) się HIV, 
zażywając narkotyki. Założył 
organizację pomagającą 
zakażonym HIV. Zmarł latem 
tego roku w  wieku 45 lat

W H  najbiedniejszych krajach 
H  Afryki i Azji z wirusem 
■  HIV żyje dziś blisko 36 mi- 
■  lionów osób. Niemal wszy- 
■ scy zakażają się tam przez 
I  seks, co oznacza, że niemal 
I  wszyscy są zagrożeni.

[ Rosjanie, Ukraińcy, Estoń
czycy czy Polacy do niedaw
na w ogromnej większości mo
gli się czuć bezpiecznie. 
W  Europie Wschodniej i Środ

kowej epidemia rozwijała się w sposób typowy dla 
krajów uprzemysłowionych - dotyczyła kilku 
grup ludzi, z których najliczniejsi byli narkomani 
zakażający się przez używane strzykawki i igły.

Choroba przybrała największe rozmiary w Ro
sji i na Ukrainie, gdzie głęboki kryzys lat 90. wy
wołał dotkliwą plagę narkomanii. Chociaż oficjal
nie zarejestrowanych narkomanów jest w samej 

Rosji 350 tysięcy, według nieoficjalnych szacun
ków może ich być nawet 10  razy więcej. Narkoty
ki są powszechnie dostępne nie tylko w wielkich 
miastach, ale nawet w górniczych osadach na Sy-

P R Z E  K R Ó J

berii, do których można dotrzeć jedynie samolo- 
I tern (i gdzie sprzedaje się je nawet w kioskach 
z gazetami). Są też tanie - według ministerstwa 
edukacji aż 8 procent Rosjan w wieku 11-24 lat 
kupowało je codziennie!

ZDRADA I WIĘZIENIA
Narkotyki bez kłopotu można dostać również 

w przepełnionych więzieniach, do których do
starczają je skorumpowani strażnicy. Chociaż 
seks pomiędzy więźniami jest na porządku dzien- 

J nym, władze nie zapewniają im dostępu do pre
zerwatyw i nie ostrzegają o ryzyku. Tak jest nie 
tylko w Rosji czy na Ukrainie, ale również na Li
twie, gdzie znaczna część zakażeń HIV w całym 
kraju przypadła na główne stołeczne więzienie. Te 

j zaniedbania przynoszą ponure konsekwencje: 
w niektórych więzieniach nawet kilka procent 
osadzonych wkrótce zachoruje na AIDS.

Rosjanie i Ukraińcy przyznają się dziś 
do znacznie większej liczby partnerów seksual
nych niż kilka lat temu, a równocześnie w sonda
żu przeprowadzonym przez ministerstwo eduka
cji w 2003 roku aż 51 procent oświadczyło, że

o możliwości zakażenia się różnymi chorob;, i 
przez seks dowiedzieli się tylko „od przyjacić 
Uczestników innego ogólnorosyjskiego bada i 
zapytano, z kim uprawiali seks ostatni raz 
przed udziałem w  sondażu. W  16 procentach  
przypadków nie była to ani żona, ani mąż - seks 
pozamałżeński jest zjawiskiem powszechnym.

ZSRR radził sobie z chorobami przenoszonymi 
drogą płciową metodami policyjnymi: zakażo
nych leczono przymusowo, a ich partnerów kie
rowano na badania. W  1996 roku zniesiono jed
nak obowiązujący w ZSRR przepis, zgodnie 
z którym lekarz pod karą grzywny musiał ustalić 
nazwiska przynajmniej 60 procent partnerów 
seksualnych pacjenta. Władze zrezygnował' 
z kontroli tej sfery życia obywateli. Przymusu le
czenia nie ma, ale nie ma także gdzie się leczyc, 
jeżeli się chce. Zwłaszcza za darmo.

Te wszystkie zaniedbania spowodowały, że roz
wój epidemii przypominał eksplozję. 10  lat temu 
oficjalnie w Rosji było kilkuset zakażonych HI* 
Dziś szacunki UNA1DS - agendy ONZ powołanej 
do walki z epidemią - mówią o 1,6 miliona. Tyl
ko w zeszłym roku liczba zakażonych wzrosła

11-Z4 LAT KUPUJE JE CUDZIENNIt
o jedną czwartą! Według pesymistycznych prognoz 
epidemiologów w 2010 roku nawet co 10. Rosja
nin w wieku 15-49 lat może żyć z HIV

Ponieważ jednak - inaczej niż w Afryce - do nie
dawna zagrożenie ograniczone było do narkoma
nów, więźniów oraz (w mniejszym zakresie) prosty
tutek, łatwo było uznać, że problem dotyczy 
przede wszystkim ich.

- Rosja ma wystarczającą infrastrukturę me
dyczną i zasoby, żeby powstrzymać epidemię
- uważa Carel de Rooy, moskiewski przedstawiciel 
UNICEF, który rozpoczął właśnie akcję uświada
miającą Rosjanom, jak wiele dzieci żyje z H IV

- Żadne pieniądze nie zmienią publicznego na
stawienia do ludzi żyjących z H IV - mówi Władi
mir Starodubow, rosyjski wiceminister zdrowia.

WIRUS DLA KAŻDEGO
Tymczasem z nowych danych epidemiologicz

nych wynika, że w Rosji coraz więcej osób zakaża 
się przez kontakty heteroseksualne. Jest wśród 
nich także coraz więcej kobiet, które wśród narko
manów stanowią wyraźną mniejszość. To jasny sy
gnał, że epidemia grozi każdemu.

Epidemiolodzy przewidywali to już dawno: nar
komani, byli więźniowie czy geje - osoby szczegól
nie narażone na zakażenie - uprawiają przecież seks 
ze swoimi partnerami. Gospodyni domowa 
po czterdziestce może zakazić się H IV od męża, któ
ry skorzystał z usług prostytutki potrzebującej pie
niędzy na narkotyki. W  trakcie pozamałżeńskiego 
seksu aż 83 procent Rosjan nie używało prezerwa
tyw, a jeżeli ich używali, to po to by uniknąć nie
chcianej ciąży. Nie używa ich także połowa 20-lat- 
ków. Seks ze znajomym poznanym w dyskotece 
albo w czasie integracyjnego firmowego wyjazdu 
niepostrzeżenie stał się śmiertelnie niebezpieczny.

- Na AIDS chorują dziś przede wszystkim mło
dzi pracujący ludzie - tłumaczył na specjalnie przy
gotowanej dla biznesmenów konferencji w połowie 
listopada ukraiński wiceminister zdrowia Wiktor 
Weselskij (na Ukrainie nawet 500 tysięcy osób ży
je z HIV). - Przewidujemy, że epidemia obniży 
tempo wzrostu gospodarczego o 1 procent rocznie.

Co katastrofa na Wschodzie oznacza dla Polski? 
U nas oficjalnie zarejestrowano mniej niż 10 tysię
cy zakażonych. Jeżeli doliczyć tych, którzy o zaka
żeniu nie wiedzą, prawdopodobnie jest ich 
dwa-trzy razy więcej. Ale to nie znaczy, że możemy 
spać spokojnie - także w Polsce struktura zakazeń 
się zmienia. Według danych Krajowego Centrum 
do spraw AIDS tylko jedna czwarta z nich związa
na jest z dożylnym wstrzykiwaniem narkotyków. 
Także geje stanowią tylko kilka procent zakażo
nych. W  ponad 60 procentach przypadków sposo
bu przeniesienia HIV nie ustalono. W  tej liczbie 
z pewnością znaczna część to zakażenia w trakcie 
„zwykłego” seksu pomiędzy mężczyzną i kobietą.

Jaka jest odpowiedź nowego polskiego rządu? 
Nie wiadomo. Wkrótce po wyborach „Nasz Dzien
nik” - gazeta zbliżona dziś do kręgów rządowych
- postulował wprost likwidację Krajowego Cen
trum do spraw AIDS. „Naszemu Dziennikowi” nie 
spodobała się kampania, w której Centrum prze
konywało, że dziś HIV może zakazić się każdy.

J a n in a  Ka r p iń s k a

Gospodyni 
dor owa
po zterdziestce 
może zakazić
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od męża, który 
skorzystał
2 tanich usług 
Prostytutki 
Potrzebującej 
pieniędzy
03 narkotyki

imagine gdy potrzebna jest 
szybka i profesjonalna pomoc
Drukarka monochromatyczna ML-3560 posiada 
bardzo niskie koszty eksploatacj i ,  
drukuje do 33 stron na minutę. Zadziwią Cię 
moż l iwość  rozbudow y  urządzen ia  
i obsługiwana szeroka gama systemów 
operacyjnych, Z drukarką ML-3560 nie trudno 
to sobie wyobrazić. Więcej na www.samsung.pl
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I Czy nowa władza
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choćbyśmy chcieli żyć
i  -■jak powiedziałby

■

|  -  niemoralnie?
|  Profesor

radzi patrzeć na ręce
urzędnikom

i Radiu Maryja

anie profesorze, mam znajomego, który mieszka i żyje 
I z dwiema kobietami, z bytą żoną i aktualną narzeczo- 
' ną, tworząc dosyć niekonwencjonalny w naszym kato
lickim kraju dom. Ostatnio zaczął się bać, że nasz kraj 

zmienia się i za chwilę sąsiedzi zaczną mu wybijać szyby 
oknach. Czy dziś mentalność społeczeństwa gwałtownie do

stosowuje się do władzy deklarującej przywiązanie do wartości 
katolickich?

- Oczywiście, ale mam nadzieję, że to nie pójdzie tak daleko, 
żeby pana znajomy czuł się zagrożony. Zawsze są ludzie „wybiega
jący przed szereg” . Takie postacie pojawiały się w partii komuni
stycznej, w Kościele katolickim, pojawiają się za każdym razem, 
kiedy nowa grupa dochodzi do władzy - to są tak zwani świętsi 
od papieża.

To tylko jednostki, państwu nic nie grozi?
- Przecież nie istnieje coś takiego jak kraj katolicki. Kraj kato

lickim naprawdę byłby wtedy, gdybyśmy mieli system teokracji. 
W  czasach Tomasza z Akwinu otwarcie mówiło się o tym, że praw
dziwie religijny i moralny kraj musi być rządzony przez Kościół. 
W  Polsce na razie nikt o tym nie mówi i nie wyobrażam sobie, że
by zaczął.

Dlaczego?
- Ludzie się opamiętają. Nasz główny problem polega na tym, 

że Polska ciąży w stronę mentalności plebejskiej. Nawet polska 
wersja prawicy nie ma charakteru elitarnego. W  innych krajach 
prawica polega na tym, że ludzie mający pieniądze, wpływy, natu
ralny rodzaj społecznego przywództwa przebijają się do polityki 
i zaczynają tworzyć system, który narzuca jakieś rygorystyczne, re
presyjne rządy. W  Polsce tak nie jest. W  Polsce i lewica miała i ma

RYDZYKOFIU
11ANTYRYDZYII

charakter plebejsld, i prawica. Do głosu dochodzą ludzie z uh 
którzy jakoś starają się zastraszać innych, bo chcą nadawać ton 
Ci, którzy aspirują do jakichś nowych ideałów, do nowego rząc: i 
dusz i chcą uporządkować życie polityczne, opierając się na ja
kichś wyższych zasadach, na przykład religijnych, są po prostu 
nieoczytani. Nie wiedzą, że w Europie Zachodniej takie pomysł 
były już wielokrotnie przerabiane. Ze złym skutkiem.

Rząd na pewno nie chce teokracji, ale urzędnicy „na dole 
już wiedzą, kto nimi rządzi z pomocą ojca Rydzyka, i to oni mo
gą chcieć się przypodobać nowym zwierzchnikom, bo taka jest 
natura urzędnika. Administracyjne kłopoty z legalizacją parad 
równości są chyba podszyte tą chęcią przypodobania się nowej 
władzy.

- Mam bardziej perfidne spojrzenie na to, co się dzieje. Ak
tualny układ polityczny jest oparty na zasadzie od dawna zna
nej w socjologii, zasadzie dobry policjant i zły policjant. To po
lega na tym, że człowieka, który jedzie za szybko, zatrzymuje 
dwójka policjantów i jeden mówi, że go wsadzi do więzienia 
na pięć lat, a drugi mityguje kolegę, odsuwa na bok, podchodzi 
do zatrzymanego i mówi: no nie, na pięć lat pana nie posadzi-
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ale rozumie pan, co pan sobie narobił, musi pan to jakoś 
iązać... I ten dobry policjant zawiesza głos i nie robi nic 

v ej. Taki styl rządzenia w tej chwili widzę w Polsce. To zna- 
( ’iS gra tutaj rolę dobrego policjanta, a Giertych i Liga Pol- 
si h Rodzin - złego. I oni będą się z nami w ten skecz z au- 
I ,-ady bawili. Na zmianę jeden będzie mówił, że nie wolno 
; ić zupełnie niewinnego przemarszu przez ulice, a drugi 

) będzie mówił: no, taką mamy koalicję, musimy się z tym 
'dzić, nas to trochę boli, że homoseksualiści nie mogą się 
wić na ulicach... Sprawa homoseksualistów jest rzeczą 

o- :ną. Jeśli ktoś w XXI wieku jeszcze się oburza na to, że
k ma inne upodobanie seksualne niż on, to jest to czysty
r  mogród.

» spora część elit politycznych...
Nie ma w Polsce elit politycznych! Polska jest krajem plebej- 

skii i jeszcze przez długi czas takim zostanie.
r zywam elitą tego, kto siedzi na eksponowanym fotelu.

To jest rząd, który rządzi, to nie jest żadna elita. Elita to na- 
tn ny sposób sprawowania przywództwa. Na razie nie widzę 
w idzie osób, które w naturalny sposób sprawują przywódz-
tv One mają władzę, one mogą decydować, mogą tworzyć no
wi omisje, urzędy, zamykać stare urzędy, natomiast nie mają 
cz oś takiego jak spontaniczne poparcie.

iwet gdyby przyznać rację temu, co pan mówi, że obecny 
rz< nie ma naturalnego w sobie przywództwa, to jednak rzą
dz urzędnicy już chyba zrozumieli, że będzie rządził prawdo-
pc bnie przez najbliższe cztery lata. I to może ci urzędnicy wy-
tv zą w społeczeństwie takie poczucie strachu, zagrożenia, 
ta i poczucie opresji, że jeśli się nie jest ideowo, obyczajowo 
zb >nym do tych, którzy rządzą, to...

Trochę ma pan rację, ale mimo wszystko mam nadzieję, że 
di go nie dojdzie. U nas zawsze było bardzo dużo gorliwców, 
kt rlwiek doszedł do władzy, zawsze wokół siebie miał jakichś 
s) fantów, którzy go chcieli usilnie popierać i którzy go w koń- 
ci ychali na bardziej radykalne pozycje. Urzędnicy średniego 
i niższego szczebla będą chcieli się wykazać - to typowe dla 
kt lej biurokracji. Ona pierwsza potrafi wywęszyć, jaka jest no- 
w deologia, i w obrębie tej ideologii natychmiast ustawia się 

ton i urzędnicy ścigają się, i to oczywiście powoduje rady- 
k; rację postaw, radykalizację opinii. Ale czy naprawdę do te- 
g> lojdzie? Myślę jednak, że niezbyt głęboko. W  Polsce mamy 
dc : silną tradycję tolerancji i bardzo nie lubimy, jeśli władza 
pc tyczna zbyt głęboko miesza się do spraw społecznych.
0 ywiście PiS ożywił i ośmielił rozmaite grupy społeczne, któ
re ostatnich latach przycichły. Ksiądz Tischner nazywał ich

-mo sovieticus” , bo to są ludzie „roszczeniowi” , wiecznie
1 adowoleni, którzy w łatwy sposób chcą zrobić karierę. 
A rzede wszystkim to są ludzie, którzy kopią na lewo i na pra- 
"  i chcą się wybić do góry kosztem tych, których mają wokół 
siebie. To taki typowy mechanizm: tworzymy sobie wrogów, 
a potem w umiarkowany sposób nad nimi się pastwimy. Tak na
prawdę nie chcemy im bardzo dokuczyć, tylko to są jakieś szy
kany, skreślanie, dystansowanie się od nich, pomijanie tych lu
dzi w awansach tam wszędzie, gdzie nie ma uchwytnych 
i wyraźnych kryteriów. Natomiast nie będzie zagrożenia, że pra
wa obywatelskie zostaną obalone.

W Piszu harcerze zorganizowali sobie zlot, którego wieczor
nym finałem była harcerska wersja Halloween. Miejscowa Ro
bina Radia Maryja potępiła to, twierdząc, że następnym kro
kiem jest już satanizm, że takich praktyk należy zabronić. 
Osobiście obawiam się cenzorskich zapędów Rodzin Radia Ma
ryja. Dyrektorzy szkół i urzędnicy mogą być im ulegli.

- To niebezpieczeństwo istnieje.
Skąd będziemy wiedzieli, że się zbliża?
- Odpowiem przykładem. Stan wojenny w ’81 roku był tak 

Organizowany, że do każdej instytucji Jaruzelski wysłał komi

sarza. Pamiętam ze swojej uczelni, że na posiedzeniach rady 
wydziału w ostatnim rzędzie siedział jakiś major czy pułkow
nik, który wszystkiego słuchał i cały czas pisał. Oczywiście ta
ka postać nie zastraszała, ale powodowała dyskomfort. Patrz
my, czy obecna władza chce wprowadzić stan wojenny bez 
ogłaszania stanu wojennego. To będzie jakiś przysłany pseudo- 
dziennikarz, student na praktyce, człowiek, który zbiera infor
macje do swojej pracy dyplomowej, i oczywiście z Radia Mary
ja czy z jakiejkolwiek innej organizacji, która jest prawicowa 
i plebejska jednocześnie, mogą być wysyłani ludzie, którzy bę
dą kontrolowali społeczeństwo. Bądźmy czujni, uważni i jeśli 
tacy obserwatorzy zaczną się pojawiać, to trzeba podnosić 
krzyk. Jeśli na przykład mnichom zrobi się za ciasno w klasz
torach i będą chcieli patrzeć, co się dzieje w szkołach, to trze
ba natychmiast mówić, że to nie do nich należy.

Pańskim zdaniem można już nazwać ojca Rydzyka człowie
kiem sukcesu?

- I to w najwyższym stopniu. On w jakiejś mierze rozdaje 
karty, bo to on przechylił szalę zwycięstwa dla PiS. Ale to też 
przede wszystkim człowiek nawiedzony, mający silne przeko
nanie, że Polska wymaga głębokiej przemiany moralnej, że po
trzebna tu jest sanacja, kompletna wymiana elit. Ludzie, któ
rzy dotąd byli u władzy, muszą pójść na bok, a na ich miejsce 
przyjdą osoby posłuszne, pobożne, osoby, które kochają życie 
paramilitarne, osoby, które będą donosiły na swoich sąsiadów, 
i osoby, które gotowe są stale kogoś pouczać i stale kogoś po
prawiać. Ta mentalność wiejskiego nauczyciela, natrętnego 
i wtykającego nos w nie swoje sprawy, jest w Polsce - nieste
ty - dosyć silna. Choć może nie tak silna jak w Moskwie. K il
ka lat temu tam byłem i chciałem sobie kupić ciastko, kawa
łek sernika. Słabo mówię po rosyjsku i powiedziałem: 
poproszę pierożnoje z syrom, na co sprzedawczyni powiedzia
ła: nie z syrom, tolko z tworogom. Ja  mówię: charaszo, a ona 
się nie rusza. I czekam, a ona nic, nieruchoma. W  końcu mó
wi: no skażitie „pierożnoje z tworogom” . W ięc tego rodzaju 
postacie w Rosji są dość popularne i uważane są tam za sól tej 
ziemi, za ludzi, którzy budują klasę średnią. Analogiczny styl 
myślenia będzie teraz u nas budował klasę średnią. Objawy 
tego są całkiem wyraźne. Ostatni tydzień w parlamencie zdo
minowały tyrady na temat świętości życia albo od kiedy życie 
się zaczyna. Posłowie w Polsce mają poczucie, że są profesora
mi uniwersytetu, to jakaś groteskowa sytuacja. W  parlamen
cie powinno się dyskutować nad ustawami, jak ułatwić oby
watelom życie. Myśl o tym, że rząd jest powołany do tego, 
żeby podnosić społeczeństwo na wyższy moralnie poziom, by
ła podzielana tylko przez Platona i przez komunistów. A w tej 
chwili pojawia się trzecia grupa wyznawców tego poglądu, 
grupa z nich wszystkich najgorzej wykształcona. Ma plebej- 
skie wyobrażenia i dąży do tego, żeby Polska stała się takim 
prowincjonalnym, naiwnym krajem, w którym tradycyjna mo
ralność przez nikogo nie jest kwestionowana, w którym ludzie 
cicho i potulnie pracują, nikt się nie rwie do władzy, nikt nie 
eksperymentuje ze swoim życiem, nikt nie chce otoczyć się 
wartościami, które dla niego osobiście są ważne, tylko wszy
scy wpatrzeni w ojca Rydzyka będą żyli tak, jak ojciec Rydzyk 
to sobie wyobraża. Czyli cicho, grzecznie, pobożnie i bez oso
bistych celów

Ojciec Rydzyk może jeszcze powiększać swój sukces?
- Najgorsze jest przed nami. Bo jego siła polega na takim 

chorobliwym związku emocjonalnym między nim, człowie
kiem sukcesu, a ludźmi kompletnie bez sukcesu. Ojciec Ry
dzyk jest wodzem, idolem, wzorcem moralnym dla tych 
wszystkich, którzy czują głęboko w sercu, że są uczciwi, że 
ciężko pracowali, że zasługują na lepszy los i że życie dotąd ob
chodziło się z nimi w sposób bardzo okrutny i spychało 
na margines. A nowa władza na podobieństwo ojca Rydzyka
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N a js z tu b  p y ta

obiecuje, że ludzie bez pieniędzy, bez wykształcenia teraz poczu
ją się silni i teraz będą mogli rządzić innymi. To potęguje i po
twierdza władzę ojca Rydzyka.

A może jednak sprawiedliwe jest rządzenie w imieniu wyklu
czonych?

- Tylko dotąd nieuchwytny jest ten projekt rządzenia, jak dale
ko będzie można zajść i kto może zajść wysoko. W  jaki sposób 
można ludzi dotąd pomijanych zachęcić do tego, żeby zrobili ka
rierę w dość jednak otwartym i konkurencyjnym społeczeństwie.

Wróćmy do rozwoju ojca dyrektora. Co dalej jeszcze może się 
jemu, a przez to nam, przytrafić?

- Większa popularność i silniejszy związek ze swoimi. Rozsze
rzanie macek na wzór paramilitarnej organizacji zbierającej infor
macje i pieniądze.

Dlaczego „paramilitarnej”?
- Dlatego że będzie obowiązywał w niej pewien rodzaj sprawoz

dawczości. Zaczynają się takie rzeczy niewinnie: my się tylko spo
tykamy i razem maszerujemy, razem śpiewamy piosenki i razem 
chcemy pomóc tym, którzy są w najgorszym położeniu. Ale bę
dziemy im pomagali pod warunkiem, że oni będą żyli tak, jak my 
sobie cenimy. Wtedy dostaną jakiś rodzaj zapomogi, łatwiej będą 
mogli znaleźć zatrudnienie, uzyskają dostęp do jakiejś instytucji 
edukacyjnej, a problemy związane z wychowywaniem dzieci zo
staną wtedy przerzucone na wspólnotę. W  Polsce powstał wielki 
sektor ludzi wykluczonych. Oni wywołali ten przewrót polityczny. 
Będą się domagali, żeby powstały bardzo łagodnie działające orga
nizacje samopomocowe o nastawieniu pół religijnym, pół trady
cyjnym, lekko prawicowym, których celem będzie braterska sa
mopomoc przy jednoczesnej bardzo silnej kontroli obyczajowej. 
Bo kontrola obyczajowa jest potrzebna do tego, żeby dokonać 
na ludziach selekcji i powiedzieć: tym chcemy pomagać, a tamtym 
nie. Trzeba będzie zyskać sobie uznanie osób, które będą decydo
wały o tej pomocy. I wtedy daleko idąca przemiana moralna w Pol
sce może zajść, tylko to będzie przemiana bardzo powierzchowna, 
bardzo hipokrytyczna i bardzo koniunkturalistyczna. Ludzie ze
chcą się dopasować do tych oczekiwań obyczajowo-społecznych, 
żeby ułatwić sobie życie. To będzie pewnie niewiele gorsza sytu
acja niż ta, która jest w tej chwili, kiedy trwa „zapomnienie” o kil
ku milionach ludzi, którym nikt nie chciał pomóc i którzy teraz 
słusznie domagali się czegoś więcej, niż im mogło obiecać PO.

Myśli pan, że ten rząd ma świadomość, że puścił śnieżną kulę 
i że ona już się toczy?

- Myślę, że nie. A ona biegnie tak, jak sama chce, kierowana 
własnymi demonami. Czarownicy wielokrotnie wywoływali du
chy, których potem się bali.

A czy przy władzy pełnionej w imieniu wykluczonych nie grozi 
nam izolacjonizm?

- Izolacja nam nie grozi - mamy Internet, telewizję satelitarną, 
gazety, tego się nie da stłumić.

Jeżeli
jakakolwiek 
kobieta 
zdecyduje się 
mieć dziecko 
z powodu 
becikowego, 
to sąd powinien 
jej natychmiast 
po urodzeniu 
dziecka odebrać 
prawa
rodzicielskie

A jakaś odmiana totalitaryzmu?
- Hannah Arendt pisała, że najbardziej charakterystyczny la 

mentalności totalitarnej jest bezprzedmiotowy, harmonijny zt 4- 
zek pomiędzy przywódcą a biednymi, ogłupionymi masami. 1 ie 
ma programu, nie ma ideologii, nie ma wyznaczonych celów d; a- 
łania, tylko pojawia się człowiek, który mówi: zapomnieli o n s, 
skrzywdzili nas, zbudźmy się wreszcie i jakoś starajmy się wy< > 
być z tego marazmu, w który nas los wtrącił. I ten pierwszy k: k 
jest zrozumiały i godny poparcia. Tylko dalej on staje się przyw l- 
cą, który niczego nie napisał, nie ma żadnego jasnego progran i. 
1 taki człowiek staje i mówi: chcę wam pomóc, wam się od ży a 
należy więcej, niż dostaliście, razem stanowimy wielką siłę, jes > 
śmy ludźmi prostymi, jesteśmy ludźmi pracowitymi, jesteś y 
ludźmi oszukanymi przez los i przez historię, domagajmy się a- 
szych praw człowieka, bo liberalnie pojęte prawa człowieka to st 
oszustwo. Nasze prawa człowieka biorą pod uwagę sumienie, 1 o- 
rą pod uwagę szlachetność czynów i biorą pod uwagę szacu /k 
dla każdego człowieka - i to są prawdziwe prawa człowieka. I ten 
przywódca-nikt pyta: co mamy razem zrobić? I czeka na suges ie, 
a one przychodzą z prawa i z lewa, na przykład: nie pozwólmy zę
by chodzili po ulicach i mówili, że są homoseksualiści, nie do
zwólmy na to, żeby Magda Środa była dłużej rzecznikiem sp tw 
kobiet w kraju, nie pozwólmy na to, żeby ludzie, którzy chcą trzeć 
in vitro, dostali in vitro, zabraniajmy, nie pozwalajmy. Nas ż/de 
zahamowało i spętało, sparaliżowało, więc teraz hamujmy, pę aj- 
my i innych, bo oni przez swoją hucpę, bezczelność i brak słcu- 
pułów zaszli już za daleko.

Myśli pan, że ojciec Rydzyk jest takim typem przywódcy?
- Myślę, że taki jest. Nie chcę go obrazić, nie chcę być Kat n- 

drą i mówić, że on nie potrafi tego powstrzymać. Mam nadz: ę, 
że jednak ta koalicja ma jakieś konkretne pomysły, program) o- 
lityczne, które będą przydatne dla całego kraju. Bo jeśli ich nie ę- 
dzie, jeśli propozycja prawicowości pozostanie miałka, p; ta 
i bezprzedmiotowa, to te chaotyczne, zupełnie przypadkowe st-;e- 
stie będą podchwytywane jako coś bardzo ważnego i skończ)' ię 
na tym, że na przykład w szkole będziemy dzieci karmić w za ż- 
ności od tego, jak się sprawują rodzice, albo że przy dostaniu ,ę 
do pewnych szkół dobrze będzie mieć list polecający od probc :- 
cza. Mogę sobie wyobrazić, że powstanie takie malutkie, łagod e, 
niedostrzegalne, cichym nurtem płynące państwo w państs 
które będzie miało pretensje do tego, żeby ludzi oceniać ze wzg 
du na ich postawę moralną, przy kompletnym zapomnieniu p< I- 
stawowego faktu, że istnieje więcej niż jedna moralność. A tak k 
nie ma żadnego powodu, żeby liberałowie wprowadzali system 
prawa, który uniemożliwia katolikom życie wedle ich zasad, t tk 
samo nie widzę żadnego usprawiedliwienia dla tego, żeby społe, z- 
ne organizacje katolickie, coś w rodzaju koła gospodyń, a z dru
giej strony koła dyskusyjnego i różańcowego, narzucały niekatoli
kom styl życia.

POLITYKA • KULTURA •PROBLEMY SPOŁECZNE
„Przekrój na żywo" 

to otwarty klub dyskusyjny dla wszystkich, którzy chcą 
porozmawiać o ważnych sprawach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godz. 19.

Gościem klubu będzie Donald Tusk, 
spotkanie poprowadzi Piotr Najsztub

Teatr Wytwórnia na warszawskiej Pradze, ul. Ząbkowska 27/31 
- wejście od ul. Markowskiej 

(na terenie Fabryki Wódek „Koneser")
Wstęp wolny

owa władza otworzyła się na nowe media - telewizję Trwam 
i dio Maryja. Minister Wassermann na przykład tylko tam czu- 
j ię wolny. 0 czym to świadczy?

Słyszałem to jego wyznanie, podobnie zresztą mówi sam 
nier Marcinkiewicz. Ci ludzie ciągle przedstawiają się tak, 
y byli prześladowaną mniejszością w kraju, w którym rzą- 
Powstaje styl rządzenia z ukrycia, z przekonaniem, że rzą- 

(l. . jednocześnie jesteśmy maluczcy, słabiutcy wobec tych nie- 
v halnych wrogów, którzy nie wiadomo gdzie są. Widzę w tym 
b; Izo dużą porcję hipokryzji. I stąd jest to szukanie sobie wła- 
si ;o, bezkrytycznego audytorium, które chętnie popatrzy na tę 
r, ą pantomimę. Pamiętam Gomułkę, który przemawiając, ro
bi' akie przysiady na rękach, pamiętam Gierka, który się prosto- 
w: i przemawiał tubalnym głosem i lewą ręką podkreślał słowa. 
Te z mamy premiera, który ma budzić sympatię tym, że się 
grz cznie kłania, że rękę przykłada do piersi i w sposób bardzo 
ski mny uśmiecha się do wszystkich wokoło. Czy nie ma w tym 
m ipulacji, czy nie ma w tym przesadnej skromności? Oczywi- 
śc premier zawsze jest także aktorem, jakąś rolę musi odgry- 
w ale niech ma poczucie, że jest naprawdę premierem, a nie 
je nilym gościem Radia Maryja. Niech ma poczucie, że on mo
że aprosić do siebie szefa telewizji publicznej i dziennikarzy 
z imerami, jak ma coś do powiedzenia. Żeby nie dawał nam 
o< :uć, że między nim a resztą społeczeństwa jest wybrana gru
pa która lepiej interpretuje jego słowa.

ierwsze dni nowej władzy poświęcone były histerycznej 
ni talże ochronie rodziny jako instytucji. Jakby nie państwo 
by do naprawy, tylko rodzina. To o czymś pańskim zdaniem 
śv idezy?

Ale to przecież tylko propaganda! Jaka to jest pomoc dla ro- 
d: y, ten cały spór o becikowe jest śmieszny. Wiem, że Polska 
tc :st biedny kraj, ale udawanie, że pomaga się rodzinom, da- 
ro jjąc w momencie urodzenia się dziecka tysiąc złotych, to 
je po prostu kpina. Ja  bym się wstydził tego rodzaju propozy- 
cj -kładać.

ulitycy prawicy twierdzili, że chcą w ten sposób między inny- 
m ichęcać rodziny do posiadania dzieci. Poskutkuje?

Jeżeli jakakolwiek kobieta zdecyduje się mieć dziecko z tego 
p odu, to sąd powinien jej natychmiast po urodzeniu dziecka 
0( brać prawa rodzicielskie.

iedy obserwuje pan wypowiedzi i działania tego rządu, ma 
Pt wrażenie, że mamy do czynienia z rządem spójnym, który ma 
j*'"9n wspólny cel?

Słyszę olbrzymią ilość haseł, wysokich deklaracji, dobrych in- 
tc ji i przede wszystkim tworzenie takiego nastroju kontroli my
śl rzez kontrolę słowa. To taki rys religijny, który widzę w obec- 
nv n rządzie.

Na czym on polega?
- Bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, to jeśli 

"ujdziemy do kościoła, zachowujemy się z powagą, nie robimy 
hałasu, mówimy przyciszonym głosem i nie mamy pomysłów 
ani frywolnych, ani zbyt ożywiających wyobraźnię. Myślenie 
reiigijne ma to do siebie, że dość hamuje, wyziębia myśli 
i ukierunkowuje w jedną stronę. To jest efekt, na którym obec
nemu rządowi zależy najbardziej. Ten rząd będzie miał tenden- 
cje do częstego obrażania się, będzie piętnował nas za to, że 
krytykujemy go w sposób nieumiarkowany, że zachowujemy 
się w sposób nielicujący z postawą obywatelską, a przecież rzą- 
dzi nami grupa ze wszystkich sił starająca się rozwiązać nasze 
problemy. Ten rodzaj uprzejmości i grzeczności o charakte- 
rze uroczystym i pełnym powagi będzie dominować we wszyst
kich dyskusjach. Na tym będzie cierpiała racjonalność życia
Politycznego.

Ro z m a w ia ł  P io tr  N a js z t u b  
W a r sz a w a , 26 listo pad a  2005 r .

PSTRYKAJ.
DRUKUJ.
BAW SIE.c

Foto lab zawsze pod ręką!
Przenośne drukarki serii CP uwiecznią W asze  
szczęście drukując bezpośrednio z aparatu  
cyfrowego, kamery video, czy telefonu  
komórkowego. I to bez kom putera!

O drukarki CP pytaj w  najlepszych sklepach 
fóto-video lub wypróbuj je sam na pokazach 
sprzętu Canon. 
www.canon.pl

DRUKUICDZIEKOL W IEK JESTEŚ

http://www.canon.pl


„Przekrój" 
z książką 
i filmem 
na DVD
z kolekcji „ I I  w ojna  
św ia to w a . 
W yd arzen ia , 
ludzie, ta jem n ice ".

Zobacz
największe
historie
konfliktów
wojennych

ANGELINA JO LIE  
Kambodżanka

Angelina Jo lie  odebrała 
w  ubiegłym tygodniu paszport 
azjatyckiego Królestwa Kam 
bodży. 30-letnia gwiazda H ol
lywood, która kambodżańskie 
obywatelstwo ma form alnie 
od sierpnia, została w  ten spo
sób nagrodzona przez rząd

kraju Khmerów za działalność 
charytatywną. Trzy lata temu 
aktorka, która sama nie ma 
dzieci, adoptowała khmerskie- 
go chłopca o im ieniu Maddox. 
Przekazała też 1,5 m iliona do
larów jednej z fundacji zwal
czających biedę w  Kambodży.

- Ten paszport jeszcze bar 
dziej zwiąże Angelinę z Kam 
bodżą - powiedziała rzecz 
niczka gwiazdy. Jedna ze stroi 
internetowych przypomina, ż 
w  królestwie Khmerów i jegt 
najsłynniejszej buddyjskie 
świątyni Angkor W at kręcone 
sceny do znanego filmu z Jo li 
„Lara Croft. Tomb Raider’ 
W  ojczyźnie Jo lie  - Stanac! 
Zjednoczonych - informacj 
o nabyciu przez nią drugiegi 
paszportu przeszła bez ech: 
Media od wielu miesięcy roz 
pisują się natomiast o romar: 
sie aktorki z Bradem Pittem 
Przypominają też, że opróc 
Maddoksa Jo lie  ma jeszcz 
jedno adoptowane dzieck
- etiopską dziewczynkę. Czyz 
by kolejne obywatelstwo? (jk

ABRAHAM FLAKS Kraków ma rabina

WYBIERZ ZESTAW!
„PRZEKRÓJ"

Z KSIĄŻKĄ I FILMEM

9,90 Z Ł
Zestaw 1: Książka „Hiroszima 
i Nagasaki" z filmem „Sprawa 
Rosenbergów - Atomowa zdrada" 
lub Zestaw 2: Książka „Narwik" 
z filmem „Skrzydła - Drezno 
w ogniu"

Zestawy z „Przekrojem" do 
nabycia w salonach sieci EMPIK 
oraz dużych salonach prasowych

Pierwszy od czasu Holocaustu rabin Krako
wa, m ający pod opieką także największy 
na świecie cmentarz żydowski w  Oświęcimiu, 
rozpoczął właśnie swoją misję. Jeden z trzech 
rabinów w  naszym kraju, 38-letni Avraham 
Fłaks urodził się w  Moskwie, a od 13 lat miesz
kał w  Izraelu. Jego głównym zadaniem jest od
budowanie krakowskiej wspólnoty żydowskiej 
liczącej obecnie 157 osób. Ale w jedno z naj
ważniejszych świąt żydowskich Sukkot do syna
gogi przyszło tylko siedem osób. -  Wyzwanie 
jest ogromne - mówi rabin Flaks, który nadziei 
szuka w  młodych ludziach odnajdujących do
piero swoje żydowskie korzenie. Dodaje jednak, 
że jest „rabinem postmodernistycznym” - choć 
ortodoksyjny, nie chce nikogo na siłę nawracać. 
Wprawdzie niektórzy zarzucają mu, że nie zna

polskiego, ale lepszego kandydata nie znalezio 
no. Nawet główny rabin Polski Michael Schu 
drich jest Amerykaninem. (mil.

PIOTR USZOK 
Katowiczaninie, bądź czujny!

12 0  tysięcy ulotek trafiło 
do niemal wszystkich mieszkań 
w  Katowicach. Ulotki firmowa
ne przez prezydenta miasta Pio
tra Uszoka zachęcają do groma
dzenia zapasów wody, jedze
nia, kupowania materaców i śpi
worów.

„Klimat, awarie przemysłowe, 
a czasami celowa, niszczycielska 
działalność człowieka w jednej 
chwili mogą odmienić nasze ży
cie” -  ostrzega prezydent.

W  ulotkach wyczytać można, 
że mieszkania katowiczan „za
wsze powinny być zaopatrzo
ne w zapas wody butelkowa
nej (około czterech-pięciu li
trów na osobę), żywność z dłuż
szym terminem przydatności 
na trzy dni, jeden lub dwa kom
plety ubrań na osobę, materac 
i śpiwór” . Prezydent radzi rów
nież: „Bądź czujny i zorientowa
ny, co się dzieje w  twoim naj
bliższym otoczeniu. Obserwuj

podejrzane zachowania osób’ 
Za druk i kolportaż ulotek mia
sto zapłaciło 17,5 tysiąca zło
tych.

Piotr Uszok do 1994 roku 
pracował jako nadsztygar 
do spraw urządzeń elektronicz
nych podstawowych w  kopalni 
Murcłd. W  latach 1994-1998 
był wiceprezydentem miasta. 
Jest prezydentem Katowic już 
drugą kadencję.

(sylv)

z a l e w a j k a Jt-

Gonitwa
Odzyskana wolność i demokracja owocują u nas 
odmianą endecji katolickiej, która w Europie jest 
formacją muzealną

RZYSZTOF JURGIEL 
Znać nasz honor!

Nie pierwszy to 
członek rządu 
Kazimierza M ar
cinkiewicza, któ
ry na forum mię
dzynarodow ym  
wymachiwał sza- 
belką. Jednak 
Krzysztof Jurgiel, 
m inister ro ln ic
twa, jako pierw
szy zrobił to 
w  Brukseli. Geo
deta z wykształ
cenia, poseł od 
1997 roku, wpra- 

ił w  zdumienie unijną komisarz 
o spraw rolnictwa Marrian Fischer 
oel, kiedy w  ogóle nie podjął roz- 
iów w  sprawie reformy, której efek- 
m ma być ograniczenie produkcji 
tkru w  U n ii o jedną trzecią. Według 
Rzeczpospolitej” szef resortu tak tłu- 
aczył twardą negocjacyjną postawę: 
Pochodzę z Polski i mam swoją god- 
)ść. W yjaśnił, że w  ten sposób zreali- 
'wał zalecenia szefa rządu.
Znacznie mniej eurowojowniczy ton 

iinister przybrał kilka dni później 
Białymstoku, kiedy zapowiedział, że 

>zwój tak zwanej ściany wschodniej 
astąpi przy użyciu pieniędzy pol- 
kich oraz - równie godnych - unij- 
ych. (ra f)

U nia Europejska obchodzi swoje 50-le- 
cie. Ledwie wkręciliśmy się w to lepsze 
towarzystwo i gonimy za nią jak pies 
za szperką, jednak co rusz moralna nę

dza polskiej historii wypełza na świat brzydkim li
szajem. Chełpimy się, żeśmy ojczyzną pierwszej 
demokratycznej konstytucji w Europie, a więc 
oświeceniowym zbiorem praw człowieka, a wy
starczy uruchomić za dziesięć siódma telewizor, 
by dowiedzieć się, że jesteśmy jeszcze kędy 
w mrokach co najmniej XV III wieku.

Odzyskana wolność i demokracja owocują 
u nas odmianą endecji katolickiej, która w Euro
pie jest formacją muzealną. A u nas zakwita jak 
dobrze prosperujący klub piłkarski w Niemczech 
albo we Włoszech. Z nastaniem rządów PiS mogą 
to być ewoluujące początki. Można założyć przy
puszczenie, że znaczna część społeczeństwa 
skonsumowała śmierć Jana Pawła II jako formę 
przyzwolenia na nienawiść do bliźniego o odmien
nym obliczu.

Skłonność do stawiania ludzi o innych poglą
dach i cechach pod pręgierzem, namiętność 
do przesłuchań i ferowanie wyroków na modłę in
kwizytorów stały się codziennością powszechnie 
uprawianą. Dziś energia ta skumulowana w zwy
cięskich ugrupowaniach politycznych pod patro
natem wiodącej partii określa wizerunek Polski, 
któremu nie sposób przykłasnąć. Obywatele nie 
powinni się wstydzić za swoje państwo, a jeśli 
do tego dochodzi, mają prawo do nieposłuszeń
stwa. Mają prawo do buntu. I tak zaczyna się 
dziać. Demonstracje w wielu miastach ubiegłej so
boty i niedzieli były reakcją na wcześniejsze roz
prawienie się policji z demonstrantami w Pozna
niu i być może ujawnił się obywatelski ruch pro

testu przeciwko praktykom państwa narodowego. 
Od tragicznych wydarzeń w stolicy Wielkopolski 
49 lat temu do dziś funkcjonuje pojęcie „wydarze
nia poznańskie” . Jest ono synonimem walki z ko
munistycznym reżimem o Polskę wolną i demo
kratyczną. Jest wielką datą w nowoczesnej historii 
naszego kraju. Dziś, w 50. roku powstania Unii 
Europejskiej, może ustalić się współczesna wersja 
wydarzeń poznańskich. I choć odnosić się będzie 
do łamania praw obywatelskich przez niby-demo- 
kratyczne państwo, w warstwie symbolicznej mo
że mieć równie ważne znaczenie. Nie znamy prze
cież wydarzeń, które są przed nami i mają gwaran
cję czteroletniego trwania.

Poprzedni Sejm i Senat szlifowały setki ustaw 
na modłę praw europejskich, by dostać przepustkę 
do UE. Taki był jej wymóg. Nasze ustawy były jak 
nieobrobione bursztyny. Dziś cała ta mozolna szli
fierka parlamentu zdaje się być psu na budę. To, co 
ostatnio stało się w Polsce, każe przypuszczać, że 
nasi bogobojni politycy wejście do Unii pojmują 
jedynie jako dostęp do kasy, bo u siebie bezcere
monialnie dopuszczają do łamania swobód demo
kratycznych. I choć cały rząd chodzi zbiorowo 
na msze do właściwego kościoła w Warszawie, to 
potem ministrowie prują indywidualnie służbowy
mi limuzynami do Torunia i czołobitnie występują 
w mediach księdza Rydzyka. Być może z rozbież
ności wspomnianych adresów brać się będą nie
szczęścia, które społeczeństwo ma przed sobą.

Ale po ostatnim weekendzie należy ufać, że 
prawicy nie uda się uzyskać aprobaty społecznej, 
jeśli będzie usiłowała wykluczyć jakąkolwiek gru
pę obywateli z kapłańskiego spisu ojca Rydzyka.

www.przekroj.pl/kutz
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Witamy, 
serdecznie witamy!
W  I  tym miejscu i momencie chciałbym powitać naszych nowych kolegów i koleżan- 

f ki, dziennikarzy i dziennikarki Radia Maryja i Telewizji Trwam. I mojego nowego 
kolegę, „naczelnego” tych mediów - bo w istocie taką funkcję pełni - ojca Tade
usza Rydzyka.

Dlaczego witam, skoro są od dawna? Otóż ostatnie audycje i programy przeniosły 
moich nowych kolegów i koleżanki ze sfery ducha (choćby wojującego, i to czasem 

z innymi duchami) do sfery newsa, czyli rasowego i pospolitego zarazem dziennikarstwa. Stało 
się tak, od kiedy premierzy, wicepremierzy, ministrowie i wiceministrowie ogłaszają swoje decy
zje i programy w programach moich nowych koleżanek i kolegów. A więc jeszcze raz witam 
i w oczekiwaniu na zaproszenie na „parapetówkę” (po przeprowadzce) opowiem trochę o nas. 
Staramy się być dociekliwi, krytyczni wobec tych, których przepytujemy, mamy (większość 
z nas) dystans do siebie i nie uważamy się za posiadaczy jedynej wiedzy o prawdzie, cieszymy 
się, gdy przyłapiemy władzę na czymś niecnym, rozmawiamy z każdym, bo dziennikarz rasowo 
pospolity się nie obraża i nikogo nie wyklucza, czasem dajemy się przekonać czyimś argumen
tom, mimo że wcześniej byliśmy przeciwnych poglądów... i takie tam inne dyrdymały. Zdarza 
się też nam być powierzchownymi, ale tylko wtedy, gdy gonimy za sensacją. Albo za naszym 
nowym kolegą, redaktorem naczelnym, Ojcem Dyrektorem. Co zresztą, jak rozumiem, teraz się 
skończy, bo Ojciec Dyrektor już teraz będzie brał udział (jak każdy z nas) w otwartych deba
tach, wymianie myśli i chętnie jako nasz nowy kolega odpowie na każde pytanie zadane 
przez nowych kolegów, czyli nas. I tak nasza rodzinka dziennikarska znowu się powiększyła, 
za co nie zażądamy - bo znamy ograniczenia budżetu i nie tylko - becikowego.
Na koniec tego serdecznego powitania zdradzę tylko, że my w naszej redakcji podjęliśmy już 
szeroką dyskusję nad tym, czy nie należy zgłosić ojca Rydzyka do nagrody Grand Press 
- Dziennikarz Roku. W  końcu o czyich programach mówiło się w Polsce więcej niż o tych, 
które on współtworzył? A poza tym jaki dotąd dziennikarz mógł się pochwalić skutecznym 
wpływem na powstawanie koalicji parlamentarnej, potem rządowej!? Czyj komentarz kiedykol
wiek w tym kraju utorował ostatecznie prezydentowi elektowi drogę do prezydentury!?
Kto poza nim potrafił zbudować sobie tak rozpoznawalny po nakryciach głowy target radio
słuchaczy i telewidzów, co przecież znacznie ułatwia kontakt z tymi, do których się mówi!? 
Wróżę mojemu nowemu koledze naczelnemu „wejście smoka” i tegoroczny Grand Press.
I na pewno przyjdę na wręczenie. W  końcu od przeszło siedmiu lat zabiegam o szczery 
wywiad z Ojcem Dyrektorem, a Dziennikarz Roku chyba mi go nie odmówi? Wreszcie 
sobie porozmawiamy.

P io t r  N a js z t u b

M A C I E J O W S K I

Chwała
Safjanowi

i  ■  ■■  ■ ■  ■  minionym tygodniu dowie-
B  I B  ■  działem się wielu smutnych 
■  I I I  rzecz)'. Po pierwsze, że „ho- 
B B  I I  mopomomedia obrzezały mi 

W S  rozum” , jak głosił transparent 
^ 1  B I  po drugiej stronie policyjnego 
kordonu na warszawskim marszu równo
ści. Po drugie, że ludzi świadomie wol
nych, rozumiejących sens praw obywatel
skich i istotę demokratycznego państwa 
jest w Polsce mała garstka, a dla ogromnej 
większości prawa te są nieistotne. Po trze
cie, jak łatwo z walki o wolność zrobić na
rzędzie społecznego podziału i politycznej 
rozgrywki, a jej obronę zamienić w żało
sny happening oświeconych elit.
Ale dowiedziałem się też jednej rzeczy po
krzepiającej - że mamy w Polsce trzecią 
władzę i nie jest ona tchórzliwa. Najpierw 
sąd lustracyjny na mocy obowiązującego 
orzeczenia Sądu Najwyższego umorzył po
stępowanie lustracyjne Henryka Karkoszy, 
dowodząc tym samym, że w Polsce nie ma 
ścieżki prawnej pozwalającej bronić się 
przed zarzutami o współpracę z SB posta
wionymi w ramach „dzikiej” lustracji.
Potem prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Marek Safjan dobitnie, a przede wszyst
kim z własnej inicjatywy wypowiedział się 
w obronie prawa do zgromadzeń, które 
pół roku temu pogwałcił obecny prezy
dent elekt, a tydzień temu - prezydent 
miasta Poznania.
Dlaczego to ważne? Bo po podwójnym 
zwycięstwie PiS władza sądownicza jest 
dziś jedyną liczącą się przeciwwagą dla 
jednowładztwa tej partii, a zważywszy na 
niektóre deklaracje jej członków - może 
być zmuszona bronić konstytucyjnych 
praw obywateli. Dotąd sędziowie III RP 
w krytycznych sytuacjach zachowywali 
zazwyczaj bezpieczne milczenie, wygodnie 
uznając, że ich rola w demokratycznym 
państwie ogranicza się do wydawania 
wyroków. Marek Safjan to milczenie 
przerwał. I za to chciałbym mu bardzo 
podziękować.

W a w r z y n ie c  S m o c z y ń sk i

MODELOWE PRZEPROWADZENIE A K C J I .

S z t u k a  u ż y t k o w a
Koniec z klockowatymi kombi! Megane Grandtour wyrafinowany, komfortowy, 
bezpieczny, a przy tym dynamiczny i oszczędny dzięki nowoczesnym silnikom 
wysokoprężnym. Teraz w serii limitowanej Alize klimatyzacja w prezencie. 
Infolinia: (22) 575 99 99; www.renault.com.pl
Dla silnika 1,5 dCi 105 KM średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 4,7 l/l 00 km, emisja C02: 124 g/km.
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http://www.renault.com.pl
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Łapicki jak Jarzyna
Andrzej Łapicki wystawia swoją 

ostatnią sztukę jako reżyser 
- „Z Przemyśla do Przeszowy" 
Aleksandra Fredry. Została podda
na solidnemu uwspółcześnieniu 
i nosi tytuł „Eurocity". Komedia 
została pokazana we fragmentach 
27 listopada na warszawskim 
Dworcu Centralnym, a będzie gra
na w Teatrze Polskim. Reżyser za
przecza, jakoby naśladował Grze
gorza Jarzynę, wystawiając sztukę

na dworcu. - Zaproponował nam 
to sponsor przedstawienia - mówi. 
Deklaruje ostateczne pożegnanie 
z teatrem: - Do pracy reżysera po
trzeba sporo sił, a przede wszyst
kim wiary w teatr, który jest. Ja  tę 
wiarę straciłem. OZ

Stolica puszcza kaczki
Po Lechu Kaczyńskim, który 

przygotowuje się do objęcia urzę
du prezydenta RR zostaje wakat 
na stanowisku prezydenta stolicy. 
Stąd pomysł, by pożegnać go 
11 grudnia na placu Bankowym 
imprezą-happeningiem „Cała War
szawa żegna swojego prezyden
ta". W  programie między innymi 
konkurs recytatorski, występy ba
letowe oraz przygotowywanie 
wielkiej pożegnalnej laurki, która 
ma następnie zostać dostarczona 
do biura prezydenta miasta. W ię
cej szczegółów na stronie dzieku- 
jemykacz.com. Po co to wszystko? 
„Żeby napisać na (...) laurce efek
townej jak plan budowy 3 000 000 
mieszkań, co NAPRAWDĘ myśli
my o Lechu Kaczyńskim i jego Pre
zydenturze" - jak piszą w swym 
manifeście organizatorzy. Imprezę 
wspiera kilka środowisk młodych 
artystów, między innymi Bar 
Mleczny, organizacje rowerowe, 
partia Zieloni 2004 i fundacja Bęc 
Zmiana. A swoje prace na okolicz
nościowe pocztówki udostępnią 
Marek Raczkowski i Endo. bc

P R Z E K R Ó J

Grozi za to do miesiąca aresztu i pif 
tysięcy złotych grzywny.

Profesor Marian Filar jest wstrz 
śnięty: - Jak masz dużą pałę w ręo 
jesteś nietykalny. A jak jesteś gejen 
masz przechlapane - mów 
- Za górnikami stoi cały Śląsk, za g 
jami nikt. Ale to żaden argument, t  
państwo tak ośmieszało zasady róv 
nego traktowania. JUL

CO ROŻNI G EJA 00 GÓRNIKA
GEJE Z POZNAŃSKIEJ MANIFESTACJI NIEBAWEM STANĄ 
PRZED SĄDEM. A GÓRNICY, KTÓRZY ZAATAKOWALI W LIPCU 
PARLAMENT, CIĄGLE SĄ BEZKARNI

^  ^  tysiąca górników przyjecha- 
ło do stolicy walczyć o fa- 

W  p W  woryzującą ich ustawę
0 emeryturach górniczych. W  lipco
wej bitwie rannych zostało 37 poli
cjantów, w tym jeden bardzo ciężko,
1 jeden strażak. 7 górników trafiło 
do szpitala, 20 - do izby wytrzeźwień.

Policjanci z warszawskiego Śród
mieścia już cztery miesiące ciężko 
pracują nad sprawą. Jedynym sukce
sem na razie jest ukaranie stuzłoto
wym mandatem jednego z manife
stantów. - To sprawa wielowątkowa 
wymagająca ogromnego zaangażowa
nia wielu funkcjonariuszy. Dlatego 
żadna ze spraw nie trafiła jeszcze

ZLOT ZAKONNIC

do sądu. Może w połowie grudnia coś 
wyślemy - tłumaczy Tomasz Olesz
czuk ze śródmiejskiej komendy.

To dziwne, bo bitwa z górnikami 
była przez policję skrupulatnie fil
mowana, a 69 najbardziej krewkich 
manifestantów zatrzymano od razu.

Za to poznańska policja, która 
19 listopada spacyfikowała paradę 
równości, zapowiada pierwsze po
zwy jeszcze w tym tygodniu. - Za
trzymane przez nas osoby zostały 
na bieżąco przesłuchane i postawili
śmy im zarzuty udziału w nielegal
nym zbiegowisku - mówi pod
inspektor Andrzej Borowiak z po
znańskiej komendy miejskiej policji.

PORAŹ 
PIERWSZY 
W POLSCE 

ZJECHAŁY SIĘ 
MATKI 

ZGROMA
DZEŃ 

ZAKONNYCH 
Z CAŁEGO 

ŚWIATA

Meksykanka mówiła o ra
towaniu biednych dzieci 
przed prostytucją, przedsta

wicielka RPA o pomocy cho
rym na AIDS, Hinduska 
o ofiarach trzęsienia ziemi 
w Kaszmirze, Hiszpanka 
o pracy wśród imigrantów, 
a przedstawicielki naszej 
części Europy dzieliły się do
świadczeniami życia w ko
munizmie. Międzynarodowa 
Unia Przełożonych General
nych skupia najważniejsze 
zakonnice w  Kościele, które 
rządzą ponad tysiącem 
zgromadzeń na całym świę
cie. Na coroczny zjazd 
w Warszawie przyjechało ich 
ponad 80. Głównym tema
tem ubiegłotygodniowego 
spotkania było miejsce ko
biet konsekrowanych w Ko
ściele. Bo choć jest ich 776 
tysięcy (w Polsce 22,4 tysią

ca), nie pełnią wysokich 
funkcji. Nie wolno im nawet 
udzielać komunii, mimo że 
takie prawo mają przy „bra
kach kadrowych" świeccy 
bezżenni mężczyźni, tak 
zwani szafarze. - Razi nas to, 
ale mamy nadzieję, że Ko
ściół dostrzeże nasz „poten
cjał" - uśmiecha się matka 
Jolanta Olech, urszulanka, 
organizatorka zjazdu.

Liczba zakonnic w Koście
le zmniejszyła się w ciągu 
ostatnich 25 lat o prawie 
jedną trzecią, w Polsce 
o 15 procent. Ale w niektó
rych częściach świata liczba 
powołań wzrasta. Najwięcej 
w Azji i Afryce - w ostatnich 
15 latach o połowę. Podwo
iła się w ostatnich latach 
liczba wykształconych za
konnic. Obecnie studiuje co 
siódma siostra. mc

WYŚLEDZĄ J-23
Biały mercedes z długą anten, 

na dachu to najnowocześniejsze 
broń Urzędu Regulacji Telekomu 
nikacji i Poczty. Znane miłośnikorr 
„Stawki większej niż życie" pełen 
gatory nie służą dziś do ścigani 
członków ruchu oporu, ale s-: 
główną bronią w walce z piratan 
w eterze. URTiP kupił właśnie pię- 
takich samochodów, płacąc z 
każdy trzy miliony złotych. Rzea 
nik urzędu Jacek Strzałkowski za 
pewnia, że każdy z nich jest w sta 
nie wykryć nawet niewielkie źró
dło fal radiowych: - Może to by- 
zarówno nadajnik radiowy, jai 
i CB-radio czy krótkofalówka.

O skuteczności pelengatoró1.- 
przekonali się właściciele agenc 
towarzyskiej w okolicy lotniska n
Na zdjęciu cztery 
nowe samochody 
do ścigania 
radiowych 
piratów. 
Wszystkie

warszawskim Okęciu podsłu
chujący przez nadajnik klientów. 
Przy okazji zakłócili funkcjonowa
nie lotniskowych radarów. Naj
częściej piractwa dopuszczają się 
jednak legalnie działający nadaw
cy, którzy zwiększają moc nadajni
ków lub zmieniają częstotliwość, 
oraz krótkofalowcy. Przypadków 
emisji programu radiowego bez 
koncesji jest zaledwie kilkanaście 
w roku. Za radiowe piractwo gro
zi do dwóch lat więzienia. GREG

dealny prezent!
włączasz 
i dzwonisz.estaw z telefonem 

Siemens A70
30 zł na start
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płacisz 9 zł 
dostajesz 9 zł

o r a n g e

a

Chcesz za darmo rozmawiać z bliską osobą?
Już dziś kup jeden z naszych świątecznych zestawów 
ciesz się Darmowymi Rozmowami!



watela. To dlatego żyjemy już w państwie policyjn
araz powstanie Centralny Urząd Anty- 

' korupcyjny. Ma być policją, kontrolą 
' skarbową, ABW i N IK w jednym. Jego 

' funkcjonariusze będą mieli prawo do sto- 
' sowania technik operacyjnych, podsłuchu, 

prowokacji i działania pod przy
kryciem.

A wcześniej? Najpierw z dawnego U B wy- 
pączkowały dwie agencje - wywiadu i kontrwy
wiadu. Co prawda Wojskowe Służby Informa
cyjne wkrótce - jak zapowiada nowy rząd 
- znikną, ale w ich miejsce i tak powstaną jed
nostki, „które skutecznie zagwarantują bezpie
czeństwo Polski” .

Z roku na rok rozrastają się służby fiskusa, 
także te specjalne. Do rzeszy urzędników skar

bowych dołączyli inspektorzy urzędów kontroli 
skarbowej oraz funkcjonariusze Głównego In
spektora Inspekcji Skarbowej, czyli policja skar
bowa.

- Nie ma nic nienaturalnego w tym, że 
uprawnienia policyjne przysługują też innym 
służbom. Tak jest na całym świecie - mówi 
Władysław Stasiak, wiceminister spraw we
wnętrznych i administracji odpowiedzialny 
za policję.

W  miastach pilnuje nas straż miejska, ale wy
raźnie wolno jej za mało. - Dla usprawnienia 
działania straży miejskiej należy umożliwić jej 
podejmowanie interwencji domowych i osobi
stych przeszukań, oczywiście w  uzasadnionych 
przypadkach, jak walka z dilerami czy przemo

cą domową. Dziś w takich przypadkach straż
nik miejski musi zawsze wzywać policję - na
rzeka wiceminister Stasiak.

Lasy Państwowe zbudowały sieć wideoka- 
mer zamontowanych na wieżach przeciwpoża
rowych. Ich obraz jest przekazywany i nagry
wany w nadleśnictwach. A straż leśna to jedna 
ze służb, która na wniosek policji lub służb 
specjalnych musi przekazać zarejestrowane 
materiały. Nawet uprawiając seks w lesie, mu
simy zdawać sobie sprawę, że jak państwo bę
dzie chciało, to się o tym dowie.

Według danych z marca tego roku w 218 mia
stach działa 1748 kamer monitoringu miejskie
go. 1 1 0  kolejnych miast szykuje się do takich in
stalacji.

Policyjną władzę bierze się z całym dobro
dziejstwem inwentarza, czyli również z regular
ną tendencją do jej nadużywania.

n a g o ś ć  za  k o m ó r k ę
W  Poznaniu na pierwszy nielegalny marsz 

równości przyszli obrońcy praw gejów i lesbijek 
oraz ich faszyzujący przeciwnicy. Pojawili się też 
policjanci z prewencji. Kiedy demonstranci wła
śnie zamierzali się rozejść, policja ruszyła 
do akcji - zaczęła siłą wyciągać demonstrantów.

Sergiusz Wróblewski relacjonował przebieg 
rnarszu dla gejowskiego miesięcznika „On 
* On” . - To było już po tym, jak policja rozpędzi
ła demonstrację. Zostałem na deptaku i jako 
osoba w jakiś sposób związana z organizatorami

udzielałem wypowiedzi do mediów. Gdy powie
działem, że to, co się tu przed chwilą stało, jest 
bliższe Białorusi niż Unii Europejskiej, podeszło 
do mnie dwóch policjantów, chwycili mnie 
pod ręce, jeden z nich powiedział: „Jest pan za
trzymany za to, co pan przed chwilą powie
dział” . Po drodze do suki dostałem parę ciosów 
pięścią pod żebra. Jak dowiedzieli się, jakie me
dia reprezentuję, zaczęli mnie lżyć - wspomina.

- Policja podczas marszu zachowała się 
z umiarem - oświadczył podczas debaty w Sej
mie szef MSW iA Ludwik Dom.

Na pytanie „Przekroju”, czy po wydarzeniach 
w Poznaniu ministerstwo zamierza wydać policji 
jakieś nowe zalecenia w sprawie stosowania przy
musu bezpośredniego, wiceminister Stasiak od

parł: - Uważam, że minister spraw wewnętrznych 
nie powinien ingerować w działalność policji 
i sposób używania przymusu bezpośredniego ani 
w konkretnych sprawach, ani w postaci ogólnych 
zaleceń. Ocenę adekwatności zastosowania środ
ków przymusu powinniśmy zostawić konkretnym 
policjantom i zaufać ich profesjonalizmowi.

- Obok poczucia wszechwładzy głównym po
wodem nadużywania siły przez policję jest wie
dza, że są niemal bezkarni - uważa Dorota Paw
lak, autorka cyklu reportaży o ofiarach policji 
z magazynu „Uwaga!” w telewizji TVN. Bohater
ka ostatniego reportażu Monika Gruzińska le
galnie kupiła telefon komórkowy. Spędziła za to 
noc w wołomińskim areszcie. Policjanci w czasie 
rutynowej kontroli drogowej poprosili Monikę 
o pokazanie telefonu. Gdy okazał się skradziony 
kilka miesięcy wcześniej, policjanci pokazali, ja
ką władzą dysponują. Nie zważali na zapewnie
nia Moniki, że w domu ma dowód zakupu ko
mórki. - Na rewizji osobistej musiałam rozebrać 
się do naga, odebrano mi bieliznę - wspomina.
- Ponownie ubrałam się w rzeczy już bez bieli
zny, w skarpetkach i butach bez sznurowadeł za
kuto mnie w kajdanki.

Sprawą Moniki zajmuje się teraz rzecznik 
praw obywatelskich.

PRZYSIADY BLOKERSA
W  raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowie

ka „Policjanci i ich klienci” łatwo znaleźć obszary 
policyjnych nadużyć. W  69 procentach badanych 
zatrzymań nie podali oni podstawy prawnej za
trzymania, w dalszych 19 procentach podali, ale 
była niewłaściwa. Dobrze, jeżeli zatrzymani po
znawali ją później na komendzie. Niestety, co 
trzeciemu ponownie wpierano bujdy, które ze 
stanem rzeczywistym nie miały wiele wspólnego.

Co trzeciego zatrzymanego nie raczono także 
poinformować o jego prawach, ale wobec co 
piątego nie zapomniano o środkach przymusu 
bezpośredniego. Wymagane przez prawo odno
towanie zastosowania przemocy znalazło się 
w niecałym procencie policyjnych raportów. 
Wynika z tego, że albo zatrzymani zmyślają, al
bo policja sztucznie się ugrzecznia. Na papierze.

Pokrzywdzeni obawiający się zemsty ze strony 
policji mogą skorzystać z telefonów zaufania, któ
re są przy niemalże wszystkich komendach w kra
ju. W  ubiegłym roku tylko do Komendy Głównej 
zadzwoniło około dwóch tysięcy osób skarżących 
się na pracę policji, prokuratur i sądów.

Adam, młody funkcjonariusz z warszawskiej 
Pragi: - Pierwszą zasadą, jakiej uczy się poli
cjant, gdy przychodzi po szkoleniu do pracy, to 
„albo my ich, albo oni nas”. Kilka tygodni temu 
kolega chwalił mi się, że gdy wyciągnął razem 
z partnerem z patrolu broń, pięciu nastoletnich
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Uzbrojeni
funkcjonariusze
wywiadu
skarbowego
na warszawskim
Stadionie
Dziesięciolecia

k ra j  - b e z p ie c z e ń s tw o



CO POLICJANT MUSI
1. Policjant musi podać powód 

legitymowania oraz - jeśli do tego dojdzie
- zatrzymania. Musi też wyraźnie podać 
swoje imię, nazwisko i numer służbowy, 
jeżeli zaś nie jest umundurowany
- dodatkowo okazać legitymację.

2. Jeżeli policjant zatrzyma nas 
bezpodstawnie i spędzimy ustawowe 
48 godzin w policyjnej izbie zatrzymań 
(lub w izbie dziecka), możemy odwołać się 
w ciągu siedmiu dni do sądu,
a w konsekwencji ubiegać się 
o odszkodowanie pieniężne.

3. Policja ma prawo dokonać przeszukania 
lub kontroli osobistej. W  pierwszym 
przypadku zawsze musi zostać sporządzony 
protokół. W  drugim sporządzony zostaje 
wpis w notatniku służbowym policjanta, 
ale możemy zażądać spisania protokołu.

4. Przy przeszukaniu w mieszkaniu musi być 
jego gospodarz lub przynajmniej jeden 
dorosły domownik. Kontrolę osobistą musi 
przeprowadzać osoba tej samej płci
co kontrolowany.

5. Ze środków przymusu bezpośredniego 
funkcjonariusz może stosować wyłącznie 
techniki obronne i obezwładniające. 
Uderzyć mu wolno tylko w sytuacji obrony 
koniecznej lub zagrożenia zdrowia albo 
mienia innych osób.

6. Pałką policyjną nie wolno uderzać w głowę, 
szyję, brzuch i inne wrażliwe części ciała, 
chyba że chodzi o obronę życia lub zdrowia.

7. Kajdanek nie można zakładać osobom 
poniżej 17. roku życia. Aby zastosować 
kaftan bezpieczeństwa, policjant musi 
uzyskać zgodę swojego przełożonego.

8. Zażalenia na złe zachowanie policji składa 
się w prokuraturze rejonowej.

Tutaj możesz szukać pomocy:
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

al. „Solidarności" 77, 00-090 Warszawa 
tel. (22) 551 77 60, 551 78 11 

www.brpo.gov.pl

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa 

tel. (22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40 
www.hfhrpol.waw.pl

l**- blokersów zatrzymanych prewencyjnie grzecz
nie robiło przysiady, pompki i klękało. Jak 
na lekcjach wf.

STRAŻ TROPI GACIE
Od dwóch lat straż miejska też może nosić 

broń. A także zatrzymywać samochody i ludzi, 
podejmować interwencje w przypadku podejrze
nia popełnienia drobnych przestępstw, kierować 
wnioski do sądów. A wiceminister sprawujący 
cywilną kontrolę nad policją Władysław Stasiak

i i i  - W  1 - t o
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i ?

chce pozwolić jej - tak jak policji - na interwen
cje w domach, krótkotrwałe pozbawianie wolno
ści obywateli i osobiste przeszukania.

W  Nysie na polecenie burmistrza od kilku dni 
straż miejska fotografuje stragany ze stringami 
i inną bielizną. Taka dokumentacja jest potrzeb
na radnym, którzy rozważają zakaz „nieestetycz
nego” wystawiania bielizny w centrum miasta.

Wspomniana nowelizacja ustawy o policji 
i obowiązku obrony kraju wprowadza kolejne 
opcje. Premier mógłby wydać decyzję o użyciu 
żandarmerii wojskowej do pomocy policji 
„w przypadku przewidywanego zagrożenia bez
pieczeństwa i porządku publicznego” . Ustawa 
dopuszcza też możliwość samodzielnego działa
nia jednostek wojskowych w razie zagrożenia 
terrorystycznego. W  takim przypadku wojskowe 
jednostki specjalne mogłyby działać bojowo.

Nowe uprawnienia dostali wraz z naszym wej
ściem do U E także celnicy. Przypisano im kon
trolowanie produkcji i obrotu materiałami akcy
zowymi, kontrolowanie kasyn i salonów gier 
oraz punktów z „drobnym hazardem”. W  efek
cie mogą zajrzeć do bagażnika samochodu lub 
nawet do jego baku, by sprawdzić, czy jeździmy 
na benzynie, ropie czy oleju napędowym. Celni
cy chcieli nawet specjalnego wyposażenia dla 
swoich specoddziałów: kajdanek, siatek obez
władniających i pistoletów maszynowych.

i TUPET WŁADZY
Wszystkich przebija wywiad gospodarczy. No

szą hełmy, mundury, specjalne buty, kamizelki 
kuloodporne i kominiarki - wszystko czarne, 
choć radiowozy mają białe. Mają własny fundusz 
operacyjny, z którego opłacają między innymi 
OZI, czyli osobowe źródła informacji. Mają 
wgląd do indywidualnych zarobków, ruchomości 
i nieruchomości, rodzaju prowadzonej działalno
ści gospodarczej i podmiotów, z którymi robi się 
interesy. Na ich żądanie banki, choć żadna insty
tucja finansowa się do tego nie przyzna, udziela
ją informacji objętych tajemnicą bankową.

Ordynacja podatkowa zezwala im na wejście 
do naszego mieszkania. Zgodnie z prawem po
datkowym pracownicy fiskusa mogą na przykład 
skontrolować, czy wykonaliśmy remont odliczo
ny od podatku i czy pokrywa się on z kosztami,

Na warszawskim 
Dworcu Centralnym 
kamery nie są 
niespodzianką.
Ale podobne kamen 
instalowane przez 
straż leśną czyhają 
na nas również 
w  plenerze

które wpisaliśmy do PIT Możemy oczywiście od 
mówić wpuszczenia urzędników do mieszkani; 
ale tylko dwukrotnie. Po drugim razie występu: 
oni do prokuratury z podejrzeniem, że coś ukr\ 
wamy, i nasza prywatność nie ma już znaczeni;

Oprócz tego mogą, „wykonując czynnośi 
operacyjno-rozpoznawcze, obserwować i reje 
strować obraz oraz dźwięk towarzyszący zdarzc 
niom w miejscach publicznych” (czytaj: podsłu 
chiwać). Mogą tajnie kontrolować treś< 
korespondencji, zawartość przesyłek i stosowa 
techniczne środki umożliwiające tajne zdobywa 
nie dowodów oraz ich utrwalanie. W  zasadzi 
nie mogą tylko dokonywać prowokacji.

Te uprawnienia zaszokowały rzecznika prar 
obywatelskich, który wystąpił do Trybunału Kor; 
stytucyjnego o zbadanie ich zgodności z konstv 
tucją. TK uznał tylko argumenty przeciwko poci 
słuchom, ale dał wywiadowi gospodarczemu cza 
aż do końca czerwca 2006 roku na poprawę.

RPO walczy też od lat z policją. Chodzi o prze 
chowywanie przez policję zdjęć i odcisków pal
ców osób, które zostały uniewinnione od zarzut' 
popełnienia przestępstwa. Dane te winny być ra 
na zawsze usunięte z archiwów. Żaden ministe 
czy szef policji nie chce się jednak na to zgodzie 
Jeden z wiceministrów z właściwym dla władz; 
tupetem na pismo rzecznika w  tej sprawie odpo
wiedział: „Ministerstwo podtrzymuje dotychcza
sowe stanowisko, zgodnie z którym obowiązują 
ce przepisy nie dają podstaw do stwierdzenia, że 
utrata przez osobę, której dane osobowe znajdu
ją się w posiadaniu Policji, statusu podejrzanego 
lub oskarżonego powoduje po stronie Policji obo
wiązek niezwłocznego usunięcia tych danych 
z policyjnych baz danych”. W  tej sprawie Trybu
nał zdecyduje już 12  grudnia.

Sytuacja robi się podobna do tej panującej we 
wczesnych latach republiki włoskiej: kilkanaście 
specjalnych urzędów kontrolujących wszystko 
i każdego. Dzięki temu mafia mogła robić, co się 
jej żywnie podobało.

Ra fa ł  M a d a jc z a k  
S y l w ia  C z u b k o w s k a

Więcej artykułów o policji w -_@-wp.pt 
w serwisie www.wiadomosci.wp.pl
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zeszły czwartek minął 
dwutygodniowy termin, 
w jakim premier zobo
wiązał się udzielić odpo
wiedzi na pytania zadane 
przez posłów w czasie de
baty nad expose. Niestety, 

nie dotarły one jeszcze do posłów. - Nic mi 
na ten temat nie wiadomo - mówi pytany 
o przesyłki Maciej Mikielski, naczelnik W y
działu Podawczego Kancelarii Sejmu odpowie
dzialnego za przekazywanie poczty posłom. 
W  poniedziałek, gdy zamykaliśmy ten numer, 
odpowiedzi nadal nie było, ale Przemysław Go
siewski, szef klubu PiS, mimo kilku dni spóź
nienia uspokajał: - To oczywiście ważne, by 
posłowie takie odpowiedzi na piśmie otrzyma
li, ale czy rozliczanie co do dnia pana premie
ra, człowieka przecież zajętego, ma sens?

Rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz jest 
bardziej pokorny: - Sprawa nas przerosła. Kan
celaria pracowała pełną parą, ale pytań zada
nych przez posłów było ponad 500, a nie 200, 
jak liczyliśmy, i po prostu nie zdążyliśmy 
na wszystkie odpowiedzieć.

Obiecuje, że odpowiedzi posłowie otrzymają 
w  tym tygodniu. Premier Marcinkiewicz zlecił 
to swym ministrom. - Odpowiedzieliśmy 
na pytania z zakresu rolnictwa już dwa tygodnie 
temu - dziwi się Małgorzata Książyk z biura 
prasowego Ministerstwa Rolnictwa. Inne mini
sterstwa też przesłały swoje materiały bardzo 
szybko. - Dwa dni po otrzymaniu pytań - pre
cyzuje Mieczysław Grabianowski, rzecznik re
sortu edukacji.

Urzędnicy kance
larii musieli tylko 
przyporządkow ać 
odpowiedzi do po
słów i je wysłać. Ale 
się nie wyrobili.

Jak  tu uw ierzyć w  d ługofalow e plany rządu w ie lk ich  obietnic,
skoro gabinet prem iera M arcinkiew icza nie potrafi się w yw iązać

z obietnic krótkoterm inow ych? I w szystko odkłada na później

NIE BĘDZIE W IĘCE J  POLICJI
Zdenerwowany brakiem odpowiedzi jest by

ły  minister spraw wewnętrznych Ryszard Ka
lisz. Pytał, skąd premier wziął w exposć dane 
na temat liczby policjantów na ulicach. Pre
mier stwierdził, że jest ich tylko 8,5 tysiąca, 
i obiecał, że jeszcze w tym roku postara się 
zwiększyć tę liczbę o 50 procent. Ale Kalisz 
twierdzi, że to są dane tylko dla jednej zmia
ny, a na ulicach łącznie jest znacznie więcej po
licjantów, co ma wpływ na obiecany w  pro
centach wzrost. - Łatwiej obiecać, że się 
zwiększy liczbę policjantów o 4 niż o 40 tysię
cy - tłumaczy.

Rzecznik resortu spraw wewnętrznych pod
trzymuje liczby z expose. Ale to i tak nie ma już 
znaczenia, bo nowy minister Ludwik Dom wy

cofał się z obietnicy. Odłożył jej realizację 
na za rok.

PODATKI BEZ ZMIAN
Rząd wycofuje się też z obietnic podatko

wych. W  expose pojawiła się obietnica zniesie
nia już w 2006 roku podatku od zysków kapi
tałowych, czyli z obrotów na giełdzie. Była ona 
zmodyfikowaną wersją wcześniejszej obietnicy 
PiS z kampanii - zlikwidowania podatku Belki 
od zysków z oszczędności. -  Zniesienie obu 
tych podatków zbytnio uderzyłoby w budżet 
państwa - tłumaczy wiceminister Cezary 
Mech. To prawda: od stycznia do września 
2005 do kasy państwa wpłynęło 925 milionów 
złotych z „belkowego” i 554 milionów z „gieł
dowego” .

Minister finansów Teresa Lubińska nie wie 
nawet, czy uda jej się dotrzymać obiecanego 
przez premiera obniżenia stawek podatku PIT 
do 18 i 32 procent. Jedyną dotrzymaną obiet
nicą podatkową jest niepodwyższenie przez 
rząd akcyzy na benzynę. Na razie.

MIESZKAŃ MNIEJ
W  expose premier pominął wiele wybor

czych obietnic PiS, w  szczególności budowy 
trzech milionów mieszkań w ciągu ośmiu lat. 
Dwa tygodnie po expose mieszkania wróciły, 
ale było ich już mniej - 170-180 tysięcy rocz
nie to byłby naprawdę dobry wynik - mówił 
w Sejmie nowy minister budownictwa. Jedyny 
na razie efekt to nowy etat - pełnomocnik rzą
du do spraw rządowego programu budownic-
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Z wprowadzeniem tego resort chce zaczekać 
do wejścia w życie reformy szkolnictwa plano
wanej na rok... 2009.

MORALNOŚĆ JESZCZE BEZ CYROGRAFU
Niemrawo idzie PiS-owi nawet wprowadzenie 

rewolucyjnej zmiany zasad moralnych wśród 
urzędników. Pomóc miał stworzony przez prezy
denta elekta specjalny kodeks etyki. Choć me
dia odkryły, że znaczna jego część to wprawdzie 
nieudolne, ale literalne tłumaczenie brytyjskie
go kodeksu Tony’ego Blaira, premier Marcinkie
wicz się nie zraził. Rozdał go swoim ministrom,

twa mieszkaniowego. Pracuje nad teoretycz
nym opracowaniem programu działania.

TANIE PODRĘCZNIKI PÓŹNIEJ
Podręczniki miały stanieć w przyszłym roku 

szkolnym wskutek wprowadzenia obiecanych 
przez PiS cen maksymalnych: 15 złotych dla 
podstawówek, 18 dla gimnazjów, 20 dla szkół 
ponadgimnazj alnych.

Jak się okazało, specjaliści PiS nie wiedzieli 
wcześniej, że maksymalnej ceny nie można 
określić w ustawie, bo to ogranicza wolny ry
nek. Mówi wiceminister edukacji: - Nasi eks
perci proponują, by zamiast określania kwoty 
wprowadzić mechanizm selekcji podręczników 
dopuszczanych do użytku. Jednym z kryteriów 
dopuszczenia byłaby stosunkowo niska cena.

a ci mieli go podpisać i przestrzegać. - Na 
dniach odbędzie się uroczystość oficjalnego 
podpisania kodeksu przez ministrów - informu
je mnie rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz, 
gdy mu o tym przypominam. - Na razie mini
strowie się z nim jeszcze zapoznają.

Rzecznicy ministrów twierdzą, że ich szefo
wie kodeks już czytali i bardzo im się podoba. 
Na pytanie, jakie zasady są im bliskie, a które 
budzą kontrowersje, większość nie odpowiada. 
Tylko wiceministrowi edukacji nie przeszkadza 
regulacja przez kodeks życia prywatnego - ar
tykuł 34 nakazuje zwrócić się o pisemną zgodę 
do premiera na wyjazd, także nieformalny, po
za teren Polski, a artykuł 9 nakłada na byłych 
ministrów obowiązek przedstawienia rękopisu 
pamiętników z czasu pełnienia funkcji.

DOŻYWIANIE DZIECI I BECIKOWE
W  tym kontekście załatwianie przez rząd 

i PiS obietnic dożywiania dzieci i becikowego 
wygląda na ekspresowe. Rada Ministrów już 
zaakceptowała zaplanowany na lata 2006-2009 
program „Pomoc państwa w zakresie dożywia
nia” , na który rocznie ma być przeznaczane 
500 tysięcy złotych (pierwotnie była mowa
0 miliardzie). W  grudniu zajmie się tym Sejm 
przy rozpatrywaniu autopoprawki do budżetu 
na 2006 rok.

O podniesieniu dodatku na nowo narodzone 
dzieci, tak zwanego becikowego, omal nie zapo
mniano, ale tu z rządem ścigała się Liga Polskich 
Rodzin. Przygotowana przez nią ustawa o beci
kowym po ostrej dyskusji Sejmu trafiła do komi
sji. Nie wiadomo, ile wyniesie dodatek, czy bę
dzie dla wszystkich, ale na pewno będzie 
awantura, gdy wróci na drugie czytanie do Sej
mu. Premier mówi, że będzie to po tysiąc złotych 
dla najbiedniejszych rodzin i już od stycznia. 
Zapewnia, że rządowa autopoprawka do budżetu 
uwzględni wszystkie jego obietnice, jeśli tylko 
będzie to możliwe - od 2006 roku.

GDZIE SIEDZI PUNKT WIDZENIA
- Premier powinien być skrupulatny i wywią

zywać się z obietnic w terminie - uważa wice
marszałek Bronisław Komorowski z PO. - Sko
ro nie poradził sobie z terminową odpowiedzią 
na nasze pytania, to jak poradzi sobie z uchwa
leniem na czas budżetu? - pyta Komorowski.

Cisnąć premiera będzie szef SLD. - Jak nie 
odpowie, powtórzymy nasze pytania w interpe
lacjach - mówi Wojciech Olejniczak. I dodaje: 
- Jak  premier mówi, że nie da, to nie da, a jak 
mówi, że da, to mówi.

Ale Ewa Sowińska z LPR, która zgłosiła pod
czas zapytań poselskich problem chamstwa
1 złego ubioru wśród dziennikarzy, jest pełna 
optymizmu: - Premier ma tyle obowiązków, że 
czasem może z czymś nie zdążyć.

Na odpowiedź czeka wciąż poseł PiS Marian 
Piłka, który martwi się „kwestią poszanowania 
praw mniejszości chrześcijańskich w krajach 
azjatyckich i afrykańskich” . Ma nadzieję, że 
premier do sprawy ustosunkuje się pozytyw
nie. Inny poseł PiS Artur Zawisza jest mniej 
pryncypialny. Wprawdzie w czasie debaty 
po exposć chciał się dowiedzieć, co pan pre
mier zamierza uczynić w sprawie ustawo
dawstwa gwarantującego pracownikom od
poczynek niedzielny i świąteczny, by mogli 
„dzień święty święcić” , jednak dziś widzi tę 
sprawę inaczej: - Ja  wcale nie zadawałem py
tań. W  swoim wystąpieniu mówiłem raczej 
o generalnych problemach.

A g n ie s z k a  J ę d r z e jc z a k
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SKRACANIE DEMOKRACJI
IV RP zaczyna się od nowego TKM. „Teraz, 

k..., my” - to sformułowanie wymyślił Jaro
sław Kaczyński, krytykując w ten sposób idący 
do władzy obóz AWS, w  którym sam Kaczyń
ski był zmarginalizowany. Dziś zamiast TKM 
mamy BNR bo dziś Brat Naszego Prezydenta 
może rozdawać wszystkie karty. I robi to.

Wprowadza w życie wykalkulowaną na zim
no wizję państwa, w którym władza mierzy 
swoją skuteczność liczbą sznurków, za jakie 
chce i może pociągać. A bracia Kaczyńscy ze 
swoją skłonnością do analizy według kryteriów 
spiskowych bardzo chcą być skuteczni w gro
madzeniu sznurków.

Nie doszło do koalicji rządowej PO-PiS, bo 
trójkąt policja - służby specjalne - Ministerstwo 
Sprawiedliwości z prokuraturą musiał pozostać 
w  ręku PiS. Teraz na celowniku jest telewizja 
publiczna. W  lasce sejmowej pojawił się już 
PiS-owski projekt zredukowania KRRiT (Krajo
wej Rady Radiofonii i Telewizji) do trzech, mo
że więcej, osób. Dzięki reformie Radę trzeba bę
dzie wybrać od nowa. Dwie trzecie składu 
bracia bliźniacy wybiorą sami (prezydent, Se
nat), jedną trzecią - dzięki układom z Samo
obroną i LPR (Sejm).

Nadzór nad TVR zwłaszcza od czasu powo
łania KRRiT, był w III RP coraz bardziej upoli
tyczniony, osiągając apogeum za rządów Lesz
ka Millera. W  IV  RP to się miało radykalnie 
odpolitycznić. Ale nie wyszło.

Kolejny bardzo ważny, choć nie tak widoczny 
punkt do zdobycia to Tiybunał Konstytucyjny. 
Za rok kończy się kadencja 6 spośród 15 sę
dziów. Do 2008 roku kolejnych dwóch. Nowych 
wybierze Sejm. Ten Sejm.

TK jest dla PiS instytucją ważną, bo ma real
ną władzę w procesie stanowienia prawa i jego 
interpretowania. Orzeka, co jest, a co nie jest 
zgodne z konstytucją. To jedna z nielicznych
- obok Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO)
- instytucji niezależnych od aktualnej władzy

KTO W  DEMOKRACJI 
CHCE ZDOBYĆ WSZYSTKO, 
CHCE ZA WIELE.
PIS ZDAJE SIĘ O TYM 
ZAPOMINAĆ

politycznej. Może dlatego i TK, i RPO działają 
dotychczas dobrze. Cieszą się rzadkim w Polsce 
autorytetem.

Jeśli PiS zdecyduje się na upolitycznienie 
także TK, będzie to najpoważniejsze zagroże
nie dla demokracji w historii III RE Dopiero 
przez pryzmat tego trzeba patrzeć na ostatnią 
awanturę o RPO. Wygląda ona na próbę rozpo
znawania terenu przez PiS, jak daleko można 
się posunąć w operacji gromadzenia sznurków 
do pociągania.

RPO to miejsce symboliczne -  silne dzięki au
torytetowi osoby sprawującej urząd, a nie dzięki 
instrumentom realnej władzy, choć trochę też 
ich ma. Jeśli PiS uda się zawłaszczyć ten symbol, 
może nie cofnąć się także przed instrumentaliza
cją innych instytucji wyposażonych w realną 
władzę w rozumieniu Kaczyńskich. Takich jak 
Trybunał Konstytucyjny.

PIS NA RPO
- Bardzo kulturalny starszy pan, tyle że 

oszołom - mówi jeden z warszawskich prawni
ków o ostatnim pomyśle PiS-owskiej kandyda
tury na urząd RPO.

Tylko pozornie wszystko wygląda OK. Kandy
dat PiS formalnie jest człowiekiem bezpartyj
nym. W  rzeczywistości od lat mocno się związał 
z PiS, zwłaszcza z Lechem Kaczyńskim, z którym 
współpracuje od 2000 roku przy projektach za
ostrzania kodeksu karnego.

Wygląda na człowieka nauki, pracuje i wy
kłada na uniwersytecie. Jest więc gwiazdą me
diów z zestawu dyżurnych autorytetów (nawet 
„Gazety Wyborczej” , która dziś zwalcza tę kan
dydaturę). Jednak jego dorobek naukowy jest 
przedmiotem drwin. - Jako pracownik nauko
wy nie był zbyt kreatywny - wymijająco tłuma
czą akademiccy prawnicy to, że kariera 65-let- 
niego kandydata na RPO zatrzymała się dawno 
temu na poziomie doktora.

Wypłynął, słusznie krytykując błędy noweli
zacji kodeksu karnego w 1997 roku. Przy tej 
okazji wrzucił jednak w  błoto wszystko, także 
zmiany dobre. Zwalczał zliberalizowanie ko
deksu, zasadę humanitaryzmu i postulat, by 
dolegliwość kary dla przestępcy nie przekra
czała stopnia winy. Zbeształ twórców kodeksu 
nawet za przeszczepienie z Międzynarodowych 
Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych 
obowiązku stosowania kary łagodniejszej, jeśli 
następuje zmiana przepisów.

Jest zwolennikiem przywrócenia kary spra
wiedliwej, czyli takiej, która pełni funkcje od
straszające. Walczy więc o karę śmierci (KS) 
i zaostrzenie pozostałych. Zwalcza - także dziś, 
jako kandydat na RPO - sprawiedliwość na
prawczą (która ma zmusić przestępcę do na
prawy szkody i, na ile to możliwe, zadośćuczy
nienia wobec ofiary) oraz instytucję mediacji 
między ofiarą a przestępcą. Bo uważa, choć nie 
podaje argumentów, że to może negować „sa
mo istnienie przestępstwa” oraz „sens kary 
i prawa do jej wymierzania” .

Półtora roku temu startował w wyborach 
do europarlamentu jako bezpartyjny z listy PiS. 
Obiecywał, że zarazi Europę ideą KS. Uniemoż
liwiła mu to przegrana.

Dlaczego to jest fatalny kandydat na RPO? 
By nie wchodzić w spór filozoficzny, zostawmy 
na boku jego bój o przywrócenie kary śmierci, 
choć to fundamentalna negacja idei praw oby
watelskich. Jest dość innych argumentów.

P R Z E K R Ó J

Ze stosunku kandydata PiS do polityki kar- 
ej widać, iż jako człowiek bezkompromisowy 
ardziej nadaje się na prokuratora czy wice- 
linistra sprawiedliwości. Może nawet na sze- 

‘a komisji prawdy i sprawiedliwości, oczko 
i- głowie PiS do odkrywania i rozliczania 
szystkich afer III RP
Zaś RPO ma bronić ludzi przed niehumani- 

imym i nierównym traktowaniem. Także więź- 
iów, wśród których za często zdarzają się nie- 
inni. To rzadki przypadek, ale właśnie tu 
tguły tworzy się często poprzez wyjątki. RPO 
tusi umieć zauważyć człowieka i obywatela 
awet w przestępcy. Dogmatyczne myślenie 
a temat jednej kategorii obywateli (przestęp
ów) nie daje gwarancji, że wobec innych 
zniesie się ponad schematy.
Bezpartyjny kandydat PiS jest uwikłany
politykę. Nie jest neutralny. Stosuje różne 

tiary dla przyjaciół i dla wrogów politycz- 
ych. Nie atakował Lecha Kaczyńskiego za pu- 
liczne lekceważenie wyroku sądu. Za to samo 
łożył doniesienie na Józefa Oleksego.
Bywa koniunkturalny. Na przykład teraz 

rzy paradach solidarności z homoseksualista- 
ni stał się nagle entuzjastą ożywienia społecz- 
:ego w tej sprawie (co pozbawiło go zrozumie
ją u LPR), choć niedawno krytykował takie 
nanifestacje.

Tuż przed ostatnimi wyborami nieco się 
d PiS odchylił w stronę PO, która poza tym, 
e liberalna (a fu!), wydawała się pewnym 
wycięzcą. I pojawił się od razu na giełdzie 
tko kandydat na kontr-Ziobrę. Po wyborach 
vahnął się z powrotem. Dziś jako kandydat 
ta RPO podkreśla swoją bezstronność, czego 
lowodzić ma to, że równie mu blisko do PiS, 
ak i do PO. Choć sama PO mimo falstartu 
ana Rokity nie odwzajemnia na razie tych 

Juserów.
Prawnicy zarzucają kandydatowi PiS, że kie

dyś, na początku III RR był zwolennikiem libera
lizowania kar, ale gdy musiał wrócić na uczelnię 
po nieudanym epizodzie dyplomatycznym, 

j zmienił poglądy o 180 stopni i wybrał obszar ni
szowy - zaostrzonej penalizacji. Bo tylko tam 

j mógł zaistnieć.
RPO to stanowisko prestiżowe i poważne. Nie 

tylko naukowcy podkreślają, że kandydat PiS nie 
ma takiej pozycji jak jego poprzednicy, którzy by- 

i li pełną gębą profesorami o najwyższym prestiżu 
w środowisku prawnym, dzięld czemu mieli 
bardzo silną, niezależną pozycję. A może właśnie 
o to chodzi BNP?

SKRACANIE NIEZALEŻNOŚCI
Z niezależnych wybitnych autorytetów praw

nych składa się Trybunał Konstytucyjny. Gdyby 
się udało wprowadzić na stanowisko RPO czło
wieka słabszego i uzależnionego od PiS, został
by otwarty szlak do psucia także TK.

Wpływ na tę instytucję jest bardzo potrzeb
ny braciom Kaczyńskim. Do niezakłóconego

procesu wprowadzania w życie swoich projek
tów prawa, zwłaszcza gdy nie mają większości 
konstytucyjnej w parlamencie. Na przykład 
do uszczuplania władzy sądowniczej czy 
wzmocnienia władzy prezydenta - co zapowia
da projekt konstytucji PiS.

TK może wstrzymać każdą decyzję parlamen
tu, rządu czy prezydenta. O ile ktoś ją wcze
śniej zaskarży - na przykład niezależny RPO 
- jako niezgodną z konstytucją, a TK się z nim 
zgodzi.

Straszliwa pokusa zawisła więc nad braćmi 
Kaczyńskimi. Bo mechanizmami demokra
tycznymi mogą dziś skracać polską demokra

cję. Poprzez redukowanie liczby instytucji na
prawdę niezależnych w państwie - bezpieczni
ków polskiej demokracji, takich jak RPO czy 
TK. A tak się stanie, jeśli zasiądą w nich ludzie 
słabi, bez autorytetu i uzależnieni od partii.

Jarosław Kaczyński powinien zacząć 
uwzględniać w swych spiskowych analizach, 
że - niezależnie od tego, kto za tym stoi - spo
łeczeństwo III RP stało się obywatelskie. Prę
dzej, a może później, ale odwróci się od skra
cania wolności. To może wytrącić sznurki 
z ręki.

Nie daje mi tylko spokoju, co o tym myśli 
brat BNP? ■
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P anie marszałku, czy to jedna z ostat
nich naszych spontanicznych roz
mów, bo już niedługo Sejm V kaden

cji zakaże dziennikarzom poruszania się 
po budynku?

- Nie ma żadnego powodu do niepo
koju. Sejm nie może funkcjonować bez 
dziennikarzy. To byłoby bez sensu.

Ale pojawiły się wnioski LPR, by ogra
niczyć nam dostęp do wielu miejsc. Ro
man Giertych mówi nawet o umieszcze
niu nas w jakimś specjalnym, odizolowa
nym pomieszczeniu, a Prezydium Sejmu 
z całą powagą te wnioski rozpatruje.

- Nie róbmy wideł z igły. Pojawił się 
wniosek, więc Prezydium Sejmu musi 
się nim zająć.

Ale może tak się zająć, że nigdzie nie 
będziemy mieli wstępu i będziemy mogli 
relacjonować tylko to, co oficjalnie pad
nie z trybuny? A przyzna pan marszałek, 
że nie tylko na tym polega nasz zawód.

- Jestem za tym, aby stworzyć pań
stwu jak najlepsze warunki pracy.

Także w hotelu sejmowym?
- Sejm pracuje w Sejmie, a Dom Po

selski jest budynkiem towarzyszącym. 
Jeśli są osoby, posłowie czy kluby parla
mentarne, które dopominają się o za
chowanie miru domowego, to jest to ich 
dobre prawo. Nie mogę rozszerzyć akre
dytacji dziennikarskich na mieszkania 
prywatne posłów, a przecież posłowie 
mieszkają w hotelu sejmowym. Myślę, 
że żaden z dziennikarzy też by sobie nie 
życzył, aby w ramach nadzoru nad ży
ciem publicznym kontrola nad jego ży
ciem sięgała aż tak daleko. Jeżeli posło
wie chcą po pracy odpoczywać, to taki 
wniosek trzeba przedyskutować. Pod
kreślam zdecydowanie, to nie ja jestem 
wnioskodawcą tego pomysłu i jestem 
zdania, że media powinny ujawniać nie
właściwe zachowania posłów.

Na przykład pijaństwo.
- Na przykład.
Ale bez wstępu do hotelu sejmowego 

nie można by było pokazać postów, któ
rzy wieczorem się upili.

- Tak, ale idąc za tą myślą, to można 
by tropić pijanych posłów także w ich 
mieszkaniach.

Hotel sejmowy to w pana opinii wy
łącznie mieszkanie?

- Trzeba się zastanowić, czy hotel to 
również część Sejmu, czy wyłącznie 
mieszkanie. Ja  nie mam jeszcze w tej 
sprawie wyrobionej opinii. Też się zasta
nawiam, ale kierując Sejmem, mam 
obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek.
I co więcej, rozpatrzyć życzliwie.

Życzliwie, czyli po myśli postów LPR?
- Jeszcze raz powtarzam, nie mogę 

rozszerzyć akredytacji sejmowej na po-
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selskie mieszkania. Nie mogę też zmusić 
administracji domów, w których w mie
ście mieszkają posłowie, żeby na klatkę 
schodową wpuszczała kamery. Pamiętaj
my o tym, aby nie zamieniać kontroli 
publicznej w inwigilację.

Wniosek Ligi Polskich Rodzin pojawił 
się w momencie, gdy tabloidy zrobiły 
zdjęcia ojcu Rydzykowi, gdy wychodził 
z hotelu sejmowego po spotkaniu z po
słami LPR. Nie uważa pan, że to uderza
jąca zbieżność?

- Proszę pani, jeśli ktoś chce się umó
wić z kimś w swoim mieszkaniu, rów
nież na rozmowę polityczną, to nie mo
że zostać poddany inwigilacji. Chyba że 
formułuje pani wniosek, że obecność oj
ca dyrektora ma uprawniać dziennikarzy 
do wejścia wszędzie. Przecież tak nie 
można.

No tak, ale ojciec dyrektor był w ho
telu sejmowym.

- Ale nie ustaliliśmy jeszcze, czy hotel 
to przestrzeń sejmowa.

Tam odbywają się ważne zebrania po
lityczne, na których zapadają ważne dla 
obywateli decyzje.

- Zapewniam panią, że ważne rozmo- 
[ wy polityczne odbywają się też w miesz
kaniach prywatnych polityków. I co?

[ Chce pani tam wchodzić z kamerą? Albo 
j wpuszczać tam fotoreporterów? Oba- 
| wiam się, że ta dyskusja może zdradzać 
intencje, w jakim kierunku ma pójść 
kontrola życia publicznego. I wydaje mi 
się to bardzo niebezpieczne.

Czy zgoda na karierę polityczną nie 
oznacza równocześnie utraty prywatno

ści? Politycy muszą się liczyć z tym, ; 
będą obserwowani.

- Oczywiście, ale granice między ty 
co prywatne, a tym, co publiczne, trze! i 
wyznaczyć. Przecież nie można poli; 
kom odebrać prawa do odpoczynł 
snu, spotkań prywatnych czy choć' 
do miejsca, gdzie mogą być po pros 
sami. To już im się nie należy?

A ta granica miałaby się znajdow 
na progu poselskiego, na przykł; 
mieszkania?

- Być może, i stąd problem, jak tn 
tować hotel poselski.

No tak, ale co zrobić, w sytuacji g 
na przykład polityk deklaruje się jaf r 
zdecydowany obrońca moralnoś’ , 
a tymczasem w życiu prywatnym pos’ 
puje w sprzeczności z zasadami, któ i 
publicznie głosi? Ujawnienie tego fak i 
ma ogromne znaczenie dla wiarygodi 
ści tego polityka, a także dla format 
z której się wywodzi.

- Oczywiście. Choć powiem pani, 
kiedyś mnie zdziwiła wypowiedź znan i 
dziennikarki, która deklarowała, że or. i 
nie zajmowałaby się sprawą Moniki 1. 
winski.

Ale przecież to miało ogromne zn 
czenie dla prezydentury Billa Clinton 
Prawdę trzeba ujawniać.

- Zgadzam się. I hipokryzję polityko 
też. I dodam - hipokryzję trzeba trop 
bardzo konsekwentnie.

Tylko jak tropić konsekwentnie, sk 
ro odmawia nam się prawa do obecn 
ści w miejscu, gdzie tę prywatność n: 
lepiej wychwycić?

- Ależ proszę pani! Nie będzie moje 
zgody na inwigilację polityków.

Nie jest inwigilacją obecność w hote 
lu sejmowym. Tam dzieją się ważne rze 
czy dla państwa, tam też można tropi 
hipokryzję, choć oczywiście nie tylkc 
tam. I nie chodzi o inwigilację, lec:' 
po prostu o kontrolę władzy.

- 1 znów muszę powtórzyć. W  domach 
polityków też dzieją się ważne rzeczy dla 
państwa i nikt tam pani nie wpuści.

Wniosek Romana Giertycha idzie 
jeszcze dalej. Chce nam zakazać wej
ścia w kuluary, a tu już nie ma mowy 
o przestrzeni prywatnej.

- Ja  muszę brać pod uwagę opinie 
kancelarii Sejmu i straży marszałkow
skiej. To jest nowa sprawa i muszę też ją 
poddać pod dyskusję.

A pan by zakazał wejścia w kuluary?
- To nie ja formułowałem ten wnio

sek i nie jestem jego rzecznikiem. Ja je
stem rzecznikiem opinii, żeby dzienni
karzom dobrze się w Sejmie pracowało. 
Jeśli zdarzają się utrudnienia, proszę je 
zgłaszać. ■
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Vattenfall zapewnia ciepło i elektryczność milionom Klientów 
w całej Europie. Jest to usługa, którą większość ludzi traktuje jako 
coś oczywistego. I właśnie tak być powinno. Jesteśmy przekonani, 
że energia, jaką mają nasi Klienci, jest o wiele bardziej imponująfca 
niż ta, która płynie z domowych gniazdek. Wierzymy też, że łącząc 
nasze siły, możemy zdziałać więcej.
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Wejście pomnika
- Fajnie, że to my jesteśmy 

pierwsi, a nie Hongkong - mówi 
dumnie jeden z przedstawicieli 
Miejskiego Ruchu Mostaru. Od kil
ku miesięcy obserwowaliśmy wal
kę dwóch miast, ostatni weekend 
wyłoni! zwycięzcę. Wygrał bo
śniacki Mostar - to tam pomnik 
aktora Bruce'a Lee pokazano 
dzień wcześniej niż w Hongkon
gu. Ceremonie uhonorowały 65. 
rocznicę urodzin aktora (26 li
stopada). Naturalnych rozmiarów 
pomnik z brązu, który stanął 
w Mostarze, ma znaczenie symbo
liczne - doceniono walkę Lee 
z podziałami etnicznymi. W  Hong
kongu dwuipółmetrową statuę 
umieszczono w Alei Gwiazd. 
- Wielbiciele Bruce'a Lee mają 

wreszcie miej
sce, gdzie mogą 
oddawać hołd ido
lowi - wyja
śnia członek fanklu
bu Lee. O kształ
cie pomnika zdecy
dowali tu ostatecz
nie właśnie fani 
aktora, głosując 
na jeden spośród 
trzech projektów 
pokazanych w In
ternecie. (ak)

Nakręcona
konstytucja

Zekranizować konstytucję Nie
miec - na taki pomysł wpadł reży
ser i producent Harald Siebler. 
W  zeszłym roku w konkursie wy
łoniono scenariusze. Film ma być 
zbiorem 10-minutowych epizo
dów, z których każdy dotyczy jed
nego z pierwszych 19 artykułów 
konstytucji dotyczących podsta
wowych swobód obywatelskich. 
Epizody będą utrzymane w róż
nej stylistyce - od realizmu w hi
storii na temat nienaruszalności 
własności prywatnej po groteskę 
o prawie do strajków. W  projek
cie wezmą udział gwiazdy, w tym 
znana z „Blaszanego bębenka" 
Katharina Thalbach. Film zatytuło
wany „GG19" („Grundgesetz 19" 
- „Ustawa zasadnicza 19") trafi 
w Niemczech do normalnej dys
trybucji kinowej. (oz)

Unia Europejska zagroziła w po
niedziałek, że kraje, które bez
prawnie więziły podejrzanych 

o terroryzm, mogą zostać zawieszo
ne w prawach członkowskich. 
Groźba ta nie jest adresowana tylko 
do Rumunii i Polski. Jeśli wierzyć 
mnożącym się spekulacjom, w ope
racji przerzutu osób podejrzanych 
przez USA o terroryzm brała udział 
cała Europa.

Centrum tranzytu więźniów 
między Bliskim Wschodem 
a Guantanamo i „zaprzyjaźniony
mi” reżimami miały być Niemcy, 
a ściślej - amerykańska część lot
niska we Frankfurcie i baza lotni
cza US Air Force w Rammstein. 
Ale samoloty widma były przyjmo

wane także w innych krajach: we
dług niepotwierdzonych informa
cji od 20 01 roku maszyny wynaję
te przez CIA lądowały ponad 210 
razy w Wielkiej Brytanii, tankowa
ły też w Islandii, Szwecji, Finlan
dii, na Azorach i Majorce.

Choć rządy Polski i Rumunii 
przed miesiącem zdementowały 
plotki o nielegalnych więzieniach 
(w poniedziałek zaprzeczył im pre
zydent Aleksander Kwaśniewski), 
Rada Europy zapowiedziała w ubie
gły piątek gruntowne śledztwo. 
Szwajcarski prokurator Dick Marty, 
któremu powierzono dochodzenie, 
wystąpił do Centrum Satelitarnego 
U E o zdjęcia obiektów wskazanych 
przez Humań Rights Watch, po

cząwszy od 2001 roku, a unij: r 
biuro monitoringu powietrzne; j 
Eurocontrol ma mu dostarczyć re i 
stry lotów 31 maszyn podejrzanyc !i 
o przewożenie afgańskich i iracki a 
jeńców. Śledztwo może się rozs: 
rzyć. Członek Zgromadzenia Pari - 
mentamego Rady Europy Alvai j 
Gil-Robles ujawnił kilka dni temu, 
że w 2002 roku widział domniem 
nych terrorystów także w amer; 
kańskiej bazie w Kosowie.

Sojusznika Rada Europy sp 
dziewa się znaleźć także w 
szyngtonie. Senat USA przyj 
właśnie poprawkę, która nakła; 
na Biały Dom obowiązek ujawni- 
nia wszystkich tajnych aresztó 
CIA na świecie. (rv

MŁODZI CZESI NA HAJU
PONAD 

POŁOWA 
CZECHÓW 
MA PRZED 

MATURĄ 
STYCZNOŚĆ 

Z MARIHUANĄ. 
MŁODZI CZESI 

BIJĄ RESZTĘ 
EUROPY TAKŻE 

W INNYCH 
NARKOTY
KOWYCH 

KONKUREN
CJACH

iemal co drugi 15- i 16-la- 
tek w Czechach spróbo

wał już w życiu marihuany, co 
trzeci miał z nią do czynienia 
w ostatnim roku. Czeskie 17- 
i 18-latki są jeszcze bardziej 
doświadczone: 56 procent 
z nich spróbowało już 
marjanki. To najwyższy odse
tek w całej Europie. Młodzi 
Czesi wiodą też prym w kon
sumpcji heroiny i LSD - tak 
wynika z dorocznego raportu 
Europejskiego Centrum Mo
nitorowania Narkotyków 
i Uzależnień Narkotykowych.

Dla porównania Francu
zów, Brytyjczyków czy Irland
czyków, którzy mieli kontakt 
z konopiami indyjskimi, jest 
o kilka punktów procento

wych mniej niż w Czechach, 
a w Holandii, Danii, Niem
czech czy we Włoszech nawet 
o kilkanaście. Polskie dzieci 
sięgają po konopnego skręta 
jeszcze rzadziej (18 procent).

Czesi są najlepsi nie tylko 
w marihuanie. Pierwsze miej
sce zajmują także w kon
sumpcji ekstazy, grzybów ha
lucynogennych oraz metaam- 
fetaminy. Natomiast prawie 
nie liczą się w spożyciu koka
iny. Tu prym wiodą młodzi 
Włosi (6,3 procent).

Dlaczego Czesi przodują w 
narkotykowych statystykach? 
Cytowany przez „Hospodarz- 
ske noviny" czeski ekspert To
masz Zabransky podaje dwa 
powody: „tolerancję wobec

o d n i a

AFERA Z TAJNYMI WIĘZIENIAMI 
CIA W  EUROPIE ZATACZA CORAZ 
SZERSZE KRĘGI. O POMAGANIE 
AMERYKANOM PODEJRZANE 
SĄ KOLEJNE KRAJE, A RADA 
EUROPY CHCE SZUKAĆ WIĘZIEŃ 
ZA POMOCĄ SATELITÓW

ŚLEDZENIE ŚLEDZTW CIA

Hercules C-130 ląduje w amery ańsldti 
bazie w Azji. Między inny! takim

a g r a n i c a

używania substancji uzależ
niających przez młodych lu
dzi" i „sceptycyzm wobec an
tynarkotykowej propagan
dy". Trzeci powód jest taki, 
że Czechy to najbardziej zla
icyzowany kraj w Europie. 
Cztery piąte społeczeństwa 
nie ma autorytetu, który zaj
mowałby stanowisko wobec 
narkotyków. (amp)
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A/YBORY 
?0D LUFĄ
/ NIEDZIELĘ ROSJANIE 
OLEJNY RAZ ZAGONILI 
ZECZENÓW DO URN.
AZALI IM „WYBRAĆ" SOBIE 
\RLAMENT I URZĄDZILI 
\RODIĘ GŁOSOWANIA

ŚWIĘTO
NIE-DZIĘKCZYNIENIA
INDIANIE NIE CHCĄ ŚWIĘTOWAĆ WRAZ Z RESZTĄ 
AMERYKANÓW. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA JEST 
DLA NICH SYMBOLEM BIAŁEJ OPRESJI

Gdy większość Amerykanów zasiadała w ostatni 
czwartek do świątecznego indyka, na wyspie Alca- 
traz tysiąc Indian odpędzało złe duchy i uczestni
czyło w rytualnych tańcach. - Nasze święto nazy
wamy Świętem Niewdzięczności - powiedział 
agencji AFP mistrz ceremonii Bear Lincoln z kalifor
nijskiego plemienia Wailikie.

Święto Dziękczynienia, Thanksgiving Day, upa
miętnia wspólny posiłek zjedzony w 1621 roku 
przez białych osadników i miejscowych Indian. In
dianie pomogli białym przetrwać pierwszą zimę. 
- To był błąd - twierdzi Lincoln. - Potem, gdy biali 
urośli w siłę, zdradzili nas. Oni byli i są terrorysta
mi, od czasu kiedy wylądowali w 1492 roku 
na Wschodnim Wybrzeżu - mówił.

Obchody Święta Niewdzięczności odbywają się 
od kilkunastu lat. Indianie stanowią około jednego 
procenta ludności USA. (JK)

J  oskwa odtrąbiła w ubiegły poniedziałek wielki 
lw i sukces: w wyborach w Czeczenii uczestniczyło 

I  blisko 68 procent mieszkańców, zaś partia 
remla Jedna Rosja zebrała ponad 61 procent głosów. 
Ład konstytucyjny w  Czeczenii przywrócony - ogło- 
1 prezydent Rosji. Kadłubowy parlament, w którym 
prócz uległych wobec Moskwy lokalnych polityków 
asiądą komuniści i liberałowie, to dla Władimira Pu
ma dowód na to, że wojna w Czeczenii dobiegła koń- 
a. Republika ma prezydenta, parlament i formalnie 
■ygląda tak jak każda inna część Rosji.
Ale ten medal ma dwie strony. Czeczeńscy separa- 

yści, których władze zignorowały, wciąż walczą i ich 
pór nie słabnie. „27 listopada na okupowanym tery- 
orium Czeczenii zorganizowano farsę propagando- 
vą” - ogłosili w  Internecie. Dla rebeliantów wybory to 
ylko próba umocnienia władzy lokalnych „zdraj- 
ów” . Za szyldem Jednej Rosji i fasadowym systemem 
Semokratycznych władz kryje się Ramzan Kadyrow, 
:tórego oskarżane o zbrodnie paramilitarne jednostki 
rzęsą republiką i terroryzują ludność.
W  uczciwość wyborów nie wierzy nikt. Obserwato- 

zy OBW E i wielu dziennikarzy zauważyli, że lokale 
rzez większość dnia były puste. Około godziny 16 za- 
zęło się wielkie dosypywanie głosów do um. Medial- 
ta propaganda władz jest już tak niewiarygodna, 
e nie ufają jej nawet Rosjanie - 68 procent 
towiedziało, że nie wierzy w uczciwość wyborów. (JK)

Przy urnach w Groźnym było pusto, 
ale oficjalne dane mimo to mówią 
o olbrzymiej, 68-procentowej frekwencji. 
Wygrała rzecz jasna partia władzy

Kobiety bite
Jedna na sześć kobiet na świecie cierpi z powo

du przemocy w rodzinie - wynika z ogłoszonego 
niedawno raportu Światowej Organizacji Zdrowia. 
Są kraje, w których krzywdzone jest ponad dwie 
trzecie kobiet. 4-12 procent jest bitych w czasie 
ciąży - w 90 procentach przypadków przez ojców 
nienarodzonego dziecka. Ogromna liczba kobiet 
nie zgłasza się nigdzie po pomoc, bo uważa prze
moc za rzecz normalną albo po prostu boi się lub 
wstydzi. Wiele kobiet w krajach Trzeciego Świata 
uważa, że mężczyzna ma prawo bić swoją żonę, 
gdy ta jest nieposłuszna czy odmawia współżycia.

Raport powstał na podstawie prowadzonych 
przez siedem lat badań - to pierwsze tak komplek
sowe opracowanie poświęcone temu problemowi.

TO JASNE, ŻE W 2007 BĘDZIESZ 
MIAŁ ENERGIĘ DO ZABAWY
W 2007 roku wszyscy Klienci w Polsce będą 
mogli decydować o tym, kto będzie dostarczał 
im elektryczność. Co to zmieni? Cóż... zabawka 
będzie działała tak samo jak do tej pory, podobnie 
jak lodówka, telewizor czy lampa. Jednak moż
liwość wyboru sprawi, że dostawcy będą musieli 
liczyć się z Twoimi wymaganiami i nauczyć się 
je zaspokajać. Konkurencja spowoduje, że firmy 
energetyczne zaczną dbać o solidność, Twoje 
poczucie wygody i o środowisko, które Cię otacza.

Z takimi wyzwaniami Vattenfall codziennie 
spotyka się na jednym z najstarszych wolnych 
rynków energii - w Szwecji. Z efektów naszych 
starań korzystają nie tylko Skandynawowie, ale 
także miliony ludzi we wszystkich europejskich 
krajach, w których obecnie działamy. Przykładów 
jest wiele: używamy sms-owego powiadamiania

o sprawach związanych z dostawą energii i zape
wniamy naszym Klientom skuteczną, całodobową 
pomoc; wprowadziliśmy usługę zdalnego 
odczytywania liczników i sporządzania precyzyj
nych rachunków, tak by Klienci płacili tylko 
ża rzeczywiście wykorzystywaną energię. To 
jedynie mała część naszych starań. W produkcji 
energii udało nam się osiągnąć 36-procentową 
redukcję emisji dwutlenku węgla, a obecnie 
pracujemy nad niezwykle ambitnym projektem, 
który nazywamy "Elektrownia o zerowej emisji".

Kiedy w 2007 roku polski rynek energetyczny 
zostanie uwolniony - nie oczekuj, że pociągi 
będą szybsze. Ale oczekuj więcej od firmy, która 
je zasila.

Więcej informacji ćwąttenfall znajdziesz 
na naszej stronie www.vattfnfall.pl

V A T T E N F A L L
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U góry: Trzyletnia Nura - jedna z ofiar szturmu na Falludżę, 
Poniżej: Amerykańscy żołnierze wkraczają do zdobytego miasta

M a r e k  Ry ba rc z y i

f  I D  i  Amerykańska armia używała w Iraku fosforu, stosowała
H  I  i też pochodne napalmu, bomby kasetowe i pociski próżniowe.

■ ■ Mk ■ ■ a ■ ą • ■ , ■ ■ ■ ■  -Czv USA dopuściły sie zbrodni woiennych?
w Falludży wraz z tysiącem islamskich bojow
ników.

Żółtawa substancja pachnie jak czosnek. Ame
rykańscy żołnierze nazywają ją cynicznie Wstrzą- 
śnij i Piecz, od popularnej przyprawy do kurcza
ków Shake and Bake sprzedawanej w foliowych 
torbach w supermarketach w USA. To śmiercio
nośny biały fosfor. Wystawiony na działanie po
wietrza zapala się i wydziela gęsty dym.

Armie całego świata używają pocisków z fosfo
rem, by oświetlić pole bitwy albo stworzyć zasło
nę dymną przed atakiem. Ale w listopadzie ubie
głego roku w Falludży ładunki z fosforem 
Amerykanie zastosowali jako broń zaczepną 
- za pomocą ognia i żrącego dymu „oczyszczali” 
kryjówki z irackich bojowników. Z rozpędu zrzu-

mu w rejonach walk, gdzie schroniła się ludność 
cywilna.

Falłudża nie była pierwszym przypadkiem, 
kiedy Irakijczycy zginęli od bomb fosforowych. 
W  1991 roku fosforu użył przeciwko Kurdom 
w Ebrilu dyktator Saddam Husajn. W  odtajnio
nym dokumencie amerykański wywiad określa 
fosforowe pociski Saddama jako zakazaną przez 
międzynarodowe konwencje broń chemiczną.
- Kiedy tej broni używa Saddam, to broń che
miczna, ale kiedy używają jej Amerykanie, oka
zuje się, że to dozwolona konwencjonalna broń 
zapalająca - triumfował reżyser Sigfrido Ranucci.

DYMEM I OGNIEM
Z prawnego punktu widzenia rację ma jednak 

armia USA. - Czysto formalna klasyfikacja bomb 
fosforowych jest jasna: zabijają na skutek ognia 
i wysokiej temperatury, a nie reakcji chemicznej
- zastrzega w rozmowie z „Przekrojem” Mark 
Garlasco, analityk wojskowy z nowojorskiej orga
nizacji praw człowieka Humań Rights Watch. Ale 
sztywna klasyfikacja budzi wątpliwości.

George Monbiot, brytyjski publicysta i autor 
wielu książek, uważa, że fosfor staje się bronią 
chemiczną, kiedy w ataku na ludzi użyte są jego 
właściwości chemiczne - nawet gdy zabija także 
za pomocą ognia, a nie wyłącznie żrącego dymu.
- Żabójca nie przestaje być zabójcą, jeśli wytłu
maczy, że jest jednocześnie włamywaczem - mó
wi „Przekrojowi” Monbiot.

Peter Kaiser, dyrektor Organizacji do spraw Za
kazu Broni Chemicznej, oświadczył oficjalnie, że

Ciała ofiar z Falludży - według 
włoskiej telewizji RAI spalone 
fosforem. Patolodzy są ostrożni. 
Część specjalistów uważa, że zwłoki 
pokazane we włoskim dokumencie są 
w stanie zaawansowanego rozkładu 30-281

I l d K

iałe pióropusze fosforu nad miastem 
wyglądały jak fajerwerki z okazji dru
giego zwycięstwa wyborczego Geor- 

ge’a W  Busha, które świętowano wła
śnie hucznie w Waszyngtonie. Ale 
8 listopada ubiegłego roku efektowne 
eksplozje nad szturmowaną Fałludżą 
zwiastowały jedynie zagładę.

W  zamkniętym mieście na północ 
od Bagdadu odłamki fosforowych 

bomb paliły skórę i trawiły tkankę aż 
do kości, bez trudu topiąc mięśnie. Fosforowy 
dym dusił ofiary w promieniu ponad stu me
trów, wypalając im żywcem płuca i oczy, nisz
cząc wątrobę, serce i nerki. Tak zginęły setki, 
a być może tysiące Irakijczyków, którzy zostali
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1
Według zeznającego w filmie irackiego doktora 

o ofiary pocisków wypełnionych żrącym fosfo- 
em. Niezależni eksperci podejrzewają jednak, że 
iektóre z pokazanych zwłok uległy po prostu 
ozkładowi. Prawdziwe dowody użycia fosforu 
•v Falludży - nadwęglone zwłoki - mogły zostać 
uż starannie ukryte w masowych grobach. Kiedy 
riosną tego roku o ofiarach fosforu wspomniało 
ninisterstwo zdrowia w Bagdadzie, sprawę szyb
ko wyciszono.

FOSFOROWA HIPOKRYZJA
Przez siedem dni po emisji reportażu RAI Pen

tagon szedł w zaparte. Bronił oficjalnej linii: „Na
sza armia używała fosforu jedynie w ograniczo
nych ilościach do oświetlenia pola bitwy” . Kłam 
zadali jej dopiero żołnierze. 14 listopada surfują
cy po Internecie przeciwnicy wojny w Iraku na
trafili na rewelację - wspomnienia żołnierzy US 
Army, uczestników ataku w Falludży.

„Okazało się, że biały fosfor to bardzo skutecz
na amunicja. Kombinacji z fosforem używaliśmy 
w Falludży, by wypłoszyć rebeliantów z kryjó
wek, a następnie normalnych pocisków odłam
kowych, by ich zlikwidować” - wspominali ma- 
ńnes na łamach kwietniowego wydania dwumie
sięcznika „Artyleria Polowa” .

Pentagon skapitulował, przyznał, że fosfor słu
żył do ataków na kryjówki wroga. Jednak wciąż 
się broni, że jest to tylko zapalająca broń kon
wencjonalna. USA - w przeciwieństwie na przy
kład do Rosji i Chin - nie podpisały konwencji 
z 1980 roku zakazującej użycia fosforu i napal-

cili je także na domy w Falludży, gdzie schronili 
się cywile. Przerażające skutki pokazał reportaż 
włoskiej telewizji RAI, wyświetlony w pierwszą 
rocznicę najbardziej okrutnej bitwy ostatnich lat.

UKRYTA MASAKRA
Reżyser Sigfrido Ranucci nie dowiódł niezbicie 

amerykańskiej zbrodni na ludności cywilnej. Po
kazał tylko zeznania trzech amerykańskich żoł
nierzy, relacje korespondentów i kilkanaście 
dziwnie zmasakrowanych zwłok. Ale reportaż 
wstrząsnął sumieniem świata. Oglądając go, 
trudno nie odwrócić oczu od ekranu: zniekształ
cone ludzkie twarze zastygłe w nieopisanym cier
pieniu, kobiety i małe dzieci z głębokimi ranami 
wyglądającymi na oparzenia.

użycie bomb fosforowych w celu rażenia prze
ciwnika żrącymi oparami fosforu stanowiłoby za
kazaną przez konwencję broń chemiczną. Na ra- 

I zie nie ma na to dowodów.
- Dla mnie jako prawnika takie użycie fosforu 

| jak w Falludży wygląda na zbrodnię wojenną
i pogwałcenie konwencji z 1993 roku o zakazie 
broni chemicznej, którą podpisały USA - mówi 
Michael Ratner, nowojorski prawnik z Centrum 
Praw Konstytucyjnych.

Według doniesień korespondentów w Iraku 
I podczas operacji w Falludży Amerykanie popełni
li także inne przestępstwa. - Przede wszystkim 
złamali konwencję genewską, używając niepro
porcjonalnej siły rażenia w rejonie miejskim - mó
wi Ratner. Amerykanie nie dopuścili Czerwonego 
Krzyża, zbombardowali szpitale i aresztowali leka
rzy, a przede wszystkim wbrew ratyfikowanej 
przez USA konwencji genewskiej nie chcieli wy- 

' puścić z miasta młodych Irakijczyków uciekają
cych z pola walki. Blokada objęła nawet 
12-14-letnich chłopców.

- W  rok po Falludży ani my, ani Czerwony 
Krzyż, ani nikt nie wie, jaka była liczba ofiar cy
wilnych - mówi „Przekrojowi” Mark Garlasco. 
Ostrożne szacunki mówią o 5-6 tysiącach cywi
lów zabitych na co najmniej kilkanaście tysięcy 
tych, którzy zostali w mieście.

MK-77- NOWY NAPALM
„Nic nie pachnie, synu, tak jak napalm palący 

j się o poranku” - mówił amerykański dowódca ka
walerii powietrznej, bohater „Czasu Apokalipsy”

PRZEKRÓJ  35

8 listopada 2004 roku na oblężoną Falludżę spadł grad pocisków 
fosforowych. Zazwyczaj używa się ich do oświetlenia pola walki. 

Tym razem Amerykanie uderzyli fosforem w  kryjówki bojowników

W - * -



ZBRODNIE WOJENNE PO 1945
1 M Y LAI, W IETN A M , 1968 
Jedno  ze źródeł amerykańskiej 
traumy postwietnamskiej. 16 mar
ca 1968 roku amerykańscy żołnie
rze zajęli kilka wsi w  środkowym  
Wietnam ie, urządzając pogrom  
miejscowej ludności. Zginęło po
nad 500 osób, mordowano rów
nież kobiety i dzieci. Sprawa w y
szła po roku dzięki publikacji 
prasowej. Odpowiedzialny za ma
sakrę porucznik William Calley zo
stał w  1971 roku skazany na doży
wocie, ale trzy lata później go 
uniewinniono. Amerykanom zarzu
cano także w  Wietnamie używanie 
napalmu oraz bombardowanie cy
wilnych obiektów.

NAPALM W  W IETNAM IE

1 W O JN A  IRAŃSKO-IRACKA, 
1980-1988 

Największy od I wojny światowej 
poligon użycia gazów bojowych. 
Irakijczycy od początku działań wo
jennych przeciwko sąsiadowi uży
wali broni chemicznej, w  tym gazu 
musztardowego i tabunu paraliżu
jącego układ nerwowy. Od broni 
chemicznej zginęło co najmniej 
20 tysięcy Irańczyków, a wielu in
nych zostało rannych. Zbrodnie 
z czasów wojny iracko-irańskiej 
znajdują się wśród zarzutów sta
wianych Saddamowi Husajnowi.

1 SAM ASZK I, CZECZENIA , 1995 
Najbardziej spektakularna zbrod
nia zarzucana siłom rosyjskim. 
W  czasie zajmowania Czeczenii 
Rosjanie najpierw ostrzelali bez
bronną wieś, a później dokonali 
pacyfikacji pozostałej w  niej ludno
ści. Zginęło ponad s to  osób. W e 
dług obrońców praw człowieka je
dynie cztery były uzbrojone. Ro
sjanom zarzuca się również bom
bardowanie cywilnych rejonów  
Czeczenii, w  tym Groźnego i Gu- 
dermesu. Żaden wysoki oficer ro
syjski nie został za to skazany.

MASAKRA  
W  MY LAI

ATAK NA HALABDŻĘ

l»ar Coppoli, jednego z najbardziej przerażających filmót 
o wojnie w Wietnamie. Niedawno wyszło na jaw, ż 
także w Iraku US Army stosowała napalm, tyle że w no 
wej wersji. Nowa substancja nazywa się MK-77. Skuti 
jej działania jest jeszcze gorszy od klasycznego napa 
mu - żelowata płonąca zawiesina MK-77 parzy i top 
ciało ludzkie. US Army zastosowała tę broń w walkac
0 mosty nad Tygrysem i koło kanałów w Bagdadzis 
a wcześniej w bitwie o Safian Hill na granicy Kuwejtu

W  Falludży i innych miastach US Army używała tał 
że innej straszliwej broni - paliwowo-powietrznyci 
bomb termobarycznych. „Nasze pociski były uzbrojo 
ne w głowice składające się w 35 procentach z ładur; 
ku termobarycznego NE i w 65 procentach z konwer; 
cjonalnego” - czytamy w jednym z opisów atak; 
na Falludżę w „Marinę Corps Gazette” . Takie ładunł; 
tworzą przed eksplozją chmurę gazów. Wybuch powc 
duje olbrzymie zniszczenia na dużym obszarze - obn 
ca w perzynę budynki, odsysa tlen, zabija ofiary fal 
uderzeniową, miażdżąc ludzi gigantycznym ciśnit 
niem. Skutki są podobne do eksplozji taktycznego h 
dunku nuklearnego.

- Wojna to wstrętne, ponure przedsięwzięcie. Nie rc 
zumiem, skąd w ludziach bierze się to naiwne poczucie 
że konflikty zbrojne toczone są według jakichś czystyc! 
reguł - mówi „Przekrojowi” profesor Lawrence Freeó 
man z Instytutu Studiów Wojennych londyńskiego 
Kings College. Zdaniem profesora armia amerykańsk 
stosuje tę samą zasadę co każde siły zbrojne - używ 
wszystkich dostępnych środków, by zniszczyć wrog 
przy jak najmniejszych stratach własnych. - Nie było la 
twej metody opanowania Falludży - mówi Freedman.

ZABIĆ IDO DOMU
Amerykanie i Brytyjczycy kierują się w Iraku zim 

nym pragmatyzmem. Bez ograniczeń strzelają z poci 
sków z głowicami wzmocnionymi warstwą zubożone 
go uranu, choć ich użycie w pobliżu rejonów zaludnić 
nych narusza konwencje ONZ. Koresponden 
amerykańskiego dziennika „Christian Science Moni 
tor” zmierzył promieniowanie przy wrakach iracłdck 
czołgów na przedmieściach Bagdadu, w ulubionyn 
miejscu zabaw dzieci. W  pobliżu odłamka amerykan 
skiego pocisku poziom radiacji przekracza tysiąc raz) 
dopuszczalne normy. Według najostrożniejszych sza 
cunków podczas tej wojny Amerykanie zostawili w Ira 
ku 75 ton toksycznego uranu. Irackie szpitale odnoto 
wują już wzrost przypadków zachorowań na raka i falę 
urodzeń dzieci z deformacjami genetycznymi.

W  marcu i kwietniu 2003 roku Amerykanie używa 
li w pobliżu irackich miast jeszcze jednej straszliwej 
broni: bomb kasetowych. Pociski te rozpryskują się 
przed wybuchem i rozpadają na dziesiątki lub setki 
małych „bombek” . Na przykład używane przez Brytyj
czyków pociski M26 rozpadają się na 644 miniładun- 
ki, każdy o rozmiarach kuli do bilardu. Zwykle do kil
kunastu procent takich „bombek” nie wybucha od ra
zu. Podobnie jak zakazane obecnie prawem 
międzynarodowym miny przeciwpiechotne, ładunki te 
cierpliwie czekają latami na swoje ofiary. W  Iraku 
na polach, drogach i podwórkach pozostało 10  tysięcy 
minibomb, które znienacka zabijają i ranią ludzi w dwa
1 pół roku po „zakończeniu” wojny.

- Użycie pocisków i bomb kasetowych w pobliżu 
osiedli cywilnych łamie prawo międzynarodowe 
- podkreśla Mark Garlasco z Humań Rights Watch. 
Według szacunków od czasu wojny z Irakiem w 1991

PACYFIKACJA
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1SREBREN ICA, BOŚNIA, 1995 
Największa zbrodnia wojenna 
od czasu II wojny światowej popeł
niona przez siły Serbów bośniac
kich na Muzułmanach. Po zdobyciu 
niewielkiej enklawy na północy Bo
śni Serbowie zamordowali w  pobli
skich lasach od siedm iu do ośmiu 
tys ię cy  wziętych do niewoli męż
czyzn. Dowodzący akcją serbski ge
nerał Ratko Mladić do dziś ukrywa 
się przed międzynarodowym try
bunałem, przed którym odpowia
dać może także za inne serbskie 
zbrodnie, w  tym tworzenie obo
zów koncentracyjnych. (JK )

W

CZEGO NIE W OLNO NA W O JN IE ?
Sytuację jednostki podczas konfliktu reguluje seria konwencji genewskich. 
Nie wolno atakować cyw ilów  ani niszczyć ob iektów  potrzebnych im do prze
trwania (na przykład szpitali). Okupant nie może nikogo przesiedlać ani pozba
w iać mienia. Kolonizacja jest zabroniona. Prawo międzynarodowe chroni też jeń
ców: prawo do korespondencji, godność, zdrowie. Tortury są nielegalne, karać 
nie wolno nawet za próbę ucieczki. Natychmiast po zakończeniu działań wojen
nych jeńcy muszą zostać zwolnieni. Konwencje wojenne ograniczają także spo
soby wojowania. Od przeszło stu lat delegalizowane są kolejne rodzaje broni: 
gazy trujące i broń biologiczna, broń konwencjonalna powodująca szczegól
ne cierpienie, broń niszcząca środowisko, ostatnio zakazano stosowania 
min lądowych, bo nierozbrojone zabijają długo po zakończeniu wojen. USA są 
od lat krytykowane za wyłączanie się z umów. Waszyngton odmówi! podpisania 
protokołu dodatkowego konwencji genewskiej, który akcentuje prawa ludności 
cywilnej (1977), nie uznaje też zakazu stosowania min lądowych (1997). USA nie 
uznają również jurysdykcji Międzynarodowego Trybunatu Karnego (2003), który 
ściga zbrodniarzy wojennych bez pytania o zgodę ich państw. (RW)

'ku pozostałości bomb kasetowych zabiły cztery ty- 
;ące Irakijczyków.
Setki giną co miesiąc od zwykłych kul i bomb 
przede wszystkim w atakach terrorystów, ale także 
incydentach na punktach kontrolnych i podczas tłu- 
lenia zamieszek. - Nie da się odróżnić, kto chce cię 
bić, a kto nie. Jedynym sposobem przetrwania na tej 
wnianej wojnie jest zabijanie jak największej liczby 
dzi. Potem trzeba wrócić do domu - powiedział 
dnej z gazet sierżant US Army John Meadows. To 
otto tysięcy wystraszonych amerykańskich żołnierzy.

E OFIAR, TYLE ZBRODNI
- Z pewnością w Iraku dokonano zbrodni wojen- 

ych - twierdzi James Jennings, przewodniczący anty- 
ojennej organizacji amerykańskiej Conscience Inter- 
itional. Jako najjaskrawsze przykłady podaje 
trasowane naloty na obiekty pełniące funkcje cywil- 
e albo pozbawione znaczenia wojskowego, na przy- 
ad ministerstwa w Bagdadzie.
- W  każdej wojnie kluczowym kryterium do gene- 

dnej oceny, czy przestrzegano konwencji genewskich, 
st ostateczna liczba ofiar cywilnych - mówi „Przekro- 
iwi” Michael Ratner. A według wiarygodnych szacun- 
ów ekspertów brytyjskich i szwajcarskich w wyniku 
osunkowo krótkich działań oddziałów amerykań- 
kich zginęło od wiosny 2003 do jesieni 2004 roku 
koło 40 tysięcy irackich cywilów. To zdaniem Ratne- 
i wystarczy, by podejrzewać, że Amerykanie używali 
byt wielkiej siły, zaniedbując ochronę ludności cywil- 
ej. - Zbrodnie wojenne mogły zostać popełnione, ale 
ie mamy na to na razie żadnych twardych dowodów 
zastrzega Humań Rights Watch.
Prawnik Michael Ratner nie składa broni. W  2003 

>ku kierowane przez niego Centrum Praw Konstytu- 
yjnych próbowało postawić przed sądem za bezpraw- 
ą agresję prezydenta Busha. W  tym roku pozwał 
o sądu w Niemczech ministra obrony USA Donalda 
'umsfelda w związku z torturowaniem irackich więź- 
iówwAbu Ghraib. Przegrał, ale już zapowiada apela- 
ję i specjalne śledztwo w sprawie użycia fosforu w Fal- 
udży. Ramer chce, by sprawą zajął się ONZ. To jednak 
iziałania dość symboliczne. USA nie podpisały proto- 
-ołów do konwencji genewskich. Nie uznają też Mię
dzynarodowego Trybunału Karnego, a żołnierzom US 
urny, którym udowodniono zbrodnie wojenne, wy- 
nierzają kary sami - w większości śmiesznie niskie, 
•-gromadzenie dowodów zbrodni jest na razie niemoż
liwe - po roku nie wiadomo nawet, ile ofiar pochłonął 
szturm na Falludżę.

- Wojna, która została rozpętana w imię humanita
ryzmu, zmieniła się w humanitarną katastrofę - mówi 
brytyjski publicysta George Monbiot. Takiego samego 
zdania jest tegoroczny laureat literackiej Nagrody No
bla, brytyjski dramaturg Harold Pinter. - Przynieśliśmy 
Irakijczykom tortury, bomby rozpryskowe, zubożony 
uran, niezliczone masakry i zniszczenie, nazywając to 
szerzeniem wolności i demokracji na Bliskim Wscho
dzie. Wzbudziliśmy tym zacięty i nieustanny opór, nio
sąc ze sobą spustoszenie i chaos.

Chcąc nie chcąc, Polska ma w tym swój udział.

M a r e k  Ry b a r c z y k
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RODZI OLIGARCHÓW
W Rosji trwa wojna o ostatnie niesprywatyzowane bogactwo naturalne - 400 milionów 
hektarów ziemi. Pod miastami wyrastają luksusowe osiedla, a na miejscu kołchozów 
ligantyczne firmy rolnicze. Rosja, największy kraj świata, chce zalać Europę żywności*

J a k u b  K u m o c h

g ||f mm |  H H !
Na Dalekim Wschodzie ! 
wielkie firmy skupują ziemię, 
by oddać ją w dzierżawę 
chińskim chłopom. Na zdjęciu: 
Pole na Półwyspie Kamczackim
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Osiedle Wyspa Wolności 
pod Moskwą. Luksusowe domy 

iowstąją na miejscu sprzedanych 
przez chłopów kołchozów

ego dnia Aleksandr Anionkow przyjmo- 
wany był na wystawie rolniczej w Mo
skwie przez samego premiera federacji 

Rosyjskiej. Po powrocie do rodzinnego Biełgo- 
rodu 29-letni biznesmen nawet nie zauważył, 
że go śledzą. Powali! go cios kija bejsbolowego. 
Pamięta tylko, że trzech osiłków okładało go, 
gdzie popadnie. Kilka uderzeń trafiło go w gło
wę, siekiera, którą zadano cios, obsunęła się 
po jego ramieniu. Ktoś zaczął krzyczeć, spraw
cy uciekli. Gdy przyjechała milicja, Anionkow 
zdołał jeszcze powiedzieć kilka zdań, nim stra
cił przytomność. Odratowano go w szpitalu. Je
go kolega z firmy, adwokat Dmitrij Sztejnberg 
miał mniej szczęścia. Dwa dni później znalezio
no go martwego na schodach własnego domu.

Anionkow i Sztejnberg pracowali dla koncernu Inte- 
co-agro, właściciela stu tysięcy hektarów ziemi upraw
nej w środkowej Rosji. Dwa lata temu za hektar ziemi 
pod Biełgorodem Inteco płaciło około stu dolarów. Ob
licza się, że do 2010  roku hektar biełgorodskiego czar- 
noziemu będzie wart pięć tysięcy. Inteco przekształca 
się powoli w wielką firmę rolno-spożywczą. Nie wszyst
kim się to podoba, poza tym chętnych do rosyjskiej zie
mi i zakopanych w niej zysków jest coraz więcej. Trwa
jąca od niedawna wojna o dawne kołchozy i sowchozy 
zaczyna być równie krwawa jak walka o prywatyzowa
ne w latach 90. szyby naftowe i kopalnie niklu.

KOŁCHOZ ZA BEZCEN
Rosja ma 400 milionów hektarów ziemi rolnej - jed

ne z największych zasobów na świecie. Jednocześnie 
pojęcie własności ziemskiej dla większości Rosjan było 
dotąd absurdem. Nawet carska Rosja, choć w 1861 ro
ku zniosła pańszczyznę, nigdy do końca nie nadała 
chłopom ziemi na własność. Lenin obiecywał uwłasz
czenie chłopstwa, ale bolszewicy szybko zagnali rolni
ków do nowej formy niewolnictwa - kołchozów i sow- 
chozów. Wszystko zależało w nich od dyrektora, który 
był niemal panem życia i śmierci. Rolnicy jak dawniej 
chłopi pańszczyźniani udawali, że pracują. Państwowe 
gospodarstwa byty tak niewydajne, że Rosja, kraj o ol
brzymich gruntach rolnych, przez lata kupowała żyto, 
a jednym z jej dostawców była Arabia Saudyjska.

W  1991 roku stan rosyjskiego rolnictwa był tak 
opłakany, że nowa Rosja wystraszyła się wizji głodu. 
Podjęła pierwszą próbę reformy. Państwowe i kolektyw
ne gospodarstwa przekształciła w spółki akcyjne, ich 
12  milionów pracowników dostało udziały - formalnie 
stali się akcjonariuszami. Niektóre kołchozy, teraz spół
ki rolne, zaczęły nawet dość dobrze prosperować pod 
okiem dyrektorów kapitalistów, ale w życiu większości 
rolników niewiele się zmieniło. Tak jak przez wieki, tak 
i dziś przeciętny rosyjski chłop nie zna słowa „wła
sność” i poza przyzagrodowym ogródkiem nie ma nic.

Grunty są tanie, bo spauperyzowane kołchozowe 
chłopstwo gotowe jest sprzedawać je za bezcen. Interes 
zwraca się niemal zawsze, nieraz aż tysiąckrotnie. 
Na miejscu kołchozów w pobliżu wielkich miast wyra
stają osiedla luksusowych domów, a dawni dyrektorzy 
rolnych molochów, którzy za sprzedaż wzięli milionowe 
łapówki, dołączają do nowych Ruskich. Wystarczył je
den podpis Władimira Pudna pod kodeksem ziemskim 
legalizującym handel ziemią. Od 2002 roku oligarcho
wie i wielki biznes rzucili się na wyprzedaż kołchozów.

llja Dyskin, kombinator i gracz giełdowy, który doro
bił się na handlu suwenirami, zwęszył interes jeszcze 
przed wejściem w życie kodeksu, próbując w  2001 ro
ku kupić ziemię pod daczę. Zobaczył, że kołchoźnicy 
nie zdają sobie sprawy z posiadanego majątku i sprze
dają udziały za grosze. Dyskin uzyskał papiery rolnika 
i zaczął wykup. Gdy Rosja zezwoliła na handel ziemią, 
zaczął kupować kołchozy (jego krytycy twierdzą, że nie 
stronił od korupcji i gróźb). Dziś jest właścicielem 
20 tysięcy hektarów najdroższych gruntów pod Mo
skwą. Z dumą opowiada jednej z gazet o wrażeniu, ja
kie wywarł na swoim angielskim gościu, specu od han
dlu nieruchomościami. - Przecież wokół Londynu 
wszystkie grunty wyprzedano już w latach 50., a tu 
dwóch młodych facetów kupiło, co się da - mówił 
zdumiony Anglik, gdy Dyskin pokazywał mu swoje la- 
tyfundia.

MILION ALBO DO WIĘZIENIA
Kupno kołchozu nie jest szczególnie trudne, trzeba 

tylko wiedzieć, jak to zrobić. Dzisiejszy kołchoz to spół
ka, przejmuje się go tak samo jak przedsiębiorstwo ak
cyjne, czyli zdobywając większościowy pakiet udziałów.

| Należy przełamać opór miejscowego dyrektora albo 
zbuntować przeciwko niemu większość chłopów. Dy
rektor jest drogi. - Nie znam żadnego, który brałby po
niżej miliona dolarów - wyznał Dyskin rosyjskiej edycji 
„Fbrbesa” . Przekonanie chłopów też nie przychodzi ła
two, więc zajmują się tym wyspecjalizowane firmy. Lu
dzi tych nazywa się raiderami. To eksperci od brudnego 

i przejmowania akcji i całych przedsiębiorstw.
- Najpierw zdobywamy swoimi sposobami rejestr 

akcjonariuszy, potem robimy zwiad i wyłapujemy obra
żonych, takich, którzy są w konflikcie z dyrektorem. 
Mają za zadanie przekonać ludzi, że dyrektor to zło
dziej i że niedługo przyjdzie nowy inwestor, pod które
go rządami ich życie zmieni się w raj mlekiem i mio
dem płynący - mówi w rozmowie z „Przekrojem” 
jeden z rekinów moskiewskiego raidingu Andriej Tuka- 
łow z firmy Russkij Projekt. W  przeszłości byt specem 
od przejmowania domen internetowych, potem prze
rzucił się na spółki akcyjne, kupowanie kołchozów to 
jego nowa specjalność.

Gdy już powstanie opozycja, raider przygotowu
je walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym 
kołchoźnicy zadecydują o sprzedaży. Jeżeli dyrektor
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Andriej Tukałow, rosyjski spec od kupowania 
ziemi za bezcen. Ostatnio kupi) 5,5 tysiąca 

hektarów za cenę jednego mieszkania w  Moskwie

Rosji na żyznym czamoziemie po
wstają przyszłe holdingi rolno- 
-spożywcze, nad Morzem Czar
nym dawne przedsiębiorstwa rolne 
ustępują miejsca drogim kurortom, 
bo bogaci Rosjanie kochają ten re
gion, a na Dalekim Wschodzie, 
gdzie w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat ze wsi wyemigrowała blisko po
łowa rolników, inwestorzy skupują 
ziemię, by następnie dzierżawić ją 
chińskim farmerom. Rolnictwo wy
pierane jest z najbardziej intrat
nych terenów.

Rosyjski „Forbes” opublikował 
niedawno listę 10  największych po
siadaczy ziemskich Podmoskowia 
(ranking ogólnorosyjski na razie nie 
istnieje). Holding bankiera Nikołaja 
Cwietkowa ma 100 tysięcy hekta
rów, grupa magnata turystycznego 
Andrieja Kuceriba - 65 tysięcy, 
a po nich kolejni właściciele: banki, 
oligarchowie, pospiesznie tworzone 
i nie wiadomo do kogo należące 
spółki. Wśród właścicieli są Roman 
Abramowicz albo producent jogur
tów Wim-Bill-Dan, którym w swo
im czasie zainteresowany był fran
cuski Danone. Łącznie wszyscy 
oligarchowie i struktury biznesowe

k o łch o z i zam ien i go na d z ia łk i
b u d o w lan e , m oże zarob ić  n a w e t ty s ią c  ra zy  ty le . i le  z a in w e s to w a ł

Ckst przeszkadza, można posadzić go za kratki. Jeden 
z rozmówców rosyjskiego pisma „Konsultant” 
z branży „raiderskiej” twierdził, że wszczęcie 
śledztwa przez prokuraturę to jedynie 10-60-ty- 
sięczna łapówka.

Tukałow chwali się swoim największym suk
cesem: - W  ubiegłym roku kupiliśmy kołchoz 
za 350 tysięcy dolarów. Wyobraża pan sobie? 
To wszystkie wydatki! Kołchoz jest wspaniały, 
5,5 tysiąca hektarów, dostęp do jezior, pokryty 
lasem. A  teraz nasz klient sprzedaje go w kawał
kach pod budowę, ocenia swój zysk na 150 mi
lionów.

PODMOSKOWIE WYPRZEDANE
Większość kołchoźników jest szczęśliwa, bo 

dawno nie widziała żadnych pieniędzy. Teraz do
stają po 10-30 tysięcy dolarów, a może i więcej. 
Kupują sobie samochody, część od razu przejada 
i przepija pieniądze. Budzą się z ręką w nocniku 
- bez ziemi, bez niczego, pozostaje im tylko 
ogródek. Czasem nowy właściciel buduje im 
blok gdzieś na obrzeżach, by móc zrównać ich 
domostwa z ziemią. Na ich miejscu powstaną 
domy dla moskiewskich milionerów.

Nikt dokładnie nie wie, ile ziemi przehandlo- 
wano w ten sposób od 2002 roku. Pod Moskwą, 
Petersburgiem i wieloma innymi wielkimi mia
stami kołchozów już nie ma, wszystkie zmieniły 
się w place budowy. W  środkowej i południowej

mają w samym Podmoskowiu, jednym z naj
mniejszych rosyjskich regionów, ponad 1,5 mi
liarda hektarów ziemi.

Agencja Penny Lane Realty oceniła, że od wej
ścia w życie nowego kodeksu ziemskiego właści
ciela zmieniło 90 procent podmoskiewskich 
gruntów rolnych. Są inwestorzy, których ziemia 
kupiona za pięć milionów dolarów dwa lata te
mu wyceniana jest dziś na pięć miliardów. Żaden 
inny biznes ani w Rosji, ani gdziekolwiek indziej 
nie jest w stanie przynieść tysiąckrotnych zy
sków.

NA FORSĘ PAZERNI
Wielkimi zyskami trzeba się dzielić, to w Ro

sji norma. - Nie ma ani jednego inwestora, któ
ry działa wbrew miejscowym władzom - mówi 
„Przekrojowi” jeden z analityków zajmujących 
się rosyjskim rynkiem inwestycji. Ekspert 
od spraw rolnych Dmitrij Lewczenko wyjaśnia, 
że przy złej woli lokalnej elity rządzącej nie da się 
nic załatwić. Trzeba z nią nieustannie wchodzić 
w  układy i przekupywać. - Władza ma wszelkie 
możliwości zatrzymania każdej transakcji - wy
starczy, że nieprawidłowo zarejestruje dokumen
ty, a potem przed sądem wykaże, iż zakup jest 
nieważny - mówi. A kupienie władz jest droższe 
niż kupienie kołchozu. Uważa się, że 80 doku
mentów potrzebnych do tego, by ziemia „w dro
dze wyjątku” z gruntu rolnego stała się działka

mi budowlanymi, kosztuje 20 procent inwesty
cji. Na kołchozowych miliarderach rośnie miliar
dowa korupcja.

Wspomniany na początku końcem Inteco- 
-agro prawdopodobnie nie mógł się dogadać 
z administracją obwodu biełgorodzkiego. Nie 
wiadomo, czy gubernator Jewgienij Sawczenko 
okazał się zbyt pazerny, czy też właścicielka 
koncernu, żona mera Moskwy Jurija Łużkowa, 
uznała go za słabego przeciwnika, który zlęknie 
się nazwiska jej męża. Zaczęła się klasyczna woj
na administracyjna.

- Załatwienie jakichkolwiek dokumentów 
w administracji przeciąga się w nieskończoność
- alarmował w rozmowie z jedną z gazet anoni
mowy przedstawiciel Inteco. Nagle ni stąd, ni 
zowąd na oficjalnej stronie administracji pojawił 
się list kilkudziesięciu wójtów, którzy oskarżyli 
końcem o nieefektywne gospodarowanie ziemią
- idealny pretekst, by wszcząć śledztwo i posta
rać się o odebranie Inteco części majątku. Hol
ding też nie zasypiał gruszek w popiele - posta
nowił przejąć władzę. W  wyborach poparł 
miejscową opozycję. Próbował też oskarżyć ad
ministrację przed sądem o zniesławienie. Doku
menty przygotowywał mecenas Sztejnberg, za
nim go zamordowali „nieznani sprawcy” .

WOJNA OCZARNOZIEMY
Tmpów jest znacznie więcej. W  Kraju Ałtaj

skim w  październiku tego roku doszło do praw
dziwej bitwy między dwiema firmami rywalizu
jącymi o ten sam kołchoz. Wezwana milicja 
dziwnym trafem przyjechała dopiero po paru go
dzinach, by obserwować rezultaty bitwy ze sztur
mem budynku administracji włącznie. Mogła też 
zabrać ciała kilku zabitych.

Takich bitew będzie coraz więcej, jest bowiem
0 co walczyć. Rosyjscy oligarchowie dysponują 
wielomiliardowymi rezerwami, a ziemia rolna to 
idealne miejsce dla inwestycji. Zwłaszcza że eki
pa Władimira Purina niechętnie patrzy na wy
prowadzanie pieniędzy za granicę.

Boom naftowy powoduje, że rośnie popyt 
na luksusowe dzielnice w  okolicach wielu miast. 
Ale inwestorzy nie myślą tylko o domach
1 mieszkaniach. Część zaczyna już budowę rolni
czych imperiów - holdingów, które staną się ro
syjskim odpowiednikiem Danone’a czy Nesdć. 
Rosja dysponuje ogromnym potencjałem rol
nym - największe państwo świata ma prawie 
30-kromie więcej ziemi uprawnej niż Polska 
i ponad 20 razy więcej niż Niemcy. Grunty i siła 
robocza są tanie, sektor rolniczy niezagospoda
rowany, a państwo przychylne jego rozwojowi. 
Kreml chce, by Rosja była w przyszłości nie tyl
ko wydobywcą ropy i gazu, ale także wielkim 
eksporterem żywności. Do Światowej Organiza
cji Handlu wstępuje przede wszystkim po to, by 
znieść bariery handlowe, które odgradzają ją 
od rynków Europy Zachodniej. Futuryści nazy
wają już Rosję przyszłym spichlerzem świata. 
Walka o to, kto będzie jego właścicielem, wła
śnie się rozpoczęła.

J a k u b  K u m o c h

Podyskutuj o tym na o n e *  p l
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Sędzia dyspozycyjny -  tak o ANDRZEJU KRYŻEM, 
nowym wiceministrze sprawiedliwości, 
mówi Adam Strzembosz

C ez a r y  Ł a z a r e w ic z

Panu sędzia M. już wiosną usłyszała, żc 
sędzia Ancłrzcj Kryże może zostać kimś 
ważnym w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

i- Wydawało się to nieprawdopodobne 
-pąówti M., letóra ćwierć wieku temu zakła
dała Solidarność w warszawskich sądach. 
■ Wmgo z innymi sędziami podjęliśmy 
próbę zaalarmowania Lecha Kaczyńskiego.

Przez Annę Kurską, byłą sędzię, obecnie 
senatora PiS, miała do Lecha Kaczyńskiego 
dotrzeć informacja, że sędzia Kryże w sta
nie wojennym zachowywał się niegodzi
wie. To mogło zahamować jego nominację.

Senator Kurska przyznaje, że słyszała 
plotki na temat wiceministra Kryżcgo, ale 
pamięta też, że przeprosił za swoją działal
ność sprzed lat. - A ja nie czuję się upraw
niona do ferowania wyroków, bo go nie 
znam - mówi Kurska.

PARTIA DEMONTUJE
Minister Zbigniew Ziobro przedstawił 

swego wiceministra 4 listopada. Powie
dział, że sędzia Kryże dał się poznać jako 
znakomity organizator pracy sądu podczas 
procesu FOZZ i dlatego najlepiej nadaje się 
do organizacji pracy całego sądownictwa. 
I nie można człowieka przekreślać za jeden 
błąd w życiu.

- Ta nominacja wywołała oburzenie 
wśród sędziów - mówi profesor Adam 
Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego. - W  sądzie apelacyjnym ni
komu do głowy by nic przyszło awansować

sędziego Kryżego, bo są tam ludzie, którzy' 
wiedzieli o jego wcześniejszej działalności, 

j Był dyspozycyjny. Gdyby nie był, nie zo
stałby w stanie wojennym mianowany jed
nego dnia sędzią wojewódzkim i przewod
niczącym najważniejszego wydziału 
w kraju.

Adam Strzembosz w książce „Sędziow ie 
warszawscy w czasie próby 1980-88” (na
pisanej z Marią Stanowską) Andrzeja Kry
żego wymienia z nazwiska tylko raz. Ale 
szczegółowo opisał demontaż sądu, w któ
rym Kryże uczestniczył w roku 1984.

Strzembosz pisał, że po wprowadzeniu 
stanu wojennego najważniejsze procesy 
polityczne stanu wojennego miały odby
wać się w warszawskim sądzie wojewódz- 
kim. Rządzący w nim wtedy komisarz woj
skowy pułkownik Henryk Kostrzewa ape
lował o wyroki szybkie i surowe, a jeśli 
takie by nie zapadały, to sędziowie „nie pa
sują do aktualnego etapu walki o socja
lizm” .

- Oczekiwano, że sam akt oskarżenia 
wystarczy nam do skazania człowieka 
- wspomina sędzia Halina Grudzień. - Tak 
jak to było możliwe, przeciwstawiliśmy się 
stosowaniu prawa stanu wojennego. Bar
dzo dokładnie badaliśmy dowody, by nie 
pominąć żadnego, który mógł być korzyst
ny dla oskarżonego. Tylko w' ten sposób 
mogliśmy złagodzić bardzo restrykcyjne 
prawe. To się nie podobało, nie wzmacnia
ło władzy. #  lx r

Już jako asesor 
sędzia Kryże 

był pedantycznie 
przygotowany do każdej 

rozprawy i kontrolował 
protokólantki, 

czy w  odpowiednim 
miejscu ustawiły lampę

m lu d z ie



Na sąd wywierano naciski. Były rozmowy dys
cyplinujące z sędziami, sprawdzano treść wyro
ku zaraz po jego ogłoszeniu. - Komisarz Ko
strzewa robił nam zebrania i straszył, że jak 
będzie za dużo uniewinnień, to wszystkich po
wyrzuca - wspomina sędzia Aniela Popowicz. 
Pamięta, że Józefa Wieczorka, ówczesnego pre
zesa sądu, po każdym wyroku uniewinniającym 
wzywano do Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
- Nawet nam o tym nie mówił, by nie denerwo
wać sędziów.

OBYWATEL ZASTĘPUJE
Józef Wieczorek oraz szefowa wydziału IV  Ka

tarzyna Majewska-Litwińska roztaczali parasol

ochronny nad pracownikami - sędziowie czuli 
się niezawiśli. Pod koniec 1983 roku działalność 
sądu została bardzo krytycznie oceniona przez 
Sąd Najwyższy. Wytknął wymierzanie zbyt ła
godnych kar za przestępstwa polityczne i unie
winnianie z braku dowodów oraz odstępowanie 
przez sędziów od trybu doraźnego, który unie
możliwiał skazanym odwołanie.

Prezesa Józefa Wieczorka w styczniu 1984 ro
ku zastąpił Romuald Soroko, który wcześniej 
był dyrektorem departamentu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. - Miał wziąć za mordę sędziów 
i spacyfikować najważniejszy wydział IV  - mówi 
M. - A jego prawą ręką był Kryże.

- Ludzie uczciwi byli tępieni i niszczeni - mó
wi sędzia Aniela Popowicz. - Na pierwszy ogień 
poszli ci z Solidarności i ci, którzy odmówili 
podpisania lojalki.

Sędzia Majewska-Litwińska pamięta, że na 
początku września 1984 roku została wezwana 
do Soroki, który powiedział, że nie chce, by da
lej była przewodniczącą wydziału. W  piśmie, 
które otrzymała kilka dni później, prezes poin
formował, że zastąpi ją obywatel Andrzej Kryże.

- Wówczas nie miał on jeszcze nawet nomi
nacji na sędziego sądu wojewódzkiego - mówi 
sędzia Majewska-Litwińska.

LEGALIZM GÓRĄ
Przed gabinetem wiceministra czuję się nie

swojo. Ale nawet senator Krzysztof Piesiewicz 
wchodził z duszą na ramieniu na sprawy prowa
dzone przez Kryżego, który czasem krzyczał, 
czasem z kogoś szydził. A adwokat Jacek Brydak 
skarżył się, że w sprawie FOZZ Kryże na sali są
dowej cały czas próbował wyprowadzić go 
z równowagi. Nawet udawał, że zapomniał na
zwiska Brydaka, choć obaj znają się ze studiów, 
kolegowali się i Brydak był chyba jedynym ad
wokatem, który podawał jeszcze rękę Kryżemu. 
Jednak i on przestał podawać, gdy w ogniu są
dowej walki o FOZZ sędzia Kryże wystąpił 
do ministra sprawiedliwości o skreślenie Bryda
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ka z listy adwokatów (postępowanie w sprawie 
skreślenia jest w toku).

Nie warto pytać wiceministra o jego ojca Ro
mana, bo i tak zawsze odpowiada, że od trzecie
go roku życia wychowywała go tylko matka. 
O pułkowniku Romanie Kryżem mówiono: 
„Tam gdzie Kryże - tam krzyże” . Wydał osiem 
wyroków śmierci na żołnierzy AK, w tym na rot
mistrza Witolda Pileckiego, oraz wyrok śmierci 
na Stanisława Wawrzeckiego w „aferze mięsnej” 
z 1965 roku.

Warto za to pytać o manifestację z 11 listopa
da 1979 roku. Kryże rozpatrywał w sądzie od
wołanie od kolegium, które ukarało między in
nymi Bronisława Komorowskiego i Wojciecha

Ziembińskiego za nielegalne przemówienie 
pod Grobem Nieznanego Żołnierza i za złożenie 
wieńca. Przecież w poważniejszych sprawach sę
dziowie odstępowali od kar, sami narażając się 
na represje.

- Byłem w dużym dyskomforcie psychicznym 
między sympatią i uznaniem dla tych łudzi 
a orzekaniem zgodnie z obowiązującym prawem
- mówi wiceminister. Poczucie legalizmu wzięło 
górę. - Wyrok tam, gdzie mogłem, złagodziłem. 
Zrobiłem rzecz ważniejszą. Wyeliminowałem za
rzut okazywania pogardy narodowi polskiemu. 
Na tamte czasy była to manifestacja mojej posta
wy i zdjęcie z obwinionych odium.

Czytając uzasadnienie tamtego wyroku (za
chowało się w Ośrodku Karta), trudno dopatrzeć 
się jakiejkolwiek sympatii: „Zdaniem sądu wypo
wiedź każdego z oskarżonych (...) zawierała 
stwierdzenia, że Polska jest pozbawiona całkowi
cie wolności i niepodległości. (...) Niewątpliwe 
jest, że oskarżony Ziembiński użył sformułowa
nia »dzisiaj szukamy dróg do niepodległości. To 
jest implicite sformułowane, że niepodległości 
nie ma, skoro trzeba do niej szukać dróg” .

Po nominacji na wiceministra Kryże przepro
sił wszystkich skazanych. Teraz przypomina mi, 
żebym zbyt łatwo nie oceniał tamtej postawy, że 

| muszę pamiętać o „określonym czasie” i poczu
ciu „braku perspektyw na wyzwolenie” . Że waż
na wtedy była dla niego państwowość, nawet 
przy braku pełnej suwerenności, i świadomość, 
że trzeba przetrwać z najmniejszymi stratami. 
Przetrwać nawet w partii.

- I dlatego trzeba było pracować dla państwa
- mówi minister. - Można było być jak Komo
rowski, a można było przyjąć postawę pozytywi- 
styczą, jak ja. Ale to nie znaczy, że byłem po dru
giej stronie. Pisanie o mnie, że byłem sędzią 
dyspozycyjnym, jest nie tylko nieuczciwe, ale 
i nielogiczne - wyjaśnia. - Nie znajdzie się w mo
jej karierze żadnej innej sprawy o charakterze po
litycznym. Nie piszcie więc więcej, że skazywa
łem działaczy politycznych, bo to nadużycie.

ELITA MUSI ODEJŚĆ
Andrzej Kryże do sądu wojewódzkiego 

w 1984 roku został ściągnięty z Pruszkowa. Uzy
skał jednocześnie nominację na sędziego woje 
wódzkiego i na przewodniczącego wydziału 1\ 
„Rzecz bez precedensu” - pisze Strzembos 
w swojej książce, gdyż inni sędziowie na tak 
awans czekali latami.

Sędzia Halina Grudzień pamięta, że w tym sa 
mym roku po raz pierwszy usłyszała o koniec: 
ności „rozparcelowania sędziów” . - To było zr< 
zumiałe, bo wytykano nam ciągle, że n 
realizujemy linii partii w  polityce karnej - wspi 
mina.

Większość sędziów zrozumiała, że wr 
z odejściem Majewskiej-Litwińskiej skończył s 
czas ochronny, że na jej miejsce przyjdzie kti 
wykonujący zalecenia KC i Ministerstwa Spt 
wiedliwości.

- Wiadomo, że musiał to robić ktoś zaufai
- dodaje sędzia M. - A tym zaufanym był sęd: t 
Kryże. Bo gdyby nie był, nie dostałby w ekspr 
sowym tempie nominacji na sędziego wo: 
wódzkiego.

M. pamięta, że zalecenia dla sędziów przysyi 
ne były na sądowy teleks, dlatego nazywano 
lex-telex. Jeden z nich dotyczył zalecenia, by n 
uniewinniać oskarżonych, nawet jeśli braki 
dowodów. Prawidłowym postępowaniem b\ 
odesłanie sprawy do prokuratury z prośbą o zr 
lezienie jakichkolwiek dowodów, by można by 
oskarżonego skazać. Do słuszności tego zalet 
nia przekonywał sędziów właśnie Andrzej Kry.

- Wiedziałam, że to osoba, która reprezent 
je drugą stronę barykady - mówi o nowym w 
ceministrze sędzia Grażyna Ruiz. - Jeden z s 
dziów opowiadał, jak Kryże przekonywał go, 
jeśli chce awansować, musi wstąpić do PZF
- wspomina sędzia.

Grażyna Ruiz odeszła z sądu. Odeszły też mi 
dzy innymi: Aniela Popowicz, Halina Grudzie: 
Elżbieta Koper, Jadwiga Skórzewska-Łosiai 
Osoby, które według Strzembosza dzięki sw 
niezależności potrafiły stawić opór władzy.

- Nikt nie powiedział, że nie podoba się nr 
sze orzecznictwo - mówi sędzia Grudzień. - Al 
wiadomo było, że byliśmy elitą i stać nas na nie 
zależność o wiele większą niż ludzi młodych, 
którzy nas zastępowali.

NACIĄGANE TEZY
Andrzej Kryże urodził się w Warszawie 

w 1948 roku. Jego żona Hanna jest sędzią w Są
dzie Apelacyjny, córka też pracuje w sądzie. 
O sobie Kryże opowiada tak:

- Nie było i nie ma we mnie zgody na jakąkol
wiek nieprawość i krzywdzenie drugiego czło
wieka. Dlatego wybrałem aplikację sędziowską. 
Już w szkole, gdy ktoś bił słabszego, stawałem 
w jego obronie. Taki jest we mnie imperatyw.

W  czasie aplikacji już wiedziałem, że praca sę
dziego może dać mi poczucie wartości tego, co 
robię w życiu. Dlatego zrezygnowałem z propo
zycji pracy naukowej w PAN. Gdy w 1984 roku 
przychodziłem do sądu wojewódzkiego, wcale 
nie byłem nieznanym sędzią z terenu. Miałem 
za sobą wyprowadzenie z poważnych zaległości

Nie ma we mnie zgody na jakąkolwiek 
nieprawość. Już w szkole, gdy ktoś bił słabszego, 
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działu żoliborskiego sądu, w pół roku posta
łem na nogi sąd w Pruszkowie jako jego pre- 

Wysłano do mnie nawet wizytację, by 
rawdzić, czy nie fałszuję statystyk.
Teza, że czyściłem IV wydział sądu wojewódz- 
go, jest nieprawdziwa. Nikt nie odszedł z mo- 
inicjatywy. Była tam rotacja. Taki ruch jest 

każdym wydziale.
Nie wyobrażam sobie, żeby profesor Strzem- 
>sz nie przytoczył tych faktów w swojej książ- 
, gdyby takie posiadał.
Nieprawdziwa jest też teza, że zaostrzy- 
m kurs. Po moim przyjściu była tylko jedna 
rawa polityczna, tak zwany proces Konfederacji 
ilski Niepodległej. Tej sprawy nie sądził nikt 
naszego wydziału.
Cała niechęć sędziów związanych z byłą prze- 
odniczącą wydziału i ich negatywna ocena 
rałań prezesa Soroki przelała się na mnie. Sę-

temu sprzeciwiał, ale po nim ktoś już te polece
nia wykonywał.

Andrzejowi Kryżemu dziś nikt nie udowodni, 
że złamał niezawisłość sędziowską. - Sędziowie 
musieliby się przyznać, że namawiał ich do wyda
wania wyroków - wyjaśnia Strzembosz. - Zresztą 
to nie były czasy, że komuś coś trzeba było mówić. 
Wystarczyło dobrać odpowiednich ludzi. Inteli
gentni ludzie wiedzą, czego się od nich oczekuje.

W  1989 roku Kryże wyjeżdża na urlop 
do USA. - Przyjmowaliśmy zakłady, że nie wró
ci. Bo po co? Tu po zmianie władzy był spalony
- mówi jeden z sędziów. Kryże wrócił po roku. 

Sędziowie stanu wojennego nigdy nie zostali
zweryfikowani, ale w 1990 roku Kryże przestał 
być przewodniczącym wydziału. Przez następne 
15 lat był tylko szeregowym sędzią sądu okrę
gowego. Nie miał - jak twierdzi Strzembosz
- szans na awans w sądownictwie.

Ale tak naprawdę drogę do kariery otworzyło 
mu w 2000 roku przypadkowe spotkanie ze Zbi
gniewem Ziobrą w studiu radiowej Trójki.

Ziobro poprosił go o numer telefonu i bardzo 
długo nie dzwonił. Gdy zadzwonił, minister 
Lech Kaczyński zaprosił Kryżego do ministerial
nego zespołu, który miał zmienić kodeks kamy. 
Po odwołaniu Kaczyńskiego projekt przejął PiS, 
a Kryże został - już w następnej kadencji - eks
pertem sejmowej komisji przygotowującej zmia
ny w kodeksie.

Kolejny ważny telefon Andrzej Kryże odebrał 
po ostatnich wyborach parlamentarnych. Zbi
gniew Ziobro mówił o perspektywach i pytał, 
czy podejmie się zadania. Podjął się.

- Utraciłem legitymację eksperta sejmowego, 
przywilej dłuższego urlopu sędziowskiego, szan
sę na nagrodę jubileuszową w sądzie i ograni
czyłem pracę ze studentami - wylicza swoje wy-
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dziowie ci przypuszczali, że objąłem fukcję po 
;.o, żeby realizować zamiary polityczne prezesa 
Soroki. Daję słowo sędziowskie, że nie było mię
dzy mną a prezesem mowy o żadnej dyspozycyj
ności. Ponad tą, która wynika z regulaminu są
dowego. Nigdy żadnemu sędziemu nie 
sugerowałem rozstrzygnięć.

Żadnej oszałamiającej kariery wtedy nie zrobi
łem, choć obiecywano, że gdy odejdzie Romu
ald Soroko, będę prezesem sądu. Nie zostałem 
ani prezesem, ani wiceprezesem, co jest wy
mowne.

OSTRACYZM NIE OCZYŚCIŁ
- Wszystkiego dziś musimy się domyślać 

- mówi profesor Strzembosz. - Wiadomo, że co
dziennie dzwoniono z Ministerstwa Sprawiedli
wości, ustalając, kto i jak obsadza sprawy. Wiado
mo, że w ministerstwie istniała „brygada 
tygrysa”, która pilnowała sądów. Wieczorek się

Sędzia Grażyna Ruiz została prezesem sądu 
okręgowego (i przełożoną Kryżego) w 1990 ro
ku, ale nie szukała odwetu. - Nie chcieliśmy 
rozliczać. Byliśmy przekonani, że ostracyzm 
oczyści to środowisko - wspomina sędzia Ruiz. 
Dlatego długo nie mogła uwierzyć w ministe
rialny awans sędziego.

BARDZO WAŻNE TELEFONY
Nowa władza odstawiła Kryżego na boczny 

tor. Nie prowadził żadnej istotnej sprawy. 
Na czołówkach gazet pojawił się dopiero 
przy okazji sprawy „Pershinga” - szefa gangu 
pruszkowskiego, którego skazał na cztery lata 
więzienia, choć Kryżemu grożono śmiercią, więc 
dla bezpieczeństwa poruszał się z bronią.

Prawdziwą gwiazdą medialną stał się 
w 2001 roku, gdy po Barbarze Piwnik przejął 
sprawę FOZZ. To była przepustka do lepszych 
czasów.

rzeczenia wiceminister Kryże. - I spotykają 
mnie nadto przykrości wynikające z tendecyjne- 
go przedstawiania mojej sylwetki.

Zaraz po nominacji wszystkie gazety znów na
pisały, że sędzia Kryże skazywał „politycznych” .

- Wszystko, co możecie znaleźć, to ta jedna 
drobna sprawa - martwi się Kryże. - Po 30 la
tach nawet morderstwo się przedawnia, a mnie 
się ciągle wypomina to jedno orzeczenie wydane 
w sprawie o wykroczenie.

Dlatego wiceminister nie lubi o sobie czytać 
w gazetach. - To na mnie wpływa destrukcyjnie 
- mówi. -  I trudniej mi się skoncentrować na 
pracy, której jest bardzo dużo.

C ez a r y  Ł a z a r e w ic z

Więcej na ten temat w raporcie 
o rządzie Marcinkiewicza w -J@- vvp.pl 
w serwisie www.wiadomosci.wp.pl
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■ rOdchodzę; - oświadczył Gerard Depardieu
■ dzienni jarzow i „Le Parisien” . Działo się to 
H  aa plan® najnowszego filmu, być może ostatnie- 
jfeoz udziałem aktora, „Michou d’Auber”. - I nie
■ estem pijany - dodał. To warte podkreślenia, 

zważywszy na miłość do wina, z której słynie.
- Pieivsz)j film z Marguerite Duras nakręci- 

I  :em za |^ H tk ę  wina - zwierzał się. - W  do- 
M latku niedobrego! Ona kompletnie nie znała 

nmwinie.
Trunek me był przedni, ale rola komiwojaże- 

^ B B IR f th a lie  Granger” z 1973 roku tak. Była 
jedną z pierwszych, które dostrzeżono. Do wi
na aktor zawsze miał słabość - w najlepszych cza
sach pił dziennie nawet sześć butelek. Do każ
dego kieliszka zapalał niejednego gitanes’a. 
Po operacji wszczepienia by-passów, którą prze
szedł w  2000 roku, lekarze kazali mu się oszczę
dzać. Przerzucił się więc na papierosy z filtrem 
i pije tylko trzy butelki wina. Najchętniej cabemet 
sauvignon lub cabemet franc z własnej winnicy 
w  dolinie Loary.

NAZBYT CHĘTNIE WĄCHAŁ SOCZEK WINNY
Właśnie przez zamiłowanie do szlachetnego 

trunku Gerard planuje rozstanie z przemysłem fil
mowym. W  paszporcie w rubryce „zawód” ma 
wpisane „aktor/producent win”. Uprawa winorośli 
nie jest kaprysem Depardieu, który od początku 
lat 80. posiada winnice w różnych regionach Fran
cji. Zmienia się tylko czas i energia, które poświę
ca każdemu ze swoich zawodów - na niekorzyść 
kina. Gdy w 1989 roku nabył winnicę Chateau 
de Tignć, produkcja mszyła pełną parą, rocznie po
wstaje ponad 700 tysięcy butelek wina. Można je 
nawet dostać w Polsce, na przykład Cuvee Cyra- 
no nazwane na cześć jednej z najbardziej znanych 
ról aktora - Cyrano de Bergeraca. Depardieu na
bywa kolejne posiadłości. Współdzierżawi winni
ce w Algierii i Maroku, a razem ze znanym biznes
menem Bernardem Magrezem ma firmę La Clć 
du Terroir (Klucz do Ziemi), która sprowadza wi
na z różnych zakątków Europy oraz Argentyny.

NA SAM BRZĘK DZBANKOWI FLASZEK 
POPADAŁ W  ZACHWYCENIE

Dlaczego rezygnuje z ukochanego rzemiosła? 
- Nie mam nic do stracenia - twierdzi. - Nakręci
łem 170 filmów. Nic już nie muszę udowadniać.

Oświadczenie o końcu kariery można interpre
tować w przypadku Depardieu dwojako: albo wła
śnie wystąpił w ostatnim filmie, albo jednak bę
dzie grał, tylko rzadziej. - Od 10 lat rozstaje się 
z aktorstwem - komentuje jego agent Claude Da- 
vy. Dodaje, że w przyszłości Depardieu będzie grał 
w jednym filmie na trzy lata. Jest jednak prawie 
pewne, że zobaczymy go po raz kolejny w roli 
Obeliksa, obżartucha o gołębim sercu. Wojciech 
Pszoniak, który grał z Depardieu między innymi 
w „Dantonie” Wajdy, nie wierzy w deklaracje ko
legi. -Aktorstwo za bardzo go opanowało - mówi 
„Przekrojowi”. - To jakby malarz powiedział, że 
już nigdy niczego nie namaluje. Myślę, że to chwi
lowa decyzja. Jeśli dostanie ciekawą rolę, wróci.

Jedno jest pewne - Depardieu nie musi praco
wać dla pieniędzy. Choć nie zna dokładnie stanu 
swojego majątku, wie, że podlega już podatkom 
od wielkich fortun. - Łącznie płacę mniej więcej 
2,3 miliona euro - oblicza. Swego czasu wyznał, 
że kręci filmy na okrągło między innymi po to, 
by stać go było na podatki. Zapewnia, że nie ży
je w przepychu. Większość zysków od razu inwe
stuje. -  Jestem wieśniakiem, dla mnie wartość 
mają mury i ziemia - tłumaczy.

JAKOBY SMAKOWAŁ 
NIEBIAŃSKICH SŁODYCZY

Być może aktor sam zmęczył się swoim gargan
tuicznym apetytem na życie i postanowił zwolnić 
tempo. Albo poczuł, że to widzowie mają przesyt 
Depardieu. A  od najmłodszych lat wyczuwał 
oczekiwania innych i je spełniał. - Mówiłem to, 
czego się po mnie spodziewano - wspomina. 
-  Bardzo wcześnie stałem się kameleonem.

Jego zdaniem właśnie ta umiejętność sprawiła 
że został dktorem. I to tak dobrym, że widzowie 
mylą go z postaciami, które gra. Ale też i on sani 
wybiera postacie podobne do siebie. - W  kinie 
czy teatrze nie pracuję: ja żyję! - wyznał. Nie lubi 
długich prób oraz głębokiego analizowania posta
ci. Przyznaje, że grając, kieruje się głównie in
stynktem i korzysta z własnych przeżyć.

W  pierwszych filmach Depardieu grywał 
przede wszystkim zbuntowanych łobuzów 
i nierobów, ale i sam nie był świętoszkiem. Już 
w wieku 12  lat przemycał amerykańską whisky, 
papierosy i dżinsy. Dostawał je od żołnierzy, 
którzy stacjonowali w Chateauroux, rodzinnym 
mieście aktora. Na handlu zarabiał w ciągu ty
godnia tyle, ile jego ojciec blacharz Dede w mie
siąc. Już wtedy był duży i wyrośnięty jak 
na swoje lata. Miał 175 centymetrów wzrostu 
i ważył 70 kilogramów. Pewnie dlatego za kra
dzież samochodu i napad trafił do więzienia za-
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G yiazda europejskiego kina chce 
pi rzucić swój fach. Woli być wieśniakiem J

częściowo mowę. Terapią zajął się 
oprócz medyków psycholog oraz Jean- 
-Laurent Cochet, francuski aktor teatral
ny, który wciągnął Gćrarda do obsady 
jednej ze sztuk. Po jednym przedstawie
niu było kolejne, aż w końcu Depardieu 
dostrzegł Bertrand Blier, reżyser fil
mu „Jaja”, i zaproponował mu rolę.

Opowieść o mło
docianych prze
stępcach szyb
ko zyskała sta
tus kultowego 
filmu pokolenia 
lat 70., a kariera 
Depardieu na
brała rozpędu.

Z czasem wy- 
ról łobu

zów i przyjmo
wał kostiumowe 
- grał Kolumba, 

hrabiego Monte Christo, Jeana Valjeana. Oraz 
Franęois Vatela - kucharza, który potrafił wycza
rować najwymyślniejsze potrawy. Tu znów film 
przeciął się z życiem aktora. Depardieu od daw
na nosił się z zamiarem otwarcia własnej restaura
cji. W  jednej z nich - La Fontaine Gaillon w pary
skiej II dzielnicy - można zjeść dania kuchni 
francuskiej.

a Depardieu największą wartość mają mury 
iemia. Powyżej jego posiadłość w Anjou

last do poprawczaka. Miał bardzo złą opinię 
gdy w mieście popełniono przestępstwo, mło- 
v Gerard był pierwszym podejrzanym.

/SZELAKO NIE ŁYKNĄŁ NIGDY 
NI KROPLI BEZ PRZYCZYNY
Chateauroux szybko zrobiło się dla niego 

a ciasne. Ruszył w świat, a dokładnie - do Pary- 
a. Tam wraz z przyjaciółmi zapisał się na kursy 

Theatre National Populaire. Nie stać go było 
ia opłacenie czesnego, więc wchodził na bezczel- 
tego. Miał wtedy problemy z wysławianiem się, 
był prawie niemową. Lekarze wykryli u niego wa
dę słuchu - Depardieu odbierał więcej dźwięków 
niż przeciętny człowiek, co sprawiło, że stracił

tem

Dede znalazł w lesie. Dziś, choć stać go na najwy
myślniejsze potrawy świata, woli tradycyjne dania.

SKORO TYLKO PRZYNIESIONO MU PIC, 
ZARAZ NABIERAŁ DUCHA

Posiłki w domu państwa Depardieu nie były 
obfite, ale za to dawali oni synowi wiele wolności. 
Mały Gćrard nie słuchał nikogo i tak jest do dziś. 
Chciał zainwestować w kubańskie złoża ropy naf
towej, to zainwestował. Nie powstrzymała go re
putacja Fidela Castro ani sytuacja na Kubie. Kon
trowersje wzbudziła też jego przyjaźń z algierskim 
biznesmenem Abdel-munenem Rafika Chalifem 
poszukiwanym we Francji listem gończym oraz 
wizyta u słowackiego polityka Vladimira Meciara, 
którego nazwał później „autentycznym faszystą” .

Również w życiu osobistym Gćrard wybierał 
szczerość, nawet gdy sprawiał innym ból. Od lat 
nie może się porozumieć z synem Gauillaumem. 
Pierwszej żonie Elizabeth Guignot oświadczył 
kiedyś po prostu, że zakochał się w innej kobie
cie, i wyjechał z tamtą na plan filmowy na Kara
ibach. A po rozwodzie z Elizabeth w 1996 roku 
związał się z kolejną aktorką - Carole Bouqet.

GDY PRZEBIERAŁ NÓŻKAMI,
PŁAKAŁ ALBO KRZYCZAŁ

Na tym oczywiście Gerard nie poprzestał i la- 
tego roku wydał książkę kucharską „My

Cookbook” . Jeśli nie możesz jeść u Depardieu, 
przynajmniej możesz gotować według jego prze
pisów! I jadać jak on królika w galarecie na śnia
danie. Aktor zwierza się w książce, że zawsze 
chciał zostać rzeźnikiem. W  jednym z wywiadów 
przyznał się, że przed zabiciem zwierzęcia zawsze 
do niego przemawia. - Zwierzę, które jest głaska
ne przed śmiercią, zdycha spokojnie. Mięśnie nie 
kurczą się pod wpływem adrenaliny - tłumaczy. 
- Wtedy mięso smakuje lepiej.

W  książce nie znajdziemy jednak przepisu 
na pizygotowanie jeża (!), którego Depardieu jadał 
w dzieciństwie. Nie z powodu wyrafinowanego 
podniebienia, ale biedy. W  domu rodzinnym jada
no głównie koninę, płuca świni oraz jeże, które

I STAWAŁ SIE W  JED NEJ CHWILI 
SPOKOJNY I WESOŁY

Po operacji i kilkunastu wypadkach motocy
klowych zaczął zwalniać. Role wybierał mniej sta
rannie, jakby stracił nosa. Wśród jego ostatnich 
filmów są przeboje kasowe, na przykład „Aste- 
riks i Obeliks: Misja Kleopatra”, oraz komplet
ne porażki, jak choćby ,yidocq” . Nawet jeśli teraz 
w pełni poświęci się produkcji win, widzowie 
jeszcze przez parę lat będą go mogli oglądać w ki
nie. Nakręcił kilka filmów na zapas - sześć z nich 
będzie miało premiery do połowy 2006 roku. 
W  tej chwili na polskie ekrany wchodzi film „36” . 
Teraz jednak Depardieu powtarza, że kino jest 
skończone. - Wolę spędzać czas z ludźmi, któ
rzy uprawiają winorośl, niż z aktorami - ma
wia. Za słowami idą czyny. Po rozstaniu z Carole 
Bouqet związał się z kobietą, która odnosi duże 
sukcesy... w branży winiarskiej.

O la  S a lw a

K o r z y s t a ł a m  z k s ią ż k i La u r e n t a  N e u m a n n a  
„Po p r o s t u  ż y j ę ! " .  Ś r ó d t y t u ł y  p o c h o d z ą  

z „ G a r g a n t u i i Pa n t a g r u e l a "  FRANęois
RABELAIS'GO w  TŁUMACZENIU BOYA-ŻELEŃSKIEGO.

F O R U M najciekawsze 
• najlepsze

teksty
wywiady

Ciemna strona 
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psychopaci 
seryjni mordercy 
dzieciobójcy
skąd ich tylu!
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Kobiety jak wino
Przymiarki do zrównania wieku emerytalnego 
pań i panów nie są polską specjalnością. 
Tego raczej nie da się uniknąć

N ie wiem, czy już tetryczeję. Chyba zaraz 
po pięćdziesiątce to jeszcze trochę 
za wcześnie. Ale przyznaję, że im jestem 
starszy, tym coraz wyraźniej staję się 
konserwatywny. Może to z czystego wy
godnictwa. Bo w końcu konserwatyzm 
to także ostrożność w rewolucjonizowa

niu tego, co przez lata zakorzeniło się w życiu i po
wszechnym przekonaniu jako rzecz naturalna i nie- 
podlegająca dyskusji.

Tak jest z różnicą pomiędzy wiekiem emerytalnym 
kobiet i mężczyzn. To, że panie pracują od nas krócej 
i wcześniej mogą na stałe zaszyć się w domach bez 
konieczności poddawania się regularnym obowiąz
kom wychodzenia na osiem godzin, jest tak oczywi
ste, że trudno wyobrazić sobie, iż mogłoby być ina
czej. Inna rzecz, że w młodości czasem ukradkiem 
przebiegała mi przez głowę myśl, iż w końcu nie jest 
całkiem OK, żeby mężczyźni pracowali dłużej, skoro 
żyją krócej i mniej czasu spędzają na emeryturze. Ale 
wychowanie zrobiło swoje. Panie to panie i inne pra
wa im się należą. Płeć w końcu piękna i delikatna. 
Nie brałem wtedy pod uwagę, że krótsza praca 
i wcześniejsza emerytura należą im się jak psu buda 
- jak mawia pewien znany prezes. W  końcu więk
szość z nich pracuje na podwójnym - najmniej - eta
cie: w zawodzie i w domu. A potem na wcześniejszej 
od męskiej emeryturze większość pań także nie próż
nuje. Zostaje babciami. Pewnie spora grupa w swoją 
rolę z lubością się wciela, wspomagając swoje córki 
i synowe. Dzięki temu te ostatnie mogą zawodowo 
się spełniać i nie dać się wypchnąć za burtę kolegom, 
którzy w lwiej części z urlopów macierzyńskich nie 
korzystają. I muszę przyznać konserwatywnie, że cał
kiem to wszystko nieźle zostało obmyślone. A idąc 
dalej, powiem, że mi się podoba. I chyba z upodoba
niem pań do starego systemu też nie było większego 
problemu. Albowiem mimo że pracowały zawodowo 
o pięć lat krócej od mężczyzn, dostawały podobne 
do męskich emerytury. Schody zaczęły się w mo
mencie zreformowania systemu w 1999 roku. We
dług nowych zasad wysokość emerytury zależy 
od sumy uzbieranych składek i wieku, w którym 
kończy się pracę. I to bez względu na płeć.

Według wyliczeń IBnGR przy aktualnej granicy 
wieku, czyli 60 latach, przeciętna emerytura kobiety 
stanowić będzie niewiele ponad jedną trzecią prze
ciętnej płacy. Jeśli tak, to znaczy, że dzisiaj byłoby to 
około 800 złotych, co jest zbliżone do najniższego 
wynagrodzenia! Gdyby kobiety przechodziły na eme
ryturę w wieku 65 lat, byłaby to ponad połowa prze

ciętnych zarobków, czyli teraz około 1200 złotych. In
ne wyliczenia pokazują, że w nowym systemie 60-let- 
nie emerytki dostawać będą zaledwie 60 procent 
świadczenia 65-łetnich emerytów. Takim dyspropor
cjom zaradzić można przez zrównanie wieku emery
talnego kobiet i mężczyzn. I mówi się o tym od ośmiu 
lat. Żaden jednak z kolejnych rządów nie miał odwa
gi przedstawić nawet projektu ustawy zrównującej 
wiek emerytalny. Z politycznego asekuranctwa odwa
żył się wyłamać nowy minister pracy Krzysztof Mi- 
chałkiewicz i powiedział, że kobiety i mężczyźni po
winni kończyć pracę w tym samym wieku. I pewnie 
tak jak polityczni poprzednicy także pan minister nie 
dostaje bólu głowy z powodu niewielkiej wysokości 
kobiecych emerytur. Raczej, a może przede wszyst
kim, o finanse publiczne tu chodzi. Budżet nie jest 
w stanie unieść ciężaru rosnącej rzeszy emerytów, 
a niskie w stosunku do kosztów utrzymania emerytu
ry będą zmuszać emerytki do szukania wsparcia 
w  pomocy społecznej. Dla emerytów jest to upoka
rzające, dla budżetu kosztowne.

Przymiarki do zrównania wieku emerytalnego pań 
i panów nie są polską specjalnością. Według raportu 
OECD w większości krajów wysoko rozwiniętych 
wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn już wynosi 
65 lat. We Francji obie płcie mają prawo do emerytu
ry po przekroczeniu 60 lat, w Hiszpanii po 65. roku 
życia. Niemcy chcą przesunąć wiek emerytalny dla 
wszystkich do 67 lat. Podobnie ma być we Włoszech, 
gdzie do tej pory kobiety zostają emerytkami wcze
śniej od mężczyzn. Takie plany mają Brytyjczycy i Bel
gowie, którzy poddają się na razie protestom społecz
nym. Ostrego oporu przeciwników wydłużenia pracy 
kobiet spodziewać się można także w Polsce. Ale prę
dzej czy później i tak pewnie ten wiek zostanie zrów
nany. Może jednak warto w nowym prawie zostawić 
paniom prawo wyboru - czy kończyć pracę w wieku 
60 lat i godzić się z bardzo niskim świadczeniem, czy 
w wieku 65 lat i dostawać dużo więcej. Już dziś wie
le kobiet pracowałoby dłużej, gdyby nie pracodawcy, 
którzy wypychają je na emerytury przy pierwszej oka
zji. Chodzi więc o to, by zatrudniający nie mieli jakiej
kolwiek możliwości wywierania presji na panie, które 
wcześniej na emeryturę odejść nie chcą. Niewyklu
czone, że potrzebne będą zachęty dla pracodawców, 
by nie opłacało się im za szybko pozbywać się przed
emerytalnego pracownika.

Który także może być jak dobre wino.
Tad eusz  A. M osz

A utor m a g a zyn u  ek o n o m ic zn eg o  „ P lus m in u s " w TVP1

Benzyną po kieszeni
Ludzie chętnie wierzą w to, 
że w ekonomii może być coś 
za darmo. Bardzo niechętnie 
przyjmują do wiadomości, 
że za wszystko trzeba płacić. 
Chociażby za zniesienie 
opodatkowania odsetek 
od zysków kapitałowych, 
becikowe, dłuższe urlopy 
macierzyńskie czy wszelkie inne 
prezenty i ulgi, na które na razie 
pieniędzy w budżecie nie ma.
Ale mogą być. Miało nie być 
podwyżki. A jednak od nowego 
roku raczej będzie podwyższona 
akcyza na paliwa. Na wrześniowej 
obniżce akcyzy o 25 groszy 
na litrze wcale nie zarobili 
kierowcy. Zarobiły rafinerie i stacje. 
Mechanizm by) prosty.
Na kilkanaście dni przed obniżką 
podatku stacje podniosły ceny.
Po czym w dniu obniżenia akcyzy 
ceny spadły, ale co najwyżej 
do poziomu sprzed podwyżki. 
Tymczasem zysk na czysto z każdej 
przerobionej baryłki ropy wzrósł 
w PKN Orlen od początku roku 
o prawie 70 procent. I całkiem 
możliwe, że pod wpływem 
perswazji rządowej rafinerie 
zrezygnują z części zysku.
Na pewno jednak znajdą sposób, 
aby wyjść na swoje. I raczej jestem 
pewien, że podwyżka akcyzy 
będzie świetną okazją 
do podwyżki cen, tak jak obniżka 
akcyzy wcale okazją do spadku cen 
nie była.
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/ mbitnie
T j  się porobiło. Andrzej Lepper 
[z: lenił orientację. Nie dość, 
i ;est już przeciwko 
k procentowemu podatkowi 
c i bogatych, za prywatyzacją 

-.icerowiczem, to jeszcze 
wiedział „Pulsowi Biznesu", 
lest kapitalistą o orientacji 
cjalliberalnej. Skoro nawet pan 
irszałek A.L. został częściowym 
arałem, nic dziwnego, 
całkiem liberalne są 

r spodarcze plany nowego 
: ądu, którego członkowie 

■ecież nigdy od gospodarki 
ikowej się nie odcinali, 
d 2007 roku podatek PIT miałby 
/ie stawki: 18 i 32 proc. Kwota 

. tlna od podatku pozostałaby 
obecnym poziomie - 530,08 zł. 
awiłyby się za to ulgi 

orodzinne i inwestycyjne, 
olna od podatku kwota 
owizny dla najbliższej rodziny 

ałaby zostać podniesiona 
80 tys. zł. Stawka podstawowa 

\T może być obcięta 
i 21 proc., a preferencyjna
0 7 lub 8 proc. Duże firmy 
miast 19 proc. podatku CIT 
ołacą 18 proc. Już od nowego 
ku ma zniknąć podatek
1 zysków z oszczędności, 
czystko wygląda całkiem nieźle, 
e na to potrzeba pieniędzy, 
óre mają się wziąć 
oszczędności w administracji, 
ększych wpływów z akcyzy 

aliwowej i, co najważniejsze, 
oraz wyższego wzrostu 
ospodarczego. Nie będzie
ięcej pieniędzy, z planów będzie 
iops. Bo wbrew temu, co się 
aoże łatwowiernym wydawać, 
ak jak w życiu nie ma 

darmowych obiadów, tak 
w ekonomii nie ma nic 

ta darmo. Żeby dać, trzeba mieć. 
-eby mieć, trzeba zarobić.
Albo komuś zabrać.

|i'A K  WYGLĄDA 
LAPITAUSTA 
o ORIENTACJI 
JOCJALUBERAINEJ *

VIGGO MARIA ED W ILLIAM
MORTENSEN BELLO HARRIS HURT

3od podatnika
Już się jakoś przyzwyczailiśmy, 
że podatnik wobec urzędu 
skarbowego, a nawet biura 
księgowego, które prowadzi jego 
rachunki, stoi zawsze 
na przegranej pozycji.
Jednak wcale tak być nie musi.
To prawda, że zgodnie z prawem 
za rozliczenia z państwem zawsze 
odpowiada podatnik. Może on 
jednak od doradcy podatkowego 
czy biura rachunkowego 
domagać się odszkodowania 
za skutki błędów popełnionych 
przy prowadzeniu ksiąg. 
Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w listopadowym wyroku 
w sprawie przeciwko biuru 
doradztwa podatkowego. 
Zmienia się także sytuacja 
podatnika wobec urzędu 
skarbowego. Dzięki nowej 
ordynacji podatkowej osoby 
indywidualne i firmy mogą żądać 
odszkodowania za straty 
poniesione z winy fiskusa.
I - co jest rewolucyjną nowością
- za utracone korzyści.
Jeśli fiskus zabierze nam 
pieniądze, których nie powinien 
zabrać, będziemy mogli 
domagać się odszkodowania
z tytułu utraconych odsetek 
bankowych od lokat 
terminowych, na których można 
by zdeponować pieniądze, 
gdyby nie błąd urzędnika
- to po pierwsze.
Ale najważniejszą częścią 
odszkodowania mogą być 
utracone korzyści z tytułu 
niezrealizowanych kontraktów 
i przetargów, utraty 
kontrahentów czy zwolnienia 
pracowników. Ukarane przez 
fiskusa małe firmy rodzinne 
czy osoby indywidualne mogą 
udowodnić na przykład, 
że utraciły wiarygodność 
i nie mogły zaciągać kredytów 
na rozwinięcie działalności. 
Możliwości jest mnóstwo.
Aby móc z nich skorzystać, 
potrzebne jest ostateczne 
uchylenie lub uznanie 
za nieważną decyzji, która 
spowodowała straty podatnika. 
To prawda, że z tym bywa 
ciężko, chociażby z uwagi 
na ciągnące się latami sprawy. 
Jeśli jednak jest się pewnym 
swoich racji, trzeba 
i warto walczyć.

H IST O R IA  P RZEM O C Y



Ostatnie 
wybory 
zaowocowały 
wysypem 
internetowej 
twórczości 
satyrycznej 
oraz zalewem 
kaczych 
gadżetów 
w  przystęp
nych cenach

m U W

Kaczyzm", termin 
wylansowany przez 
posłankę SLD Joannę 
Senyszyn, wszedł 
do języka potocznego. 
Żartom z prezydenta 
i jego brata bliźniaka 
nie ma końca

A l d o n a  K r a je w s k a

^  ^  M #.y-j f  4U -44 j

idmo kaczyzmu krąży nad Pol
ską” - pisano już od miesięcy, 
szczególnie w Internecie, a dziś, 
gdy widmo się zmaterializowało, 
tygodnik „Przegląd” wróży „prze
śladowania internetowych prze
śmiewców”, przekazując hiobową 
wieść: PiS zamknął „kultową” stro
nę www.spieprzajdziadu.com. Niby 
się zgadza, ale nie do końca. Strona 
pełna żartów na temat braci Kaczyń
skich powstała niedawno, po wybo
rach, a kultowa stała się dopiero 
po artykule w „Przeglądzie” (admini
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odnotowali ponad 20 tysięcy wejść). Nikt też jej 
nie zamknął. Autorzy ocenzurowali się sami, 
uznając, że za niektóre dowcipy jako godzące 
w głowę państwa mogliby po zaprzysiężeniu pre
zydenta zostać aresztowani. Strona jednak istnieje 
i działa. Mamy demokrację, wolność słowa, 
można wygadywać dowolne głupoty i śmiać się 
od serca. Wygląda na to, że te wartości mają się 
dobrze i mimo zmian w układzie politycznym nie 
są zagrożone.

i i i  „FUCKTHE DUCK"
Co to jest kaczyzm? Zdaniem samych Ka

czyńskich słowo to określa silne państwo

z uporządkowanym systemem prawnym, które 
chroni obywateli i przed samowolą urzędników 
i przed przestępcami, dba też o interesy wszyst
kich grup społecznych (Lech Kaczyński w roz
mowie z Piotrem Najsztubem). Według Wikipe- 
dii (encyklopedia internetowa) kaczyzm to 
„pejoratywny i często uznawany za złośliwy 
termin, który wyraża obawy przed wizją pań
stwa, z jaką kojarzą się bracia Kaczyńscy: nad
miernie konserwatywnego, nietolerancyjnego, 
nacjonalistycznego i związanego z radykalnym 
skrzydłem polskiego Kościoła, tego od Radia 
Maryja. Najbardziej radykalni przeciwnicy Ka
czyńskich utożsamiają kaczyzm z faszyzmem

(w Internecie można zobaczyć fotomontaż, 
w którym głową Lecha zastąpiono głowę Hitle
ra, albo swastykę tworzoną przez kacze łapy).

Czy naigrawanie się z demokratycznie wybra
nego prezydenta jest czymś normalnym, czy mo
że stanowimy wyjątkowe społeczeństwo nieza
dowolonych, złośliwych frustratów?

- Kaczyzm na razie to jeszcze nie jest krytyka 
głowy państwa, a typowy objaw walki frakcji i par
tii politycznych. Widzę w nim analogię do ple
miennych sporów - uważa profesor Jacek Kur
czewski, antropolog kultury. - Mamy „bandy 
Polityków - dowodzi profesor - lud jest ten sam, 
jednak podzielony na walczące ze sobą plemiona.

Obrzucanie się nawzajem obraźliwymi określenia
mi pozwala zachować poczucie plemiennej wspól
noty: razem poniżamy wspólnego przeciwnika.

- Zawsze uważałem, że Polacy mają zbyt po
nury stosunek do polityki - uśmiecha się profe
sor. -Jeżeli kaczyzm przekłada się na satyrę po
lityczną, nie jest źle.

Z badań Jacka Kurczewskiego wynika jednak, 
że Polacy krytykowania i ośmieszania przywód
ców nie akceptują - taką postawę deklaruje aż 
65 procent badanych. - To dowód naszej hipo
kryzji - twierdzi antropolog. - Oficjalnie jeste
śmy przeciw, po cichu się cieszymy: „Ale im 
przyłożyli!” .

i i i  KAWAŁY KOMUNY
Największy boom satyra polityczna przeżyła 

w PRL - żarty na temat skąpstwa Gomułki, kra- 
somówstwa Gierka, sztywności Jaruzelskiego po
wtarzała cała Polska. Socjolog Piotr Łukasiewicz, 
autor opracowania „Pogłoska i dowcip polityczny 
w PRL’, mówi jednak, że tamte żarty się skończy
ły i „to se ne vrati” . Wtedy dowcip polityczny był 
instytucją. W  takiej formie jak w krajach komuni
stycznych - gdzie za kpiny z przywódców i panu
jącego porządku groziły represje - żart polityczny 
na Zachodzie nie istniał. U nas pełnił funkcję 
społeczną, misyjną. Tam agresywna satyra i kary
katura były w normalnym obiegu, u nas pismo 
satyryczne „Szpilki” żartowało najwyżej z leni
wych kelnerów. Kawały polityczne przestały też 
być postrzegane jako atrakcja towarzyska. Od lat 
60. po 80. rodzinne spotkania i prywatki były 
giełdą dowcipów. Dziś cenimy dowcipy, jeśli są 
zabawne. Kiedyś dużo ważniejsze było, czy są cel
ne i dobrze opisują rzeczywistość.

Piotr Łukasiewicz uważa, że dowcip to broń. 
Fakt, że się jej używa, dowodzi odczuwanej 
przez społeczeństwo opresji. Przyczyny są jasne:
- Tusk wygrywał we wszystkich sondażach, po
tem spodziewaliśmy się silnej koalicji. Ładunek 
frustracji jest duży, bo zawód był silny i nastąpił 
nieoczekiwanie.

KACZYZM, CZYLI FASZYZM?
Kto się śmieje z Kaczorów? Wydawałoby się

- cała Polska jak długa i szeroka. To wrażenie mo
że być jednak złudne. Na PiS głosowało 27 pro
cent wyborców, a w ostatnich tygodniach popar
cie partii wzrosło do 40 procent. W  towarzystwie 
jest „trendy” nabijać się z braci Kaczyńskich, jeśli 
ktoś jest przeciwnego zdania - lepiej, żeby się nie 
odzywał, bo też zostanie wyśmiany. W  sumie nie

j wiadomo, kto na obecnego prezydenta głosował, 
bo głośno mało kto się do tego przyznaje. A raczej 
wiadomo - głosowała „wieś” , bo „my”, znający 
się na rzeczy, eleganccy ludzie, to na pewno nie.

Jeżeli przyjąć, że z kaczyzmu śmieją się głównie 
internauci - byliby to ludzie młodzi, inteligentni, 
obyci z nowoczesną techniką i nieutożsamiający 
się z obecnym porządkiem. Miejski, nie najgorzej 
wykształcony elektorat Donalda Tuska, rozczaro
wany przegraną swojego kandydata i dodatkowo 
sfrustrowany niedotrzymaną obietnicą porozu
mienia między PO oraz PiS. Jak za Wałęsy, kiedy 
mieliśmy stać się „drugą Japonią” , mogą dziś po
wiedzieć: „nie OTAKE Polskę mi chodziło” (OTA-

KE - nieistniejąca już, ale popularna niegdyś 
w Polsce japońska firma elektroniczna). To oni 
tworzą karykatury wyborczych billboardów, przy
pominając, że do Szwecji jest tylko 250 kilome
trów... kajakiem.

- Internauci nie są reprezentatywni dla społe
czeństwa - przestrzega profesor Jacek Kurczewski.
- Ilekroć się ich bada, okazuje się, że stanowią 
bardzo specyficzną kategorię „miłośników ekspre
sji” , ich wypowiedzi w żaden sposób nie przystają 
do ogólnych postaw.

- Zabieranie głosu przez Internet służy zwykle 
rozładowaniu bardzo silnych emocji - wtóruje 
socjolog Piotr Łukasiewicz. I to jest zdrowe, do
brze, że tak można. Mamy wolny rynek, mamy 
też wolny kraj.

- Frustracja wyborców jest znaczna, więc te
raz i PiS, i PO przekonują nas, że to wina tych 
drugich - ocenia profesor Kurczewski. - Ludzie 
są tym zawiedzeni.

Profesora w obecnej Polsce niepokoi co innego
- klimat „triumfującego drobnomieszczaństwa” , 
tendencja do ograniczania swobód obywatelskich 
(na przykład zatrzymania wśród uczestników po
kojowej demonstracji), a wszystko pod hasłami 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa.

- Zagrożenie wiąże się nie z Kaczorami, tylko 
z pewnymi postawami - uważa antropolog.
- Tendencje autorytarne wykrywam w niektó
rych wypowiedziach PiS, PO, Samoobrony i LPR. 
Jest taki klimat w kraju i to jest rzeczywiście nie
pokojące. Ale zwalanie tego na kaczyzm byłoby 
bardzo niesprawiedliwe.

- Oskarżenia o faszyzm i utożsamianie z nim 
kaczyzmu są głęboko niesłuszne i niesprawiedli
we, wręcz haniebne - potwierdza socjolog Piotr 
Łukasiewicz. - Kaczyńscy nigdy nie dali powo
du, by tak o nich myśleć.

* £  * £  OJCZYZNA - KWACZYZNA
Amerykanie żartują z prezydenta Busha (wy

śmiewają jego potknięcia, brak wiedzy ogólnej, 
błędy językowe), a jednak wybrali go na drugą 
kadencję. Kpiny z prezydenta nie mają też 
wpływu na powszechny w Ameryce patriotyzm
- tam większość obywateli ma w domu pań
stwową flagę, a słysząc hymn, ze łzami 
w oczach kładzie prawicę na sercu. Młodzi Po
lacy nie tylko kpią z Kaczyńskiego, ale o swojej 
ojczyźnie znów, jak w latach 80., mówią „ten 
kraj” , znów aktualny stał się podział na „M y”
- społeczeństwo - oraz „Onych” - władzę. In
ternauci Polskę nazywają Kaczystanem lub 
kwaczyzną, proponują, by „sformować klucz 
i odlecieć jak najdalej stąd” . Mniej lub bardziej 
serio autorzy stron spodziewają się też za swoje 
żarty zdecydowanych represji. Ze strony 
www. spieprzaj dziadu .com:

„Ozzy: powiedzcie mi, k*rwa, w czym wam 
kaczki wadzą?

Administrator: Ozzy, niestety, odpowiedź 
na Twoje pytanie wyczerpuje znamiona przestęp
stwa z art. 135 kk” .

Czyli obrazy urzędującego prezydenta, prze
stępstwa zagrożonego karą do trzech lat więzienia.

Socjolog Piotr Łukasiewicz w „przykręcanie śru
by” przez nową władzę nie wierzy. - Na miejscu
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P e r internautów oczekiwałbym od polityków raczej 
poczucia humoru, a nie obrażania się.

" ? KOGO SIĘ ŚM IE JEC IE ?  
Z S IEB IE  SIĘ ŚM IE JEC IE

Śmiech to zdrowie. Zdaniem Łukasiewicza 
„sprzyja odreagowaniu stanów psychicznych wy
nikłych z przewagi strony przeciwnej” . A  satyra 
polityczna pozwala na wyrażenie przekonań, sta
nowi „wentyl bezpieczeństwa” , jest formą bierne
go oporu, a także kontroli społecznej oraz służy 
budowaniu wspólnoty (autor dowcipu, ktoś, kto 
go opowiada, i wdzięczni odbiorcy stają się „gru
pą wtajemniczonych”).

Polacy, owszem, są dowcipni, rzadko jednak 
mają poczucie humoru na własny temat - uwa
ża profesor Kurczewski. Nie mamy do siebie dy
stansu. W  tym, jak żartujemy i z kogo, widać 
nas jak w krzywym zwierciadle. Gdy Marek Si
wiec żartował z papieża, całował i błogosławił 
ziemię, dowcip bawił zaledwie sześć procent 
obywateli. A jednak Aleksandrowi Kwaśniew
skiemu, który stał obok Siwca, w  karierze to nie 
zaszkodziło. Nie zaszkodziło mu nawet „kłam
stwo prezydenckie” („Najkrótszy dowcip? Magi
ster Kwaśniewski”). Chętniej kpimy z Kaczyń
skiego, bo jest niski i ma nadwagę, niż 
z „Kwacha” - bo on nam się podoba... Jest opa
lony, inteligentnie wygląda w okularach - a tak 
właśnie chcemy wyglądać i my, pragniemy, by 
takich zobaczył nas świat.

- a to już powód do wstydu, nie do żartów. K - 
my z domniemanego braku obycia eksprezyd 
ta, jak w  dowcipie o kiwi („Para prezydencka ; v 
bi zakupy na targu. Wałęsa mówi: - Pas 
Danka, jakie włochate kartofle! Żona odpowi; \ 
z wyższością: - Głuptasie, to jest kiwi! Z tego 
pastę do butów robi”) - choć jeszcze niedaw > 
sami nie wiedzieliśmy, co to jest i czym się to 

Jednak wymarzonym celem dla prześmiewt 
są bracia Kaczyńscy. Żartujemy z ich amb i 
(„Gdyby kaczory były trojaczkami, to jeden stai - 
wałby na prymasa”), wzrostu („Po co Kaczyńs! i 
Dom? - Ktoś musi sięgać do klamki w Pałacu P > 
zydenckim!”), z urody Pierwszej Damy i tego, : e 
jeden bliźniak nadal mieszka z mamusią oraz 
jako dzieci ukradli Księżyc. Nie dość, że charai 
rystyczni, to jeszcze... podwójni. Czad. Cieką . 
jak długo to potrwa i kto się będzie śmiał ostat i?

A ld o n a  Krajew s. \

Podyskutuj o tym na O IlG t

s łu chaj a u d yc j i PRZEKROJOWA SPRAWA

94 FM Warszawa. 106.4 FM Katowice

W czwartek 1 grudnia o godzinie 21.00 
Tomek Kin zaprasza na program pod tytułem 

JA K  SIĘ ŚM IEJEMY Z POLITYKÓW"

Gwiazdkowy Konkurs
Szukaj nagród w serwisie po/ki.p/y dniach I- I 5  grudnia

serwis pc/ld .p /  znajdziesz na stronach -j@>'~wp.pl
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Polacy są dowcipni, 
ale rzadko mają 
poczucie humoru 
na własny temat

- Kwaśniewski zachwycił Polaków, bo pojawił 
się jakby wykluty z jajka, piękny i gotowy - mówi 
profesor Kurczewski. - Zapomniano, że to aparat
czyk. Już raczej nabijano się z Wałęsy: że „robol”, 
że mówi zagadkami. A przecież to wspaniały 
chłop, który został prezydentem. Cały świat 
kocha takie historie. Tylko Polacy się go wstydzili.

A zatem nie szczególna złośliwość nas cechu
je, raczej hipokryzja. Wałęsa jest taki jak my

Choinki jjtdipiki cohocyna
a k q ja  ckaAyJtcrtjyw na  i ^
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Już po raz szósty Radiowa Jedynka postanowiła pomóc najbardziej 
potrzebującym .

Jesteś dzieckiem?
Namaluj i wyślij swój rysunek do Radiowej Jedynki.

Może być miś, samochód, piesek lub zupełnie coś innego.
Może być rysunek, malunek, wycinanka, wyklejanka, ...co tylko młodemu 
artyście w duszy zagra.
Ważne, żeby to było największe świąteczne, choinkowe marzenie.

Na prace do 9 grudnia

Jesteś dorosły?
16 grudnia weź udział w Wielkiej Radiowe Licytacji 20 nagrodzonych 
prac.
Dochód z licytacji zostanie przekazany y na pomoc niepełnosprawnej 
artystce.

Współorganizatorzy akcji:
Fundacja Anny Dymnej „mimo wszystko” i Dziennik Rzeczpospolita

' ^ R Z E C Z P O S P O L I T A  i L M i m o  W s z y s t k o
Fundacja Anny Dymnej 

Więcej informacji: www.polskieradio.pl/jedynka/choinki

http://www.polskieradio.pl/jedynka/choinki
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A D A M  C ZER W IŃ SK I dyrektor muzyczny RMF FM, 31 lat: KSZTAŁTUJE GUSTA]

Formalnie dyrektorem muzycznym RMF jest od marc» 
2004 roku, ale niepisanym szefem działu muzycznego* 
- od roku 2001, gdy z radiem pożegnał się Piotr M et®  
Wspólnie z programującymi wraz z nim muzykę | 
Jackiem Fudałą i Irkiem Pastusiakiem decydują o tym, 
czego będzie w danym dniu słuchało około ośmiu ; 
milionów Polaków (dzienna liczba osób słuchających , 
RMF). Trudno nie zauważyć związku między 
częstotliwością pojawiania się utworu na antenie tej 'j 
stacji a liczbą sprzedanych płyt zawierających tę 
piosenkę. Tak było ostatnio z krążkami Krzysztofa 

Kiljańskiego czy Goi. W  przypadku polskich artystów wpływy RMF na ich twórczość sięgają 
jeszcze dalej. Wiedząc, że dziennikarze muzyczni tej stacji mają klucz do tego, czego Polacy 
chcą słuchać (RMF od czterech lat nie miał spadku słuchalnościl), korzystają z ich wskazówej 
dotyczących tego, w jakim stylu album należałoby nagrać, żeby się najlepiej przyjął. W  duży# 
uproszczeniu wygląda to tak, że autorem albumu muzycznego są dziś nie tylko muzycy ■ 
i wytwórnie, ale także stacje radiowe. (KP)
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rozrywka? Kto wyznacza
trendy? Kto wydaje

Oto ponad 20 znanych

które kształtu
olski show-biznes

54

N akłady płyt dramatycznie spa
dają od czasów hossy pod ko
niec lat 90. O kilkusettysięcz- 
nych nakładach sprzed paru lat 
dziś nawet nie ma co marzyć. 
Czołowy producent filmowy, 
kluczowa postać środowiska, 

siedzi w więzieniu. W  telewizji publicznej stara 
ekipa boi się politycznego wtargnięcia nowej. 
W  prywatnych kanałach trwa walka o autorytet, 
reklamy i pieniądze. Wszystkie trzy środowiska, 
które stanowią rdzeń przemysłu rozrywkowego, 
weszły w  Polsce w trudne czasy. Ale trudne cza
sy to większe wyzwania. Plotki giną, padają lesz
cze, zostają tylko grube ryby. Czyli ci, których 
wpływ jest największy.

Ten wpływ rozumiemy tu w sposób różnora
ki, bo nie da się wszystkich zmierzyć jedną mia
rą. W pływ  będzie miał ten, kto ma pieniądze, al
bo ten, kto wspiera, bo ma autorytet. Ten, kto 
rozdaje nagrody albo tworzy nowych bohaterów 
kultury masowej. W pływ  ma też ten, kto wyzna
cza mody albo ma przełomowe pomysły, bo tych 
show-biznes potrzebuje, by się odradzać. A na
wet ci, którym po prostu udaje się przetrwać mi
mo niesprzyjających okoliczności. Stąd poniższa 
elita - ułożona w kolejności alfabetycznej, by 
nie porównywać filmowców z muzykami i twór
ców seriali z ministrami kultury.

P R Z E K R Ó J

Pod kreską znalazło się wiele istotnych posta
ci. Choćby Jacek Bromski, prezes Stowarzysze
nia Filmowców Polskich, od którego dziś jednak 
bardziej wpływową postacią stała się Agnieszka 
Odorowicz, kasjerka polskiej kinematografii. Za
brakło miejsca dla paru ważnych postaci kształ
tujących gusty: Marka Niedźwieckiego, który 
wylansował smooth jazz, nową muzyczną modę 
dla nowej klasy średniej, czy Romana Pawłow
skiego, który showbiznesowe reguły niemal ob
sesyjnego wspierania młodych gniewnych wpro
wadził do krytyki teatralnej. Nie umieściliśmy 
ich w pierwszej dwudziestce w  przeświadczeniu, 
że krytycy ciągle jeszcze w stosunkowo małym 
stopniu potrafią w Polsce sterować gustami mas. 
I że przy ich wyborach gust Ilony Łepkowskiej, 
Niny Terentiew albo Waldemara Dąbrowskiego 
był w tym roku nieporównywalnie ważniejszy. 
W  poczekalni umieściliśmy także Anglika Steve- 
na Todda, szefa agencji koncertowej Odyssey 
(odpowiedzialnej choćby za koncert U2 w Pol
sce), bo mamy wrażenie, że mniejsze firmy z tej 
branży zaczynają go gonić i za chwilę sytuacja 
na rynku może być zupełnie inna. To zestawie
nie ma oddawać sytuację, z którą mieliśmy 
do czynienia w 2005 roku.

Zasada tfiere is no business like show-business, 
czyli „nie ma drugiego takiego biznesu jak 
show-biznes” , nie do końca sprawdza się w pol

skich warunkach. Tu z całą pewnością są lepsi 
Kto chciał naprawdę dobrze zainwestować pi 
niądze po 1989 roku, nie obstawiał estrady ar 
filmu. Ale może dzięki temu lista najbardz; 
wpływowych postaci w show-biznesie składa s 
przede wszystkim z osobowości - ludzi z wizj. 
czasem artystyczną, czasem tylko menedżersk. 
ale bardzo charakterystycznych i zdeterminowa 
nych do działania właśnie w rozrywce. Częsta 
pasjonujących się nią - od ministra uwielbiają 
cego taniec z gwiazdami po radiowych decyden 
tów, którzy doradzają gwiazdom, jak nagrywać 
żeby była słuchalność.

Charakterystyczne dla polskich królów świata 
rozrywki jest to, że często balansują między pu
blicznym wspieraniem kultury a zarabianiem 
na najtańszej rozrywce. Mieszają światy kultur) 
wysokiej i popularnej, zacierają granice. W  jed
nym zdaniu mówią o sztuce i pieniądzach. Pra
cują jednak - jeszcze raz to podkreślmy 
- w trudnych warunkach i dziwnych czasach. 
Nie mamy złotych czasów w rozrywce, ale tez 
nie wiadomo, czy przy innym układzie sił mieli
byśmy nawet to, co mamy. Oto najbardziej 
wpływowi w polskim show-biznesie. Gdyby ze
brać tych ludzi w jednym pokoju i zamknąć 
na klucz, kultura w Polsce może by nie upadla, 
ale byłaby na pewno mniej rozrywkowa.

R e d a k c ja

azimierzem Wielkim, a przynajmniej 
yardem Gierkiem. Oczekiwana od lat
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DARIUSZ G ĄSIO RO W SK I producent telewizyjny, 37 lat: M A PATENT NA W ID O W N IĘ

■  Dyrektor działu produkcji form fabularnych w TVN. Jest
m  sitem, przez które przechodzą filmowe projekty TVN.

- Spieprzył już tyle seriali, że w końcu się na nich zna - mial 
. . powiedzieć o nim jeden z szefów. Decyzjom Gąsiorowskiego

I  zawdzięczamy „Kasię i Tomka", „Na Wspólnej", „Magdę M."
czy „Nianię", to również on uznał, że warto zainwestować 
w fabuły, które później odniosły kinowy sukces 

™  - „Vinciego" czy „Nigdy w życiu". Dla jednych Gąsiorowski
to - w pozytywnym sensie - profesjonalista w amerykańskim 
stylu, który na podstawie scenariusza w mig oceni, czy dany 

projekt się sprzeda. Dla innych myślenie słupkami to jego największa wada. - Wierzy w patent 
na publiczność - mówi jego współpracownik. Zważywszy na wyniki finansowe, taki patent ma.
A na czym on polega? - Będąc telewizją komercyjną, musimy odpowiadać na oczekiwania masowego 
widza, a nie krytyków filmowych - oświadczył kiedyś i niezmiennie trzyma się tej zasady. Do jego 
ulubionych powiedzonek należy: „To jest po bandzie", czyli jakiś dialog czy fragment scenariusza 
niebezpiecznie zbliża się do granicy wyrafinowania, kontrowersji lub po prostu jest za ostry.
Gąsiorowski włada więc nie mocą autorytetu i geniuszu, lecz korporacji, dla której pracuje. - Ten facet 
nie da się ukrzyżować za żaden projekt - wzdycha scenarzysta. - Prędzej powie: przyczepcie mnie 
do tego krzyża rzepami! (MASA)

K A TA RZYN A  G R O C H O LA  pisarka, 48 lat: PISARSKA BIZNESW O M AN

- Ważna jest tylko miłość - deklaruje w wywiadach. Ale w życiu zawodowym Katarzyna Grochola nie tylko mocno 
stoi na ziemi i dokładnie liczy pieniądze, ale wręcz prze do przodu jak rozpędzona lokomotywa. - Wychodzę 
na swoje, nawet jak ktoś robi mnie w konia - mówi. Kto? Choćby wydawnictwa, które zarobiły na jej 
bestsellerowym cyklu. Powieści sprzedały się w kilkuset tysiącach egzemplarzy, co w Polsce oznacza sukces 
i przenosi literata do innej ligi - do przemysłu rozrywkowego. Ale Grochola twierdzi, że dostawała czasem tylko 

- pięć procent z ceny na okładce. Założyła więc własne Wydawnictwo Autorskie, w którym ukazała się jej najnowsza
powieść „Osobowość ćmy". Sprzedano powyżej stu tysięcy. Być może w konia mieli ją też robić twórcy ekranizacji 
„Nigdy w życiu!". „Katarzyna Grochola i scenarzystka Ilona Łepkowska drą koty" - donosił „Fakt". Grochola 

narzekała na brak wpływu na scenariusz i sumę, jaką otrzymała za prawa do ekranizacji. Kiedy więc powstał plan sfilmowania dalszych losów Judyty, 
postawiła zaporową cenę. I podpisała korzystniejszy kontrakt z innym producentem. Wraz z Cezarym Harasimowiczem napisała scenariusz filmu 
„Ja wam pokażę!". Premiera w najbliższe walentynki. I choć Grochola nadal utrzymuje, że nie jest żadną bizneswoman, jakoś jej nie wierzymy. (JS)
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K R Y S T Y N A  JA N D A  
aktorka, reżyserka, 53 lata: 
GW IAZD A ZE STALI 
(N IERD ZEW N EJ)

I  Debiutowała u Andrzeja Wajdy
w „Człowieku z marmuru". Ma 
za sobą niemal 50 ról filmowych 
i setki teatralnych. Na koncie 

- chyba wszystkie nagrody, jakimi może zostać uhonorowany 
aktor w Polsce: od Srebrnych Asteroidów, przez Złote Kaczki, 
Orły, aż po tegoroczne Złote Lwy i jeszcze nagrodę aktorską 
z Cannes („Przesłuchanie"). Poza graniem reżyseruje, 
a na dodatek pisuje. Głównie o sobie i głównie felietony (wydane 
w książce „Różowe tabletki na uspokojenie"), ale też dziennik 
internetowy (www.krystynajanda.com.pl), który cieszy się 
olbrzymią popularnością.
29 października otworzyła w Warszawie, w dawnym kinie Polonia, 
nieznaną dotąd w Polsce instytucję - teatr jednoosobowy.
Poza nią samą spektakle realizują tam w tej chwili Małgorzata 
Szumowska i Piotr Wojcieszko. Nie ma jednak wątpliwości, że to 
teatr Krystyny Jandy. Założony przez jej fundację i dzięki jej 
wpływom. Zainwestowała zresztą w ten projekt wszystkie 
oszczędności. Wcześniej, w czerwcu 2004 roku, manifestacyjnie 
odeszła z Teatru Powszechnego, bo nie akceptowała Joanny 
Szczepkowskiej w roli członka rady artystycznej. Na taki gest 
mógł sobie pozwolić tylko ktoś o jej pozycji. Mało który artysta 
może też pozwolić sobie na powitanie widzów przedstawienia 
kwestią: „Gdybyście byli normalną publicznością, dawno byście 
wyszli... Ale to mój teatr i nikt nie wyjdzie, bo zamknęłam drzwi". 
A taki był początek wystawianego w Polonii monodramu „Ucho, 
gardło, nóż". (KP)

G R Z E G O R Z  JA R Z Y N A  reżyser 
teatralny i telewizyjny, dyrektor 
artystyczny TR Warszawa, 37 lat: 
W PRO W AD ZIŁ  M ODĘ NA TEATR

Sprawił, że bywanie w teatrze stało się 
trendy. Od swojego debiutu 

P #  0 w późnych latach 90. wzbudził silne
emocje krytyki i entuzjazm zwłaszcza 
młodej publiczności. Reżyserowane 
przez niego przedstawienia 
- „Bzik tropikalny" Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, „Magnetyzm serca" według Aleksandra Fredry czy 
„Niezidentyfikowane szczątki ludzkie" Brada Frasera - przyciągnęły na widownię 
tłumy. W  wieku 30 lat został dyrektorem artystycznym warszawskiego Teatru 
Rozmaitości, czyniąc z niego rozpoznawalną markę.
Jest showmanem, lubi spektakularne eksperymenty, chętnie wyprowadza aktorów 
poza mury teatralne - a to każe im grać w jadącym samochodzie, a to na Dworcu 
Centralnym, nie stroni nawet od pokazów pirotechnicznych. Ostatnią usługą TR 
stał się projekt teatru na telefon. Tajemnicą poliszynela jest, 
że dyrektor artystyczny Rozmaitości nakręcił również jedną z popularnych 
telewizyjnych reklamówek. Jarzyna jest uczniem Krystiana Lupy. Studiował filozofię 
na UJ i reżyserię w krakowskiej szkole teatralnej. Jest laureatem wielu nagród, 
w tym Paszportu „Polityki" i nagrody ministra spraw zagranicznych za wybitne 
zasługi dla promocji Polski na świecie. (M W )

PA W EŁ JÓ Ź W IC K I wydawca, 
producent muzyczny, 38 lat 
BOGDAN KONDRACKI muzyk, 
producent, 37 lat: PRODUCENCI HITÓW

Dla przyjaciół: Bodzio i U-zek. Razem tworzą 
firmę Jazzboy, najgorętszy dziś polski duet 
producencko-wydawniczy. Dlaczego? Bo tylko 
udało się skutecznie zadbać o interesy byłych 
uczestników „Idola" (Monika Bródka, Ania 
Dąbrowska), produkując im masowo kupowan 
albumy. Poza tym skutecznie reanimowali kari 
Krzysztofa Krawczyka, podjęli wyzwanie 
odkurzenia wizerunku Maryli Rodowicz, a terą 
przygotowują płytę hołd różnych wykonawco 
dla Seweryna Krajewskiego i nowy album Just 
Steczkowskiej. Na początku przyszłego roku 
warto wypatrywać dwóch ich produkcji - now; 
albumu Ani Dąbrowskiej i grupy Silver Rocket 
Jóźwicki był wcześniej kluczową postacią jako 
szef artystyczno-repertuarowy BMG. To on 
odpowiadał za Sissy Records, oddział wytwórni 
w którym rozpoczęła się solowa kariera Smolik 
Gdy największe postacie polskiego show-bizn 
liczyły pieniądze, Jóźwicki jeździł do Londynu 
uzupełniać kolekcję płyt. Słynie więc 
z wyrafinowanego gustu i z tego, że opowiada 9
0 swoich emocjach bardzo spontanicznie
- również w słowach powszechnie uważanych 
za wulgarne. Kondracki to błyskotliwy autor 
(„Trudno tak" Krawczyka i Bartosiewicz to jego 
piosenka) i producent, chodząca gwarancja 
sukcesu. Jedyne, co mu się nie udało, to kariera 
zespołu Kobong, któremu liderował (śpiewał
1 grał na basie) - grupy grającej ambitną odmianę 
ciężkiego rocka, która zyskała wprawdzie
w latach 90. sympatię krytyków, ale masowego 
sukcesu nie zaliczyła. (BC)

56 P R Z E K R Ó J

KAYAH wokalistka, szefowa wytwórni 
Kayax, 38 lat: ŁOWI TALENTY

A.P. K A C Z M A R E K  kompozytor, 52 lata: 
l CZŁOW IEK W  HOLLYWOOD

K A T A R ZY N A  K A N C L E R Z  
dyrektor marketingu 
i promocji Universal Musie 
Polska, 38 lat: SPRZED A JE  
PŁYTY DLA MAS

Dwa lata temu powiedziała „Przekrojowi", 
że jako wydawca ma w zanadrzu wokalistę, 
którego głos bardzo jej się podoba. Nie chciała 
tylko dodać, jak się ten ktoś nazywa. Dziś już 
wiemy: Krzysztof Kiljański. To on nagrał 
„In The Room", najlepiej sprzedającą się (właśnie 
zdobyła status platynowej z ponad 70 tysiącami 
egzemplarzy) polską płytę tego roku. Jej Kayax 
zaczynał skromnie, ale w tym roku - poza tą 
jedną płytą przodującą w zestawieniach 
sprzedaży - zaliczył jeszcze kilka innych 
sukcesów: komercyjnych (Zakopower - tu 
skromniej, 12 tysięcy), artystycznych (15 Minut 
Projekt) i takich, które łączyły walory artystyczne 
z komercyjnymi (Marysia Peszek - już 7,5 tysiąca 
na koncie). Kayah jako artystka jest oczywiście 
postacią ważną - biorąc pod uwagę sukcesy jej 
płyt, przeboje i zdobyte nagrody (choćby 
7 Fryderyków i 25 nominacji). Występowała 
także jako gospodyni telewizyjnego show 
(„To było grane"). I odniosła jedyny realny 
sukces sprzedażowy na Zachodzie wśród 
polskich arystów pop - wprawdzie płytą duetem 
z Goranem Bregoviciem (w kraju ten album bił 
rekordy sprzedaży - ponad 700 tysięcy kopii, 
choć to były jeszcze tłuste lata show-biznesu 
w Polsce), ale za to odnotowaną na listach 
bestsellerów w kilku krajach poza Polską. Kayah 
uosabia też ważną tendencję w świecie polskiej 
muzyki rozrywkowej - odchodzenie najlepiej 
radzących sobie artystów z dużych koncernów.
W  jej przypadku nie skończyło się na założeniu 
własnej firmy - zdecydowała się też w ciągu 
ostatnich dwóch lat udzielić wsparcia wielu 
debiutantom. Kayax kieruje się raczej 
artystycznymi i towarzyskimi przesłankami, 
o czym świadczy to, że jego szefowa, która ma 
decydujący głos, jednocześnie nie trzyma wcale 
finansów w firmie - te zostawia na głowie swojej 
biznesowej prawej ręce i menedżerowi Tomikowi 
Grewińskiemu. - Słuchaj, zarobić to ja na tym, 
k...a, nie zarobię, ale dobrze mieć coś takiego 
w katalogu - powiedział kiedyś jeden 
z wydawców, gdy zdecydował się na wydanie jej 
płyty. I zdaje się, że tę sentencję Kayah wzięła 
sobie do serca przy prowadzeniu własnej firmy.
- Jedyne kryterium, którym się kieruję, to mój 
własny gust - mówi. I wprowadza to w czyn, 
a sukcesy - dzięki wsparciu młodych postaci jej 
autorytetem - przychodzą same. To nowa 
formuła na nasżym rynku. (BC)

Jar ,P. Kaczmarek to przede wszystkim laureat Oscara 
za zykę do filmu „Marzyciel" Marca Forstera. Przede 
ws, tkim, bo ta statuetka ma niepowtarzalną moc, 
kto sprawia, że od momentu jej otrzymania wszystkie 
iną Osiągnięcia artysty odchodzą w cień. Kompozycje 
do’ mów Agnieszki Holland „Całkowite zaćmienie",
„Ti ci cud" i „Plac Waszyngtona" czy do „Niewiernej"
Ad na Lyne'a to plan drugi, a debiutanckie próby 
w! itrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego i Teatrze 
Ó ś  ;go Dnia (jeszcze sprzed wyjazdu do Stanów) to już 
cal m zamierzchła przeszłość. Sam Kaczmarek 
pn paje trochę z przymrużeniem oka: - Gram teraz 
w: jerlidze. Same honoraria skoczyły w ciągu jednego 
dn j jakieś 50 procent. Oscar to miły pan...
Je< ze jedną zmianą, którą pociąga za sobą „bycie 
uh< browanym przez Akademię", jest nagły wzrost 
licz podbieranych telefonów, także tych z prośbami 
o f noc w przebiciu się do wspomnianej superligi.
Ka narek uczynił tu znaczący ukłon w kierunku młodych 
Pd lich artystów, pełną parą startując we wrześniu 
zjWektem „Rozbitek". W  podpoznańskim Rozbitku 
ar® a  kupił XIX-wieczny pałac z 34 hektarami parku. 
PóBŚtaje tam instytut wzorowany na Sundance Institut 
Rcwrta Redforda. Sesje na razie odbywają się 
wjBfznaniu, bo wspomniany pałac wymaga remontu. Ale 
JuZxa rok warsztaty, do których Kaczmarek ma nadzieję 
«#gażować takie sławy, jak Adrian Lyne (reżyser 
"łffty") czy aktor Stanley Tucci, przeniosą się 
dd^pzbitka. Pierwsze dwutygodniowe seminarium 
"^jfeyka i film bez granic" (odbyło się we wrześniu) już 
zaowocowało kilkoma scenariuszami i płytami demo, 
k t$  młodzi przekazali Kaczmarkowi, by ten 
zawyrokował, czy ich autorzy mogą robić sobie jakieś 
nadzieje na przebicie się do amerykańskiej fabryki snów. 
■Y-grudniu z kolei kompozytor zagra w Los Angeles 
na koncercie, który ma zwrócić uwagę Amerykanów 
napolskie kino (a przede wszystkim członków Akademii 
na walczącego o Oscara „Komornika").
Artysta pomaga też prywatnie - ostatnio zwrócił się 
do niego inny polski kompozytor, który dopiero 
2aczyna karierę w Stanach, Abel Korzeniowski. 
Potrzebował pomocy prawnika, a Kaczmarek udostępnił 
mu swojego radcę prawnego za darmo. W  kolejce 
do Kaczmarka ustawili się też oczywiście polscy artyści 
2 juz wyrobioną pozycją, którzy wiedzą, że 
Angażowanie go do produkcji może przyczynić się 
do sukcesu filmu. Kompozytor selekcjonuje propozycje.

a ra*ie zgodził się stworzyć ścieżkę dźwiękową 
d ° debiutu reżyserskiego Andrzeja Seweryna „Kto nigdy 
nie żył". (KP)

Co prawda dyrektorem 
generalnym polskiej filii Universalu
- najsilniejszego koncernu 
płytowego na świecie - jest 
Andrzej Puczyński, ale to jej 
przypisuje się wiele sukcesów 
firmy. Od plejady gwiazd, jaką 
Universai (jeszcze jako Izabelin 
Studio, a później PolyGram) 
wylansował w latach 90.,
gdy Kanclerz odpowiadała 
za wyszukiwanie talentów - w tym 
Edyty Bartosiewicz, Kasi 
Kowalskiej i Heya - po obecną 
politykę wydawniczą: sukces 
sprzedażowy Ich Troje (wcześniej 
żadna z dużych wytwórni nie 
chciała ich przygarnąć), albumy 
Virgin i Anny Marii Jopek. Kanclerz 
już jako 16-latka dowodziła 
fanklubem Lady Pank, a teraz 
najlepiej w Polsce zna się właśnie 
na animowaniu fanklubów. To siła, 
która utrzymywała popularność 
artystów z jej stajni w najcięższych 
momentach. Poza tym Universal 
słynie z tego, że mocno pracuje 
nad wizerunkami swoich artystów
- a to pole działania marketingu 
i promocji - i ma duże przebicie
w telewizji: podopieczni Katarzyny 
Kanclerz świetnie sobie radzą 
w telewizyjnych festiwalach, 
są gwiazdami programów 
(Wiśniewski, Doda), filmów 
(„Gwiazdor" Latkowskiego, 
którego to filmu Kanclerz była 
producentką), startują w Eurowizji. 
Teraz jako jedna z pierwszych firm 
w kraju Universal zaczął promować 
ich przez dzwonki do komórek, 
co zdaniem wielu specjalistów jest 
jedyną marketingową taktyką 
dającą przetrwanie dużym 
koncernom muzycznym. (BC)

http://www.krystynajanda.com.pl


te m a t  „ P r z e k r o j u ”

IL O N A  Ł E P K O W S K Ą  scenarzystka seriali 
TVP, w  tym „M  jak miłość", 51 lat: D A JE  
POLAKOM  TO, CO CHCĄ ZOBACZYĆ

TADEUSZ LA M PK A  producent 
filmów i seriali, 54 lata:
TYLKO W IELK IE  PRZEBO JE *

JU L IU SZ  M ACHULSKI
producent, scenarzysta 
i reżyser, 50 lat: 
GW ARANTU JE SUKCES

„Mówią, jestem 
najgorszy; mówią, robię 
to dla forsy" - wygląda 

na to, że etykietka najbardziej komercyjnego polskiego rapera 
przylgnęła do Tedego (czyli Jacka Granickiego) na dobre. 
Wcześniej kojarzony z projektami 3H i Warszafski Deszcz, wraz 
2 początkiem kariery solowej (rok 2000) rzekomo porzucił ideały 
Hiphopowego undergroundu. Tematów do środowiskowych 
dyskusji dostarczył sporo - Tede na okładce młodzieżowego 
•■Popcornu", Tede w duecie z Natalią Kukulską. Ale odniósł 
sukces. Jego pozycję mierzy się dziś nie tylko sprzedażą płyt, 
a przynajmniej nie tylko płyt samego Tedego, bo od kilku lat 
raper - niczym polski Jay Z — prowadzi z Piotrem „Ostaszem 
Ostaszewskim firmę fonograficzną Wielkie Joł i wypromował 
największe muzyczne odkrycie ostatnich lat, zespół Sistars. 
Niczym polski P. Diddy wypuścił z kolei własną kolekcję ubrań 
Wielkie Joł Codziennie. Aha, najważniejsze - do programu Kuby 
WoiewńiH-rtla.-.̂  nia i-nic-,£irił i-in nhiecał mamie. (AK)

___________________ N IN A  TER EN T IEW  dyrektor
TVP2, 59 lat: NIEZATAPIALNA

HU  Nawet dziecku nie trzeba tłumaczyć,
> że kto ma dostęp do telewizji, ten ma

władzę, a Nina Terentiew dzierży ją
a długo - zmieniają się obozy rządzące,

układy, a ona od ponad 14 lat 
niezmiennie pełni funkcję wiceszefowej, 

3 później szefowej TVP2. Tomasz 
Raczek żartobliwie nazwał ją kiedyś 
Carycą Dwójki i to określenie przylgnęło 

do niej trwale. Znane są legendy o koszach kwiatów i najwymyślniejszych 
prezentach wnoszonych przez korowody darczyńców, jakie od rana do wieczora 
przewijają się przez budynek na Woronicza w dniu imienin Niny (kto nie wierzy, 
niech sprawdzi - to już 15 grudnia). Cieszyć się względami u Niny Terentiew to 
mieć murowany sukces choćby w przemyśle muzycznym. Swoją karierę 
zawdzięczają jej na przykład zespoły Ich Troje czy Brathanki, które bardzo mocno 
wspierała telewizyjna Dwójka. Ta antena wiedzie wśród telewizji prym, jeśli chodzi 
o promowanie bardzo szeroko rozumianej kultury: od przaśnej biesiady po „krainę 
łagodności" (w ostatnich patronatach TVP2: Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski), 
rock (Maciej Maleńczuk) i muzykę klasyczną. Szefowa Dwójki jest absolwentką^ 
polonistyki UW, w telewizji zadebiutowała w roku 1971. Zaczynała od „Pegaza , 
była gospodynią popularnego programu „XYZ", a od 12 lat prowadzi talk-show

Dwa razy w tygodniu 10-milionowa widownia 
gromadzi się przed telewizorami, by podglądać 
życie Mostowiaków - rodziny wszystkich 
Polaków. Z Łepkowską o rząd dusz może 
rywalizować wyłącznie Kościół katolicki.
Do narodowego imaginarium wprowadziła już 
„klanowych" Lubiczów i Chojnickich, doktorów 
Burskiego, Walickiego i Stankiewicz z „Na dobre 
i na złe" oraz tuziny innych serialowych Polaków. 
Jej scenariuszowe decyzje to być albo nie być 
dla rzesz absolwentów wydziałów aktorskich, 
aktorów prowincjonalnych i uznanych gwiazd. 
Pozwala przeżywać złotą jesień aktorską Teresie 
Lipowskiej, Witoldowi Pyrkoszowi i Zygmuntowi 
Kęstowiczowi. - Paru osobom pomogłam - mówi 
skromnie, ale wcześniej podkreśla, że to 
wyłącznie ona dobiera aktorów do wymyślonych 
przez siebie ról. Na miejscu gwiazdek pokroju 
Katarzyny Cichopek, braci Mroczek, Anny Muchy 
i Marcina Bosaka modlilibyśmy się co wieczór 
o zdrowie i dobry humor Ilony Łepkowskiej. Ona 
sama zapewnia, że na razie „M jak miłość" 
jeszcze jej się nie znudziło, oszałamiająca passa 
serialu nakręca ją twórczo. O następnych 
serialach ani myśli. Za to w wolnych chwilach, 
których ma mało, siaduje nad scenariuszem filmu 
fabularnego pokazującego jej zupełnie inne 
oblicze. Już dziś jest współproducentem „M jak 
miłość", w przyszłości produkowaniu filmów 
zamierza poświęcić się całkowicie (wspólnie 
z Tadeuszem Lampką - patrz obok). A to znaczy, 
że jej rola w show-biznesie będzie rosła, rosła, 
rosła. A, jeszcze jedno. Ilona Łepkowską wciąż 
ma ochotę na scenariusz komediowy. Kiedy się 
do tego weźmie, jej kariera zatoczy koło - 20 lat 
temu była autorką filmu „Och, Karol", pierwszej 
polskiej komedii erotycznej! (MAV)
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le m a t  „ r r z e i t r o ju

ELŻBIETA Z A PEN D O W SK A
nauczycielka śpiewu, jurorka, 58 lat: 
DECYDUJE, KTO NIE FAŁSZUJE

M A C IE J Z IEL IŃ SK I dyrektor 
do spraw promocji Radia Eska, 
33 lata: N O W Y KSIĄŻĘ RADIA

W  radiu od prawie 10 iat. Zaczynał 
jako producent i didżej łódzkiej 
rozgłośni Manhattan. W  1997 roku 
przeszedł do działu marketingu, 
gdzie po przejęciu stacji przez 
holding ZPR SA (właściciela sieci 
Eska) został dyrektorem promocji. 
Od trzech lat pełni tę funkcję 
w Esce warszawskiej. Pod jego 
rządami stacja odnotowała 
zaskakujący wzrost słuchalności. 
Postawiła na pogardliwie 
traktowane przez większość 
rozgłośni hiphopolo (18L, Mezo, 
Doniu) i... wygrała. W  wyścigu
0 słuchacza wyprzedziła niektóre 
stacje ogólnopolskie, plasując się 
na czwartym miejscu w rankingu 
(za RMF FM, Radiem Zet
1 I Programem PR). Sukcesy 
doceniła redakcja branżowego 
pisma „Media i Marketing", 
uznając Eskę za stację roku (za 
wzrost słuchalności i największe 
zyski z reklam). Zieliński jest 
również współtwórcą Eska Musie 
Awards, imprezy konkurencyjnej 
do Fryderyków. (AK)

Choć w „Idolu" jurorów było czterech 
(w porywach do pięciu), poważnie 
traktowano zdanie jednej osoby 
- Elżbiety Zapendowskiej. Nawet ci 
uczestnicy, którzy odchodzili z werdyktem 
na „nie", cieszyli się nawet z jednej 
pochlebnej opinii Pierwszej Pani 
od Śpiewu. Sama, mając słuch niemal 
absolutny, absolutnie nie ma głosu. 
Podczas studiów w Wyższej Szkole 
Muzycznej (kierunek wychowanie 
muzyczne) z emisji głosu miała najniższą 
możliwą ocenę - trzy mniej. Z kolei przez 
problemy ze wzrokiem nie dostała się 
do szkoły teatralnej. - Gdy wchodziłam 
na scenę, potknęłam się o jakąś torbę 
i wyrżnęłam jak długa. No i nie przyjęli 
mnie - wspomina. Ostatecznie została 
więc nauczycielką. Zaczynała w Opolu, 
gdzie założyła Studio Piosenki, potem 
załapała się do Studia Buffo, zasiadała 
w jury przeróżnych festiwali, udzielała 
prywatnych lekcji, aż w końcu trafiła 
do polsatowskiego show, dzięki któremu 
cała Polska dowiedziała się, że Elżbieta 
Zapendowska to właśnie ta pani, która 
najlepiej w naszym kraju wie, jak śpiewać. 
Uczyła między innymi: Edytę Górniak, 
Katarzynę Groniec, Halinkę Młynkovą, 
Wojciecha Dmochowskiego. - Lekcje 
u niej to trampolina do muzycznego 
światka. I nie chodzi o to, że ma cudowne 
metody, które z każdej osoby z odrobiną 
talentu i uporu uczynią gwiazdę. Ma 
raczej informacje o przesłuchaniach 
i kontakty z ludźmi - tłumaczy 
jedna z uczennic. Niektórzy idą tylko 
na trzy-cztery konsultacje, by te kontakty 
zdobyć albo żeby móc powiedzieć, że 
„uczyła mnie sama Zapendowska" (taką 
informacją próbuje obecnie przekonać 
do swojego talentu Doda). A Pani 
od Śpiewu nie ma w branży godnej 
konkurencji. (K P )

modelek, a jednocześnie zawsze pociągały go \ 
niespełnienie. (JS)

Najbardziej kontrowersyjna postać polskiego przemysłu 
rozrywkowego. Bez wsparcia branży zdobył przychylność 
masowej publiczności, liderując Ich Troje (ich album „Ad 4" 
ze słynnym przebojem „Powiedz" sprzedał się 
w ponad 700 tysiącach egzemplarzy). Nie jest mu w stanie 
zaszkodzić nieprzychylny stosunek środowisk 
opiniotwórczych. Popkulturowy symbol kiczu, a może 
natchniony artysta czy wreszcie wyrachowany biznesmen? 
Z pewnością jest osobą o perfekcyjnym wyczuciu rynku.
Na początku lat 90. inwestował - z sukcesem 
- w produkcję i dystrybucję plastikowych kart rabatowych 
i w pierwszy w Polsce profesjonalny klub karaoke.
Od połowy lat 90. związany z muzyką. Ostatnio udziela się 
w repertuarze ludowo-weselnym jako Renia Pączkowska. 
Sukces medialny Wiśniewski zbudował na dziwnym 
paradoksie. Z jednej strony oburza go zainteresowanie 
plotkarskiej prasy jego życiem prywatnym, z drugiej - sam 
z premedytacją brnie w skrajny ekshibicjonizm.
W  poświęconym mu filmie „Gwiazdor" Sylwestra 
Latkowskiego odsłonił tajemnice trudnego dzieciństwa.
Na potrzeby TVN-owskiego reality show „Jestem, jaki 
jestem" dał się zamknąć we własnym domu z kamerami, 
a pierwszy odcinek przyciągnął przed telewizory prawie 
4,5 miliona osób - w tej kategorii programów podobną 
oglądalność osiągnęła tylko pierwsza edycja „Big 
Brothera"! Sprawdził się i w roli prowadzącego („Jestem, 
jaki jestem II"), przynosząc stacji spore zyski, i w roli 
cudotwórcy - wbrew temu, co postanowiła natura, zrobił 
ze swojej żony Mandaryny wokalistkę. Kinu też nie sępi 
miłości. Zagrał jedną
z głównych ról w filmie „Lawstorant". (MW)

Ra n k in g  s p o r z ą d z il i:
A n g e l ik a  K u c iń s k a , K a r o l in a  Pa s t e r n a k , M a łg o r z a t a  S a d o w s k a , 

O la  S a l w a , J u s t y n a  S o b o l e w s k a , M a l w in a  W a p iń s k a , 
B a r t ek  C h a c iń s k i, Ta d e u s z  N y c z e k , M a r c e l  A n d in o  V elez

THF (IFFinM  GAMF l)F THF MfHMF Doskonała gra na podstawie kinowego hitu.
King Kong króluje!”

Jako Jack, korzystaj z broni, pułapek i pomocy zespołu 
aby przetrwać w pełnej napięcia rozgrywce FPP.

Jako Kong, łam szczęki, miażdż przeciwników 
i rzucaj potężnymi przedmiotami w grze TPP.

u iu iu u .k in g k o n g g a m e .c o mG ra  n a  k o m p u te r  PC ju ż w  sklep ach ! 
Film  ui kinach od 1 4  g ru d n ia .

POLSKA WERSJA

www.sklep.cenega.pl
O, i itorfr Fntprtamment in tnę U.S. and/w O tto  countnes Uniwrsal Studios' King Kong m om  O  Umyersal Studios. LicnnsW by Uniyersal Studios Licensing IL U 5. Ali Rights Resemed.

http://www.sklep.cenega.pl
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SOLENIE 
LODU Lód to woda w postaci kryształu

LEPSZA MOKRA
Lepsze efekty daje stosowanie soli zwilżonej. Powodt 
ona, że szybciej zaczyna się proces topnienia śniegu. 
Ponadto nie jest ona zdmuchiwana przez wiatr. Zawaj 
soli w tej zwilżonej mieszaninie wynosi 76 procent, a j 
można jej stosować mniej na metr kwadratowy przy ' 
porównywalnych efektach jak dla soli suchej.

W wodzie ■ 
•ozpada się

SCHNĄ DRZEWA
Roztwory wodne chlorków sodu i wapnia przyspieszaj! 
korozję tak zwanej stali czarnej i ocynkowanych 
powierzchni. Korodują elementy samochodów 
i infrastruktury drogowej - znaki drogowe, barierki itpj 
Wysypana na drogi sól spływa wraz z wodami opado^ 
do rzek, a potem do morza. Co roku na polskie drogi j 
wysypuje się 200-300 tysięcy ton soli. Sól niszczy j 
przydrożne drzewa i krzewy. Mocno nasobna gleba | 
pozostaje zanieczyszczona przez wiele lat.

Alkohol obniża temperaturę 
krzepnięcia wody.
Śnieg i alkohol zmieszane 
w stosunku 100 do 105 
zamarzną dopiero 
w temperaturze -30 stopni

Chlorek sodu (sól) 
obniża temperaturę 
krzepnięcia wody 
do-18 stopni

Temperatura 
zamarzania 
czystej wody

L e e  
Cassandra 

Wilson 
Aretha Franklin 
George Micliael 

Louis Armstrong 
Taił TWo 

Dianne Reeves 
Julie London

* 4 C D
f  [)eluxe Kdition 
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n a u k a

t e k s t  P io t r  S t a n is ł  
i l u s t r a c je  J o h n M a c

ową broń wynaleziono niechcący 
15 kwietnia tego roku. Tego dnia 
NASA przeprowadzała ekspery
ment badający możliwości nowego 
rodzaju satelitów. Nazwano je De- 
monstration of Autonomous Ren- 
dezvous Technology (pokaz samo

dzielnej technologii zbliżeniowej), w skrócie 
DART Chodziło o to, by wystrzelony z Ziemi sta
tek podleciał do niedziałającego już wojskowego 
satelity telekomunikacyjnego, zbliżając się do nie
go na odległość kilkunastu metrów. Jednak coś 
się nie powiodło i mniej więcej sto metrów od ce
lu DART nagle się wyłączył.

Eksperyment uznano za nieudany, a technicy 
zajęli się dochodzeniem, co nie zadziałało w stat
ku DART Jednak kilka dni później wojskowy sys
tem śledzenia obiektów kosmicznych odkrył sta
rego satelitę cel, tyle że nie tam, gdzie powinien 
być. Zguba znalazła się na nieco wyższej orbicie 
-  najwyraźniej została tam przepchnięta w  wyni

ku zderzenia z DART Zamiast praktycznego po
kazu technologii zbliżania się zaprezentowano 
pierwszy kosmiczny spychacz.

ih seo t si
l E J s r a i n r a n s o s s a n i

Choć cała historia wydaje się jeszcze jedną nie
wiele znaczącą pomyłką w programie badań ko
smicznych, jej konsekwencje mogą być całkiem 
poważne. Rakieta wynosząca DART wystartowała 
z bazy armii amerykańskiej, a wojsko miało swój 
udział w całym projekcie. Oficjalnie DART ma 
służyć jako system wykorzystywany do naprawia
nia innych satelitów lub przeprowadzania inspek
cji promu kosmicznego znajdującego się na orbi
cie. Jednak z równym powodzeniem podobny 
system może służyć zbliżaniu się do innych sate
litów w znacznie mniej pokojowych zamiarach.

Nie jest też tajemnicą, że współpraca NASA 
i armii jest bardzo ścisła - w końcu to wojskowi 
piloci kierują promami. Nie ma więc wątpliwości,

|W kosmosie nie moi ? 
być broni atomowej 
Jednak światowe 
mocarstwa łatwo 
nie rezygnują 
i wysyłają na orbitę 
wszystko,
czym można walczyć. 
Co wisi nam 
nad głowami?

że informacje uzyskane podczas misji DART zo
staną przeanalizowane pod kątem potencjalnych 
zastosowań militarnych. Zepchnięcie obcego sa
telity, choć wydaje się metodą niezbyt wyrafino
waną, może być bardzo skutecznym sposobem 
wyeliminowania wrogich obiektów. Satelity,

SATELITY SZP IEGOW SKIE CZY TELEKOM UNIKACYJNE NIE SĄ JUŻ

t e c h n o l o g i a
Maleńkie, ważące 
po kilkanaście kilogramów 
satelity mogą służyć jako 
miny, W  razie potrzeby • 
zniszczą większe obiekty 
krążące na okołoziemskiej 
orbicie
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:ystosowane do działania na ściśle określonej 
sokości, a ich położenie ma zasadnicze zna
mię przy komunikowaniu się z Ziemią. Dlate- 
solidnie walnięty satelita prawdopodobnie po- 

1 i na tyle daleko, że jego niewielkie silniczki 
'.newrowe nie zdołają ściągnąć go z powrotem 
właściwe miejsce. Proste, skuteczne i tanie. 

Zresztą siły lotnicze armii USA prowadzą już 
asne badania nad systemem zwalczania wro- 
h obiektów znajdujących się na okołoziem- 

dej orbicie. Jego kluczowym elementemjestmi- 
osatelita XSS-11 (Experimental Spacecraft 

v’stem 11). Mikro, bo waży zaledwie sto kilogra- 
ów - 10  razy mniej niż typowy satelita teleko- 
unikacyjny. XSS-11 został po raz pierwszy wy- 
tzelony na kilka dni przed „udaną inaczej” 
isją DART i w przeciwieństwie do DART dosko- 

’ ale wypełnił swoje zadanie.
XSS-11 ma zbliżać się do obcych satelitów, wy

korzystując orientację względem gwiazd i radiowe 
namiary przesyłane z Ziemi. W  odległości kilku 
kilometrów od celu uruchamia dodatkowo lase
rowy system namierzania, który pozwala mu 
na precyzyjne podejście. Przedstawiciele US Air 
Porce twierdzą, że XSS-11 ma służyć tylko inspek
cji działających satelitów, ale niezależni specjaliści 
zajmujący się technologiami kosmicznymi twier
dzą, że jego militarne zastosowania są oczywiste.

Najprostsze wydaje się niszczenie wrogich ce
lów - na przykład satelitę typu XSS-11 można 
P ° prostu napchać materiałami wybuchowymi 
i zdetonować w bezpośrednim sąsiedztwie celu. 
Jednak wysadzenie maszyny za 80 milionów do
larów nawet dla armii amerykańskiej jest marno
trawstwem. Dlatego bardziej prawdopodobne 
jest wyposażenie niewielkiego satelity w jakiś ro
dzaj broni pokładowej. Mogłaby ona wystrzeli

XSS-11 to mikrosatelita nowej generacji. 
Waży około stu kilogramów i ma rozmiary 
niedużej pralki. Dzięki systemowi nawigacji 
opartemu na namierzaniu pozycji gwiazd 
oraz laserowym czujnikom jest w stanie 
samodzielnie zbliżyć się do krążącego 
na orbicie satelity. Może przeprowadzić 
jego inspekcję i naprawić go lub unicestwić 
silnym impulsem elektromagnetycznym

Orbital Express, którego pierwsze testy 
mają odbyć się we wrześniu 2006 roku, to 
prawdziwy orbitalny drapieżnik. Dzięki 
specjalnemu systemowi dokowania może 
połączyć się z niemal każdym innym satelitą 
- zarówno sojuszniczym, jak i wrogim. 
Przyjacielowi uzupełni paliwo, 
a przeciwnikowi namiesza 
w elektronicznym mózgu

wać tradycyjne pociski lub, co znacznie skutecz
niejsze, emitować krótki, ale bardzo silny impuls 
elektromagnetyczny, który po prostu smażyłby 
elektronikę wroga.

Ponieważ XSS-11 ma zainstalowany mocny sil
nik, bez problemu może przemieszczać się mię
dzy kolejnymi obiektami. Został zbudowany tak, 
by mógł działać przez długie miesiące - wystrze
lony w kwietniu egzemplarz do tej pory pracuje 
na orbicie.

lEHUBBBBEligni
i s n s s n n B i a iH D B D B i

Czasami zamiast niszczyć czyjegoś satelitę, 
bardziej może się opłacać pokombinowanie 
przy nim. Takiego zadania może się podjąć Or
bital Express - kolejny wojskowy program ko
smiczny. Tu nie chodzi już tylko o zbliżenie się 
do celu, ale o zadokowanie do niego. Specjalne 
ramiona mają pozwolić Orbital Expressowi po
łączyć się z praktycznie dowolnym satelitą. Je 
śli to przyjaciel, można mu uzupełnić paliwo 
lub przeprowadzić niezbędne naprawy. Wroga 
da się obezwładnić lub, co ciekawsze, przero
bić według własnych potrzeb. Nietrudno sobie 
wyobrazić, jakie efekty może wywołać podpię
cie się do wojskowego satelity telekomunika
cyjnego czy wprowadzenie drobnych modyfi
kacji do satelitarnego systemu nawigacji, 
takiego jak GPS.

Dzisiejsze mikrosatelity mogą za kilka lat zo
stać zastąpione jeszcze mniejszymi urządzenia
mi. O ile XSS-11 jest wielkości niedużej pralki,
0 tyle „nanosatelity” mogłyby mieć rozmiary ka
nistra. Tego rodzaju pojazdy można dostarczyć 
na orbitę w sposób praktycznie niezauważalny

1 - na przykład wypuścić je przy okazji realizacji

Flota nanosatelitów podobnych do XSS-11 może 
stanowić ochronę większego i bardziej 
kosztownego urządzenia. Gdy krążący wokół 
niego strażnicy wykryją zbliżającego się wroga, 
będą mogli zaatakować go, poświęcając się 
dla ochrony ważniejszego systemu

innej misji lub wystrzelić, korzystając z niewiel
kich rakiet.

Przy takich rozmiarach mikro- czy nanosatelitę 
bardzo trudno wykryć, ponieważ jego cele są śle
pe i głuche - widzą tylko to, do czego zostały 
przystosowane, a nie potrafią dostrzec niczego 
w najbliższym otoczeniu.

Myśląc o działaniach ofensywnych, nie można 
zapominać o obronie. Nanosatelity mogłyby dzia
łać jako ochroniarze większych urządzeń. Kilka 
z nich może krążyć wokół większego obiektu 
i zajmować się wykryciem ewentualnego ataku 
nadchodzącego z orbity, a w razie czego poświę
cić się, atakując intruza.

Właśnie w wykrywaniu zagrożeń ma się spe
cjalizować Pathfinder - nowy teleskop kosmiczny, 
który na orbicie znajdzie się w 2008 roku. Za
miast obserwować gwiazdy, będzie śledził to, co 
się dzieje na okołoziemskiej orbicie. Dzięki temu 
możliwe będzie odróżnienie nanosatelitów od ko
smicznego złomu, jaki krąży w kosmosie, i wyśle
dzenie ewentualnych ruchów wroga.

i s i B i r a o n i
IIBBBHHBBEIHIEBI3BI

Zanim kosmos stanie się faktycznym polem 
walki, wcześniej zostanie wykorzystany jako szyb
ka obwodnica Ziemi. Chodzi o możliwość błyska
wicznego przetransportowania broni w dowolny 
punkt globu - wystarczą dwie godziny, by z USA 
do Chin przerzucić bomby czy pociski samona- 
prowadzające. Do ich transportu ma służyć CAV 
- Common Aero Vehicle. Niewielki, bezzałogowy 
pojazd może jednorazowo przenieść prawie pół 
tony ładunku. Początkowo będzie wynoszony 
na granicę ziemskiej atmosfery za pomocą nie
wielkiej rakiety. Później planuje się stosowanie (**"

P R Z E K R Ó J 65



GÓRNA CZĘSC ATMOSFERY

Uwolnienie 
pojazdu CAV

I Powrót i lad<

REALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO
Można się zastanawiać, po co Stany 
Zjednoczone, jedyne kosmiczne 
mocarstwo, miałyby rozwijać 
program wojen na orbicie?
Choć Związek Radziecki przestał być 
konkurentem w kosmicznym 
wyścigu, pojawiają się nowi 
zawodnicy.
Chodzi przede wszystkim o Chiny, 
które szybko rozwijają swój program 
kosmiczny. Na razie pozostają 
daleko w tyle za USA, ale zaczęły już 
pracę nad systemami 
mikrosatelitów. Już w 2000 roku 
umieściły na orbicie Tsinghua-1, 
małego satelitę zbudowanego 
we współpracy z brytyjską firmą 
Surrey Satellite Technology, 
która znajduje się w ścisłej czołówce 
tej branży.
Również mniejsi gracze chcą sięgać 
w kosmos. Podczas działań w Iraku 
wywiad odkrył, że siły Saddama 
Husajna podejmowały działania, 
których celem miało być zakłócenie 
nawigacji satelitarnej GPS.

Syndyk upadłości BUSINESS PRESS Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie wydawcy miesięczników

„Businessman Magazine”  oraz „Polski Przedsiębiorca”
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup całości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub ofert 
na dzierżawę przedsiębiorstwa z prawem pierwokupu. Oferty, zawierające proponowaną cenę oraz warunki płatności, należy

przesyłać pocztą do dnia 5 grudnia 2005 roku na adres biura syndyka 
Katarzyna Uszak ul. Nowogrodzka 48 lok. 22, 00-695 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Syndyk zastrzega prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

P O lS K I przedsiębiorca lO lS K i przedsiębiorca lO lS K i przedsiębiorca

Uruchomienie silnika 
odrzutowego

R a d i o Z & t *

BUSINESSMAN
M A G A Z I N E

BUSINESSMAN BUSINESSMAN
M A G A Z I N E  M A G A Z I N E
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Naddźwiękowy samolot bezzałogowy może 
przenosić kilka pojazdów CAV, odbijając się 
od ziemskiej atm osfery niczym kamień 
od powierzchni wody

ł»*~ ponaddźwiękowego samolotu bezzałogowego, 
który będzie startował z pasa, a na pokładzie 
zmieści kilka CAV.

Taki pojazd wznosiłby się na niemal 70-90 
kilometrów i na przemian uruchamiał i wyłączał 
napędzany wodorem silnik odrzutowy. Dzięki 
temu jego lot przypominałby kamień kaczkę 
odbijający się od gęstszej części atmosfery. 
Na tej wysokości opór powietrza jest już mini
malny, więc łatwo można osiągać prędkości rzę

du 20 machów. W  ten sposób da się przenieść 
ładunek ponad pięciu ton na odległość 15 tysię
cy kilometrów - dość, by z USA dosięgnąć tery
torium każdego wroga.

Prace nad wszystkimi tymi systemami trwają 
już dziś. Wśród innych, bardziej odległych moż
liwości wykorzystania kosmosu do walki mówi 
się o orbitalnych lustrach, które odbijają pro
mienie lasera, kierując wiązkę w dowolny punkt 
planety, czy kilkumetrowych prętach wystrzeli
wanych z satelity, które spadając na powierzch
nię Ziemi, miałyby tak wielką energię, że byłyby 
w stanie zburzyć dowolny schron.

A co na to wszystko międzynarodowe przepi
sy mówiące o demilitaryzacji kosmosu? Pocho
dzą one z końca lat 60. i zakazują jedynie 
umieszczania w przestrzeni broni masowego ra
żenia, a więc przede wszystkim jądrowej. Tym
czasem twórcy realizowanych projektów zadbali, 
by w ich systemach taka broń się nie pojawiła.

Może więc kolejna wojna światowa wcale nie 
sprowadzi się do zdetonowania kilku mega- 
bomb atomowych. Działania prowadzone w ko
smosie są przecież znacznie subtelniejsze.

P io t r  S t a n is ł a w s k i

Automatycznie 
sterowane 
szybowce CAV 
mogą przenosić 
niemal pół tony 
uzbrojenia. Może 
to być (od góry):
• sześć
bezzałogowych 
samolotów 
szpiegowskich lub
• cztery 
inteligentne 
bomby, lub
• pocisk
do niszczenia 
podziemnych 
schronów, lub
• sześć
samosterujących 
pocisków typu 
powietrze-ziemia
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Wzór tęczówki oka ustala się pod koniec 
15. tygodnia życia płodowego i nie zmienia 
do śmierci. Charakterystycznych punktów jest na niej 

blisko 260. To więcej niż przy odcisku palca. Nawet 
tęczówka lewego i prawego oka jest inna.

Biometria tęczówki 
uważana jest za jedną 

z najlepszych metod 
weryfikowania tożsamości 

osób. Badania nad 
ulepszeniem tej metody 
są jednym z elementów 

największego europejskiego 
projektu poświęconego 

technologiom 
biometrycznym - BioSec. 
W  badaniach biorą udział 

także naukowcy z Pracowni 
Biometrii Naukowej 
i Akademickiej Sieci 
Komputerowej oraz 

Politechniki Warszawskiej

NIE MA
DWÓCH OSÓBj 
KTÓRE j
MIAŁYBY 
IDENTYCZNY 
WZÓR
TĘCZÓWKI. >3 
RÓŻNIĄ SIĘ 1 
ONE NAWET ] 
U BLIŹNIĄT | 
JEDNO- !
JAJOWYCH |

CIAŁO RZĘSKOWE 
(POMARAŃCZOWE) ŁĄCZY 
TĘCZÓWKĘ (ZIELONA)
Z NACZYNIÓWKĄ

Tęczówka to nieprzezroczysta 
tarczka stanowiąca przednią 
część błony naczyniówkowej oka. 

Umiejscowiona jest za rogówką 
i przed soczewką. Jest okrągła 
z otworem w środku - źrenicą. 
Zawiera liczne włókna mięśniowe, 
które kurcząc się lub rozkurczając, 
sprawiają, że działa jak przesłona. 
Głównym zadaniem tęczówki jest 
dozowanie ilości światła, 
które wpada do oka. Tęczówka 
na swojej powierzchni jest 
nierówna, ma liczne promieniste 
zagłębienia (krypty) oraz okrężne 
bruzdy.

Na początku badania wykonuje się 
zdjęcie tęczówki w podczerwieni 
z małej odległości, co pozwala 

między innymi na rejestrowanie 
tylko struktury mięśnia tęczówki, 
pomijając informacje o jej kolorze. 
Wyznacza się także granice 
badanego obszaru, które 
pozbawione są zakłóceń w postaci 
powiek, rzęs czy odblasków światła. 
Komputer przerabia obraz tęczówki 
w rodzaj kodu paskowego.

KOLUMNĘ OPRACOWAŁA O LG A  WOŹNIAK

amów w Przekro ju  ŚW IĄ T EC Z N Y  BO X  R EK LA M O W Y , a reklamę prezentu będziesz miał z g ło w y !  (0-22) 584 21 72

“ B W l
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-Kołobrzeg
- Świnoujście
- Chorwacja, wyspa Bfać/Bol

Ostatnie nowobudowanejftieszkania w dzielnicy 
uzdrowiskowej w Koł^^gir

jp.B.I. KORNAS. ul. Armii Krajowej 20C/8,78-100 Kołobrzeg 
teł: 094/3527359,0604917818,0604216859 
fwnail: biuro@kornas.com.pl. www.kornas.com.pl

COŚ W IĘ C E J  NIŻ KSIĄŻKA 
O  GO TO W AN IU

MEN
PŁODNOŚĆ i WITALNOŚĆ

P R 0 M E N  N A  R A T U N E K  M Ę Ż C Z Y Z N O M

W s p ó łc z e ś n i m ę ż c z y ź n i  ż y ją  w  d ę ż k i c h  i  n i e 
zd r o w y c h  c za s a c h . Z a t r u d e  ś r o d o w is k a , s tr e s , 
s p ę d z a n ie  w ie lu  g o d z in  w  p r a c y , w  s a m o c h o d z ie  
i  p r z y  k o m p u t e r z e  o r a z  n ie p r a w id ł o w a  d ie ta  
p o w o d u ją , ż e  m ę ż c z y ź n i  są c o r a z  c z ę ś d e j  z m ę 
c z e n i , w y c z e r p a n i , p o z b a w i e n i  w i t a l n o ś c i  
i  e n e r g ii . N a jn o w s z e  b a d a n ia  n a u k o w e  w y 
k a z u ją , ż e  n a  s k u te k  z a n ie c z y s z c z e n ia  ś r o d o 
w is k a  w s p ó łc z e ś n i m ę ż c z y ź n i  n a r a ż e n i są t a k ż e  
na n ie p ł o d n o ś ć .

M Ę S K I E  C H O R O B Y

Szkodliwy wpływ środowiska i trybu życia na 
organizm mężczyzny to nie tylko podwyższone 
ryzyko chorób krążenia. Coraz częściej mężczyźni 
czują się wypaleni, przemęczeni, pozbawieni 
witalności i energii. Ostatnie badania naukowe 
wykazują, że na skutek zanieczyszczenia śro
dowiska współcześni mężczyźni narażeni są także 
na niepłodność.

S U P L E M E N T  D L A  M Ę Ż C Z Y Z N

Tymofarm, polska firma farmaceutyczna, przy
gotowała PR0MEN - nowoczesny preparat suple- 
mentacyjny o składzie dostosowanym do specyfiki 
męskiego organizmu i trybu życia. PR0MEN uzu
pełnia niedobory witamin i mikroelementów, sty
mulujących męską energię, witalność i płodność.
T R Y S K A J  Z D R O W I E M

PR0MEN zalecany jest szczególnie dla mężczyzn 
przepracowanych, przemęczonych, prowadzących 
wyczerpujący tryb życia, aktywnych seksualnie. 
Konieczny w stanach przewlekłego zmęczenia 
i stresu. PR0MEN jest niezbędnym elementem 
diety dla przyszłych ojców.
M Ę S K I E  P I E R W I A S T K I

Działanie PR0MENU jest sumą działań jego po
szczególnych składników, które zawarte są w spe
cjalnej, dwufazowej formule.

FAZA I FAZA I I

PR0MEN Zeń-szeń WIT. CYNK 0MEGA-3 SELEN
- działanie składników syberyjski B 12 WIT. E
płodność i potencja + + + +
zapobieganie wypadaniu włosów + +
dobra forma fizyczna + + +
detoksykacja organizmu + + +
energia i witalność + +
sprawność intelektualna, odporność na stres + + + +

Jedno opakowanie to 6-tygodniowa kuracja.

www.promen.pl
Do nabycia w dobrych aptekach oraz sklepie internetowym

www. tymofarm. pl/sklep

TYM OFARARM

(0 22) 646 02 38

e n ł e r t a i n i n g  t h e  w o r td

mailto:biuro@kornas.com.pl
http://www.kornas.com.pl
http://www.promen.pl
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Jak przyszli wrogowie uczą się 
swych ról

Nie wiem, czy akurat stowo „melancholia" 
w wystarczający sposób oddaje atmosferę 
tego rewelacyjnego dokumentu, bo Pirjo 

Honkasalo zabiera nas w podróż na samo dno 
rozpaczy, w piekielne czeluści, w głębiny kosz
marnego snu, z którego nie można się, nieste
ty, obudzić. Używając kamery jak skalpela, de
likatnie rozcina tkankę rosyjskiej codzienności 
i obnaża mechanizm manipulacji, która zamie
nia jednych w katów, a innych w ofiary, choć 
w gruncie rzeczy ofiarami są tu wszyscy.

Bez wdawania się w politykowanie, bez 
odwoływania się do socjologicznych analiz, 
przy użyciu minimalnej liczby słów i bardzo 
skąpego komentarza opowiada o narodzi
nach zła, o tym, jak czysta kartka, jaką jest 
dziecko, zapisywana jest gęsto rękoma jego 
prześladowców, tak by z kolei ono z czasem 
przejęło ich rolę. Pierwszy z tytułowych po
koi, szkołę kadetów w Sankt Petersburgu, za
mieszkują 10-, 12-, 13-latki zebrane z dwor
ców, miejskich ulic, porzucone lub wydarte 
patologicznym rodzinom. Od tej pory jedyną 
ich rodziną, jedyną nadzieją, a zarazem jedy
nym właścicielem jest wojsko, które hoduje 
sobie w ten sposób armię podporządkowa

nych i niemających nic do stracenia sierot. 
Sierotami są też mali mieszkańcy kolejnego 
pokoju, czeczeńskiego miasta Groźny, nie
winne ofiary wojny dorastające wśród ruin 

; z widokiem na czołgi, zasieki, na śmierć. 
W  trzecim pokoju, gdzieś w Inguszetii, z ich 
krzywdy kiełkuje powoli żądza odwetu. I po
kazana tu scena, w której dorośli mężczyźni 
zapraszają osieroconych chłopców do swoje
go krwawego rytuału, właściwie niczym nie 
różni się od rytuału wojskowego w rosyjskiej 
szkole kadetów.

Pirjo Honkasalo ze zdumiewającą intuicją 
i bez szukania winnych pokazuje, jak dzieci 
po obu stronach konfliktu przysposabiane są 
do swoich ról - patriotów, mścicieli, ofiar, 
oprawców, bohaterów, żołnierzy i partyzantów.

Ten dokument nie pozostawia żadnych złu
dzeń co do tego, że „wszystko będzie do
brze". Bo nie będzie - spowijająca świat mgła 
podkreśla nie tylko klaustrofobiczność całej 
sytuacji, ale też jej nieuchronność i niemoż
ność ucieczki.

„Trzy pokoje melancholii" nie są na szczę- 
1 ście filmem ckliwym i tkliwym, nie pokazują 

dziecięcego nieszczęścia, tak by chwytało 
za serce. Film Honkasalo chwyta raczej za gar
dło i dławi do ostatniej sekundy.

M a łg o rza ta  S a d o w s k a

„T rzy  p o k o je  m elan ch olii", r eż . P ir jo  Ho n ka sa lo ,
! Finlandia 2003, A gainst G ravity,
I PREMIERA 2 g r u d n ia

dytą, obaj rywalizują, a między nii 
stoi zadawniona historia z kobie 
Swoje steranie życiem i ciężką rob 
tą Vrinks i Klein mają wypisar ■ 
na osowiałych twarzach, czasem T 
ko lekkie skrzywienie ust zasugeruj 
że któryś z nich zaśmiewa się właśr 
do rozpuku. Całości dopełnia jes 
cze ponura aura, przygnębiając 
krajobrazy podparyskich przeomic 
i „niepokojąca" muzyka, która ni 
milknie chyba ani na chwilę.

„36" nie jest zły, wręcz przeciwm 
- jest przedobrzony i sadzący sit 
na wielkość, której w nim nie ma 
Efekt? Bohaterowie tak zmęczeni, że 
i widz zaczyna się przy nich zamie
niać w sflaczały balonik. A co dopie
ro recenzent... któremu pióro... ze 
zmęczenia... po prostu wypada.. 
wypada z...

M a łg o rza ta  S ad o w ska

„3 6 ", r eż . O livier M archal,
Francja 2004, Kino Św ia t ,
PREMIERA 2 GRUDNIA
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BANALNI
KRYMINALNI
• • • o o o
Gdzie dwóch się bije 
i nikt nie korzysta

Jako kryminał psychologiczny „3 
kłania się i francuskiej, i ameryk. 
skiej tradycji (nieprzypadkowo p 

równywany jest do słynnej „Gora 
ki", a Amerykanie już szykują 
do remake'u). Tyle tylko, że to głó 
nie ukłony w stronę klisz, z który i 
scenarzysta i reżyser czerpią b i 
umiaru. Świetni w końcu aktorzy, 
kimi są Depardieu i Auteuil, nie j 
w stanie przebić się przez zbrc.ę 
dawno napisanych ról smutnyi , 
pozbawionych złudzeń glin tw 
dzieli, którzy pod kuloodpornymi k 
mizelkami noszą poranione serc 
Jeden pije, drugi kolaboruje z ba

Rosyjska prowincja jest 
szara, brudna i smutna. Ale 
nie w filmie Anny Melikian

Tu aż roi się od nasyconych kolorów, 
fantazyjnych rekwizytów (inwazja plu- 
szaków wypłacanych zamiast pensji), ar

kadyjskich plenerów niczym z greckiego 
folderu i nieprzewidzianych zdarzeń. To 
balansowanie między postkomunistycz
nym realizmem i kosmiczną bzdurą widać 
nawet w tytułowej nazwie miasteczka, i 
która kiedyś sławiła towarzysza Marksa, 
a gdy zginęło „k" - upodobniła się j 
do odległej planety. „Mars" uwiedzie 
z pewnością tych, którzy gustują w absur
dzie i humorze Kusturicy, wizualnej magii 
Jeuneta i epizodycznej narracji Zelenki 
czy Ondricka. Widzowie przyzwyczajeni 
do logiki mogą jednak czuć się zagubie
ni: fabuła plącze się i zacina, rozpoczyna 
nowe wątki i nie kończy poprzednich. 
Debiutantka Anna Melikian nie zna umia
ru - przytłacza nadmiarem pomysłów 
i gier konwencjami. Ale w tym szaleń

stwie jest metoda: im więcej się dzieje, 
tym bardziej jasny staje się dramat boha
terów skazanych na jałowe życie. Marzą 
oni o wyjeździe (do Moskwy oczywiście!) 
i idealnej miłości, siłują się z własnymi dę

li monami i żyją fantazją.
Nie ma jednak lepszego świata, a ży

cie zawsze i wszędzie rozczarowuje tak 
samo. Chodzi o to, jak na niego patrzysz 
- twierdzi Melikian i przekornie pokazuje 
szarość, smutek i nudę niczym karnawa- 
łowo-chagallowski fajerwerk. Zachwycało 
mnie i irytowało to na przemian. I chyba 
o to szło.

Pa w e ł  T. F elis
„M a rs" , reż . A n na  M elik ian ,
Ro s ja  2004, Ta n t r a , pr em ie r a  2 g r u d n ia

d a n iel  rad cliffe 
pr zesa d n ie  d ba
0 SWĄ FRYZURĘ. 

CZYŻBY ZROBIŁ SIĘ 
Z NIEGO CZARUŚ?

I A R R Y M A R Y
* • • 0 0 0

I. iżo miecza, mało 
i r agii

lodziwem i współczuciem my
ję o twórcach czwartej części 

„I arry'ego Pottera". Musieli nie 
ty o prężyć się, by rozbudowaną 
fe, ułę Rowling zmieścić w 150 
rr lutach, ale też pilnować fryzu
ry głównego bohatera. Bujna 
g ywa Daniela Radcliffe'a jest 
v ;c perfekcyjnie wystylizowana, 
t e że w każdym ujęciu nieco...
; iczej. Czyżby plan zdjęciowy 
r ylił mu się z sesjami do koloro- 
v ch magazynów?

Fabuła osnuta wokół magicz- 
go turnieju to tylko pretekst, by 
owodnić jakże oryginalną tezę: 
.atem magii również rządzi bru

talność i oszustwa, nie można ufać 
przyjaciołom ani też potępiać 
wrogów. Być może zresztą ta gru- 

; bymi nićmi szyta ideologia wyszła 
twórcom przypadkiem, bo cho- 

! dziło tylko o popis ledwie trzyma
jących się kupy techniczno-fabu- 
larnych pomysłów z czarami w tle.

Głównym argumentem fanów 
czwartego „Pottera" jest to, że 
dużo więcej tu przemocy niż 
w częściach poprzednich. Zgod
nie z tą zasadą, jeśli ósma część 
sagi poziomem okrucieństwa 
zbliży się do „Koszmaru z ulicy 
Wiązów", jej adaptację już bez 
przeszkód nazwać będzie można 
arcydziełem.

Ig o r  K o śc ieln ia k

„H arry P otter i czara o g n ia ", 
reż . M ike N ew ell,
USA 2005, Warner,
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ANNIE LENNOa 
I DAVE STEWART DZIŚ. 
JAK WIDAĆ, ZWIĄZKI 

OPARTE NA PRZYJAŹNI 
I INTERESACH DOBRZE 

SIĘ STARZEJĄ
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TOMASZ STAŃKO 
SKOMPONOWAŁ TYM 
RAZEM NIE UTWÓR, 
ALE PROGRAM 
- JAZZOWEJ JESIENI

POŁĄCZYŁ ICH POP
Klasyczne płyty Eurythmics 
w nowych wydaniach, czyli o chemii 
rozpadających się związków

W iększość znanych par zdobywa sławę, a potem się 
rozstaje. My najpierw się rozstaliśmy, a dopiero 

potem zdobyliśmy sławę - ten najsłynniejszy cytat do
tyczący Eurythmics streszcza wczesną historię najsłyn
niejszego duetu łat 80. Zdolny gitarzysta i kompozytor 
Dave Stewart spotkał dobrze zapowiadającą się woka
listkę Annie Lennox, zakochali się, występowali bez 
sukcesów w zespole The Tourists, po czym rozstali się 
i założyli Eurythmics. Tu kończy się historia miłości, 
a zaczyna - muzyki. A to, co ją każe dziś opowiedzieć, 
to osiem wznowionych w zeszłym tygodniu klasyków 
z ich dorobku (uzupełnionych o ponad 40 bonuso
wych nagrań, w  tym prawdziwe rarytasy) i towarzyszą
ca tej serii nowa składanka największych hitów.

Każdy, kto pamięta choć trochę lata 80., ma jakieś 
własne wrażenia dotyczące Eurythmics. Mnie najbar
dziej przemawiał do wyobraźni tajemniczy, choć sek
sowny chłód Annie Lennox - świetnie sportretowany 
w wideoklipie ,(Who’s That Girl” , gdzie wokalistka gra 
naraz dwie postaci: romansujących ze sobą mężczyznę 
i kobietę. Chłód obecny też w oryginalnym, pięknym, 
trochę nieobecnym głosie. Potem zaimponowało mi 
jeszcze coś innego - dowiedziałem się, że pierwsze na
grania duetu powstawały w legendarnym kolońskim 
studiu Conny Pianka, producenta nagrań najciekaw
szych niemieckich zespołów lat 70., Kraftwerk, Neu!, 
a gościnnie grali w nich muzycy Can. To kazało mi ina
czej spojrzeć na debiutancki album „In The Garden” 
(1981) - zbiór niedoszlifowanych, ale bardzo pomy
słowych kompozycji, nie tak błahych, jak się z pozom 
wydaje. Do drugiej płyty „Sweet Dreams (Are Made Of 
This)” z 1983 roku z tytułowym, pierwszym w karie
rze wielkim hitem duetu nikogo już przekonywać nie 
trzeba. Linię elektronicznych przebojów pełnych ele

gancji i precyzji Eurythmics kontynuowali też na kla
sycznym „Touch” (1983). To szczyt umiejęmości Ste
warta jako kreatora świetnych, niestarzejących się pio
senek - takimi są przecież i „Here Comes The Rain 
Again”, i „Who’s That Girl” .

Z kolejnym albumem „Be Yourself Tonight” (1985) 
już nudniej - nie byłem przesadnie rozkochany w prze
boju „There Must Be An Angel”, ale dziś widzę w tej 
płycie pomysł - to połączenie ambicji Lennox do zosta
nia wielką soulową diwą z wciąż elektronicznymi fascy
nacjami Stewarta. A niezły „Revenge” (1986) to wypra
wa w stronę bluesowo-rockowych sympatii Stewarta. 
„Savage” (1987) żadnego pomysłu już nie niósł, a i hi
tów zabrakło. ,̂ Ve Too Are One” (1989) to smutny 
znak czasu - pokazuje, jak plastikowe trąbki i pierwsze 
cyfrowe syntezatory o fatalnym brzmieniu zabiły to, co 
było świeże i wyraziste w latach 80. Na tym de szlachet
nie brzmi album „Peace” (1999), którym Eurythmics 
wrócili na scenę sześć lat temu. Lecz najlepszą płytą 
w dorobku duetu i tak pozostanie zestaw „Greatest 
Hits”, teraz przepakowany do nowej koperty i przy oka
zji całej serii reedycji Eurythmics sprzedawany z dwie
ma dodatkowymi piosenkami jako „Ultimate Collec- 
tion” . Te dwa nowe utwory nie działają tu na korzyść. 
Z drugiej strony - trzeba by dużo więcej, żeby zepsuć 
tak imponujący dorobek. To tak jak ze związkiem An
nie i Dave’a i ich świetnym pomysłem na zmianę jego 
charakteru - jest w życiu ludzi taki moment, że nie 
można już nic zepsuć.

B a r t e k  C h a c iń s k i

E urythmics „ I n T he G a rd en "  •  •  •  •  O  O
„ S w eet  D rea m s (A re M ad e O f T his) "  •  •  •  •  •
„T o u c h "  •  •  •  •  •  O
„ B e Y ourself To night"  •  •  •  •  •  O
„ R e v e n g e "  •  •  •  •  O  O
„S a va g e"  •  •  •  O  O  O
„ W e To o  A re O n e "  •  •  O  O  O  O
„ P ea c e"  •  •  •  •  O  O
„ U ltimate Co llection "  • • • • • •
RCA

O

ECM JEDZIE 
D0BB
Trzydniowa fiesta 
jazzowa pod okien 
Tomasza Stańki

Komponowanie progr iu 
tego festiwalu byto naji ż- 

szą mi ostatnio pracą. Czuj ę 
trochę jak kurator wystaw 
zealnych lub kompozytor 
strojów. Inspiracją dla mnie 
ta zawsze sprzyjająca mu. 
atmosfera Bielska-Białej, 
przede wszystkim ECM fv 
freda Eichera - mówi dym f 
artystyczny Jazzowej Jes i 
Tomasz Stańsko. Zdanie o v 
spiracjach, a zwłaszcza je o 
drugą część, można spoko; e 
potraktować jako klucz do t 
gryzienia programu tegor. 
nej edycji festiwalu. Ws - 
mniany Manfred Eicher, zak - 
ciel zasłużonej niemieckiej 
twórni ECM, objął artystyc. 7 
patronat nad imprezą. 3. . 
zowa Jesień jest poświęcc a 
głównie pozycjom z EC 
-owskiego katalogu. Francu :i 
perkusista Manu Katche 
dzie promował swój wydr / 
właśnie w Polsce album, f a 
scenie zadebiutuje także no. y 
projekt Stańki - towarzyszą r j 
w nim amerykańscy jazzm. u 
John Abercrombie i Ma c 
Johnson. Co ważne, w progra
mie znalazło się również miej
sce dla artystów niezwiązanych 
z monachijskim labelem (pols* 
Pink Freud na przykład) i wyda
rzeń pozamuzycznych (wysta
wa fotografii Andrzeja Tyszki) 

(AK)

3. J a zzo w a  J e s ień ,
1-3.12 B ielsko-Biała __

• • • •  O O

Melanż rapowy w stylu

ŻARNA
WIAZDA
• • • • o

ettye LaVette, jedna 
niedocenionych 
julowych artystek,
raca w wielkim stylu
“wój pierwszy wielki przebój na- 
Jgrała jeszcze jako nastolatka na 
;czątku lat 60., drugi (i zarazem 
statni) - 20 lat później. Ktoś pa- 
ęta? No właśnie - choć talen- 
m nie ustępuje legendom czar- 

ej muzyki, w jej historii Bettye La- 
ette zapisała się nieszczególnie 
yraźnie. Powód pierwszy - za 
adko odwiedzała listy przebo- 
w. Potencjalny powód drugi - za 
radko wykonywała kompozycje 
sane specjalnie dla niej. Ale wta- 
-mniczeni wiedzą, że wszystko 
otrafiła przerobić w porywające- 
o rhythm and bluesa. Beatlesi, 
Jeil Young - nieważne.
W tej kwestii nowy album nie 
'zynosi rewolucji. Po prawie 
zech dekadach medialnego nie- 

iytu (bo na scenie była obecna) 
ettye LaVette wraca do łask kry- 
yki i świadomości słuchaczy, ma- 
ąc po swojej stronie wybitnie fe
ministyczny atut - zestaw znako
mitych piosenek, których autorka
mi są wyłącznie kobiety: od Sinead 
0 ’Connor, przez Fionę Apple, po 
Joan Armatrading, żeby wskazać 
te najbardziej znane. „I've Got My 
Own Heli To Rise" to zbiór cove- 
rów, ale wykonanych tak, że bez 
problemu mogłyby uchodzić za 
dzieła autorskie LaVette. To piękna 
płyta, pełna emocji, pasji, bólu. 
Sięgająca do klasycznego, zamy
ślonego soulu, ascetycznego, żarli
wego gospel, a nawet kręcącego, 
ekspresyjnego blues rocka. Przy 
takich powrotach zaczynam rozu
mieć sens hasła, że lepiej późno 
miż wcale.

A n g el ik a  K u c iń sk a

W tym roku polski hip-hop nie 
przyniósł nam wielu wybitnych 
płyt, za to masę nikomu niepo

trzebnej amatorszczyzny. Jeśli ktoś 
chciałby zatem sięgnąć po dobry 
rodzimy album rapera, to wybór 
„Alkopoligamii" Mesa jest oczywi
sty. Jego młodziutki autor (znany 
z szeregów Flexxipa) do typowych 
jednak nie należy: od zapętlonego 
automatu woli jazz, nad trawkę 
chyba przedkłada alkohole i śmieje 
się z kolegów, którzy podkradają 
babciom pieniądze na jointy. Wzor
ce literackie dla jego rymów to 
Charles Bukowski albo Celine.
I choć korzysta z hiphopowej styli
styki i szanuje jej tradycję, to gdyby 
nie było hip-hopu, też byłby arty
stą. Mes to także rzadki przypadek 
polskiego rapera, który nie boi się 
damsko-męskiej, ba, erotycznej te
matyki - a to, że traktuje ją, jak 
zresztą wszystko inne, dość ordy
narnie, pokazuje tylko, jakiego 
słownictwa się dochowaliśmy w tym 
zakresie.

Ba rt ek  C h ac iń sk i

Ten  Typ  M es 
„A lko po ligam ia : 
zapisk i Typa ” ,
T1-Teraz ___________________

Y ille roy&Boch
1748

B ettye LaV ette 
„T ve G ot M y O w n  H ell 
To R ise" ,  Anti

.„I GRA 
MUZYKA
Na początku były 

brzęczące melodyjki. 
Kilka prostych dźwię
ków towarzyszących 
szczęśliwcom, którzy 
sprowadzili sobie pierw
szego peceta i od
krywali uroki „Pacma- 
na" czy „Asteroidów". 
Pierwszym kamieniem 
milowym w rozwoju 
gier była konsola Nin
tendo. A potem nade
szły lata 90., które cał
kowicie zmieniły dźwię
kowy świat gier kom
puterowych; na rynku 
pojawiła się „Heart Of 
Darkness" - gra, w któ
rej po raz pierwszy za
brzmiała orkiestra sym
foniczna! Dziś muzyka 
z gier to niezależny, am
bitny gatunek. Tworzą 
ją znani artyści, nagry
wają światowej sławy 
zespoły. Soundtracki 
mają osobne półki 
w sklepach, a najsłyn
niejsze tematy - w kon
certowym, scenicznym 
wydaniu (!) - przyciąga
ją nie tylko za oceanem 
dziesiątki tysięcy fa
nów. RMF Classic od 
krywa muzyczny świat 
multimediów. Pod ha
słem „Klasyka wchodzi 
w grę" będziemy pre
zentować kultowe te
maty muzyczne z gier 
komputerowych oraz 
nowości, które mają 
szansę stać się przebo
jami. Premierowe od
cinki w RMF Classic 
w każdy piątek o 21.

W o jc ie c h  M u sia ł , 
R M F  C lassic

(jn) merlin.pl G - n an )

P A N I  H  \@'-wP-pi

Nflwy album
nn tg latach milczenia!

K a t e  B u s h
Aerial

\J świecie opętanym c 
iżytku, gwiazdek popu jt 
^spotów, jest wciązkilk

/olanych za wzór do n 
iykolwiek słyszeli.

1 2  l a t a c h !
n artystom nikt nie osmief 
ebrać mistyczności i wyjątk 
y. Jedną z takich gwiazc 

wątpienia Kate Bush.
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JU Z  LE ZĄ  NA DESCE
•  •  o  o  o  o
Jeśli tak ma wyglądać zmartwych
wstanie polskiego kryminału, niech 
nieboszczyk spoczywa w spokoju

Opowiadania 13 panów i doczepiony do nich, ewi
dentnie z racji komercyjnych, nowy kawałek Joan

ny Chmielewskiej składają się na krakowską antologię, 
która wedle wydawcy otwierać ma drogę do odrodze
nia się w Polsce literatury kryminalnej. Rzecz związa
na jest ze stowarzyszeniem Trup w Szafie. Jego zasługi 
dla popularyzacji kryminału są zresztą godne najwyż
szej pochwały. Okazuje się jednak, że członkowie 
i większość satelitów tego bractwa poprzestać powin
na na organizacji stosownych festiwali i przyjemno
ściach lektury innych autorów, bo pisanie polskich 
thrillerów, sensacji i czarnych kryminałów idzie im zde
cydowanie niesporo. Skupiam się na panach, bo to 
przecież oni, a nie Joanna Chmielewska, swój ulubio
ny gatunek literacki mają reanimować i rozsławiać.

Jak wygląda ta piękna odnowa? Ano, mamy tu rze
czy żenujące, na przykład teksty Shutego, Ziemiańskie
go, Górskiego czy Beresia, o których pisać szkoda. Są 
nudne wypracowania Prusa, Bratkowskiego, Grupiń- 
skiego, Ziemkiewicza i Dukaja. Jest w  miarę sprawny 
Pilipiuk z alternatywną wersją historii, w której nasza 
miła ojczyzna jest globalnym mocarstwem. Jest wresz
cie niepozbawiony wdzięku „Bezpański pies” Irka Gri- 
na, który ma jednak ten feler, że nie wie, jak się skoń
czyć. Nie mówiąc już o tym, że kiedy pisze się krymi-:

NA ZDJĘCIACH 
BOHATEROWIE SPRAWY 

„TRUPÓW POLSKICH" 
(OD LEWEJ): ŚWIETLICKI 
(ZARZUTY ODDALONE), 

GRIN (PALA Z RELIGII), 
BRATKOWSKI (WYKRĘCIŁ SIĘ 

SIANEM), CHMIELEWSKA 
(ZBŁĄKANA NA MIEJSCU ZDRODNI)

nał o zbrodni w zakonie, a detektywem czyni 
ekszakonnika, to raczej nie wypada mylić kolejności 
dziesięciorga przykazań.

Jedyny naprawdę jasny punkt tego zbiorku to tekst 
Marcina Świetlicłdego, który ma się stać pierwszym 
rozdziałem jego pierwszej kryminalnej powieści. „Ko
tek” na tle towarzyszy niedoli rzuca się w oczy jak - by 
przywołać klasyka - tarantula na kawałku biszkopta 
i jeszcze raz udowadnia, że talent nie jest w społeczeń
stwie rozdzielony po równo. Jeśli autor „Kotka” po
wstrzyma zapędy bohatera do użalania się nad samym 
sobą, powieść może się okazać miłym wydarzeniem.

Tyle w sprawie opowiadań, ale niestety, nie one same 
składają się na tę książkę. Podane są bowiem w edytor
skim sosiku, który - najłagodniej - określić można pre
tensjonalnym. Najpierw wspomniany już wstęp, 
a po wszystkim - uwaga! - posłowie samego Andrzeja 
Stasiuka, z którego możemy się dowiedzieć, że „krymi
nał to nasza transgresja w miękkich okładkach. To na
sza wieczorna zbrodnia w świetle lampy”. I to jeszcze 
nie koniec, bo kiedy przebijemy się już przez dyrdyma
ły wybitnego stylisty, następuje deser: rozbudowane, 
a w lwiej części nieznośnie minoderyjne noty o auto
rach. Warto je zapamiętać, bo istnieje obawa, że wielu 
z nich będzie się nam jeszcze nieraz kryminalnie na
przykrzać. Trzymajcie broń w pogotowiu.

M a r c in  S e n d e c k i

„ T r u p y  p o l s k ie . K r y m in a ł . T h r il l er . S e n s a c ja . 
O p o w ia d a n ia " ,  EMG, Kraków 2005

NYCZKOWI 
TRAMWAJ
•  •  •  •  o  o
Do czytania 
obowiązkowo

Kiedyś książek się n 
kupowało, tylko s 
na nie polowało. Dziś? 

są dostępne, ale za t 
trudno połapać się w zt 
lewie bestsellerów. Żyjr 
my pod terrorem nowi 
ści, na co jak odtrutk: 
plasterek ulgi na zbola 
duszę nałogowego cz 
telnika, podziałać moż 
książka Tadeusza Nyczk j 
zbiór felietonów o ksiąz 
kach starych, wznawia I 
nych, niegdyś lubianyc! I 
Czy nadal działają? Świe? 
ne pióro Nyczka znaj. I 
państwo dobrze. Ja j 
otworzyłam tę książeczk I 
w tramwaju, ot, na chwil j 
kę, a w rezultacie przeje 
chałam swój przystanek I 
zastanawiając się, gdzie I 
podział się mój ukocha 
ny egzemplarz „Trzecł J 
panów w łódce". A wy I 
siadając gdzieś na końci 
świata, byłam już zaprząt , 
nięta tylko jedną myślą j 
żeby natychmiast, ale t< j 
natychmiast po powrc 
cie przeczytać znóv j 
„Pod wulkanem" Low ( 
ry'ego. Ten rozdział Ny i 
czek zatytułował „Lowr, : 
moja miłość" i zdradza I 
w nim sekrety swojegc j 
pożycia z tą powieścią i 
Jedną nogą tkwimy j 
w przeszłości, w przeczy-j 
tanych kiedyś książkach. 1 
Powroty tam bywają roz
koszne i taką właśnie po
dróż proponuje nam au
tor. Wsiadajmy więc 2 
do Nyczkowego tramwa
ju ze starymi książkami 
i bye, bye, żegnaj, lalecz
ko! Żaden megabestsel- 
ler nas nie dogoni.

J u s t y n a  S o b o l e w s k a

J T a d e u s z  N y c z ek  
I „ L ek tu ry  
I  o b o w ią z k o w e ",
j Znak, Kraków 
2005
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1/SZYSTKO
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| iętka proza Malickiego

Johater „Wszystko jest" codziennie 
. otrzymuje e-mail od przyjaciela. Wia- 

mości zawierają cytaty, które można 
\ itraktować jak motta na dany dzień 

nieszczane w chińskim ciasteczku. Ty- 
że sfabrykowanym przez jakiegoś sur- 

: alistę. Wróżby te nie poddają się in- 
rpretacji, lecz przekazują wciąż ten 
,m komunikat: że się trwa, że się myśli 
e się rozumie. To komunikat przesłany 
innego świata - na tym, w którym bo- 

I tter nowej książki Macieja Malickiego 
jzystuje, ciąży piętno tymczasowości. 

S niezupełnie jasnych powodów trzeba 
[ ę jednak do niej przyzwyczaić. Przede 
i /szystkim oswoić ludzi należących do 
i aj obcej (prowincjonalnej, polskiej) rze- 

zywistości. Nauczyć się ich języka. By 
1 dobyć zaufanie i poczuć, że się jednak 

esttu i teraz, choć pewnie chciałoby się 
| iyć gdzie indziej. Ale kiedy nadchodzi 
i dzień wyjazdu, bohater będzie musiał 

ostawić w tym przypadkowym miejscu

MACIEJ MALICKI WĘDRUJE 
I SŁUCHA, A W KSIĄŻKACH 
TESTUJE GIĘTKOŚĆ JĘZYKA

więcej, niż zamierzał. Wszystko, co 
oswajamy, staje się naszym światem. 
Nieodwracalnie.

Do tej oryginalnej prozy też się trze
ba przyzwyczaić, choć autor niespecjal
nie nam to ułatwia, zmieniając się 
z książki na książkę. Ale w każdej (z czte
rech już) znajdziemy jego znak firmowy
- nieustanne przyglądanie się urokowi 
języka i testowanie jego giętkości. We 
„Wszystko jest" zdania powtarzają się 
jak refreny. Nadają rytm życiu i pozwala
ją uchwycić na nowo zapomnianą nutę. 
Trwa się, myśli i rozumie mimo drama
tycznych przerw w życiorysie. Pisze się
- tym bardziej.

M arta  M izuro

M a c ie j M alicki „ W szystko  je s t ",
Czarne, Wołowiec 2005

DUCH
PENELOPY

•  •  •  •  o  o
Atwood starą 
historię opowiada 
z nowej perspektywy

Penelopa nie miała łatwego ży
cia: kiedy była dzieckiem, ojciec 
próbował utopić ją w rzece, po

tem wydano ją za krótkonogiego 
Odysa, który wywiózł ją z przyja
znej Sparty na mało atrakcyjną wy
spę. Tam uprzykrzała jej życie 
wredna teściowa i zaborcza niania 
Odysa. No i cały czas wisiało nad 
nią widmo pięknej Heleny - zalot
nej kokotki, która lubiła prezento
wać się w zanadto krzykliwym ko
stiumie trojańskim. Na domiar złe
go mąż Penelopy gdzieś przepadł, 
a ją jęli zadręczać zalotnicy łasi na 
legendarny posag. Powiedzą pań
stwo - stara śpiewka. Ale Marga- 
ret Atwood postanowiła przełożyć 
ją na współczesność i otrzymuje
my wersję opowiedzianą z per
spektywy (martwej) Penelopy 
i oskrzydlających ją chórów (po-

| wieszonych) służek. „To doprawdy 
i poniżające - materializować się 
w kręgu nabazgranym kredą albo 
w salonie, wśród pluszowej tapi- 

l cerki, tylko dlatego że ktoś chciał 
:: się pogapić" - mówi lekko zblazo
wany duch Penelopy. No, ale opo- 

, wieść snuć trzeba - ku przestrodze 
: naiwniaczek, które czekają na po
wrót „bohatera". Przykro jest Pe- 
nelopie, że stała się pouczającym 

i mitem dla kobiet źle traktowa
nych. Teraz chce wszystko napra- 

, wić i wykrzyczeć: „Nie bierzcie ze 
mnie przykładu". A że z jej ust do
latuje jedynie pohukiwanie, rzecz 
jest nieco utrudniona. Medium 
będzie Atwood, my zaś - uważny- 

; mi słuchaczami. Bo zeznania dru
giej strony mogą diametralnie 
zmienić bieg procesu. A proces 

i; toczy się w sprawie tradycji i ste- 
' reotypu.

A g n ie sz k a  W o ln y-Ha m k a ło

M a r g a r e t  A t w o o d  
„ P e n e l o p ia d a " ,  
p r z e ł . M a g d a l e n a  
K o n ik o w s k a ,
Znak, Kraków 2005
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WZIĄĆ ŚWIAT 
NA KLATĘ
Na cały tydzień spektakle 
Jana Klaty zjadą do 
Warszawy. Kim naprawdę jest 
ich reżyser?

Rzadko się zdarza, żeby polski reżyser te
atralny jeszcze za życia doczekał się mo

nograficznego przeglądu własnych przedsta
wień. O ile dobrze liczę, przydarzyło się to 
dotąd tylko Leszkowi Mądzikowi i (dwukrot
nie) Krystianowi Lupie. W  końcu to wetera
ni sceny, mistrzowie reżyserskiego fachu, 
twórcy teatrów autorskich. Ale żeby stawiać 
festiwalowy pomnik 32-letniemu reżyserowi, 
autorowi ledwie siedmiu spektakli?

Oczywiście parę powodów by się znalazło. 
Jan Klata jest bez wątpienia najbardziej wyra
zistą postacią młodego polskiego teatru. Ulu
bieńcem mediów, widzów, recenzentów. 
W  dwa-trzy sezony wyrobił sobie bezdysku
syjną pozycję lidera reżyserów o pokolenie 
młodszych od Jarzyny i Warlikowsłdego. Aż 
strach go skrytykować. Bo a nuż zawali się 
polityka repertuarowa wielu teatrów.

MARSZ NA STOLICĘ
Organizowany przez Instytut Teatralny 

imienia Z. Raszewskiego Klata Fest to swoisty 
podbój Warszawy w wykonaniu twórcy, który 
stworzył swój teatralny świat na obrzeżach: 
w Wałbrzychu, Gdańsku, Wrocławiu, korzy
stając z dobrodziejstw teatralnej decentraliza
cji. Odrzucony pod koniec lat 90. przez sto

łecznych dyrektorów, którzy nie poznali się 
: na jego talencie, Klata powraca teraz triumfal
nie. Jednak cel marketingowo-propagandowy 
festiwalu przysłania nieco jego wymiar arty
styczny, bo do Warszawy przyjeżdżają spekta
kle różne. Mądre i zaskakujące „Lochy Waty
kanu” z Teatru Współczesnego z Wrocławia, 
intelektualnie prowokacyjna „.. .córka Fizdej- 
ki” z Wałbrzycha, kontrowersyjna wrocław
ska „Nakręcana pomarańcza” i zwyczajnie 
nieudany „Fantasy” z gdańskiego Wybrzeża. 
Będzie też premiera telewizyjnej wersji wał
brzyskiego „Rewizora”, którym Klata de facto 
debiutował. Zebrane wszystkie razem dają 
pojęcie o osobowości młodego reżysera. A dla 
warszawskich widzów to możliwość weryfika
cji świeżo wykreowanego mitu.

DWIE TWARZE
Klatę reżysera docenialiśmy dotąd za odwa

gę wyrażania wprost swojego światopoglądu. 
Za wskazanie katolickiego fundamentu arty
stycznych poczynań. Za podjęcie problematy- ■ 
ki politycznej, w momencie kiedy teatr o niej 
zapomniał. Za ducha kontestacji, przekory. : 
Za żarliwość w walce o swoją prawdę, uparte \ 
dążenie do celu. Odkrył, że choć polskie spo- j 
łeczeństwo jest ciemne i moralnie zbłąkane, 
to instynktownie wie, gdzie leżą wartości.

Jak każdy prawdziwy artysta Jan Klata jest j 
niejednoznaczny. Z jednej strony to auten- i 
tycznie utalentowany młody człowiek, nieba- i 
nalna osobowość, błyskotliwy rozmówca, za- 
palczywy wobec antagonistów, trzepiący bon ' 
moty jak z rękawa. Z drugiej - artysta apodyk- 1 
tyczny, egotyczny, niecierpliwy, w swoim po- ! 
jęciu nieomylny. Traktujący z lekceważeniem j

twórców rówieśników. Ta podwójność pr: 
nosi się na przedstawienia. Klata potr; i 
w jednej scenie złapać esencję inscenizow 
nego tekstu, ale nie zawaha się wyciąć z n 

, go wszystko, co za trudne albo niepasują 1 
do założonej tezy. Głębokie diagnozy społec: 
ne sąsiadują z powierzchownymi konstat, 
cjami duchowymi. Na to rozchwianie trze! 
patrzeć życzliwie, póki artysta jeszcze na dc 
robku. Kiedyjednak siada okrakiem na szcz\ 
cie, trzeba znieść taryfę ulgową.

WOJNY NIE BĘDZIE!
Główne nieporozumienie związane z Klat 

dotyczy intencji jego działań. Reżyser „Rew 
zora” nie jest przywódcą rewolucji teatralne 
nie ciągnie za sobą sojuszników. To artyst 
wiecznie udowadniający, że jest lepszy. Ajed 
nak nie poszedł na wojnę światopoglądów 

: z Rozmaitościami, choć niemal wszystko gi 
od Jarzyny i Warlikowskiego odróżnia. Jesz 
cze w tym sezonie wyreżyseruje w TR przed 
stawienie, mimo że scena przy Marszałków 
skiej za chwilę zmieni się w taki sam salor 
jak te, które Klata tępił w swoich wywiadach 
Już teraz na premiery przychodzi tu głównie 
koleżeństwo z seriali.

Klata wcale nie chce rozbicia środowisko
wego establishmentu. Owszem, kontestuje 
teatralne salony, ale tylko do momentu 
w którym ich przedstawiciele przed nim nie 
uklękną. Nie pokajają się, nie przeproszą, że 
się wcześniej na nim nie poznali. Nie wpuści
liście mnie furtką od ogrodu, to teraz wejdę 
głównym wejściem jako gwiazda. Trochę o to 
chodzi w tej jego warszawskiej rekonkwiście.

PÓŁPANCERZ PRAKTYCZNY
Daliśmy sobie wmówić, że to rebeliant. 

A on nie jest buntownikiem, ale kaznodzieją, 
misjonarzem stosującym kamuflaż. Jeśli 
chcesz zdobyć zaufanie tych, pośród których 
chcesz nauczać, musisz wyglądać tak jak oni, 
a nawet bardziej radykalnie. Jego wojskowy
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andur i punkowa fryzura to rodzaj roboczego 
i iformu maskującego. Taki fartuch zakładany 
, pracy, po to żeby się nie pobrudzić. Dzięki nie- 

j niezorientowani zrazu dziennikarze i dyrekto- 
teatrów trzymają się na dystans. Oczekują agre- 

wściekłości, furiackiego temperamentu, 
nczasem pod zaprojektowanym pancerzykiem 
d̂zi sobie ojciec rodziny, konserwatysta, 
świecie ważne jest, żeby nie zanadto wyglądać 
to, czym się jest” - pisał ukochany autor Klaty 
ilip K. Dick.

\ RUS POLITYCZNY
Czasem swoimi spektaklami wyprzedza historię, 

j tewiduje rodzaj lęków, traum i kompleksów, ja- 
1: wkrótce dojdą u nas do głosu. Tak było z jego 

ewizorem” (ujawnienie prawdziwych źródeł pe- 
t lowskiej nostalgii) i „Flamletem” (niezgoda 
r : zapominanie o nierozliczonych winach z prze- 

tości). Jego teatralne traktaty mogą zresztą służyć 
poradnik politycznej demagogii. Przykład 

ostatniej chwili: niedawna kampania wyborcza 
iS wyglądała tak, jakby ich PR-owcy obejrzeli 
.córkę Fizdejki” i zaczerpnęli stamtąd kilka pomy- 
ów. Sięgnęli po antyniemiecką retorykę (pamięta- 
ie, jak Klata przedstawił w swoim spektaklu neo- 
\izyżaków przynoszących nad Wisłę europejski 
tył życia?). Sfotografowali prezydenta Lecha Ka
tyńskiego pod tym samym „Grunwaldem” Matej

ki, na de którego grali wałbrzyscy aktorzy. 1 jeszcze 
zbiegiem okoliczności Klatowa Janulka (ta od Fiz
dejki) - aktorka Karolina Adamczyk - wystąpiła 
w słynnej reklamówce z lodówką i zatopiła Platfor
mę z takim rozmachem, jak jej bohaterka wykoń
czyła w przedstawieniu Wielkiego Mistrza. Tizeba 
oddać Klacie sprawiedliwość - niczym teatralno- 
-polityczny barometr oddaje niemal bezbłędnie ci
śnienie i nastroje polskiego społeczeństwa.

GDZIE JEST BARYKADA?
Manifestacyjna religijność jeszcze rok temu da

wała mu osobne miejsce nie tylko w polskiej sztu- 
: ce. Poglądy polityczne Klaty różniły się od niezaan- 
gażowania lub lewicowości jego rówieśników. 
Właśnie na swojej odmienności Klata budował 
krok po kroku wizerunek outsidera.

A teraz, po wygranej PiS i ksenofobiczno-kato- 
licko-narodowej histerii, jaka powoli rozpętuje się 
wokół nas, Klata może niespodziewanie dla same
go siebie znaleźć się w głównym nurcie dziejów. 
Jako artysta chciany, pożądany, o właściwym krę
gosłupie moralnym. Nikt nie będzie zwracał uwagi 
na lekkie ideowe niuanse, obwołując go sztanda
rowym przedstawicielem pokolenia JP  11 w sztuce. 
Nie takie manipulacje już widzieliśmy. 1 ani się 
obywatel Klata obejrzy, a z twórcy niepokornego 
teatru politycznego zmieni się w twórcę teatru pro
pagandowego. Bo światopogląd artysty zawsze

oceniamy wedle kontekstu, w jakim przyszło mu 
i funkcjonować. Wszystko teraz zmierza w Polsce 
do konfrontacji ideologicznej: sztuka kontra wła
dza. Po której stronie stanie Klata?

PIEKIELNA NADAKTYWNOŚĆ
Powiadają, że najtrudniejsza w sztuce jest ła

twość. Nie ma dwóch zdań: Klata już ją posiadł. 
Ale jest i druga teza mówiąca o tym, że łatwość to 
przekleństwo artysty. Niepokoi mnie, że Klata pra- 

: cuje zbyt intensywnie. Cztery pełne rozmachu in- 
; scenizacyjnego spektakle w jeden rok kalendarzo- 
: wy to naprawdę dużo. Na granicy reżyserskiego 
bhp. Istnieje niebezpieczeństwo, że zabraknie mu 
paliwa, zacznie się powtarzać, upraszczać, niecier
pliwić. Takie sygnały odebraliśmy już z gdańskiego 

: „Fantasego” .
Są twórcy, którzy dopiero w świetle reflektorów 

- rozkwitają. Ale są i tacy, którym powszechna ak
ceptacja może zburzyć niejedno. Najgorsze, co 
mogło się przydarzyć Klacie, właśnie mu się przy
darza. Co tu dużo mówić: idzie dlań trudny czas. 
Czas dorosłości. Test na wybitność. Lekcja odpo
wiedzialności. Trzymam za niego kciuki. Ale co się 
pewnie jeszcze nadenerwuję, to moje.

Ł u k a s z  D r e w n ia k

K lata F es t  -  1-7.12, W a r s z a w a ,
T eatr St u d io , T eatr D ram atyczny

3 grudnia godz. J5:5(
4 grudnia godz. T3:3i

ZNÓW  JESTEŚM Y Z NASZYMI

PUCHAR ŚWIATA
TYLKO W TELEWIZJI POLSKIE.



SŁOWA
WYCZESANE
w krę t 
i w yk rę t

„Wykręcony wkręt" to 
zwykła polszczyzna. „Wkrę
cony wykręt" to już nowo
mowa. Jedno i drugie 
od „kręcenia" - czynności 
ważniejszej dziś od dawne
go „kombinowania". „Krę
cić" to „oszukiwać, zmy
ślać" - i podobnie „wkrę
cać", tyle że tu mamy 
do czynienia z oszustwem 
bardziej zaplanowanym. To 
raczej „nabierać". Jak 
w programie „Mamy cię" 
(„Andrzej Grabowski został 
wkręcony najlepiej" - to 
z mamycie.onet.pl). Albo jak 
w przykładzie: „Mój znajo
my wytłumaczył kiedyś swo
jej żonie, że ponieważ 
pod kineskopem telewizora 
jest próżnia, to jeśli kine
skop pęknie, a ona będzie 
akurat przechodzić obok, 
może ją wessać do środka" 
(to w temacie „Wkręty, czyli 
jak komuś wmówić absurd" 
z forum na Gazeta.pl). Ale 
już „wkręcić się w coś" to 
„zainteresować się". Jak 
w reklamie: „Daj się wkrę
cić... w wir nagród". Ktoś 
„wkręcony w temat" to taki, 
który wie, o co chodzi. 
A gdy dojdziemy do zwrotu 
„to mnie kręci" - lub „na
kręca" („podnieca mnie to") 
- dostaniemy obcy ślad 
w naszym „kręceniu". Tu 
ktoś dosłownie przetłuma
czył bliskie znaczeniowo an
gielskie „to turn on".

Z tym nakręcaniem jest 
jak z nakręcaniem zegarka: 
lepiej nie przesadzać, bo 
coś pęknie. „A ja się nie

przefarbuję trzy godziny 
przed występem / 1 nie zeżrę 
psychotropów, żeby być 
niezłym zakrętem" - rapuje 
Peja. „Zakręcona" była już 
nawet Reni Jusis - i to jesz
cze w poprzednim stuleciu
- a dziś od rzeczownika „za
kręt" w znaczeniu „szale
niec, człowiek zwariowany, 
skrzywiony na jakimś punk
cie" popularniejszy jest „wy
kręt". „Uświadom sobie 
i reszta bambusów też - to 
nie jest strona jakiegoś 
wykręta z problemami 
wieku młodzieńczego"
- pisze niejaki Homek Toft 
w księdze gości na swojej 
stronie. A autor innej strony 
podaje jako przykład Konra
da z III części „Dziadów": 
„Bohater ten musi być nie
złym wykrętem, który wierzy 
w latające dywany i dżina. 
Mogę tu przytoczyć cytat, 
w którym Konrad posuwa 
sobie z ziomalami na latają
cym dywanie" (krasny- 
nos.tvteletronik.pl/zly_film). 
I tak dalej. Mickiewicz stał 
się ofiarą „kręcenia", ale 
sam ma w tym spory wkład. 
To w jego epoce pracowano 
nad giętkością języka. Dziś 
ten język jest już nie tyle 
„giętki", ile całkiem „wygię
ty". Oto same tylko zwroty 
z „kręceniem": „kręcić be
kę" (śmiać się), „kręcić proc
ki" (podkręcać procesory, 
czyli przyspieszać ich działa
nie), „kręcić z kimś" (chodzić 
z kimś), „kręcić lody" (czer
pać z czegoś zyski). Gdy 
wszystko gra w biznesie,

I mówimy „kręci się interes", 
ale przy „kręceniu wora" już 
coś nie gra, bo to rodzaj tor
tur stosowanych w ramach 
fali w wojsku. Powoli umiera 
tylko „kręcić" jako „telefo
nować" - bo rzecz ma wię
cej wspólnego ze stukaniem 
niż kręceniem. No i „wkrę
cony wykręt", od którego 
zacząłem - mimo pozorów 
logiki - jest konstrukcją fik
cyjną, ale tylko dlatego, że 
zwykle to wykręt wkręca, 
a nie wkręcają wykręta. 
bartek.chacinski@przekroj.pl

ZAŁOGA 
„TESTOSTERONU". 

OD LEWEJ: MARCIN 
MELLER, JACEK 

BAŁKAN, GRZEGORZ 
MIECUGOW. 

FOTOGRAFOWI UDAŁO 
SIĘ UCHWYCIĆ 

NA ZDJĘCIU 
DYNAMIKĘ 

PROGRAMU

Jak się ma „Testosteron” 
do „Top Gear”?
Jak rower do rovera

Oglądam z fascynacją „Top Gear” , 
chociaż żaden ze mnie wielbi

ciel samochodów. Niestety, do
kładnie to samo można powie
dzieć o autorach „Testosteronu” , 
nowego flagowego programu 
w TVN Turbo. Trzej prowadzący 
dobrani są na podobnej zasadzie 
co w słynnym programie BBC
- starszy i najbardziej zgryźliwy 
(u nich Jeremy Clarkson, u nas 
Grzegorz Miecugow), młodszy 
i najbardziej ekstrawagancki 
(u nich James May, u nas Marcin 
Meller) oraz najmłodszy i pełen 
zapału (u nich Richard Ham
mond, u nas Jacek Bałkan). Mają 
być krytyczni i wymyślać okrutne 
testy dla pokazywanych maszyn. 
A oprawa telewizyjna ma być „naj
lepsza ze wszystkich programów 
motoryzacyjnych do tej pory 
produkowanych w Polsce” . Tyle 
teorii.

O magii „Top Gear” decyduje 
głównie rozmach realizacyjny
- tam możemy zobaczyć islandzką 
mgłę skraplającą się na karoserii 
kabrioletu Audi albo popatrzeć, 
jak lamborghini w Pampelunie 
wywoła większe poruszenie niż 
byki biegnące przez miasto.

TVN Turbo serwuje nam tańsze 
pomysły na test - wyjazd na smut- 

! no obrośnięte kępkami trawy lotni
sko w  Modlinie albo, o zgrozo, 
na ryby. Zamiast wyścigów auta 

; z maratończykiem po centmm Lon
dynu mamy wyścigi terenówki z ko
niem (choć na tle innych to świetny 
pomysł). W  dodatku poza wido
kiem kierowcy w kabinie możemy 
sobie zamiast jadącego auta pooglą
dać do znudzenia tańsze i prostsze 
ujęcie: kręcące się przednie koło 
wozu. Komentarze nie są tak złośli
we jak w „Top Gear” , a porównania 
nie tak barwne, co można wyba
czyć, bo nie każdy urodził się z po
czuciem humoru Clarksona. Jed
nak denerwujące jest to, że trójka 
wodzirejów „Testosteronu” w  dys
kusji o samochodach czuje się nie
pewnie. Kiedy Miecugow mówi: 
„jednak ten silnik jest ciut za sła- 

j by” , aż słyszę Clarksona, który pro
ponuje, by go (silnik, nie Miecugo- 
wa) zamontować w kosiarce 
do trawy. A  gdy ktoś inny pochyla 

 ̂się nad samochodowym wyświetla
czem ze słowami: „ fajny jest i taki 
jakiś... ciekawy”, kończy mi się cier
pliwość. W  końcu na antenie TVN 
Turbo jest i „Top Gear”. Na szczę
ście dla widzów i nieszczęście dla 
realizatorów „Testosteronu” .

B a r t e k  C h a c iń s k i

„ T e s t o s t e r o n " ,  premiery w  każdą sobotę, 
Godz. 14.00, TVN Turbo
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Różni wykonawcy
Album: The Best Smooth Jazz ...Ever! - vol.2 
Premiera: 21 maja 2005
Nr kat: 3119572

Kwartet Śląski/Grzegorz Ciechowski
Album: Republique 
Premiera: 25 listopada 2005
Nr kat: Drgrpack 3460 :82 SACD 3460392

Pati Yang
Album: Silent Treatment 
Premiera: 1 października 2005
Nr kat: 3417962

Różni wykonawcy
Album: Lazy Hours 
Premiera: 28 października 2005
Nr kat: 3457622

Oepeche Mode
Album: Playing The Angel 
Premiera: 17 października 2005
Nr kat: 3405752

Różni wykonawcy
Album: The Best Classics ...Ever! 
Premiera: 18 listopada 2005
Nr kat: 3489232

Korn
Album: See You On The Other Side 
Premiera: 5 grudnia 2005
Nr kat: 3458902

The Rolling Stones
Album: A Bigger Bang 
Premiera: 5 września 2005
Nr kat: 3379942

Musie from

Nie czekaj na Mikołaja
czas się kurczy!

w w w . e m i m u s i c . p l

mailto:bartek.chacinski@przekroj.pl
http://www.emimusic.pl


BIBLIA COOL TBK 
DONOSI, ŻE.

1 1

C O O L  H U N T I N G
Kto wpadł na to, żeby czapkę 
dżokej kę nosić tyłem do 
przodu? Kimkolwiek był, bez 
cool huntera jego odkrycie 
odeszłoby w niepamięć

C hodzi po klubach, kolekcjonuje ulotki 
i gadżety, bywa w galeriach i miejscach, 
gdzie przesiadują niezależni artyści. 
Niekiedy gapi się natarczywie na prze

chodniów na ulicy, ale nie jest 
to powód, by obserwowany 
wzywał policję. Może być to 
natomiast powód do dumy.
Istnieje prawdopodobień
stwo, że właśnie jakaś część 
garderoby obserwowanego 
albo noszony przez niego 
gadżet zostały zauważone 
przez łowcę trendów (po an
gielsku cool hunter). A jeśli 
tak, to niewykluczone, że ten 
właśnie gadżet czy ciuch staną 
się obiektami powszechnego pożądania. 
Oczywiście nie od razu. Zanim ulica zacznie 
nosić to, co zasugerował cool hunter, zazwy
czaj mija trochę czasu. Cool hunter musi wró
cić do centrali, napisać raport... ale po kolei.

W yw iad  m ło d zie żo w y
Firmy zajmujące się tropieniem trendów 

powstawały w Stanach już w latach 60. Era 
cool hunterów zaczęła się jednak dopiero

n .

Y illeroy& Boch

w latach 90., kiedy wspomniane firmy, a wśród 
nich pionierska Youth Intelligence, wypuściły 
swoich tropicieli w świat, by ci - obdarzeni 
zmysłem wnikliwej obserwacji i nieprzecięt
nym gustem - donosili o modach panujących 
w każdym zakątku ziemi.

Po co komu takie donosy? Otóż okazuje 
się, że orientowanie się w zmianach zachodzą
cych w modzie jest nie tylko trendy, ale też 
bardzo opłacalne. Cool hunter tropi bowiem 
trendy, które nie wychodzą w zwykłych bada
niach rynku młodzieżowego. Gdy tylko Youth 
Intelligence i podobne firmy wyrobiły sobie 

markę, do ich wrót zastukały 
koncerny, takie jak Coca-Cola, 
Levi's czy MTV, dla których 
wiedza o tym, co w danym 
momencie jest najbardziej 
na czasie, jest na wagę złota.

Zasada jest prosta - jeśli 
cool hunter zauważy, że mło
dzi mają „fazę" na szorty, to 
należy się spodziewać, iż 
w nowej reklamie Coca-Coli 
zobaczymy właśnie młodego 

człowieka w szortach. Za informa
cję o aktualnej fazie na coś płaci się bardzo 
dużo. Średnie obroty firm trendspotterskich 
(tak nazywają się fachowo) wynoszą miliony 
dolarów rocznie. Jak więc zostać cool hunte
rem? Claire Ramsey współpracująca z Youth 
Intelligence, nim zaczęła łowić, sama została 
wyłowiona. W  barze Bergons Googdman 
na Manhattanie, gdzie pracownik Yl, którego 
właśnie obsługiwała (do tamtego dnia była 
kelnerką), dostrzegł jej oryginalne tatuaże

henny (dziś są powszechne, ale w 1998 rc j 
tak nie było). Yl zatrudniła ją z miejsca.

W yłow iłeś? W ylansuj!
Dziś, aby być konkurencyjnym na ryr j 

coolhunterskim, warto mieć przed nazwi
skiem skrót mgr. Studia o specjalizacji „cool 
hunter" proponują od dwóch lat niektc e 
włoskie uczelnie. Kurs nie jest taki łatwy, j k 
się pozornie wydaje. Chętnych jest wie j, 
a miejsc na kierunku kilkanaście - dostają vą 
ci, których wiedza i osobowość zaintrygią 
egzaminatorów. Uczelnie często współpra; - 
ją z firmami i koncernami, w których studer 
odbywają praktyki.

W  Polsce cool huntingu studiować nie b 
dziemy jeszcze długo. Jak twierdzi Ada i 
Lampert, rzecznik Uniwersytetu Warszawsk 
go, „polskie firmy zbyt rzadko współprace ą 
z uniwersytetami". Współpracują za to bezp 
średnio ze studentami, choćby firma Stree 
com (www.streetcom.pl), która zatrudnia ok 
ło 600 osób (średnia wieku 19-25 lat) w cal 
Polsce. Ich rolą jest nie tylko wychwytywan 
trendów i przekazywanie ich zleceńiodawcon 
ale też ich lansowanie. Pracują wśród rów: 
śników, niekiedy znajomych, więc nietrudr 
jest im zdobyć ich zaufanie i przekona 
na przykład do tego, że na topie są właśm 
koszule non-iron, czyli niewymagające pras 
wania. Jeśli łowca-lanser ma siłę przebicia, c • 
najmniej kilka osób łyknie przynętę. Reklan 
mogłaby wywołać efekt odwrotny, a działań 
umiejętnie maskującego się lansera jest (ta 
twierdzą specjaliści od promocji) prawie z; 
wsze skuteczne. Być może oprócz psycholog; 
i prawnika trendy będzie niebawem posiadi 
nie osobistego... łowcy trendów. Rośnie więc 
w siłę kolejna grupa fachowców, bez której me 
sposób się obyć, mimo że w zasadzie są zu
pełnie bezużyteczni.

K a r o l in a  Pa st er n a k

ZLE. JĄK 00 KOŃCA 
?0KVJ EURO NIE DDJPZIE] 
DO PIĘCIU ZLOTACH,
TO p ie r d o l e  t e n  
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is ty
2as niczo to dzięki
pzl, p” w ostatnim półroczu poznałem 
dw, doskonałych artystów. Przed waka- 
cjarr >o recenzji płyty Bonnie ‘Prince’
Bilh .o zaraz ją zdobyłem i w  wakacje
w Ei rburgu, gdy zobaczyłem zapowiedź 
tgo ncertu, padłem na cyce z podeks- 
cyte' aia! Koncert był doskonały, 
eleg; ki, uczta dla duszy i w  ogóle, no, 
nieś owity wypas;-). Teraz jestem na 
stu h w Lyonie i kurczę, no, podglądam
przi itemet, głównie Raczkowskiego, ale
też kulik sobie walnę czasem jakiś. Bę
dzie niesiąc, jak pisaliście o Coco Rosie, 
dwó cudnych siostrach Cassidy, zapa- 
mięt. m fotkę i że są świetne. We wtorek 
pros: Whs, patrzę w gazecie codziennej 
taka na fotka na pierwszej stronie, no 
coś i zatrybiło, poczytałem, powróciłem 
do te amej recenzji, podsłuchałem trochę 
w nc e. I proszę! Tego samego wieczoru 
zol:: yłem koncert, który poruszył 
wsz kie struny, w tutejszej Salle Victor
Hu zdarzył się tego wieczoru niejeden
cut: proszę państwa. Więc wobec takiej 
syn ji zasadniczo chciałem podziękować. 
Dzi d, cizięki, dzięki, dzięki, merci;-)
Szat inek,

TOMASZ PARTYKA, STUDENT

K R Z Y Z O W K A  nr

SPI JSTOW ANIE
Wt iście „Pieskie żarcie” z 48. numeru 
Pt kroju” pojawiła się wypowiedź doktora 
Paj ła Niziołka sugerująca, że co roku 
spo ka się z kilkoma przypadkami chorób 
sćt vyywdanych niedoborem tauryny.
W ! cczywistości takie choroby są znacznie 
'śa, ize - doktor Niziołek spotkał się 

' iwie z paroma przypadkami w ciągu 
blku lat. Za powstałą pomyłkę przepraszam 
Pana doktora i czytelników.

PIO TR STANISŁAW SKI

Litery z oznaczonych pól czytane poziomo utworzą wyraz-rozwiązame.

POZIOMO:
1. WYŻSZA FORMA 

ANTEN KI 
4. ŻYJE POD PODŁOGĄ
7. JEDNOSTKA MIARKI
8. CZOŁOWA PUSTYNIA
9. SMAŻALNIA

10. INDIANIN OD CZAPY

13. KOŁO RATUNKOWE
18. BERET
19. PRZYCIĄGA WZROK
20. MILCZENIE RAZ
21. OPÓŹNIŁ WYBORY
22. ŻONA TEGO BAKI

PIONOWO:
1. LEP NA MUCHY
2. PANNA MŁODA 

NA WESELU
3. PŁASKONIŻ
4. CICHATKA
5. POD CHOINKĄ
6. BABA Z WSI

Za poprawne rozwiązanie rebusu nr 46 
nagrody wylosowali: Wiesław Istelski, 
Kraków; Maria Konopacka, Gliwice; 
Małgorzata Ratajczak, Koziegłowy; 
Bogusław Sazuwalski, Nowy Tomyśl. 
Gratulujemy!

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 
44 nagrody wylosowali: Genowefa 
Basiuk, Bytom; Urszula Bergiel, Będzin; 
Anna Borówka, Gliwice; Katarzyna 
Dzionek, Piotrków Trybunalski; Anna 
Grzyb, Czarna Woda; Adam Karwowski, 
Warszawa; Andrzej Magielski, Łódź; 
Barbara Sztuba, Wrocław; Janusz Woźniak, 
Bystrzyca Kłodzka; Joanna Ziółek, Lublin.

Rozwiązanie krzyżówki nr 46: 
PALESTRA

Poziomo: 1 .papier 4.kopyto 7,g 
8.chwila 9,zszywacz lO.brama 13.ekran 
18.szkielet 19.wybory 20.potentat 
21 .uszko 22.Kanada

Pionowo: 1 .pogrzeb 2.pinezka 3.rytual 
4.kurczę S.prawnik ó.tablica 11 .rarytas 
12. Matołek 14,ruletka 15.notatka 
ló.wsypa 17.skutek

Rozwiązanie rebusu nr 48: 
ZANADRZE

11. ZAWROTKA MINIBUSÓW
12. STRACH 

NA GRZĄDKACH
14. LETNISKO SANEK
15. KRAJ KRAT
16. MUCHA W ZUPIE
17. DYSONANS 

POZNAWCZY

Rozwiązania możesz teraz przesiać 
szybciej i taniej SMS-em! Wyślij 
SMS-a o treści PRKK.HASLO KRZY
ŻÓWKI na numer 7135 (netto: 1 zł; 
brutto: 1,22 zl/SMS). Pomiędzy czy
telników, którzy do niedzieli 11 grud
nia nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
za pomocą SMS-a lub na kartkach 
pocztowych (decyduje data stem
pla), rozlosujemy 10 książek Marzeny 
Brody „Luka" (Rebis).

„Przekrój", ul. Wiejska 19, 
00-480 Warszawa, z dopiskiem 

Krzyżówka 49

U W A G A ! JO LKA  nr 49 - szukaj w  Internecie: www.przekroj.pl

T u ry s tyk a  • P r o m o c ja  « Turystyka • G rażyna J a n ia k  « T e l./ fa k s  ( 0 -2 2 ) 5 8 4  21 72  » g r a z y n a . j a n i a k @ e d ip r e s s e . p l

Val Gardena ok. 510 zł/os. Free Ski juz od 520 zł Ski Safari
Madonna di Campiglio - 880 zł; Bormio - 735 zł. 
Valchiavenna - 710 zł; Tonale - 590 zł; Paganella 
- 520 zł; Folgaria - 675 zł; Marilleva 1400 - 595 zł; 
Aprica - 780 zł; Livigno - 810 zł; Val di Sole - 690 zł 
r.ony "od" za os. z karnetem ♦ autokar. 0̂ 9§„zł/g»,

Apt. Antares***
W samym centrum Selva Val Gardena, w rezydencji basen 

■ 200 m od wyciągów narciarskich Ciampinoi połączonych 
^KaruzeląnarciarskąSella Ronda 
ermin: 10-17 grudnia 

apartamenty: 2, 3, 4. 5. 6 osobowe

SUPER LAST MINUTĘ
www.otium.pl • www.travelp lanet.p l • www.w akacje.p l

oraz ponad 100 ofert we włoskich Dolomitach i Alpach

W cenie: transport i codzienne transfery 
Val di Sole - hotel Lady Maria 3*HB - 1390 zł/os. 
w cenie karnet 6 dniowy Superski Dolomiti 
Adamello Brenta, nowe centrum fitness, basen. 
Termin: 9-18 grudnia

i39<>złA 0 t i u m

J na narty 
w butach S U P E R  T A N I E  

S Z U S O W A N I E

Vtravel service
31-010 Kraków,Rynek Gł. 30 

fax (12) 425-41-30 
e-mail: travel@otium.pl

Cl info Unia

. (12) 422 28 47

http://www.streetcom.pl
http://www.przekroj.pl
mailto:grazyna.janiak@edipresse.pl
http://www.otium.pl
http://www.travelplanet.pl
http://www.wakacje.pl
mailto:travel@otium.pl
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raczej RACZKOWSKI
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Odgadnij wyraz przedstawiony na rysunku i do 7 grudnia 2005 r. wyślij SMS-a 
o treści PRKR.HASŁO pod numer 7135 (netto: 1 zł; brutto: 1,22 zł/SMS).
Do wygrania pięć książek Bartka Chacińskiego 
„Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny" (Znak).
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Moc jest piękna. 177 K M

Nowa Toyota Corolla Verso 2,2 D-4D Najmocniejszy diesel w klasie minivan
Teraz możesz z łatwością wyprzedzić innych. N ow y 
silnik D-4D gw arantu je  największą m oc w  klasie 
minivan - 1 77 KM i przyspieszenie 8,8 s do 100 km/h.

Dodatkowo, zapewnia niskie średnie zużycie paliwa 
(6,8 1/100 km) oraz absolutny komfort jazdy całej 
rodzinie.

ROK TOYOTY TODAY TOMORROW TOYOTA

Corolla Verso 2,2 D-4D - zużycie paliwa (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 6,4 do 6,8 1/100 km.
Emisja C02 (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 170 do 178 g/km.

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących odzysku i recyklingu samochodów 
wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl, na podstronie: Recykling samochodów.

http://WWW.U-4D.pr
http://www.toyota.pl

