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H A B A T
w wysokości

V A T jedna opcja 
gratis

w pakiecie wyposażenia 
dodatkowego

Niesamowite! Teraz Citroen C5 z rabatem w wysokości VAT-u. I już nie musisz mieć firmy, bo ta oferta jest 
dla każdego. Przyjdź i sam zobacz. A jest na co popatrzeć! Citroen C5 ma nie tylko piękną linię, lecz także 
bogate i technologicznie zaawansowane wyposażenie. I to wszystko może być Twoje. Korzystaj z okazji! 
Citroen C5. Technologia w 100% użyteczna.

CITROEN poleca T o t a l a?.TSSSU www.citroen.pl
POLUBISZ KAŻDA

Oferta w autoryzowanych punktach sprzedaży biorących udział w promocji. Oferta zarezerwowana dla klientów indywidualnych. Promocja dotyczy samochodów rok prod. 2006, zamówionych od 01.04.2006 do 
Rabat w wysokości VAT-u liczony jest od ceny cennikowej brutto. Liczba samochodów, modeli i wersji objętych ofertą jest ograniczona. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

W  standardowym wyposażeniu każdej wersji znajdują się:

• poduszki powietrzne: czołowe, boczne, • komputer pokładowy;
kurtynowe i na kolana kierowcy; • radio CD;

• ABS, ESP, ASR; • zawieszenie hydropneumatyczne
• automatyczna klimatyzacja; III generacji.

C I T R O E N  C 5

R A C Z K O W S K I  na C z w a r te k

W  T Y M  T Y G O D N IU  N I E  P I S Z E M Y :

...o tym, że stolica Polski została 
wybrana na organizatora gali 
finałowej Miss World 2006 
zaplanowanej na 30 września.
Bo nadal uważamy, że są lepsze 
i trwalsze techniki upiększania 
miasta.

...o Andrzeju Urbańskim szefie 
Kancelarii Prezydenta, którego 
chciał podać do dymisji 
„Newsweek", pisząc, że prezes PiS 
Jarosław Kaczyński miał 
zapowiedzieć zwolnienie zbyt 
odważnego w słowach ministra 
(Urbański powiedział, że „jeden 
kardynał nie będzie decydował 
o przyszłości politycznej Polski, 
o przyszłości będą decydowali 
Polacy"). Bo prowokacja się nie 
udała, za to prezes Kaczyński 
przypomniał, że wszyscy którzy 
biorą udział w dyskusjach 
publicznych, „mogą być 
poddawani krytyce” , ale „krytyka

powinna być formułowana 
w sposób stosowny", i stosownie 
skrytykował Urbańskiego:
„Nie należy w ten sposób mówić
0 kardynałach". A Urbański
1 tak uśmiecha się jak zawsze.

...o wspomnieniach Jarosława 
Kaczyńskiego przy okazji 
przyznania Krzyża Zesłańców 
Sybiru generałowi Jaruzelskiemu: 
„Byłem szefem kancelarii 
i wiem, co szef może, a czego nie 
może (...). Prezydent, najbardziej 
nawet uważny i pracowity tego 
rodzaju rzeczy podpisuje po prostu 
bezwiednie”. Bo zapadło nam 
w duszę pytanie bez odpowiedzi: 
Jakiego rodzaju rzeczy podpisuje 
prezydent nie najbardziej uważny 
i pracowity?

...o tym, jakie resorty interesują 
Samoobronę, gdyby weszła 
do rządu koalicyjnego, Bo to

wszyscy wiedzą, ale nikt nie 
powiedział tego tak jasno jak 
wiceszef partii Tadeusz Dębicki: 
„Moim zdaniem powinniśmy wziąć 
całe resorty” .

...o tym, jak pisze się historię 
parlamentaryzmu polskiego 
za pomocą oficjalnych 
dokumentów. We wniosku 
o samorozwiązanie Sejmu PiS 
przypomina, że prezydent nie 
skorzystał z możliwości skrócenia 
kadencji, która pojawiła się 
w związku z nieuchwaleniem 
w terminie przewidzianym 
w konstytucji RP budżetu na rok 
2006. Jak wiadomo, interpretacje 
terminu uchwalenia budżetu były 
różne i nigdy nieprzesądzone.
Bo sami widzicie, jak łatwo się 
upowszechnia technika opisywania 
rzeczywistości „na Gosiewskiego” : 
zasadniczo nie skłamać, ale broń 
Boże prawdy nie powiedzieć.

spis prawdziwych treści S. 4

C YTAT tygodnia
Oczywiście, że z teką.

A co, bez teki będę chodził? 
Musi być teka

- ANDRZEJ LEPPER, 
lider Samoobrony, pytany, 

czy chciałby zostać 
wicepremierem bez teki

blASZA PftTEuj/46/ł
SlftLe  Ro i-fJlE ,

http://www.citroen.pl
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PO W IĘKSZEN IE  ___
6 PIĘKNE DO BÓLU

NAJSZTUB PYTA
1 4 POLSKA POWIATOWA 

KONTRA KUBA 
WOJEWÓDZKI
Premier Marcinkiewicz 
to polityczny Jaś Fasola, 
który zarządza 
szmoncesami, 
a młodszy z bliźniaków 
Kaczyńskich jest 
demonicznym klonem 
wywierającym zgubny 
wpływ na o sekundy 
starszego brata.
0  szykowanym dla nas 
narodowo-katolickim 
zaścianku i swojej 
nieoczekiwanej tęsknocie 
za Aleksandrem 
Kwaśniewskim
oraz Danutą Waniek 
bohatersko opowiada 
Kuba Wojewódzki

A W ŁA ŚC IW IE  TO...
2 2  KOMENTARZE 

WOJCIECHA 
MAZOWIECKIEGO
1 PIOTRA NAJSZTUBA

KRAJ 
24 
26

PRZEKRÓJ TYGODNIA
CHULIGANÓW 
ZA ZIOBRO
Rząd przyjął projekty 
ministra Ziobry, 
a wśród nich sławną 
ustawę o sądach 
24-godzinnych, 
pomyślaną jako bicz 
na chuliganów.
Ale czy tylko ich może 
niepokoić nowe prawo?

PRZE
KROJ

nr 1 4 /3172/ 6 _ 0 4 _ 2 0 0 6
w w w .p r z e k r o j . p l

28 PRANIE W URNIE
Dla partii wybory 
to także interes, 
na którym można nieźle 
zarobić. Najlepiej, 
uprawiając lewiznę 
w majestacie prawa

ZAGRANICA 
- TEMAT 
„PRZEKROJU"
34 PRZEKRÓJ TYGODNIA
36 ZROBIENI W KAKAO

Fair trade, czyli sprawiedliwy 
handel, to nowy pomysł 
na poprawę losu biedaków. 
Postanowiliśmy zbadać, 
kto naprawdę najwięcej 
na nim zyskuje. Wynik 
śledztwa? Mają państwo 
rację, po raz kolejny okazało 
się, że biednemu zawsze 
wiatr w  oczy

I UDZIE__________
44 Z MOTYKĄ NA WÓJTA

Dziennikarze lokalnych 
gazet na własnej skórze 
doświadczają skutków 
odwiecznej wojny między 
władzą a wolnymi mediami

50 CASANOVA FORMUŁY 1
Flavio Briatore, włoski idol: 
playboy i pracoholik 
w jednej osobie

S P O Ł E C Z E Ń S T W O
B IZ N E S M A G A Z Y N  M O S Z A
54 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W CENIE
Nawet w życiowych 
tarapatach można wykazać 
się inicjatywą. Niepozorni 
bohaterowie zmagań 
z losem są wśród nas

O B Y C Z A JE
56 DOROSŁE DZIECI

Kidulci starzeją się, ale 
za nic nie chcą dorosnąć. 
Nowy styl życia? A może 
stara jak świat dziecinada?

NAUKA__________________
6  2  STO TYSIĘCY LAT GADANIA

Ludzki język to wciąż 
fascynująca zagadka. Nie 
wiemy nawet, czy to my 
mówimy językiem, czy on 
mówi nami

6 6  PROSZEK ŻYCIA
Kolejny sukces wojskowej 
medycyny

TYDZIEŃ - KULTURALNIE 
POLECAMY____________________
6 8  WYDARZENIE ,y jak Vendetta” , 

czyli powrót braci 
Wachowskich

70 FILM Sadowska chwali 
„Tamation” , Felis jęczy 
na „Nagim instynkcie 2”.
Z zawodu

72 MUZYKA Fryderyki w  rozsypce, 
a Neil Diamond idzie w ślady 
Casha

76 KSIĄŻKI Moskale 
we Wrocławiu

78 TEATR „Tartuffe albo szalbierz” 
Radziwiłowicza i Lassalle’a

7AWSZE  CZYTAJ
3 NA CZWARTEK RACZKOWSKI,

W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY

2 0 TECZKI OSOBOWE, NA CZCZO 
IGORA ZALEWSKIEGO

60 ŻEBYŚ WIEDZIAŁ

80 EKSTRA

81 KRZYŻÓWKA

8 2 RACZEJ RACZKOWSKI

83 ROZMAITOŚCI

P O D  P A T R O N A T E M  „ P R Z E K R O J U "
■  FILM:
„V jak Vendetta",
DVD „Nieustraszeni bracia 
Grimm"
■  MUZYKA/ALBUMY:
Prince „3121", „Frendly Beats" 
Gotan Projekt „Lunatico"
■  WYSTAWY: 
wystawa Beata Streuliego, 
16.03-07.05.2006

■  AKCJE:
VIII Przegląd Filmowy 
„Kino na granicy" 
-119-73.06.2006)
Konkurs kreatywny 
„Inspired Ouality" 
www.iq-marketing.pl/
inspiredguaiity_______
Edukacja Fotograficzna 
Konkurs MAKRO Olympus 
www.makro.olympus.pl

„ P R Z E K R Ó J "  I N T E R A K T Y W N Y :
PRZEKRÓJ EKRANU

W tym tygodniu 160 podwójnych, darmowych biletów do kina na film 
„Wszystko gra" w dniu 10 kwietnia M u l t i k i n o

PRZEKRÓJ KSIĄŻKI
Plebiscyt „Przekroju" na książkę marca. Listy książek szukaj na s. 77. 

Książką lutego zostata „Krętka Blada" Joanny Chmielewskiej.
@  m e r l i n . p l

KAWIARNIA NAUKOWA PRZEKRÓJ NAUKI
10 kwietnia spotkanie w Trafticu na temat: Więźniowie języka 

czy władcy mowy, czyli dlaczego ludzie mówią?

. P R Z E K R Ó J "  N A  F U LI  
p o s ł u c h a j  i zoba z

OBYCZAJE

czwartek, 21.00 
„ P r z e k r o j o w a  spra va" I

czwartek, po 15.01 
„Blog FM”

1
NAUKA, KULTURA 
FEMATY SPOŁECZ!

m isM
wybrane czwartk 
w Klubie Trójki

godz. 21.00
TEMATY SPOŁECZFi 

BADANIA OPINII

RMF i JOF
każdy czwartek 

komentarze 
Piotra Najsztub

KULTURA

'R \ F
czwartek, godz. 10. iO 
„»Przekrój« w y d ; 3  ̂

polecenia kultura e

T V P 1  sobota, godz. 1 .00 
„Czarna owca"

-  recenzje 
B a t t k a C hacińskie jjĘ

T V 4  sobota (co 2 tygodniell 
godz. 10.30 

„SZTUKATERIA'
- recenzje Bartka ChacińsW

„ P R Z E K R Ó J "  W  SIECI:
najlepsze tematy z „Przekroje 
do czytania i dyskusji co tydzień

onetpl :@'-wp-pl 
w w w . p r z e k r o j . p l

Zdjęcia ze spotkania z cykle 
„Przekrój na Żywo" redaktora 
naczelnego Piotra Najsztuba 

z Kamilem Durczokiem
Konkurs Fotografii Prasowej 20w 

3. nagroda - Michał Szlaga 
za reportaż do „Przekroju 

Robotnicy '80 - Robotnicy 2005

Kredyt na żądanie...

...i bez zbędnych pytań
N o w y  K r e d y t  C i t i b a n k
Bez zbędnych formalności, poręczycieli i zabezpieczeń, krótko mówiąc, jak 
na żądanie - tak otrzymasz Nowy Kredyt Citibank. Oprocentowanie jest jeszcze 
niższe, a kwota kredytu może wynosić aż do 120 tys. złotych. Możesz ją 
wykorzystać na dowolny cel, również spłatę innego kredytu. Masz pytania? 
Zadzwoń O  8 0 1  6 0 5  6 0 5 * *  lub odwiedź najbliższy oddział Citibank Handlowy.

Y o u r  Citi n e v e r  s le e p s
Bank Handlowy w Warszawie SA c i t i b a n k  h a n d l o w y
^Oprocentowanie nominalne, oprocentowanie rzeczywiste od 1 1 , 8 3 %  w skali roku. Wym agane minimalne indywidualne 
wynagrodzenie brutto wynosi 1 8 5 0  zł miesięcznie. **Koszt potączenia: cena 1 impulsu + V A T  wg taryfy T P  S A  za każdą 
rozpoczętą minutę potączenia.

http://www.przekroj.pl
http://www.iq-marketing.pl/
http://www.makro.olympus.pl
http://www.przekroj.pl
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Na ekranach 
telewizorów 

widzowie programu 
„Chcę być piękna" 

na pewno 
nie zobaczą 

jednego - krwi. 
To żelazna zasada 

realizatorów. 
Operacja ma się 

kojarzyć z czymś 
pięknym 

i przyjemnym

Telewizyjny program „Chcę być piękna" miał zmienić 
wygląd uczestniczek, ale przy okazji przemeblował 
ich życie. Nie zawsze tak, jak to sobie wyobrażały



Nim Małgorzata 
wysłała SMS-a ze 

zgłoszeniem do 
programu, długo 

zastanawiała się, czy 
nie powinna zacząć 

od wizyty 
u psychologa. 

Zmiany* jakie zaszły 
w jej ciele po 
wyopfaniu się 

z wy«ynowego  
uprawiania, sportu 

i urodzeniu dziecka, 
spowodowały, że 

wstydziła się 
rozebrać. Teraz nie 

mil już takich 
problemów

Zaraz po programie postanowiła 
jeszcze na własną rękę dokonać 

liftingu 12-letniego związku 
z mężem. Wyszło, tak ąóbią



m c K m

DEJSCIU OD KASY

Sklep pani Kasi przeżywa obecnie 
oblężenie. - Już mnie to denerwuje, 
bo ludzie zamiast kupować, 
przychodzą mnie oglądać - żali się 
Kasia. Najbardziej zauważalną 
zmianą jest powiększenie biustu 
i zmniejszenie nosa

Tego, co tak naprawdę si 
wydarzyło w czasi 

sześciu tygodni, któr 
uczestniczki programi 

spędziły w odosobnieniu 
raczej się nie dowiem) 

Jeśli powiedz 
za dużo, zaptac 

sto tysięcy ztotych kar

 ----------- y2 L IT R A  P IW A
Z A W IE R A  2 5  G R A M Ó W  C Z Y S  

A L K O H O L U  E T Y L O W E G t
N A W E T  T A K A  IL O Ś Ć  S Z K O  

Z D R O W IU  K O B IE T  W  C IĄ *



dla bohaterek,
które chcą
być piękne

etamorfozę pani Renaty z Biało
gardu będziemy mogli podziwiać 
na ekranie już dziś. Czy ona sama 
zobaczy tę dokumentację zmagań 
z własnym ciałem, w pewnej mie
rze zależy od komornika. Od 
kilku tygodni grozi jej eksmisja za 

I niespłacany kredyt hipoteczny.
Przed telewizorami zasiądą na pewno miesz

kańcy Białogardu, gdzie wszyscy wiedzą, że 
w programie będą momenty. - Koledzy najstar
szego syna Mateusza już mu zapowiedzieli, że 
oglądną cycki jego matki - żali się pani Renata. 
Pokazywanie uczestniczek nago to dla niej za
skoczenie. Trudno powiedzieć, co sobie wy
obrażała, zgłaszając się do programu, gdzie 
na oczach co najmniej trzech milionów Pola
ków miała zoperować sobie niesymetryczny 
biust.

Posiadaczka imponujących silikonowych 
wkładek o rozmiarze 275, które jej właśnie 
wszyto i dzięki którym przeskoczyła z miseczki 
C na D, na życie patrzy z większym optymi
zmem. Najwięcej pewności siebie nabrała 
po wizycie w lokalnym sklepie spożywczym, 
gdzie na pierwszy rzut oka nie została rozpozna
na. - Dopóki się nie odezwałam, dziewczyny 
w ogóle nie wiedziały, że to jestem ja. Tylko głos 
mnie zdradził. Poczułam, że jestem nowym, 
lepszym człowiekiem - wyznaje.

Z pisanego wspólnie z rodziną i zaprzyjaź
nioną sąsiadką listu, jaki wysłała do Polsatu,

„Dopóki się 
nie odezwałam, 
dziewczyny w ogóle nie 
wiedziały, że to jestem 
ja. Tylko głos mnie 
zdradził. Poczułam, 
że jestem nowym, 
lepszym człowiekiem"
wynikało, że zmiana wyglądu to dla niej furtka 
do ułożenia sobie życia po dwóch byłych mał
żeństwach i trzecim niedoszłym. Po cichu liczy
ła również, że jej występ zwróci czyjąś uwagę 
i rozwiąże problem sięgającego niemal 70 tysię
cy długu. - No i mam te 70 tysięcy, ale w zę
bach. Z facetami tak mi się poprawiło, że były 
mąż zapowiedział, że się do mnie wprowadzi. 
A Darek, który zerwał ze mną na tydzień 
przed ślubem, teraz znów chce do ołtarza 
- mówi załamana.

Pani Małgosia nie poprzestała na powiększe
niu piersi, zoperowaniu nosa, liftingu twarzy 
i wygładzeniu skóry ud. Zaraz po programie 
postanowiła jeszcze na własną rękę dokonać

liftingu 12-letniego związku z mężem. Wyszło 
tak sobie. Tydzień po programie byli już w se
paracji. Kroplę, która przelała czarę goryczy, za
rejestrowała kamera: okazało się, że w czasie 
ponadsześciotygodniowej rozłąki mąż nie po.a- 
dził sobie z dwuipółletnią córką.

Oczekiwania, że udział w programie pomcze 
naprawić ich małżeństwo, raczej się nie spraw
dziły. Zmiana wizerunku dodała jej sił i pewno
ści siebie. Pozwala zachować spokój nawet 
w tak stresujących chwilach jak comiesięczne 
odnotowanie się w urzędzie pracy. Tym razem 
poszło o tyle łatwiej, że urzędniczki nie mogły 
wyjść z podziwu nad zmianami, jakie zaszły 
w ich podopiecznej. Same zrewanżowały się 
rozmową na temat własnych fizycznych man
kamentów, które chciałyby usunąć. Oczywiście 
nie na oczach milionów Polaków.

Pani Wioletta, z zawodu policjantka, twier
dzi, że w jej życiu nic się nie zmieniło. Miała 
kochającego męża. - I mam nadal - mówi. 
Miała świetną pracę. - I mam nadal - dodaje. 
Kiedy pytam, po co poszła do programu, ucina 
rozmowę.

P O L S A T  Ś C I G A  S IĘ  Z T V N
Pionierami operowania na ekranie są Amery

kanie. W  2002 roku telewizja ABC ze swoją 
„Ekstremalną przemianą” otworzyła puszkę 
Pandory z ludzkimi obsesjami. Na tej pożyw
ce MTV zmienia ludziom twarze na wzór ich 
filmowych idoli. Pomysł stworzenia polskiego

i akemer, czyli niezwykłej fizycznej przemiany 
na oczach telewidzów, chodził po głowie nie- 

dnemu producentowi telewizyjnemu. - Ale 
..ześniej nie było klimatu. Nawet gwiazdy nie 

< dały się publicznie chwalić operacjami, a co 
i Tero namówić na to sklepowe - mówi jeden 

speców od telewizyjnych reality.
Pierwszym sukcesem okazała się emisja ho- 

ls 'iderskiego hitu „Make Me Beatiful” (wzór 
ricę być piękna”) na antenie TV4. Spece

0 marketingu zaraz potem policzyli, że skoro 
8 procent Polek nie jest zadowolonych ze 
s jego wyglądu, to trzeba kręcić polską wer-

Czasu było mało, bo zajawki zachęcające
1 udziału w „Chcę być piękna” pojawiły się 
■ udnia. Ajuż 18 lutego ze stołu operacyjne-

szła pierwsza pacjentka, 
piech był wskazany, bo rywalizującym 

11: nierć i życie prywatnym stacjom telewizyj-
rr i chodziło o śmietankę, jaką spija lider. 

• N Style razem z miesięcznikiem „Claudia” 
głosił program upiększenia 12 wybranych czy- 
ti dczek już w lipcu 2005 roku. Polsat musiał 
idgonić i wygrał. „Młodsza, piękniejsza, 

si zęśliwsza” pojawi się w TVN Style dopiero 
p świętach Wielkanocy. Gonił również kalen- 
ci rz. Jeśli zachęcać Polki do przemiany w bo
si o, to tylko na wiosnę, kiedy po zdjęciu zi- 
n wych ubrań zobaczą fałdki tłuszczu.

Pierwszy casting zorganizowano we Wrocła- 
v, gdzie swoją siedzibę ma firma ATM, pro- 
d ent programu. Żeby zostać zaproszoną, 
tr: ira było najpierw wysłać SMS za ponad pięć 
zl ,'ch. Już na samych SMS-ach Polsat sporo 
za bił, bo zgłosiła się rekordowa liczba uczest- 
ni ek - około stu tysięcy. Po przyjęciu zgłosze
ni rzeba było wysłać do realizatorów list plus 
zc ,:ia. - Przejrzenie tych wszystkich listów to 
h ioszmar - wspomina Karol Zjawin z ATM. 
- la ludzkiego nieszczęścia, która nas zalała, 
b; przerażająca.

zęść czytających listy po kilku dniach była 
na skraju załamania nerwowego. - Alkohol 
1"  zystkie związane z nim koszmary. Bicie. Fi
zyczne ułomności plus wszelkie możliwe nie
szczęścia rodzinne. No i w łóżku nie bardzo. 
% d y  nie przypuszczałem, że życie Polek może 
być tak straszne - dodaje Zjawin.

Jednak na antenie zobaczymy tylko ułamek 
ludzkich nieszczęść, żeby za bardzo nie znie
chęcić widzów do oglądania. Podstawowym 
kryterium było nie tyle posiadanie chwytliwej 
historii, ile przede wszystkim wygląd. Idealna 
kandydatka musiała mieć... w miarę idealne 
ciało. - W  sześć tygodni można wiele dokonać, 
ale nie ma co liczyć na cud. Musieliśmy wybie- 
rac panie, które rokowały pożądane zmiany 
'' odpowiednim czasie - tłumaczy doktor An- 
drze.i Sankowski, pionier chirurgii plastycznej 
w Polsce.

W pierwszej kolejności odpadły kobiety ze 
sPorą nadwagą. W  czasie liposukcji, czyli odsy
sania tłuszczu, można odciągnąć około trzech 
1 row tkanki tłuszczowej, co wystarcza na ko- 
e ’tę sylwetki. Żadna dieta ani siłownia nie po- 
lllogą zgubić nadwagi w kilka tygodni. Selek- 
Monerzy starali się również nie igrać z naturą. 

ara skóra kiepsko się goi, a prawdopodobień-

JAK TO SIĘ ROBI NAD WISŁĄ
Pomysł jest prosty. Bierze się dwa 
brzydkie kaczątka. Izoluje od rodziny 
na sześć tygodni - w programie Polsatu 
będzie 13 takich par co tydzień. W  tym 
czasie bohaterki przechodzą serię 
operacji plastycznych. A sztab 
dietetyków, trenerów, rehabilitantów, 
kosmetyczek z zakompleksionego 
kaczątka robi obiekt pożądania. 
Widzowie dostają z tego 45-minutową 
zbitkę z lekko udramatyzowanym 
przebiegiem i mocno wyreżyserowanym 
finałem. Nowo stworzona piękność 
konfrontowana jest z najbliższymi. 
Radość, łzy i napisy końcowe.

stwo powikłań jest znacznie większe. Dlatego 
najstarsza uczestniczka ma nieco ponad 50 lat.

P R A W D A  H IS T O R II  I P R A W D A  E K R A N U
Tego, co tak naprawdę się wydarzyło w cza

sie sześciu tygodni, które uczestniczki progra
mu spędziły w odosobnieniu, raczej się nie do
wiemy. Polsat zabezpieczył się przed tym 
groźbą stu tysięcy złotych kary dla zbyt gadatli
wych. Tak samo jak lekarze. - Przed każdą ope
racją zostałyśmy poinformowane o wszelkich 
możliwych powikłaniach i podpisałyśmy zobo
wiązanie, że w razie ich wystąpienia nie będzie
my dochodzić swoich praw przed sądem - mó
wi jedna z uczestniczek.

Co działo się poza obiektywem kamery, 
można wyczytać między wierszami. Na począt
ku pierwszego odcinka widz jest zachęcany 
do oglądania słowami: „Aby rozpocząć nowe 
życie, gotowe są znieść ból, tęsknotę i wiele wy
rzeczeń” . I jak mówią uczestniczki, jest w tym 
więcej prawdy, niż się komukolwiek może wy
dawać. Pewnych rzeczy trzeba się domyślić.

Panie mieszkały nie w apartamentach, ale 
dwuosobowych pokojach. Limuzyna była tylko 
jednorazowym rekwizytem. Metalowy kuferek 
z kosmetykami od jednego ze sponsorów pro
gramu podobno nieprzypadkowo wręczano 
zamknięty.

Kasia z Lublina, którą mogliśmy podziwiać 
w pierwszym odcinku, na początku przedsta
wiona jest jako zakompleksiona bidula ze zbyt 
dużym nosem i tłustymi włosami. To z pewno
ścią pasuje do wizji programu, ale jakoś kłóci 
się z wizerunkiem zaradnej dziewczyny po stu
diach mającej mały sklep i pokaźną baterię ko
smetyków, co niechcący uchwyciła kamera.

Na pewno pamiątką po programie będą 
kreacje od Ewy Minge i piękny uśmiech, bo 
dentyści poszli na całość. Paradoksalnie to oni 
ponieśli jedne z największych kosztów, bo wy
szło na to, że Polki są równie piękne, co za
niedbane. - Kwestia zaniedbania to temat deli
katny. Osobiście preferowałem panie zadbane. 
Dawało to szanse, że nie zmarnują daru, jaki 
dostały od twórców programu. Jeśli ktoś za
niedbywał się wcześniej, to są małe szanse, 
że nagle zmieni podejście - tłumaczy doktor 
Sankowski.

38-letnia Renata przed programem miała 
12 własnych zębów. Po konsultacji z dentysta
mi okazało się, że trzeba je usunąć albo spiło

wać. W  efekcie na stole operacyjnym spędziła 
ponad pięć godzin, a na fotelu dentystycznym 
ponad 20. Ale sprawdziły się obawy doktora 
Sankowskiego i pani Renata znów pali. Śnież
nobiałym uśmiechem wartym 70 tysięcy zło
tych nie będzie się cieszyć zbyt długo.

K A R U Z E L A  Z M A D O N N A M I
Po co te kobiety poszły do tego programu?

- to najczęściej zadawane na forach interneto
wych pytanie. Alicja Głębocka, psycholog kie
rująca zespołem zajmującym się badaniami 
nad wizerunkiem ciała, zna odpowiedź. - Po
szły, bo chciały się poczuć piękniejsze, i mają 
do tego święte prawo. Żyjemy coraz dłużej i co
raz dłużej jesteśmy aktywni zawodowo, towa
rzysko, seksualnie. Nie ma nic złego w tym, że 
ktoś chce czuć się lepiej - mówi. Tym bardziej 
że poprzeczka poszła w górę. - Niejedna kobie
ta, która narzeka na swój wygląd, w latach 50. 
czy 60. mogłaby być modelką. Teraz na wybie
gi trafiają dziewczyny już tak chude, że z me
dycznego punktu widzenia cierpią na zaburze
nia wagi - dodaje.

Kwestie poprawiania wyglądu budzą skrajne 
emocje. W  zeszłym roku na zorganizowanym 
przez wpływową organizację katolicką Opus 
Dei światowym sympozjum lekarze doszli 
do wniosku, że chirurgię plastyczną w jej obec
nym kształcie należałoby właściwie zarzucić. 
Większość pacjentek chirurgów powinno się 
kierować do psychologów, ewentualnie psy
chiatrów, a na operacyjny stół powinny trafiać 
jedynie te z utrudniającymi życie defektami 
i po wypadkach.

Doktor Głębocka jest jednak zwolenniczką 
prawa do poprawiania swojego wyglądu.
- Operacje plastyczne to nie są fanaberie. 
Poprawiając wygląd, poprawia się jakość życia
- tłumaczy. Chyba że pacjent uda się na ope
rację z fałszywymi oczekiwaniami. - Na przy
kład jeśli oczekuje, że zmiana wyglądu na
prawi jego życie seksualne, choć tak naprawdę 
podłoże problemów seksualnych tkwi gdzie 
indziej.

Ile z 26 uczestniczek programu wysłało SMS 
ze zgłoszeniem z fałszywymi oczekiwaniami? 
Życie pokaże. 26-letnia Marzena, sprzedawczy
ni z Pionek, na ekranach telewizorów pozbę
dzie się ogromnego naczyniaka z górnej wargi. 
Kawałek przerośniętej tkanki zamienił w kosz
mar życie niebrzydkiej dziewczyny. Jak sama 
mówi, przez większość życia czuła się przycię
ta. Kiedy pytam ją o idealny scenariusz jej życia 
po programie, zaczyna od skończenia studiów. 
W  scenariuszu bardziej idealnym po studiach 
nie wraca do Pionek, zostaje na przykład war
szawianką. A w wyśnionym scenariuszu jej 
twarz staje się sławna i zostaje kimś ważnym 
w show-biznesie, najlepiej w telewizji.

Kasia z Lublina wypowiada w programie 
fundamentalne zdanie: „Ładniejsi ludzie mają 
łatwiej” . - Tak powiedziałam, bo reżyserowi pa
sowało - tłumaczy.

J u l iu s z  Ć w ie l u c h

Podyskutuj o tym na onetpl 
PRZEKRÓJ  I



ie przyszło ci do gtowy, żeby samemu zapła
cić półmilionową karę, jaką KRRiT nałoży
ła na Polsat za twój program z Kazimierą 
Szczuką?

- Rozważałem to, dlatego że wysokość kary 
współgra na przykład z ceną detaliczną mojego 
auta, więc nie byłaby dotkliwa. Tak jakby za
brali mi środek lokomocji. A że jestem mło
dzieńcem pracowitym i zuchwałym, to posia
dam jeszcze inne auta.

Co cię powstrzymało?
- Sama władza. Bo taka, która wojuje z kabaretem albo z satyry

kiem, sama staje się udziałowcem rozrywki, a mówiąc językiem ko
lokwialnym, robi sobie jaja. Zastanawiałem się, czy nie podjąć ta
kiego dialogu, bo w polskiej polityce tak mało jest żartu, raczej 
dominuje syndrom ABPH - absolutnego braku poczucia humoru. 
Wolę swoje ADHD. Pomyślałem, że ten mój finansowy gest będzie ta
ką troską o ocieplenie wizerunku pani Kruk, bo wygląda raczej moc
no serio. Rozumiesz, polityczny marketing poprzez humor. A nic tak 
nie legitymizuje władzy jak śmiech. Natomiast z tego, co wiem, wy
nika, że Polsat chyba nie zapłacił jeszcze żadnej wymierzonej kary, 
gdyż były niesprawiedliwe. Też uważam, że człowiek ma prawo jeść 
dżdżownice.

Sprawy są w sądach.
- Stacja się skutecznie odwołuje. Oczywiście kara 500 tysięcy z per

spektywy przeciętnego Polaka jest kosmiczna, ale trochę cynicznie 
można by powiedzieć, że chyba opłaca się dostać tak niesamowity bo
dziec poważnego traktowania niepoważnego prowadzącego i niepo
ważnego programu. Począwszy od „Polityki”, przez twój tygodnik, 
a skończywszy na TVN24 i Wydarzeniach”, gdzie poświęcono zbrod
niczej dwójce - Kazi i mojej twarzy - znaczący czas antenowy przeli
czalny na spore pieniądze. Te wydarzenia pokazały mi, że „klan urwi
sów”, do jakich należę ja czy Szymon Majewski, jest potrzebny 
rynkowi medialnemu. Jesteśmy takimi pionierami, którzy lekceważąc 
poprawność polityczno-obyczajową, zanurzają się w nieznany teren. 
I po reakcji organów władzy, po molestowaniu poprzez członka, bo 
generalnie jestem molestowany przez członka Krajowej Rady, pokazu
jemy, że ta nowa rzeczywistość jest zła i sroga. Jesteśmy sondą wysła
ną w przestrzeń pełną wrogich kosmitów.

Skoro taki ci to wymurowało cokół pod pomnikiem, to może powi
nienem zapytać: ile wpłaciłeś na przyszłą kampanię PiS, że ci tę przy
jemność zrobili?

- Nigdy nie ukrywałem, że praca w stacji najbogatszego Polaka jest 
pracą opłacalną. Ale i to nie skłania mnie do wpłat na kampanię kom
panii braci. A nie wierzę, by istniał tak głęboko zakamuflowany układ, 
że to na przykład sama stacja mi to załatwiła w ramach czarnego mar
ketingu. Chociaż - jak wiesz - słowo „układ” pozwala ostatnio tłuma
czyć wszystko, to sformułowanie wytrych, podobnie jak „obraza 
uczuć religijnych”. Nie wiadomo, o co chodzi, a im bardziej nie wia
domo, tym bardziej ten układ jest. A na razie jedyny układ, który uda
ło się braciom obalić, to Układ Warszawski, i to już było dawno temu.

Żarty z braci Kaczyńskich mogą być długo pamiętane. Nie 
boisz się?

-Już moja serdeczna zażyłość z dziećmi pana Donalda T, kandyda
ta na prezydenta, a następnie z samym panem Donaldem T mogłaby 
być w specjalnej teczce, a jak wiesz, prezes lubi mieć teczkę, bo państwo 
to Ja-Jarosław Kaczyński i moja teczka. Więc ja jestem pewnie gdzieś 
w tej teczce, boję się o siebie i boję się o brata, bo też mam brata.

Bliźniaka?
- Bardzo podobnego do mnie. Bliźniactwo zresztą bardzo mnie in

teresuje. Ostatnio odkryłem, że te 45 sekund różnicy w dacie uro
dzin sławnych bliźniaków zdeterminowało polską politykę, czyli za
rządzanie poprzez chaos i paranoję. Gdyby ten czas był krótszy, 
mogłoby być sielsko jak u Bolka i Lolka. Przygotowując się ostatnio 
do programu, znalazłem bardzo pikantną informację o wierzeniach 
Indian południowoamerykańskich. Wierzyli, że młodszy bliźniak nie

POLSKA 
POWIATOWA
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do błazno w ania. W  chwilach powa
autentycznie boi się ludzi dzisie
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ha  Ig o r  O m u le c k i d la  „ V iv y !"

11 awdziwym człowiekiem, tylko jest takim demonicznym kło
wi, demonicznym cieniem, który wywiera bardzo zły wpływ na te- 
• który urodził się wcześniej. Ciekawa teoria, prawda?
Ale pogańska. Kiedy teraz prowadzisz program, zastanawiasz się, 
ten fragment może stać się przedmiotem interwencji Krajowej 

Radiofonii i Telewizji?
~ choć gra się tak, jak przeciwnik pozwala, jak mówił słynny 
azimieiz Górski. Wokół już widzę tę psychozę samokontroli, stra- 
1 czy takie niezadekretowane, psychologiczne zarządzanie konfor- 

l;mem niektórych szefów mediów. Władza po omacku szuka tego 
Pa samokontroli, autocenzury, który podobno nosimy w sobie, 
tanie tylko, jak silny musi być bodziec, żeby on zaczął pracować. 
Pr' nagraniu z Kazimierą Szczuką twój czip nie ożył?
~ Kazimiera Szczuka po nagraniu zapytała mnie, czy to nie było 

'-cgięcie, czyjej brawura i liberalne poglądy w telewizji, którą oglą- 
3 Wasowy widz, nie ściągną czarnych chmur.
A|e ty lubisz, jak twoi goście przeginają.
~ Humor i żart to żywioły wolności. Więc lubię, bo tak jest skon- 

truowany ten program. 1 ja ją przekonałem, że nie, nie mając świa- 
'Hności, jakie rozpęta się piekło, do jakich poważnych mediów, 

me 2 „Przekrojem”, trafią nasze twarze, oczywiście skonfronto- 
,ailc w sposób demagogiczny i manipulatorsld z sylwetką Madzi 

Bo już sama konfrontacja tych zdjęć nie daje nam szans.

KUBA WOJEWÓDZKI
URODZIŁ SIĘ 
W 1963 ROKU. STUDIO
WAŁ DZIENNIKARSTWO 
NA UNIWERSYTECIE 
WARSZAWSKIM. ZANIM 
JESZCZE ZOSTAŁ JAKO 
JUROR GWIAZDĄ 
„IDOLA", A POTEM 
AUTOREM WŁASNEGO 
TALK-SHOW W POLSA
CIE, PRACOWAŁ JUŻ 
W TELEWIZJI,
W PROGRAMACH 
„ROKENDROLER" (TVP1) 
I „HALOGRAMY" (POL
SAT). PRODUKOWAŁ TEŻ 
WIDEOKLIPY (MIĘDZY 
INNYMI WILKÓW,
HEY I URSZULI)
ORAZ SZEFOWAŁ 
W 1993 ROKU 
FESTIWALOWI MUZY
KÓW ROCKOWYCH 
W JAROCINIE. SAM 
TEŻ GRAŁ ROCKA JAKO 
PERKUSISTA ZESPOŁU 
KLATU. PRZEZ LATA BYŁ 
ROZPOZNAWALNY 
PRZEDE WSZYSTKIM 
JAKO DZIENNIKARZ 
MUZYCZNY. PROWADZIŁ 
AUDYCJE RADIOWE 
W TRÓJCE, ROZGŁOŚNI 
HARCERSKIEJ 
I RADIU BIS, PISAŁ 
DO „MAGAZYNU 
MUZYCZNEGO",
A POTEM BYŁ REDAK
TOREM NACZELNYM 
MIESIĘCZNIKÓW 
„BRUM" (O POLSKIEJ 
MUZYCE) I „PLASTIK"
(O KULTURZE KLU
BOWEJ). GDY UPADŁY, 
BYŁ DYREKTOREM 
DZIAŁU KULTURALNO- 
-ROZRYWKOWEGO 
PORTALU WIRTUALNA 
POLSKA. WTEDY TEŻ 
TRIUMFALNIE WRÓCIŁ 
DO TELEWIZJI, GDZIE 
DO DZIŚ ŚMIESZY, 
TUMANI I PRZESTRASZA, 
PROWADZĄC 
ROZMOWY Z GOŚĆMI 
W PROGRAMIE 
„KUBA WOJEWÓDZKI"
- NIEPRZERWANIE 
OD PONAD TRZECH LAT. 
W DUECIE Z MICHAŁEM 
FIGURSKIM WYSTĘPUJE 
Z KOLEI W PORAN
NYCH AUDYCJACH 
„ANTYLISTA"
NA ANTENIE 
ANTY RADIA, KTÓRE 
ODBIERAĆ MOŻNA 
W WARSZAWIE 
I KATOWICACH.

Werdykt mógł być jeden: dwoje lumpenliberałów z łże-elit kontra 
dziecko skrzywdzone przez los, jasnooświecone przez medium, 
w którym pracuje.

Szczuka cię zapytała i co dokładnie jej powiedziałeś?
- Powiedziałem, że moim zdaniem zadaniem osób znanych, łu

bianych lub nie, jest ironia, krytyka, wyjście przed szereg. Z drugiej 
strony osoby, które prezentują się w mediach, jak Madzia Buczek, 
siłą rzeczy mogą być poddawane ocenie. A ocena w takim progra
mie jak mój odbywa się poprzez żart, dowcip, sarkazm, jak to napi
sała w swoim rozporządzeniu pani Kruk - „naśladownictwo...” .

...prześmiewcze?
- Tak, „naśladownictwo prześmiewcze”. To jest język talk-show, 

które złożoną rzeczywistość próbują masowemu widzowi opowie
dzieć w pigułce. Jestem facetem od stawiania wykrzykników, nie 
od robienia gruntownych analiz.

Rozumiem, że wtedy nie wiedziałeś, kim jest Magda Buczek. 
A gdybyś wiedział? Coś by to zmieniło?

- Dopiero po tym całym zamieszaniu dowiedziałem się, że ona 
ma w Telewizji Trwam o 19.30 swój show. Nie mam dekodera Tele
wizji Trwam, czego bardzo żałuję i obiecuję poprawę.

Stać by cię było. Kuba, ja ci wierzę, że nie wiedziałeś. Ale czy gdy
byś miał tę wiedzę wcześniej, przymknąłbyś się?

- Nie. Dlatego, że ktoś, kto ma chociażby minimalną świadomość 
siły aparatu pojęciowego Kazimiery Szczuki i wierzy w choćby mi
nimalną ilość normalnego, ludzkiego humanizmu we mnie, wie, że 
żadne z nas nie popełniłoby żartu, który atakowałby chorobę. Ta 
sprawa została przygnieciona przez demagogów, siewców chaosu, 
którym zależy na tym, żeby z tej anegdoty zrobić oręż polityczny. 
W  Polsce odbywa się ideologiczna wojna domowa. Bo są dwie Pol
ski. Jedna ma dekoder Trwam, a druga dekodery zdrowego rozsądku.

To nie tyle wojna domowa, to Jarosław Kaczyński, jak mówi, chce 
zrobić porządek. Choć ostatni porządek, jaki pamiętam, to był porzą
dek w PRL.

- Tylko że robiąc porządek, powołuje się na Boga, Honor i Ojczy
znę, te wartości bardzo często goszczą w przemówieniach i deklara
cjach. Powiem szczerze jako ateista: boję się takiego Boga, boję się 
takiego Honoru i boję się takiej Ojczyzny. Dla mnie to są pojęcia ja
sne, pozytywne, nacechowane wartościami, powodują, że człowiek 
jest silny i dobry. To nie są pojęcia neurotyczne, podbudowane agre
sją i nietolerancją. Boję się wzorca narodowego patrioty, jakim jest 
Roman G., boję się patriotyzmu a la Jarosław Kaczyński i jego brat, 
boję się także pewnego sposobu myślenia o gospodarowaniu prze
strzenią społeczną, jaką ma w oczach pan Dom, dlatego że już wi
działem takie oczy u polityka - nazywał się Macierewicz. Wolnej my
śli nie da się wsadzić w kamasze.

Pajacujesz czy to cię przeraża rzeczywiście?
- Przeraża mnie. Boja uważam, że też mam prawo na swoim po

ziomie zajmować się tym krajem i mam prawo wyrażać swoje oba
wy i swoje troski, dlatego że mnie III RP bardzo dotyczy. Byłem stu
dentem w ’89 roku i ja tę III Rzeczpospolitą emocjonalnie 
współtworzyłem. A IV  jest mi obca, to jest jakiś implant. Urodzony 
w najgorszym duecie - obsesji władzy i władzy obsesji.

Porozmawiajmy o tym twoim lęku, jeżeli jest prawdziwy. Boisz się, 
że co w skrajnej wersji może się zdarzyć?

-Ja się w ogóle nie boję o swoje losy osobiste, bo jak mawiał Ro
nald Reagan, ciężka praca jeszcze nikogo nie zabiła. Chociaż po co 
ryzykować? Moje troski sprowadzają się do pewnej wiary w to, że 
bez względu na to, która partia będzie miała większość, wolność sło
wa będzie pojęciem realizowanym w mediach. Czyli sprowadzając 
to do prostego faktu, że będzie można swobodnie...

...z wszystkich żartować?
- Nie tyle żartować, ile zadawać pytania i szukać w ludziach, 

w zjawiskach jasnych stron, szukać ich humorystycznych aspektów. 
Taka samoobrona poprzez śmiech, znieczulanie śmiechem.

Mówisz pięknie, a jednak czy nie za często u ciebie w progra
mie rzecz sprowadza się do kształtnych lub niekształtnych
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6»;ar piersi i do innych seksualnych podtekstów czy nawet nad- 
tekstów?

- A dlaczego uważasz, że słowa „ojczyzna”, „Polska’ , „niezależ
ność” przeplatane kształtnym biustem czy seksualnymi skojarzenia
mi to błąd? Zarówno Polska, jak i biust budzą wielką namiętność. 
Chcę mieć kontakt z obiema tymi wartościami.

To wprowadza zamieszanie pojęciowe.
- Ale na pewno z punktu widzenia marketingu bardzo przyciąga 

uwagę. Wierz mi, że słowo „naród” przeplatane kształtnymi piersia
mi brzmi lepiej niż słowo „naród” w ustach Romana Giertycha prze- 
platatane inkwizycyjnym żargonem. Szukamy w takich programach, 
jak ja robię, suwerenności języka. Taka wolność jest dawana autorom 
talk-show, bo to są programy eksperymentalne na tyle, na ile osobo
wość prowadzącego jest w stanie wytrzymać w studiu, a publiczność 
jest w stanie wytrzymać przed telewizorem.

Ta wolność może być zagrożona IV Rzeczpospolitą?
- A czy nie uważasz, że kara 500 tysięcy złotych jest formą bardzo 

dyskretnego mobbingu finansowego, czyli...
Nie znajduję w tym nic dyskretnego.
- Dyskretnego w takim sensie, że biorąc pod uwagę majątek wła

ściciela stacji oceniony ostatnio w „Forbesie”, Krajowa Rada mogła 
zażądać większej sumy. To jest forma grożenia palcem, wywierania 
presji. Budzenia u dziennikarzy, nadawców pewnej formy autocenzu
ry, że tak naprawdę nie opłaca się wychylać. Nadawcy komercyjni to 
są ludzie, którzy nie chcą mieć problemów ani politycznych, ani oby
czajowych, oni chcą po prostu zarabiać na telewizji pieniądze. I mo
że pojawić się taka sytuacja, że przestanie być opłacalne z punktu wi
dzenia strategicznych interesów właścicieli stacji posiadanie takiego 
mąciwody jak ja. I tego się boję.

Ktoś z tobą w Polsacie po tym wszystkim rozmawiał?
- Wiesz, co jest najpiękniejsze, dlaczego dobrze się czuję w tej sta

cji? Bo do mnie nikt nie zadzwonił z ekskomuniką. Oni to wzięli na 
siebie, przyjęli to na klatę. I to mnie jako autora programu, jako oso
bie, która stanowi twarz tej stacji, sprawia wielką przy|emność, dla
tego że czuję się członkiem teamu. Pytasz mnie, co mnie prywatnie 
przeraża? Jest we mnie taka dziwna zgodność, że wcześniej czy póź
niej, kiedy ta ekipa ludzi z PiS straci swoje przywileje, straci to jakże 
dostojne miejsce, które okupuje, powołując się oczywiście na wybór 
całego narodu, a nie muszę chyba przypominać, że przy 40-procen- 
towej frekwencji na nich głosowało niespełna trzy miliony ludzi!

Nie zapominajmy jednak, że to była największa grupa spośród 
tych, którym chciało się pójść na wybory. Reszta uważała, że 
to nie jest ich sprawa.

- Miejmy nadzieję, że po całym tym bałaganie to 
się zmieni. Pomyślałem sobie niedawno, że jeżeli 
oni stracą robotę i będą musieli powyprzeda- 
wać te swoje jacuzzi i inne dobra, to w spo
sób niezauważalny większość tych ludzi 
mogłaby przejąć bardzo intratne posady 
w dzienniku „Fakt”, dlatego że ja widzę 
w nich ten sam sposób zagospodaro
wania polskiej frustracji, polskiej bie
dy, polskiej agresywności. Ten sam 
sposób zagospodarowania ludzkich 
nieszczęść. Szukania i wskazywania 
wroga.

To jest język, który ma trafiać.
- I trafia. Tylko problem polega 

na tym, że nawet jeżeli nauczyli się 
pewnego rodzaju marketingu wybor
czego, to na poziomie marketingu poli
tycznego, utrzymania władzy dostają sa
me dwóje i to widać. I społeczeństwo 
temu się przygląda.

Ale społeczeństwo kocha premiera!
- Ale dlatego, że to jest jedyny u nich czło

wiek, który ma świadomość, że dowcip jest najlep-
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Bo są dwie 
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a druga 
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szym przejawem reklamy politycznej. On się przebija przez tę n tsę, 
przez ten neurotyczny wizerunek dętych panów od polityki z rr .na
mi ojca Torąuemady, i zastanawia mnie, skąd ta odrębność, bo or się 
stał rzeczywiście jednoosobowym kabaretem Mumio, bo to, co no
wi, jest tak samo absurdalne. Zastanówmy się, czy ludzie go koc łają 
jako polityka, czy jako kolejnego pana z telewizji, który jest zabac ny? 
Trochę jako politycznego Jasia Fasolę?

Raczej jako „innego” polityka.
- Który zarządza szmoncesami w stylu „Yes, yes, yes” czy cie

niasy”. Myślisz, że on jest postrzegany jako sprawny polityk?
Jako „inny" polityk.
- On po prostu przyciąga uwagę, bo się spotka z Telewizją Trv am, 

potem z emerytami, potem z dziewczynami, które rodziły, a petem I 
z dziewczynami, które 10 minut temu zaszły w ciążę, bo on się 'ubi 
spotykać. I szczególnie lubi zwoływać konferencje prasowe i opi na
dać o tym! W  narcyzmie medialnym konkuruje nawet ze mną.

Ale jednocześnie mówi ludziom, że „rzeczy się dzieją tam, w abk I 
netach moich ludzi, moich ministrów”, i ludzie mu wierzą niezali nie I 
od tego, jaka jest prawda. I twoje przekonanie o tym, że to jes ko
los na glinianych nogach, które szybko się rozpadną, może być

- Cały czas próbuję sobie przypominać strukturę społeczną lek-1 
toratu PiS i Lecha Kaczyńskiego. Wielki brat wygrał głosami ludzi 
starszych, z małych miasteczek, z wykształceniem podstawot ym.
I jeśli propaganda, jakość naszego życia publicznego, to, co się dzie
je ostatnio z ministrem edukacji, wojną z T-shirtami, czyli wejście 
z ewidentną wojną światopoglądową do szkól, ma się odbjwać 
na poziomie elektoratu, który ich wybrał...

Może dlatego, że rządzą w imieniu tych, którzy ich wybrali, i o tym | 
pamiętają?

- Pamiętasz hasło, z jakim PiS szedł do wyborów?
Już nie pamiętam.
- Widzisz, a ja pamiętam, to jest najbardziej zabawne hasło, akie 

ostatnio słyszałem: „Dotrzymujemy obietnic” .
Ale obietnic danych tym wyborcom, którzy nas wybrali. A s toro | 

wybrali ich...
- ...ale ci wyborcy, którzy im zaufali, dzisiaj opowiadają najkn tszy 

dowcip budowlany: „Trzy miliony mieszkań” . I wybuchają śmie
chem. A wracając do moich lęków, to ja mam taką uproszczoną wi
zję klasztoru o zaostrzonym rygorze, który się nazywa IV Rzet.tpo-1 
spolita, w którym jest obowiązek słuchania radiowęzła Radia I 
Maryja, oglądania Telewizji Trwam, w którym wszyscy muszą czytać |

Nasz Dziennik” , a tych wszystkich Majewskich, Wojew idz- 
kich, Szczuki, inicjatorów akcji „T-shirt dla wolni ści 

czy Parady Równości, właścicieli Le Madam' za
mknęłoby się w takim getcie, w generalne gu

berni wrogów ludu i sprzedawało na nich 
bilety jak na jakieś dziwolągi. Tak sobie 

w uproszczeniu i humorystycznie w)'"1 
obrażam IV Rzeczpospolitą malowaną | 
małymi rączkami braci.

Może jest tak, że oni rzeczywiście I 
chcą stworzyć Polskę, która się ma
rzy ich elektoratowi, i to nie jest Pol
ska otwarta, pluralistyczna. To jest 
Polska ludzi, którzy chcą dyscypli
nować swoich sąsiadów, którzy id1 
zdaniem źle się zachowują, źle si? 
prowadzą, to jest Polska mentalnie 
prowincjonalna. Inna, niż my byśmy | 

chcieli, ale to oni decydują.
- Czyli w imię zaspokojenia tandet ; 

nych, prowincjonalnych, zahukanyc I 
potrzeb trzech milionów przemalujemy 

37 milionów ludzi?!
Skoro tacy ludzie zdecydowali o wymku | 

wyborczym, to może Polska powinna być tak^ 
jakiej oni chcą?

iznesk lasa  nowy kierunek 
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6*4r" - Zastanawiam się, czy jesteś demagogiem, czy jesteś już
obłąkany?

Próbuję szukać wewnętrznej logiki postępowania wtadzy i tę logi
kę przyjmuję jako możliwą.

- Czyli wierzysz, że jeżeli na przykład sprowadzimy naszą dysku
sję do jednego, podstawowego pojęcia pod tytułem „wolność słowa”, 
„wolność wypowiedzi”, to my na tego rodzaju standardy cywilizacyj
ne mamy się wypiąć w imię jakiejś ksenofobicznej woli mniejszości?

Nie, wtadza mówi nam, że mamy to zrobić w imię budowania no
wego państwa.

-Jeśli to nowe państwo ma być zahukanym narodowo-katolickim 
zaściankiem, któremu się będzie raz na tydzień serwowało morfinę 
pod tytułem „Taniec z gwiazdami”, a dwa razy w tygodniu „Pleba
nię”, ze spacyfikowanymi aspiracjami wychodzenia poza prywatne 
sprawy, to gratuluję takiej wizji.

Może tak to się zmienia i jesteśmy u progu takiego procesu. Zda
rzało się to już większym krajom.

- Czyli zmierzanie w stronę takiej neurotycznej, sfrustrowanej na- 
rodowo-katolickiej republiki bananowej. To mi przypomina dow
cip o Chucku Norrisie, którego nogi nazywają się Prawo i Spra
wiedliwość, a może raczej Prawie Sprawiedliwość, bo „prawie” robi 
wielką różnicę. To jest trochę tak, jak byśmy stanęli przed alternaty
wą, którą mają chłopcy z reklamy Sprite’a, że PiS to jest Sprite, 
a my, liberalnie myśląca część społeczeństwa, to pragnienie. Pragnie
nie nie ma żadnych szans. Czy tylko dlatego, że mamy skołtunione 
trzy miliony ludzi, radykałów, mamy zmieniać ten kraj?

Jeżeli to jest najbardziej aktywna w wyborach część społeczeń
stwa, to niestety będziemy musieli taką drogę przejść.

- Dojdziemy do tego, że stworzymy, Najsztubie, dwuosobowy ka
baret, a potem będziemy mieć celę obok Rywina i Pęczaka. A naszą 
publiką będą miejscowi klawisze. Moim zdaniem reakcja powinna 
być prosta. Jako obywatel żądam obowiązkowych badań psychia
trycznych dla ekipy rządzącej.

I jakie choroby miałyby twoim zdaniem dyskwalifikować rzą
dzących?

-Jeżeli ktoś siada za sterami boeinga i ma na pokładzie 366 osób, 
nie może być osobą podejrzliwą, neurotyczną, agresywną, nieufną, 
musi być człowiekiem, który umie współpracować z innymi, żeby ma
szynę wzbić w niebo i ją w miarę delikatnie posadzić, nie rozlewając 
drinków. Jeżeli ktoś zarządza państwem i według moich zaprzyjaźnio
nych psychiatrów ma zbiorowy zespół cech charakteryzujący para- 
noika - nieufność, agresywność, nieumiejętność komunikowania się 
z innymi ludźmi, wiarę tylko w silne, radykalne środki, niewiarę w do
bro człowieka i jego wolną wolę - to się do władzy nie nadaje. Poza 
tym oni widzą rzeczy, których inni nie widzą, jakieś układy, czworo
kąty bermudzkie. Jak zaczną słyszeć głosy, to mnie to nie zdziwi. Stu
diowałem na przełomie epok i załapałem się na parę marksistowskich 
książek. To w nich rzecz sprowadza się do tego, że człowiek jest tylko 
śmbką, a władza ma wielki klucz i tę śrubkę albo dociska, albo luzu- 
je. I mnie to przeraża, bo w takiej sytuacji nie chcę być komediantem, 
stachanowcem na odcinku rozrywki.

I co wtedy byś zrobił?
- Mam rodzinę w Stanach, więc zostawię list pożegnalny: „Żegnaj, 

Polsko, normalny kraju”, ale jeszcze parę lat spróbuję. Wierzę w takie 
pozytywne tsunami, które się już zbiera, nawet ma w sobie wielu 
z tych trzech milionów, którzy głosowali na obecnych mistrzów cere
monii, ci ludzie doznają olśnienia. Dużo jeżdżę po kraju, spotykam

1 się ze studentami i nie znalazłem na żadnym spotkaniu, na które 
przychodzi naprawdę po dwa i pół tysiąca ludzi, nikogo, 
kto by podniósł rękę i powiedział: „Ja głosowałem na Ka
czyńskiego”. Gdzie są ci ludzie? Ten elektorat to jakiś znika
jący punkt. Narozrabiali i wzięli nogi za pas. Znasz kogoś ta
kiego w kręgu swoich znajomych? Ja nie znam nikogo.

Znam.
- W  co oni uwierzyli?
W istotną zmianę, w zerwanie z przeszłością. W każdym 

przecież jest dziecko, które wierzy, że można zamknąć oczy

l O  n n -7 r- n A  I

w jednym pokoju, a po chwili otworzyć je i zobaczyć się w kom: let-1 
nie innym.

- Ale czy ta zmiana ma polegać na tym, że historycznie wyd) na-1 
my generała Jaruzelskiego? To już niesmaczne, to już jest prawie óez-1 
czeszczenie zwłok. Czy to jest ta pozytywna zmiana? To mi pad nic I  
dwoma minutami nienawiści, Orwellowskimi minutami nienaw śd. I  
Wietrzenie przeszłości nie zbliża nas do standardów europejskie i. I

Kładę to na karb twojej wrodzonej przesady.
-Wolę, żeby paru kabotynów, Stańczyków dzwoniło ostrzegav czo I  

swymi dzwoneczkami, bo za kilka miesięcy zadzwonią do was roq I  
i kolbami w drzwi zalomocą...

Nie boisz się, że w którymś programie znieważysz prezydent; To [i 
już jest paragraf.

-Jeżeli na przykład żartuję, że wkrótce zabroniona będzie lektura I  
„Stewarta Malutkiego”, bo to jest obrażanie prezydenta, albo mówię I  
„czy te rączki mogą kłamać” po orędziu prezydenta, to czy to jes już I  
obraza?

Nie wiem, to urzędnicy zdecydują.
- Uważam, że cudownym orderem chwały, porównywalnymi 

do Virtuti Militari, byłoby zostać wyrzuconym w tych czasach zr po-1 
glądy. Bycie ukaranym, bycie wpisanym na czarną listę poczytywał-1 
bym sobie za zaszczyt.

Widzę, że masz silną potrzebę bycia męczennikiem.
- O, Rzeczpospolita lubi męczenników.
Ale to ta Rzeczpospolita, której ty nie lubisz, ta jej część.
- 1 na którą powołuje się czasami pan ojciec R., serfując demago-1 

gicznie po falach ewangelii, po miłości bliźniego, a generalnie wymię-1 
mając jeden wielki policzek wartościom wiary takiej, jaką ja bym I  
chciał widzieć w tym kraju.

Próbujesz zapraszać do programu tych, których nie lubisz albi się I  
ich boisz?

- Oczywiście.
Nie chcą przychodzić?
- Nie chcą. Nigdy nie myślałem, że będę tęsknił za Danutą Wa-1 

niek, nigdy nie myślałem, że będę tęsknił, za facetem, który w pe-1 
wien sposób wziął kiedyś udział w „tańcu z gwiazdami” w Chatko-1 
wie, czyli za Aleksandrem Kwaśniewskim. Nigdy nie I  
przypuszczałem, że będę tęsknił za ludźmi z tamtego rozdania.

A tęsknisz?
- Chyba tęsknię, bo jeśli oni ciągnęli tę wajchę z normalnością I  

w swoją stronę, a ci próbują w swoją, to przy tych ostatnich szansa I 
na normalność jest znikoma. Moją religią jest zdrowy rozsądek. Mo-1 
ją wartością bazową, której szukam w ludziach, jest poczucie hirnio-1 
ru, bo ono jest dzieckiem inteligencji. Jestem człowiekiem bardzo I 
głęboko wierzącym w intelekt, w wiedzę, w umysł człowieka. 1 Ja I 
na lewo i prawo widzę obrażanie moich uczuć religijnych. I obrażają I  
moje uczucia religijne także ludzie władzy.

Gdybym mógł cię tylko poprawić, że jako ateista nie masz unzuc I 
religijnych, tylko masz co najwyżej poczucie zdrowego rozsądku i ono I 
jest obrażane. , I

-  Nie, moją religią jest wiara w intelekt, w zdrowy rozsądek I 
w umiejętność zdystansowania się. Wierzę w zdanie, które kiedyś pe-1 
wiedział Henry Kissinger: „Polityk, który idzie na wojnę z  mediami I 
ma prawo napisać na swej wizytówce jedno słowo: idiota” .

Bądź konsekwentnym ateistą, ateista nie ma uczuć religijnych, t! | 
masz poczucie zdrowego rozsądku. |

- Jeżeli religią jest świadomym i dobrowolnym wyborem m'-1 
łości, pewnych dogmatów, to ja wybrałem tak: wiarę w mit®11

człowieka do bycia rozsądnym, w intelekt. I tu jestem ob» I 
żany. W  niektórych przypadkach, jak w reklamie He\a I 
jestem ładowany podwójnie. Myślisz, że za takie porównam I 
pójdę do paki?
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Uważam, 
że cudownym 
orderem 
chwały, 
porównywal
nym do Virtuti 
Militari, 
byłoby zostać 
wyrzuconym 
w tych 
czasach 
za poglądy. 
Bycie 
ukaranym, 
bycie 
wpisanym 
na czarną 
listę
poczytywał
bym sobie 
za zaszczyt

S tó ł z ło te m  k r a s z o n y ...
D zisiejszy G erlach  to pełne aranżacje sto łu  m ożliw e do zestaw ien ia 
z k ilk u d z ies ię c iu  m odeli sztućców  i p ięknej porcelany, szkła 
stołowego - od salaterek począw szy, na kom pletach sm ukłych  
k ie liszkó w  kończąc, a także bogatej ko lekcji obrusów  i in n ych  dodat
ków. Z estaw y sto łow e G erlach  projektow ane są w  im ię  tradycji, lecz 
także z m yślą  o lud z iach  m łodych , k tó rych  w raż liw o ść  estetyczna 
kszta łtow ać będzie ów  stół w  przyszłości.

www.gerlach.p l
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G ER LA C H

Od 250 lat, świąteczne 
biesiady kolejnych pokoleń 
uśw ietniają wyroby 
ze znakiem Gerlach - 
jednej z najdostojniejszych 
polskich marek 
- wyróżnionej za jakość 
godłem korony już przez 
cara M ikołaja I.

http://www.gerlach.pl


JIN XING
Tańcząca pułkownik

Urodziła się jako mężczyzna 
i doszła do stopnia pułkownika 
chińskiej armii, by potem zmie
nić płeć i stać się znaną prima
baleriną. Jin  Xing ma 39 lat, 
drobną budowę ciała i niesły
chaną lekkość kroków. Urodzo
na w 1967 roku, od dziecka ma
rzyła o tańcu. Była jednak 
jedynym chłopcem w rodzinie, 
a taniec uchodził za sztukę dla 
dziewcząt. Gdy miała dziewięć 
lat, rodzina ustąpiła. Postawiła 
jednak warunek, że Jin  będzie 
ćwiczyć w zespole tanecznym 
chińskiej armii. Jin  nigdy nie wy
dostałaby się z koszar i byłaby co 
najwyżej gwiazdą wojskowej

choreografii, gdyby jej kobieca 
sylwetka nie przyciągnęła uwagi 
generała homoseksualisty. Próba 
skłonienia podwładnego do sek
su skończyła się jednak szanta
żem: albo armia zgodzi się na 
mój wyjazd za granicę, albo 
wszystko opowiem - zagroziła 
pułkownik. Jin  zrobiła karierę 
w  Stanach jako męski tancerz. 
W  wieku 27 lat przeszła w Chi
nach operację zmiany płci. W ró
ciła do tańca już jako kobieta. 
Ma prywatny zespół taneczny, 
mieszka w luksusowej dzielnicy 
Szanghaju z przyszłym mę
żem, niemieckim biznesmenem, 
i trójką adoptowanych dzieci, (j k )

SZYMON HOfcOWNI/ 
Po prostu pyta

Mieszankę Jana Pospieszalski! go 
z Ewą Drzyzgą możemy oglądać co 
środa wieczorem w TYP 1. Progi , m 
„Po prostu pytam” - reklamowany 
przez telewizję jako „pierw ze 
show etyczne” - poprowadzi pu
blicysta „Rzeczpospolitej” Szymon 
Hołownia. - To nie będzie program 
w stylu „gadające głowy rozmawia
ją na tematy dyżurne”, nie będ de 
też „jedynej słusznej wizji” . Na\ et 
jeśli mam bardzo skonkretyzow; ny 
pogląd na jakąś sprawę, jestem 
w stanie go zmienić w trakcie pro
gramu - deklaruje Hołownia. , Po 
prostu pytam” będzie się kręciło 
wokół tematów etycznych, ale na 
wziętych z życia przykładach. - Je
śli na przykład będziemy mówić 
o donosach, w studiu pojawi się 
osoba, która przeżywała dylem: ;ty, 
czy powiedzieć przyjaciółce o zdra
dzie czy nie, podobnie jeśli będzie
my się zastanawiać, czy dać leka
rzowi łapówkę w sytuacji zagroże
nia życia - opowiada prowadzący.

Hołownia ma 30 lat, jest auto- 
rem książki „Kościół dla średnio .za
awansowanych” . Przed objęciem 
funkcji wiceszefa dodatku „P us 
Minus” był współtwórcą i zastępcą 
naczelnego „Ozonu” , dwukrotiiie 
był nominowany do nagrody imie
nia biskupa Chrapka. (MIL)

TOMASZ MORAWSKI Sphinkskie Jadło

Tomasz Morawski, przedstawiający się jako podróżnik Tom Maltom, właści
ciel największej sieci restauracji w Polsce Sphinx, kupił sieć jadłodajni Chłop
skie Jadło. Morawski, absolwent Politechniki Warszawskiej, w latach 80. prowa
dził własną firmę budowlaną. Potem zajmował się eksportem pieczarek. Na po
mysł z restauracjami wpadł w roku 1995. Pierwsza powstała przy ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi, w samym centrum miasta. Zastosował przy tym nowa
torski chwyt w doborze personelu - zatrudnił wyłącznie kelnerów płci męskiej. 
W  1997 roku w Poznaniu zaczął działać drugi Sphinx, w roku 1999 doszło ko
lejnych sześć. W  pierwszym okresie sieć prowadził sam Tomasz Morawski. Po 
kilku latach zdecydował się na przekształcenie firmy w spółkę akcyjną.

Dziś Sphinx to 79 lokali, a Morawski posiada 49 procent akcji. Przejęte 
Chłopskie Jadło ma osiem restauracji. Nowy właściciel zapowiada potężną ofen
sywę: co roku ma powstawać po kilka nowych restauracji obu sieci. Za parę lat 
mogą stać się poważnym konkurentem dotychczasowych monopolistów rynku 
casual dining sieci AmRes (Pizza Hut i KFC) i McDonald’s. (SYtV)

Nową atrakcją Pragi ma się stać 
za trzy miesiące muzeum Karela 
Gotta, legendy czeskiej piosenki. 
Muzeum o nazwie Gottland bę
dzie się mieściło w byłej willi pio
senkarza, w miejscowości Jevany 
pod Pragą. Zwiedzający będą mo
gli zobaczyć, jak mieszkał i żył ar
tysta, a także zapoznać się z histo
rią jego fenomenalnej kariery 
muzycznej. Twórcy Gottlandu pla
nują organizowanie wycieczek 
do muzeum połączonych ze zwie
dzaniem Pragi. Pomysłem zainte
resowane są już biura turystyczne 
z Niemiec i Rosji.

Zwany Sinatrą Wschodu Kareł 
Gott karierę muzyczną rozpoczy
nał w praskich kawiarniach. 
W  ciągu zaledwie kilku lat zdobył 
światowe uznanie. Szacunki 
sprzedaży jego płyt dochodzą 
do 100 milionów egzemplarzy. 
Nagrał około 120 premierowych 
albumów. Na koncie ma po
nad 50 diamentowych, platyno
wych, złotych i srebrnych płyt. 
Od 1963 roku z małymi wyjątka
mi zajmuje pierwsze miejsca 
w rankingach popularności. W y
dawnictwo PolyGram podpisało 
z nim dożywotnią umowę na re
prezentowanie jego interesów 
za granicą. On też śpiewał tytuło
wą piosenkę do niemieckiej i cze
skiej wersji „Pszczółki Mai”. Był 
także pomysł wysunięcia Gotta ja
ko kandydata w wyborach prezy
denckich w  Czechach w  2003 ro
ku. Politolodzy uważali, że miałby 
duże szanse na wygraną. (m w )

KAREŁ GOTT 
Muzeum dla gottfanów

n a  c z c z o

Bawoły
cioci Leokadii

Trudno nie uczestniczyć w rodzinnych porachunkach, 
a takie mamy porachunki, jaką rodzinę

witało. Nad sawanną powoli 
wschodziło słońce. David Atten- 
borough rozstawił kamery i sam 
przycupnął w wysokiej trawie. 
Miał cynk, że nad wodopojem ma 
dojść do niezłej rozróby. Bitwa 

lędzy stadem bawołów i rodziną lwów - naj- 
wawsze widowisko w świecie zwierząt, afry

kański odpowiednik Łuku Kurskiego. To była 
zła gratka dla gwiazdora BBC.
Są! Bawołom nie udało się przybyć bezsze- 
stnie - ziemia zadrżała pod ich kopytami jak 
od gąsienicami T-34. Za to lwy z kocią gracją 
ychynęły niepostrzeżenie z krzaczorów. Po- 
.tetrze zrobiło się gęste od pierwotnej agresji. 
Attenborough dał znak, żeby rozpocząć fil- 

'.owanie. Ale w tej chwili wydarzyło się coś 
-̂spodziewanego. Do dziennikarza podbiegł 

orodny bawół i sapnął gniewnie. - Przyjecha
nie się podlizywać tym wyleniałym kocu- 
>m? Oczywiście, jakżeby inaczej! Brytyjski 
w zawsze będzie trzymał z afrykańskim, je- 
eście na ich każde zawołanie, a z nas robicie 
ymitywnych przeżuwaczy bez mózgów, 
śtydzilibyście się! Gdzie etyka dziennikar- 
a? - spytał retorycznie, zaryczał i pobiegł ku 
'ryzontowi. Stado za nim.
Attenborough osłupiał. W  całej kilkudzie- 
.doletniej karierze twórcy filmów przyrodni- 
ych nie zdarzyło mu się coś podobnego. Ale 
1 doszedł jeszcze do siebie, gdy przed jego 

1 -sem zafalowała wielka grzywa. - Co, in- 
ukcje odebrane, krowie sługusy? - warknął 

z irzekąsem monstrualny kocur. - Znowu zró
bcie z nas krwiożercze bestie mordujące 
wszystko, co się rusza? Uzależnione od kiwi 
i mięsa? Pogięło was od tej politycznej popraw
ności i wegetarianizmu - chrapnął pogardliwie 
lew, chyba nawet splunął i pobiegł ku hory
zontowi. Rodzina za nim.

Ten fragment nieopublikowanych jeszcze 
pamiętników Davida Attenborough dobrze od
daje też dolę polskiego dziennikarza politycz
nego. W  dawnych dobrych czasach, gdy rzą
dził Leszek Miller, wszystko było proste. Jego 
rządowi się dowalało, a postkomuniści znosili 
to z pokorą. Czasem co najwyżej Oleksy się 
obraził, bo jego poczuciem majestatu można 
obdzielić wszystkie rodziny królewskie Skan
dynawii.

A teraz? Skrytykuj, człowieku, Tuska - wia
domo, żeś zrobił to na pisemne zlecenie Jadwi
gi Kaczyńskiej, capo di tutti capi wszystkich 
Kaczyńskich. 1 choćbyś wcześniej napisał trzy 
miliony ciepluteńkich tekstów o Wielkim 
Donaldzie, to i tak jesteś sługusem Kaczorów. 
Bo opinie pozytywne to standard, a krytyka to 
skandal.

To może PiS ma więcej oleju w głowie? Nie, 
z nimi jest jeszcze gorzej. Jak skrobniesz coś 
o Bielanie, to ci z Pałacu są absolutnie pewni, 
że jesteś pionkiem na szachownicy intryg te
goż Bielana. Ci spoza Pałacu - że to Pałac opła
cił cię srebrnikami, iżbyś urządził rzeź Bieła- 
niątek. Obłęd.

Zastanawiałem się, dlaczego postkomuniści 
zachowywali się w tym względzie rozsądniej, 
rozumiejąc, że dziennikarz ma prawo do kry
tyki, a wyrażenie własnej opinii nie jest zdradą. 
Na pierwszy rzut oka wygląda to na większy 
profesjonalizm i zrozumienie roli mediów. Ale 
nie. Chodzi o co innego. SLD uznawało dzien
nikarzy za obcych. Zaś konflikt między PiS 
a PO jest konfliktem rodzinnym, w którym pi
smacy są traktowani jako pociotki i siostrzeń
cy. A kiedy stryj Hieronim i ciocia Leokadia na
walają się podczas świątecznego śniadania, 
nikt, absolutnie nikt z rodziny nie może zostać 
neutralny.

Ig o r  Z a l e w s k i

N0VA PŁYTA - V00 V00 2
17 marca 2006 premiera nowej płyty V00 V00 - "211 
21 to szczęśliwa liczba, rodzi skojarzeni 
z "oczkiem". Jednak uprawianie zawodu muzyk 
nie tak wiele ma wspólnego z grą w karty... Choć i t 
potrzebne są: szczęście, intuicja i zacięcie do gp 
Wojtek Waglewski - i jego cale V00 V00 - jes 
od lat w posiadaniu jeszcze czegoś... Czegoś, c 
pozwala nagrywać płyty zawsze ważne - ra 
kameralne, tworzone w ścisłym składzie, a ra 
z udziałem wyjątkowych Gości. "21" to projel 
przekrojowy i wystawny. Nagrany z towarzi 
szeniem Orkiestry Kameralnej Miasta Tych 
"Aukso" pod dyr. Marka Mosia, ze specjalnyi 
udziałem Małgorzaty Walewskiej i Tomasz 
Stańko. Nie po raz pierwszy w wielowątkowi 
V00 V00 - Historii, całość przynosi wzruszeni 
i zaskoczenia. Niekiedy "minor swing", niekied 
"pogodny swing"... Uwaga: DUŻE V00 V0C
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Nie kąsajcie, 
nie dręczcie

stryk, jesteśmy dobrzy - tyle się ostało w na- 
V  szych politykach z wielkiej zeszłorocznej na

rodowej przemiany po śmierci Jana Pawła II. 
PiS obwieści! na rocznicę śmierci papieża, że nie 
będzie komentował bieżących zdarzeń politycz

nych. By się wyciszyć, przygotować do uroczystości 
i wspominać dzieło Ojca Świętego.
Bardzo to przyjemne wyciszenie, zwłaszcza w wy
padku PiS. Tyle że nie o to chodzi. Istotne jest to, 
co zostaje nam z papieża na co dzień, także w poli
tycznej rzeczywistości. I czy jest to głębsza jakościo
wo zmiana. Nie zaś o okazjonalny pstryk od wiel
kiego dzwonu przez trzy dni, może tydzień, 
a potem - wiadomo.
To nie był przypadek, że dwóch czołowych hierar
chów polskiego Kościoła przywołało przy tej roczni
cy naszych polityków do porządku. Czyniąc to 
zresztą w sposób nadzwyczaj delikatny, ale stanow
czy, w obecności prezydenta Kaczyńskiego. Co po
kazuje, ile jeszcze muszą się nauczyć politycy. Ot, 
choćby tego, że stawianiu sprawy twardo nie musi 
towarzyszyć chamstwo powszednie.
Kardynał Dziwisz apelował i prosił o pojednanie 
Polaków. Powołując się na testament Jana Paw
ła 11 i na słowa świętego Pawła: „A  jeśli u was jeden 
drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajem
nie nie zjedli” . Pytany już po mszy, czy apel dotyczy 
też polityków, wyjaśniał nie wprost, ale jasno: „Po
lacy są bardziej zjednoczeni niż politycy” .
Kardynał Glemp mówił, że „nie powinno się drę
czyć ludzi za błędy, które naprawiła historia” . To by
ło odniesienie do oskarżenia Wojciecha Jaruzelskie
go przez IPN sprzed dwóch dni, co wraz 
z komentarzami prawicowych polityków odebrane 
zostało jako zapowiedź jego procesu i sprawiedliwe
go odwetu. A że przy okazji na rocznicę, mimo wy
ciszenia...
Wypowiedzi obu kardynałów warto wydobyć z nad
miaru i pewnego przesytu tegorocznych rocznico
wych uroczystości przeradzających się miejscami 
w państwowe akademie. Warto zapamiętać te sło
wa. I przepytywać co jakiś czas swego posła w okrę
gu: A ty co zrobiłeś, by nie kąsać, by nie dręczyć?

W o jc ie c h  M a z o w ie c k i

Trzecia Izba

■ M  kiedy już władze Prawa i Sprawiedliwości porwą na sobie 
■  V  (oraz na tych, którzy będą stali niebezpiecznie blisko)

wszystkie szaty i Andrzej Lepper wreszcie zostanie kolegą 
po funkcji Ludwika Dorna, przepraszam, wicepremiera 

I  B  Ludwika Dorna, będziemy mogli odetchnąć z ulgą. Umrze 
w ten sposób najbardziej puste i demagogiczne polskie hasło 
wyborcze „Oni już byli!” . Używane ostatnio już tylko przez Samo
obronę, bo reszta partii lub środowisk politycznych „była” władzą.
A jako że nie zanosi się na powstanie żadnej nowej, wielkiej partii, 
to odtąd będziemy wybierali już tylko tych, co „byli” .
W  niebyt odchodzi więc nasza dziecinna wiara w to, że nastąpi ja
kiś cudowny, niespodziewany przełom i w wyniku naszych zbioro
wych aktów wyborczych zobaczymy coś, czego dotąd nie widzieli
śmy. Będziemy widywali to samo, tylko bardziej wykrzywione albo 
bardziej proste.
To, wydawałoby się, komfortowa sytuacja i prawdziwa - niezależna 
od Jarosława Kaczyńskiego - stabilizacja. Wymaga jednak z naszej 
strony gorączkowych ćwiczeń z pamięci. A jak pokazywały kolejne 
wybory, mamy z tym problem i nie pamiętamy grzechów tych, co 
„byli” . Dlatego trzeba problem rozwiązać systemowo: niech w ca
łym kraju powstanie sieć Izb Pamięci Władzy lub Izb Wytrzeźwień 
z Haseł Wyborczych. Tam każdy mógłby się zapoznać z poczynania
mi kolejnych rządów i parlamentów, ministrów, dyrektorów depar
tamentów, posłów etc., etc., i ze specjalną salą do multimedialnych 
pokazów zmian barw partyjnych bohaterów, by można było ich 
w prosty sposób wyłowić z najnowszych list kandydatów.

P io t r  N a js z t u b
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Niewidoczny wkład - jedynie eksperci wiedzą, co znaczy dobra 
lina wspinaczkowa. Jak  większość produktów zawdzięcza ona 
swoją jakość składnikom, które trudno dostrzec gołym okiem. 
Nasze materiały uszlachetniające czynią ją tak odporną na ściera
nie oraz zrywanie, że alpiniści powierzają jej nawet swoje życie.

Widoczne osiągnięcia - takie rozwiązania jak to tworzymy 
• doskonalimy wraz z naszymi klientami, jako partnerzy wielu 
dziedzin przemysłu. Choć my pozostajemy niewidoczni, nasze 
osiągnięcia dają się zauważyć. Stale podnosimy jakość, 
optymalizujemy procesy i minimalizujemy koszty. Właśnie tak 
współtworzymy sukces naszych klientów, podnosząc jakość 
życia nas wszystkich. 
www.basf.pl;www.basf.de/more

The Chemical Company
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Niech żyje róż
W  Centrum Sztuki Współcze

snej 7 kwietnia o 18 otwiera się 
wystawa Maurycego Gomulickie- 
go „ Pink not dead" - szósta od
słona cyklu „W  samym centrum 
uwagi", która premierę miała 
w styczniu w galerii Garash 
w Meksyku. Do projektu włączyli 
się teraz Tomek Kozak, Pauli
na Ołowska, Jadwiga Sawicka 
i Joanna Ślązak. Tworzyli specjalne 
wystawy lub dodali swe wcześniej
sze prace. - Wchodząc w świat ró
żu, jesteśmy dziwnie zagubieni 
między zmysłowością a niewinno
ścią, możemy odbyć podróż 
od spokoju do perwersji, często 
bez biletu powrotnego - pisał Go- 
mulicki w komentarzu do meksy
kańskiej wystawy. Ta w CSW bę
dzie czynna do 14 maja. OZ

Męska komedia
Do tego musiało dojść. Jeden 

z największych polskich hitów te
atralnych ostatnich lat, komedia 
„Testosteron", zostanie sfilmowa
ny. Zdjęcia rozpoczną się w sierp
niu, a reżyserować będą Tomasz 
Konecki i Andrzej Saramonowicz 
(autor sztuki), duet odpowiedzialny 
wcześniej za „Pół serio" i „Ciało". 
W  filmowej wersji historii wesela 
po ślubie, z którego uciekła pan
na młoda, będziemy mieli szansę 
zobaczyć między innymi: Piotra 
Adamczyka, Borysa Szyca, Toma
sza Kota i Macieja Stuhra. bc

Trójka na piątkę
III Program PR zdobył tytuł Stacji 

Radiowej Roku przyznawany po raz 
piąty przez redakcję „Media i Mar
keting Polska". W  uzasadnieniu 
czytamy, że „stacja brzmi nowo
cześnie, odmłodziła grupę docelo
wą, przyciąga najbardziej atrakcyj
nego słuchacza". Wcześniej Stacja
mi Roku były: Wawa, RMF FM, Ra
diostacja i Eska. bc
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N ie najbardzie j opalony -  rozm ow a z H u b ertem  C ostą, 
p o słem  Samoobrony, z pochodzenia B engalczykiem
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ROBERT MAIJUREK

O  Głucho o panu. Żadnych wystąpień, interpelacji.
- Trochę rozczarowałem się do polityki, ale pracuję 

w komisjach, staram się dbać o swój okręg wyborczy. Poza tym 
mimo 30 lat spędzonych w Polsce krępuje mnie jednak bariera 

językowa. Lepiej piszę, niż mówię. No, chyba żebym przemawiał 
po angielsku.

© Albo po bengalsku.
- Albo i tak (śmiech). Po bengalsku mówię z bengalskim 

akcentem. Po polsku i angielsku zresztą też.
© A jak pana przyjęto w Samoobronie, w parlamencie?

- W  partii bardzo dobtze, w Sejmie traktują mnie jak małpkę, 
element egzotyki, ale wcale się nie obrażam. Usłyszałem nawet, 

że jak na Samoobronę wcale nie jestem najbardziej opalony.
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Eu ropean  D om ain  N am es

BEZLITOSNA EURODOMENA
O D  PIĄTKU  O D  G O D Z IN Y  11 KA ŻD Y  M O Ż E  
STAĆ S IĘ  W Ł A Ś C IC IE L E M  A D R ESU  IN T E R N E T O W E G O  
Z P R E ST IŻ O W Y M  R O Z S Z ER Z EN IEM  .EU

D:I
 o tej pory europejską w itry
nę mogły mieć tylko jed
nostki adm inistracji pań
stwowej oraz firmy, które zareje
strowały swoje znaki towarowe.

- W  etapie dla osób indywidual
nych decyduje zasada: kto 
pierwszy, ten lepszy. Większość 
koncernów zdążyło już zgło
sić swoje adresy, więc głośnych 
podkupień znanych adresów 
przez osoby prywatne nie będzie
- mówi Wojciech Dyląg z firmy 
Domeny.pl.

Mimo to „Przekrój” znalazł kil
kanaście wolnych adresów, na któ
rych wykupieniu w przyszłości bę
dzie można próbować zarobić. 
Wśród nich są: www.pko.eu, 
w w w .heyah .eu ,www.tyskie.eu, 
www.vistula.eu, www.radiomary-

RAPORT SPECJALNY
Wniosek o samorozwiązanie Sejmu

Raport na ten oraz inne tematy znajdziesz tylko w wp.pl 
Sytuacja może zmieniać się z minuty na minutę! Sprawdź w serwisie wiadomosci.wp.pl

ja.eu, www.wodka.eu, www.ka- 
czynski.eu, www.balcerowicz.eu.

Koszt wykupienia prywatnej 
europejskiej domeny to wydatek 
100-200 złotych. Prawo do reje
stracji adresów ma w Polsce 
11 autoryzowanych rejestrato
rów domen (lista na www.eu- 
rid.eu). To ważne, bo na rynku 
pojawili się już oszuści. - Dekla
rują, że na sto procent zagwaran
tują otrzymanie danego adresu. 
Tymczasem takie obietnice rzuca
ne są bez pokrycia - wyjaśnia 
Dyląg.

Przy rejestracji europejskich 
witryn nie można bowiem zare
zerwować sobie adresu. Rejestra
tor wysyła zgłoszenie do europej
skiego koordynatora EURid, ale 
między podpisaniem przez nas 
umowy z rejestratorem a zgłosze
niem do EURid dany adres może 
kupić inna osoba.

Na rynku pojawiają się też 
firmy, które twierdzą, że dyspo
nują określonymi domenami, 
choć wcale ich nie mają. W  Pol
sce szczęśliwych posiadaczy eu
ropejskich domen jest na razie 
zaledwie 90. szc zep

iSTÓ JW M O H ER ZE
POLSCY KO N SU M EN C I N IE  LUB IĄ  M O D Y  
KREO W ANEJ PRZEZ PO LITYKÓ W

UCZELNIA NIE 
DLA STUDENTA
O BR A Z  PO LSK IC H  UCZELN I 
W Y Ł A N IA JĄ C Y  S IĘ  
Z T E G O R O C Z N E G O  RAPO FfU  
R ZEC ZN IK A  P R A W  STUDENTA 
JE S T  Z A T R W A ŻA JĄ C Y

Studenci nie mają prawa 
wglądu do swojej dokument tcji 
studiów, nie otrzymują na c:as 
stypendiów. Tym, którym ty- 
pendia się należą, nie są f ne 
przyznawane. Studenci ska żą 
się też na zakaz nagrywania vy- 
kładów, uzależnienie zalicz* iia 
od zakupu książki wskaza iej 
przez wykładowcę oraz nieczy
telne adnotacje dziekanów 
na podaniach studentów. W  su
mie to ponad 1300 sk rg 
od marca 2005 roku. - Nadu :yć 
jest multum, ale większość do
tyczy pieniędzy. Studenci płacą, 
ale nie mogą od uczelni niczego 
oczekiwać - mówi Robert Paw
łowski, rzecznik praw studenta.

Zwrócił się do rektorów 
z prośbą o wprowadzenie 
do programu studiów dwugo
dzinnych zajęć „Elementy pra
wa o szkolnictwie wyższym ■ 
Byłyby prowadzone na począt
ku studiów z „Przysposobie
niem bibliotecznym" i „Szkole
niem bhp".

Rzecznik Praw Studenta dzia
ła przy Parlamencie Studentów 
RP od 2004 roku. Może do nie
go zwrócić się (także anonimo
wo) każdy student. Większość 
spraw załatwiana jest przez 
uczelnie pozytywnie. Zgłosze
nia: rps@psrp.org.pl. SZCZEp

(
 4 dy „moherowe berety” weszły pod koniec zeszłe- 
, go roku do języka polityki, sprzedawcy z branży 
odzieżowej zacierali ręce. Spodziewali się wzro

st;: zysków nie tylko z beretów, ale także z szali i swe- 
n Tym bardziej że na Zachodzie, jak mówi Woj- 

ci h Osowski z handlującej włóczką firmy Xima 
z mszczą Gdańskiego, „zapanowała tendencja 
w runku moheru, bo ten materiał nawet po roku 
z: owa swoje walory”. Wśród młodych ludzi z Eu-
n / Zachodniej wybuchła nawet moda na dzierganie 
tnoherowych ubrań.

Przez cały sezon jesienno-zimowy Polacy kupili 
jednak dwa razy mniej tnoherowych produktów niż 
w latach ubiegłych. Dla handlowców to najgorszy 
wynik w ostatnich kilku latach. Pracownicy jelenio
górskiego Aniluksu, jednego z głównych importe
rów wełny moherowej, na samo słowo „moher” re
agują nerwowo. Nadeszła wiosna, a w magazynach 
wciąż mają go pełno. - Gdy padło hasło „mohero
we berety” , firmy liczyły na darmową reklamę. Jed
nak właśnie to hasło odrzuciło ludzi od zakupu za
równo produktów z moheru, jak i tych moher udają
cych - tłumaczy Osowski. Znawcy rynku odzieżowe
go radzą jednak sprzedawcom nie wpadać w panikę. 
Zamiast szybko pozbyć się mohem zalegającego 
w magazynach, lepiej przeczekać do następnego se
zonu - gdy wszyscy na dobre zapomną o „mohero
wej koalicji” . kuc

JEDZ NA MUNDIAL
i!E M O Ż N A  JU Z  
UPIĆ B ILET Ó W  

N A M Ę C Z Ę  
PO LA K Ó W  
PO D C ZA S 

M ISTRZO STW  
WIATA W  PIŁCE 

N O Ż N E J. 
LE M O Ż N A  J E  

DOSTAĆ PR A W IE  
ZA D A RM O

Oficjalni sponsorzy mistrzostw jesz
cze przez miesiąc organizują konkursy, 
w których nagrodami są bilety na me
cze mundialu. Co trzeba zrobić? Prawie 
nic. Na przykład wysłać SMS-em (lub 
przez Internet) kod spod nakrętki - to 
Coca-Cola (78 podwójnych biletów). 
Można też kupić promocyjny produkt 
i zarejestrować się w Internecie (Philips, 
Gillette). Jeśli jesteś dzieckiem i urodzi
łeś się między 14 czerwca 1996 roku 
a 14 czerwca roku 2000, możesz wygrać 
jeden z 11 podwójnych biletów dla sie
bie i opiekuna na mecz Polska-Niemcy 
w konkursie rysunkowym (McDonaldś). 
Dla starszych pozostają rejestrowane 
w Internecie transakcje kartą Master
Card (wszystkie mecze Polaków lub

15 podwójnych biletów). Swoją pulę bi
letów rozdaje też Toshiba (85 podwój
nych biletów na Europę, Afrykę i Bliski 
Wschód) - na stronie Bepartofthega- 
me.pl trzeba w prostej grze wytrwać ja
ko bramkarz dłużej niż inni.

Dla nastoletnich (12-16 lat) zwolenni
ków bardziej ambitnej rywalizacji Coca- 
-Cola we współpracy z EA Polska orga
nizuje w największych polskich mia
stach turniej w komputerowej symulacji 
piłki nożnej „FIFA 06". Rozgrywki od
będą się na ekranach sieci Multikino. 
Nagrody to sześć biletów i prestiżowa 
rola chorążego, czyli wniesienie pol
skiej flagi na mecz Polska-Niemcy. 
Wielki finał 9 maja w Warszawie. „Prze
krój" jest partnerem tej akcji. raf

Z DURCZOKIEM 
O MEDIACH

V

Kamil Durczok bardzo lubi tele
wizję publiczną, ale chyba woli 
TVN. Szczególnie że supertajny 
kontrakt zawarty z nowym praco
dawcą gwarantuje mu znacznie 
więcej uprawnień, niż miał w TVP. 
Podczas kolejnego spotkania 
w ramach Otwartego Klubu Dys
kusyjnego „Przekrój na żywo" 
z publicznością spotkali się Piotr 
Najsztub i nowy szef „Faktów" 
Kamil Durczok. Ten drugi bronił 
misji telenowel: - Żaden inny pro
gram telewizyjny nie nauczył ludzi 
tyle o Unii Europejskiej, co „Złoto
polscy" czy „M jak miłość" - prze
konywał. Wyznał, że dwa razy od
mówił prowadzenia „Wiadomo
ści", bo nie spodobał mu się wy
bór informacji. I nie wyrzucono go 
za to z pracy. SYLV

Nowy
szef
„Faktó
TVN
zapew
niał,
że TVF
wcale
nie byl
taka
straszr

KOLEKCJA „PRZEKROJU”

^ A L A F L Z E  P O L S C Y

100 stron 
20 tomów

L e b e n s t e i n
t y lk o  1 5 ,9 9  z ł

Już w kioskach!

Nikifor
Sciiulz

Lebenstein

http://www.pko.eu
http://www.tyskie.eu
http://www.vistula.eu
http://www.wodka.eu
http://www.balcerowicz.eu
mailto:rps@psrp.org.pl
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Nowelizacje ministra 
Zbigniewa Ziobry, chociaż 
efektownie sprzedane, raczej 
nie zrewolucjonizują polskiego 
wymiaru sprawiedliwości

Ra f a ł  M a d a jc z a k

Minister Zbigniew Ziobro, który do
tąd zwykł się chwalić dziełami 
niedokończonymi, po 150 dniach 
urzędowania spełnia pierwsze 
obietnice. Chociaż Prawo i Spra
wiedliwość dysponowało przed wyborami wła
snym projektem kodeksu popartym podpisami 

120 tysięcy Polaków, o zapowiadanych w pro
gramie wyborczym PiS kompleksowych zmia
nach w prawie karnym minister nawet się nie 
zająknął. Tym bardziej wyborców powinna cie
szyć pierwsza grupa przyjętych przez rząd 
konkretów - między innymi projekt ustawy 
o sądach 24-godzinnych, o dyscyplinowaniu 
adwokatów przewlekających procesy oraz 
o przyspieszeniu spraw gospodarczych. Ustawy 
znajdują się już w Sejmie, popiera je Platforma 
Obywatelska - należy się więc spodziewać, że 
jeszcze w tym roku obietnice ministra Ziobry 
wejdą w  życie.

B E Z  L IT O Ś C I
Na pomysł błyskawicznych sądów Zbigniew 

Ziobro wpadł dwa lata temu, gdy jako krakow
ski poseł spotykał się z wyborcami z Nowej Hu
ty, którzy domagali się od przyszłego szefa resor
tu sprawiedliwości sprawiedliwości właśnie. 
Hasło 24-godzinnych sądów w zeszłorocznej 
kampanii grało już rolę jednego z ważniejszych 
elementów polityki karnej PiS. - Koniec bezpra
wia w Polsce! - cieszył się premier Kazimierz 
Marcinkiewicz na oficjalnej prezentacji projek
tu. - Kary będą orzekane tak szybko, jak tylko 
pozwalają standardy europejskie - zachwalał 
nowy produkt minister Ziobro.

Kto stanie przed błyskawicznym sądem? 
- Chuligani - odpowiada rząd, który specjalnie 
dla nowego trybu wrócił do PRL-owskiej defini
cji „występku o charakterze chuligańskim” . Cy
tat z projektu: „Występkiem o charakterze chu
ligańskim jest występek polegający na 
umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, 
na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpie
czeństwo powszechne, na działalność instytucji 
państwowych lub samorządu terytorialnego, 
na porządek publiczny albo na umyślnym nisz
czeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnym 
do użycia mienia, jeżeli sprawca działa publicz
nie i bez powodu albo z oczywiście błahego po
wodu, okazując przez to rażące lekceważenie 
porządku prawnego” .

rr .LL

To bardzo ogólna definicja. W  tym jest 
wszystko - mówią adwokaci. Minister Ziobro 
tylko częściowo precyzuje: - Nowe przepisy wy
mierzone są nie tylko w boiskowych chuliga
nów, ale także w pijanych kierowców.

Pod nowe przepisy podpadają wszelkie prze
stępstwa zagrożone karą do pięciu lat więzienia 
-jak kradzież samochodu, groźby, a nawet znie
ważenie urzędnika państwowego, z prezyden
tem RP włącznie. Objęłyby one również sprawę, 
która toczy się obecnie przeciwko dziennikarzo
wi i naczelnemu „Przekroju”. Poszło o tytuł 
„Prokurator podupadły” , który miał znieważyć 
jednego z prokuratorów.

Przed pospiesznym sądem może stanąć tylko 
taki sprawca, który dał się złapać na gorącym 
uczynku lub tuż po nim. Szacunki policji mó
wią o 200 tysiącach takich przypadków rocznie. 
Wiceminister Andrzej Kryże precyzuje, że 
spraw kwalifikujących się do 24-godzinnego są
du będzie około stu tysięcy.

U  C Z Y  7 2 ?
24 godziny to czas od chwili dostarczenia po

dejrzanego do sądu do wydania wyroku. Podej
rzanego trzeba wcześniej złapać i przesłuchać, 
a policja tak jak dotąd będzie miała 48 godzin 
na zebranie dowodów. Zamiast o 24-godzin- 
nych sądach minister powinien więc raczej mó
wić o trybie 72-godzinnym.

Tryb przyspieszony oznacza dodatkową pracę 
dla prokuratorów rejonowych. - Jak ktoś przy
kładowo złamie ławkę wartą kilkadziesiąt zło
tych, czyli popełni wykroczenie, policja bez po
średnictwa prokuratora kieruje do sądu wniosek

0 ukaranie. Według nowych przepisów złama >.ie 
ławki jako występek będzie musiało prze jść 
ptzez prokuraturę - mówi Artur Kołodziejski, 
prokurator rejonowy w Aleksandrowie Kujaw
skim. Nowy tryb nie jest mu właściwie potrzeb
ny. - U nas wyroki zapadają szybko - tłumaczy. 
-Jeśli wniosę akt oskarżenia za jazdę po pija: ie- 
mu, sąd za dwa tygodnie wydaje wyrok.

Projekt rządowy najwięcej zamiesza w sądach 
rejonowych, które zajmą się chuligana] ii- 
Do sprintu powinni się już szykować sędzio\,ie
1 adwokaci. Minister chce im to ułatwić. 
Po pierwsze, zamierza wydłużyć im godziny pra
cy - w sądach o składzie powyżej 35 sędziów 
(dotyczy to 48 z 311 sądów) pojawią się dyżury 
w godzinach 8-20, a w razie potrzeby przez całą 
dobę. Bezpłatne, bo będzie się to odbywać w „ra
mach wykonywania ustawowych obowiązków 
- Sędziowie sobie poradzą, potrafią pracować 
po nocach - mówi z lekkim przekąsem Teresa 
Romer, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich 
„Iustitia”. - Można przesłuchać i kilkudziesięciu 
świadków w ciągu dnia, jeśli chodzi o proste 
ustalenie, czy ktoś ukradł bądź kogoś uderzył.

Teresa Romer mimo rządowego entuzjazmu 
zastanawia się, po co sądzić w ciągu jednej do
by. - Drobne sprawy karne prawie nigdy długo 
się nie ciągną - mówi.

O B R O N A  K O N I E C Z N A
Dyżury w sądzie będą też pełnić adwokaci, 

żeby zapewnić oskarżonym prawo do rzetelnej 
obrony. Wiceminister Kryże chwali się, że na
wet w Niemczech, gdzie funkcjonuje tryb przy
spieszony, nie ma takich gwarancji obrony jak

P R Z E K R Ó J

Błyskawiczne
sądy
reklamowane 
są j'ako młot 
na ekscesy 
agresywnych 
kiboli.
Na zdjęciu: 
Agresywni 
kibole 
w trakcie 
popełniania 
występków 
o charakterze 
chuligańskim

u n u Mogą być to jednak gwarancje niewystar- 
cza ;ce, bo jak przestrzega doktor Maciej Mało- 
lep y z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kon- 
wei ja o ochronie praw człowieka i podstawo
wy wolności gwarantuje każdemu oskarżone
mu odpowiedni czas” na przygotowanie się 
do 'rony.

Adwokaci obawiają się, że nie nadążą. 
- Obecnie mam 23 urzędówki, nie licząc spraw 
1 mi jej kancelarii - mówi warszawska adwokat 
Man Łobzowska. -Już teraz zdarzają mi się ko
lizje : muszę się z kolegami zamieniać, bo prze
cież -ąd nie przesunie terminu rozprawy z po
wodu nieobecności adwokata.

Adwokaci są i tak w lepszej sytuacji od sę
dziów, bo dostaną dodatkowe pieniądze 
23 obronę z urzędu. Rząd planuje im osłodzenie 
dodatkowych godzin pracy 46 milionami zło
tych rocznie do podziału.

Chuliganom nie będzie się wymierzać kar 
w zawieszeniu. Ani tym bardziej łagodnych, bo 
Projekt podwyższa dolny próg kary o 50 pro
cent. - Wypełniamy hasło „chuligani do wię
zień’ _ reklamuje produkt ministra Zio- 
dry premier Marcinkiewicz. Jak doświad
czony akwizytor polityczny przemilcza jednak,

z braku miejsc w więzieniach na wykonanie 
ary już dzisiaj czeka 40 tysięcy skazanych.

M t y  b a t  n a  a d w o k a t ó w

Zwolennicy przykręcania śruby prawnikom 
ścierają ręce z zadowolenia. Minister Ziobro 
Przekazał do Sejmu także projekt potężnej bro- 
ni przeciw prawniczym sztuczkom opóźniaj ą- 
cym procesy. Ową cudowną bronią będą grzyw

ny do 20 tysięcy złotych. Jeszcze więcej, bo aż 
30 tysięcy złotych, ma kosztować obraza sądu.

W  polu rażenia tej sądowej pałki znajdą się 
świadkowie, biegli, tłumacze, pełnomocnicy 
stron oraz ich obrońcy. Karane będą: nieuzasad
niona nieobecność na rozprawie, bezpodstawne 
uchylanie się od złożenia zeznania lub przyrze
czenia, od wykonania czynności biegłego, tłu
macza lub specjalisty, wydania przedmiotu czy 
dopełnienia obowiązków poręczyciela.

Widać w tym projekcie rękę wiceministra 
Kryżego, który jako sędzia zajmował się sprawą 
FOZZ i z bliska oglądał przewinienia zapisane 
teraz w ustawie. Osobista motywacja wicemini
stra podnoszona jest jako wada tych zmian. 
- To przykład załatwiania problemów wymiaru 
sprawiedliwości od przypadku do przypadku. 
Mieliśmy FOZZ, to będziemy teraz ostro dyscy
plinować - mówi profesor Marian Filar z Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Filar popiera sądowe grzywny, jednak nie 
w takiej wysokości: - Przy tak wysokich grzyw
nach pojawi się niebezpieczeństwo, że młody 
asesor nie oprze się pokusie efektownego użycia 
tego narzędzia, żeby pokazać, kto rządzi na sali 
sądowej. To niepotrzebnie zantagonizuje środo
wisko adwokatów i sędziów. - Projekt pisany 
z perspektywy Warszawy nie uwzględnia sytuacji 
majątkowej stron mieszkających w uboższych 
częściach naszego kraju - dodaje Małolepszy.

Zdaniem Mariana Filara za nieuzasadnione 
przeszkadzanie w postępowaniu przed sądem 
karać powinny jednak docelowo samorządy 
prawnicze, które obecnie zamiast czyszczeniem 
własnych szeregów zajmują się raczej korpo

racyjną samoobroną. Diagnozę profesora po
dziela Zbigniew Ziobro, ale proponuje inne 
rozwiązanie: zabierzmy korporacjom sądy dys
cyplinarne. Minister chce, żeby postępowania 
dyscyplinarne wobec przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości - sędziów, prokuratorów, ad
wokatów i notariuszy - odbywały się przed jaw
nym sądem apelacyjnym, a nie jak dotąd 
przed tajnym dla opinii publicznej sądem kole
żeńskim. Mocno oprotestowywany przez praw
nicze korporacje projekt znajduje się na razie 
na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Nie wiadomo, jak te uzgodnienia w praktyce 
wyglądają. W  uzasadnieniu do również przeka
zanego Sejmowi projektu nowelizacji prawa cy
wilnego ministerstwo napisało, że zmiany były 
konsultowane między innymi z Ogólnopolskim 
Forum na rzecz Ofiar Przestępstw. Forum jed
nak zawiesiło działalność na początku zeszłego 
roku, na długo przed powstaniem rządu Kazi
mierza Marcinkiewicza. Urzędnicy wysłali pro
jekt na nieaktualny adres Forum i nie czekając 
na odpowiedź, dopisali właściwie nieistniejącą 
organizację do listy społecznych konsultantów.

G O S P O D A R C Z E  T Y S I Ą C  DNI
W  pakiecie prawnych ulepszeń ministra Zio

bry znalazły się też sprawy gospodarcze.
Na konferencji prasowej minister pokazał tabe
lę z danymi z Banku Światowego, gdzie przy Tu
nezji widniała liczba 7, przy Holandii 39, 
przy Angoli 865, a przy Polsce 1000. To były 
dni, jakie muszą w tych krajach odczekać 
przedsiębiorcy, zanim uzyskają pieniądze, które 
zgodnie z wyrokiem sądu mają im wypłacić 
dłużnicy. W  Polskę poszła wiadomość: procesy 
gospodarcze będą trwać o połowę krócej, czyli 
500 dni. Oby nigdy tak się nie stało.

- Gdy moi koledzy czytają, że ich sprawy 
trwają średnio tysiąc dni, dostają białej gorączki. 
Sprawy gospodarcze trwają przed sądami zwykle 
pięć do sześciu miesięcy, licząc z apelacją - mó
wi orzekający w sprawach cywilnych sędzia Wal
demar Żurek z krakowskiego sądu okręgowego.

Problemem według Żurka nie jest przewle
kłość sądów, które od trzech lat w  sprawach go
spodarczych nie mają zaległości. Opóźnienia 
rozdymają się do tysiąca dni już po wyroku, kie
dy egzekucja należności spada na komorników. 
Projekt Ziobry tym się nie zajmuje. Zamiast te
go przyspiesza to, co już i tak jest szybkie. W  są
dowych sporach między firmami wszystkie do
wody swoich racji strony będą musiały 
przedstawić teraz na początku procesu. Poza 
tym strony nie będą mogły składać kontrpo- 
zwów i tym samym dublować rozpraw. Więcej 
sporów będzie też rozstrzyganych bez rozpraw, 
tylko na podstawie dokumentów. Co więcej, 
Ziobro chce odciążyć sędziów i większą część 
sądowych formalności będą odtąd wykonywać 
ich asystenci. - Wprowadzenie asystentów to 
będzie przełom, sędziowie zajmą się wyłącznie 
orzekaniem - cieszy się Waldemar Żurek. Bę
dzie to przełom rzeczywisty, a nie propagando
wy. Okazuje się, że to również ten rząd potrafi.
To ważna informacja, ponieważ według CBOS 
66 procent Polaków sądzi, że rząd chwali się 
sukcesami, których tak naprawdę nie ma. ■
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P R A N I E  W  U R N I E
Perfekcyjne prowadzenie kampani 

wyborczej polega na wydawanie 
dużych pieniędz] 

w zaprzyjaźnionych firmach 
. Potem trzeba tylko
J 1 czekać, aż państwo 

wszystko zwróci

strzostwo w wyciąganiu państwowych pie- 
zy osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe, 
siennych wyborach ludowcy przetestowali 
cowany przez siebie autorski projekt za- 
rnia na drogiej kampanii wyborczej. PSL 
orzystal do tego założoną przez siebie 
102 roku Fundację Rozwoju, na czele której 
jt Jarosław Kalinowski, a w jej skład weszli 
scy członkowie Naczelnego Komitetu Wy- 
wczego PSL.
lipcu 2005 roku komitet wyborczy PSL, 

■go pełnomocnikiem finansowym był Hen- 
n . lichecki, podpisał z Fundacją, której preze- 
se: jest też Henryk Cichecki, szczegółową
ur wę dotyczącą obsługi kampanii wyborczej.

a zlecenie ludowców Fundacja miała wyko- 
ii wiele usług: przygotowanie strategii wybor- 

kształtowanie wizerunków osobistych lide- 
PSL, produkcję ulotek, a nawet organizację 

v zoru wyborczego dla 200 osób.
mowa opiewała na prawie 2,5 miliona zło- 

r, i zakładała ponadto, że do każdego wydat- 
k Fundacja doliczy marżę w wysokości sied- 
ir < procent kosztów „ogólnozakładowych”. 
1 ipiero do tej sumy doliczy kolejne cztery 

:ent swojego zysku.
Wszystko jest zgodne z prawem - mówi 
ryk Cichecki jako szef Fundacji. - Angażo- 
śmy przecież swoich pracowników i swoje 
iki. Korzystał na tym PSL, bo nie musiał an- 
wać do tego komitetu wyborczego. Każda 
•cja reklamowa za tego typu usługi zastoso- 
by znacznie wyższe stawki, więc nie ma nic 
nego w naszej współpracy, 
idatkowo Fundacja Rozwoju - za 53 tysią- 
itych czynszu - wynajęła komitetowi ludo-

P>
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DATKI PARTII W KAMPANII 
BORCZEJ 2005 ROKU

Wydatki Przybliżona
komitetów kwota subwencji
partyjnych z budżetu
(w milionach (w milionach
złotych) złotych)

29,9
27.2
27.3
25.8
15.8 
9,5

29,9
27,2
14.4
13.4 
10,0

6,6

Donald Tusk 
kech Kaczyński 
Włodzimierz Cimoszewicz 
Andrzej Lepper 
Maciej Giertych 
Zbigniew Religa 
Jarosław Kalinowski

Wydatki komitetów wyborczych 
w wyborach prezydenckich 
(w milionach złotych)

14,2
13,5

4.3
3.3 
2,7
1.4 
0,7

wców kilka pokoi w siedzibie PSL przy ulicy 
Grzybowskiej w Warszawie. W  tym samym bu
dynku, który cztery lata wcześniej ludowcy po
darowali Fundacji Rozwoju.

Dzięki tak zawartej umowie z 9,4 miliona zło
tych wydanych przez PSL na kampanię wybor
czą ponad jedną czwartą ludowcy mogli zapłacić 
sami sobie. Oczywiście pieniądze, które PSL 
przekazał Fundacji, wrócą w większości 
do Stronnictwa jako zwrot kosztów wyborczych.

W  taki sam sposób zostanie rozliczona opła
ta za fakturę, którą Naczelny Komitet Wyko
nawczy PSL obciążył komitet wyborczy PSL 
za prace podczas kampanii. Tę usługę wycenio
no na 43,8 tysiąca złotych.

Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborcze
go mówi, że mimo wątpliwości natury etycznej 
nie można zakwestionować sprawozdania fi
nansowego ludowców, bo ordynacja nie zabra
nia zawierania żadnych umów. Nawet z własną 
partią, jeśli umowa taka dotyczy prowadzenia 
kampanii. W  przypadku PSL nie ma więc się 
do czego przyczepić, bo faktury ludowców zo
stały opłacone zgodnie z zawartymi umowami 
i są szczegółowo opisane - jak wymaga tego or
dynacja wyborcza.

K O M I S J A  B E Z  I N S T R U M E N T U
Równie dobry sposób wyciągania pieniędzy 

z budżetu znalazła Samoobrona. Dzięki umo
wie, którą zawarła sama ze sobą (a konkretnie 
związek zawodowy Samoobrona z komitetem 
wyborczym Samoobrony), powstała faktura 
na 1,5 miliona złotych. Transakcja dotyczy 
sprzedaży przez związek płyt z wyborczą piosen
ką Trubadurów i Ich Troje komitetowi wybor

czemu. Dzięki takiej inżynierii finan
sowej partia może finansować 
działalność podległego sobie związku 
zawodowego, a inwestycja częściowo 
zwróci się po rozliczeniu kampanii.

Janusz Maksymiuk z Samoobrony 
twierdzi jednak, że nie należy dopa
trywać się niczego podejrzanego 
w tej transakcji. - Po prostu kupi
liśmy piosenki, do których tylko 
związek miał prawa - tłumaczy Mak
symiuk (jako przedstawiciel komite
tu wyborczego Samoobrony) i doda
je (jako przedstawiciel związku 
zawodowego): - Być może związek 
sprzeda komitetowi te piosenki jesz
cze raz przy następnych wyborach.

Wątpliwości musi budzić jednak 
fakt, że do czasu złożenia sprawoz
dania finansowego na konto związ
ku zawodowego Samoobrona wpły
nęło tylko 512 tysięcy złotych. 
Prawie milion złotych znajduje się 
wśród nieuregulowanych zobowią
zań komitetu. W  sumie w dniu skła
dania sprawozdania Samoobro
na miała rekordowy dług, który 
wynosił aż 8,4 miliona złotych.



W Y B O R C Z E  B I U R A  P R A C Y
Ze sprawozdań finansowych wynika, że s ;ta- 

by wyborcze płacą ogromne pieniądze nawet 
własnym kandydatom na parlamentarzysto .

PiS zapłacił posłowi Jackowi Kurskie nu 
43 tysiące złotych za przygotowanie scena iu- 
szy spotów i koordynację prac przy ich prod lk- 
cji. Jeszcze więcej zarobił Przemysław Orcl ol- 
ski, gwiazda telewizji za czasów Rob rta 
Kwiatkowskiego, który za realizację spotu vy- 
borczego i doradzanie sztabowi SLD skaso ,’ał 
od Sojuszu 79 tysięcy złotych.

Wielki zakład pracy przypominał sztab vy- 
borczy LPR, który na wynagrodzenia wydał >o- 
nad milion złotych. Zarabiali głównie sami ł, m- 
dydaci startujący z list LPR do Sejmu. W  en 
sposób 16 tysięcy złotych zarobił Lech Hay lu- 
kiewicz, obecny członek Krajowej Rady Radi fo
nii i Telewizji, który wykonał symulację wynil ów 
wyborów w trzech okręgach wyborczych. Poseł 
Radosław Parda zrobił strony internetowe dla 
dwóch kandydatów na senatorów za 6,8 tysiąca 
złotych, poseł Krzysztof Bosak - wizualną kon
cepcję kampanii w Wałbrzychu (za 4,7 tysi jca 
złotych), poseł Marek Kawa - to samo w Opolu 
(za 4,8 tysiąca), a poseł Przemysław Andre uk 
- w Przemyślu (za 6,8 tysiąca złotych).

Natomiast kandydat Ligi do Sejmu Maciej 
Twaróg zainkasował 7 tysięcy za wykonanie 
stron internetowych posłom Andrejukowi 
i Kawie. Na liście płac LPR są też inni kandy
daci na parlamentarzystów: Sylwester Cwynar 
(5,9 tysiąca złotych), Radosław Handke 
(14,7), Piotr Farfał (5,5), Kinga Rękoś (7 7), 
Wojciech Romerowicz (5,5).

tKsr Zdaniem Grażyny Kopińskiej, dyrektor pro
gramu „Przeciw korupcji” Fundacji Batorego, 
takie długi mogą wskazywać na nielegalne fi
nansowanie partii. Bo mogą one nigdy nie zo
stać spłacone, a PKW  nie ma żadnego instru
mentu, by ukarać partię.

Podobne zjawisko dyrektor Kopińska zaob
serwowała w komitecie wyborczym Andrzeja 
Leppera, który wydał 3,3 miliona złotych 
na wybory, w tym 2,7 miliona to były długi. 
- Wysłaliśmy listy do 13 wierzycieli z pytaniem, 
czy długi zostały spłacone, ale dostaliśmy nie
wiele odpowiedzi - mówi.

Na pytanie nie odpowiedział związek zawo
dowy Samoobrona, któremu Samoobrona jest 
winna 310 tysięcy złotych.

- To ewidentna luka w prawie - mówi dyrek
tor Kopińska.

Zwłaszcza że w kampanii parlamentarnej do
tacja budżetowa naliczana jest od wykazanych 
kosztów, a nie od zapłaconych faktur. Dlatego 
w przypadku Samoobrony będzie nalicza
na od kwoty 27 milionów, które wykazał komi
tet, a nie od 19 milionów - choć takie koszty 
faktycznie poniósł.

Musi to budzić wątpliwości, bo w poprzed
nich wyborach Samoobrona została pozbawio
na dotacji, gdy znaleziono w sprawozdaniu wy
borczym fikcyjne faktury.

N A R O D O W A  Z R Z U T K A  N A  „ P U D Z I A N A "
- Kampania wyborcza musi być droga, bo ta

nia się nie opłaca - mówi Grażyna Kopińska 
z Fundacji Batorego. - Gdyby partie wydawały 
na wybory niewielkie pieniądze, dostawałyby 
też niewielkie zwroty z budżetu państwa.

W  ostatnich wyborach każdy komitet mógł 
wydać na kampanię wyborczą około 30 milio
nów złotych. Za każdego wprowadzonego po
sła i senatora partia dostanie zwrot kosztów. 
Jak duża to kwota - zależy od poniesionych 
kosztów i liczby parlamentarzystów. Najwięk-

Gdyby partie na wybory 
wydawały niewielkie 

pieniądze, dostawałyby 
też niewielkie zwroty 
z budżetu państwa.

Tania kampania 
nie opłaca się nikomu

sze partie - PiS i PO - mogą liczyć na zwrot 
każdej zainwestowanej złotówki. Najmniejsze 
- PSL i LPR - dostaną około 70 procent.

Oszczędzać więc muszą ci, którzy nie są 
pewni wygranej. Zwycięzcy niemal nie muszą 
się liczyć z kosztami.

Dlatego Samoobrona może zapłacić Mariu
szowi Pudzianowskiemu, polskiemu strong- 
manowi, 301 tysięcy złotych za „wyciskanie 
belki, przetaczanie opon i trzymanie ciężar
ków bokiem” .

Może zapłacić dwa miliony złotych agencji 
Xaviere Fabienne Michała Wiśniewskiego 
za korzystanie z utworu „Dokąd idziesz, Pol
sko”, 840 tysięcy złotych za produkcję krawa
tów w kolorystyce szlabanu i pół milio
na za koncerty wyborcze Trubadurów.

Za wszystko to zapłaci w konsekwencji bud
żet państwa. Można więc w dużym uproszcze
niu stwierdzić, że każdy z nas zrzucił się na po
pisy kulturystyczne Mariusza Pudzianowskiego 
i koncerty Trubadurów.

P R Z E K R Ó J

D PARTIE MAJĄ PIENIĄDZE
ównym źródłem finansowania partii 
litycznych jest budżet państwa.
Coroczne subwencje
ypłacane są tym partiom, które 
wyborach parlamentarnych uzyskają ponad 
zy procent poparcia. W  ubiegłorocznych 
/borach udato się to siedmiu 
jrupowaniom: PiS, PO, Samoobronie, SLD,
R i PSL, które weszły do Sejmu, i SdPI, 
óre do parlamentu nie weszło.
,/sokość subwencji oblicza się, wyceniając 
os oddany na ugrupowanie - od 4 do 10 
■tych. Im większe poparcie, tym tańszy glos. 
. ostatnich wyborach roczne subwencje 
noszą (w milionach złotych): PiS - 22;

O - 20; Samoobrona — 11,7; SLD — 11,7; 
P R ® ,7; PSL-7,7; SdPI - 4,6.

jednorazowe zwroty wydatków 
niesionych przez partie na wybory

ostają je tylko partie, które wprowadziły 
lich przedstawicieli do parlamentu, 
jeja uzależniona jest od wydatków 
esionych na kampanie i liczby 
owadzonych parlamentarzystów, 

praktyce koszty wszystkich komitetów są 
nożone przez liczbę postów i senatorów 
orowadzonych przez dany komitet, 
jotem dzielone przez 560, czyli sumę 
/stów i senatorów.

Sylwester Chruszcz, pełnomocnik wyborczy 
I R, nie widzi w płaceniu kandydatom na po- 
S; >.v niczego zdrożnego. - Czas wolontariatu 
si skończył, a liczenie na pomoc studentów to 
a. ichronizm - mówi Chruszcz i dodaje, że 
1 < płacił tylko tym kandydatom, którzy pod- 
c. i wyborów nie pracowali nigdzie indziej.

ekordzistą jednak, jeśli chodzi o zarobki 
p owników sztabu wyborczego, jest Marcin 
R ół, pełnomocnik finansowy komitetu wy- 
b> zego Platformy Obywatelskiej. Podczas wy- 
b :>w oprócz pensji wypłacanej przez PO zaro
bił 11 tysięcy złotych za umowy-zlecenia. Szcze
gólnie intratny, jak wynika z umowy podpisanej 
z komitetem wyborczym Donalda Tuska, okazał 
się nadzór nad likwidacją materiałów wybor
czym i pomoc przy przygotowywaniu sprawoz
dania wyborczego. W  ciągu 15 dni można było 
P<zy tych pracach zarobić 29 tysięcy złotych.

Marcin Rosół mówi, że nie jest to wygórowa
na stawka, jeśli weźmie się pod uwagę, że to 
tak naprawdę wynagrodzenie za sześć miesięcy 
jego ciężkiej pracy, w tym rekompensata 
za koszty podróży po całym kraju, które musiał 
ponosić z własnej kieszeni.

Jednak Piotr Wawrzynowicz, pełnomocnik 
finansowy Donalda Tuska, za podobną pracę 
dostał znacznie mniej, bo tylko około 12 tysię- 
c} złotych. A inni sztabowcy od 2 do 3 tysięcy 
miesięcznie.

t r a n s f e r o w a n i e  f u n d u s z y

Dzięki połączeniu kampanii prezydenckiej 
7 Parlamentamą partie polityczne mogły swo
bodnie przesuwać wydatki z kampanii prezy- 

■ p c nckiej na parlamentamą. O tyle to ważne, 
ze wydatki parlamentarne są refinansowane 
-e Skarbu Państwa, a prezydenckie nie.

c e n t r a l w i n g s
PO LSK IE  T A N IE  L IN IE  LO TN IC ZE

WYMARZONE ZAKUPY 
W  LONDYNIE?

Z dokumentów złożonych w Państwowej Ko
misji Wyborczej trudno jednak dociec, które 
faktury dotyczą jakich wydatków. - Nie jesteś
my w stanie rozstrzygnąć, do której kategorii 
zaliczyć plakat, jeśli pojawia się na nim kandy
dat na prezydenta, który jednocześnie startuje 
w wyborach do Sejmu - zastanawia się jeden 
z pracowników PKW  

Wątpliwości budzi więc to, że większość ko
mitetów przeznaczyła znacznie mniejsze pie
niądze na promowanie kandydatów na prezy
denta niż na parlamentarzystów. Wyjątkowo 
mało na kampanię wyborczą wydał komitet Ja
rosława Kalinowskiego (tylko 760 tysięcy) i Ma
cieja Giertycha (2,6 miliona złotych).

Ten ostatni popełnił prawdopodobnie po
ważny błąd. Giertych jako kandydat na prezy
denta wynajął do swojego procesu lustracyjne
go Piotra Rychłowskiego i Marka Małeckiego

* R F K L A M A * R E

- obrońców Lwa Rywina. Wystawioną przez ich 
kancelarię fakturę na 28 tysięcy złotych zapłaco
no z konta komitetu wyborczego Ligi Polskich 
Rodzin, co jest złamaniem ordynacji wyborczej 
(choć komitet Giertycha wykazał w swoim spra
wozdaniu tę fakturę wśród swoich niezapłaco
nych zobowiązań).

Z tego samego konta zapłacono 23 tysiące 
złotych adwokatowi Arturowi Przyborze, który 
również reprezentował Macieja Giertycha 
przed tym samym sądem lustracyjnym. Jak to 
się stało, nie potrafił wyjaśnić nawet Sylwester 
Chruszcz, pełnomocnik KW  LPR.

A jest to poważny problem, bo jeśli Państwo
wa Komisja Wyborcza uzna, że był to wydatek 
niezwiązany z wyborami (bo finansowanie inne
go komitetu jest zabronione), sprawozdanie fi
nansowe LPR może zostać odrzucone i Liga 
z budżetu nie dostanie ani grosza. 1

K I  A M A » R E K L A M
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iwr SAMOPOMOC PARTYJNA
Fundusze komitetów wyborczych służą tak

że do wspierania osób i inicjatyw powiązanych 
z partiami.

Komitet wyborczy Ligi Polskich Rodzin za
płacił za reklamę 61 tysięcy złotych spółce Li
ga, której jednym z założycieli jest według me
diów Maciej Giertych, a według posła 
Szymona Pawłowca (LPR) - luźno powiąza
na z LPR Fundacja Inicjatyw Polskich.

Spółka wydaje nieregularnie w nakładzie 
trzech tysięcy egzemplarzy tygodnik „Racja Pol
ska” , który stanowi platformę medialną LPR. 
Najdroższa reklama na okładce pisma kosztuje 
tam tysiąc złotych.

Po co więc LPR płacił 60 razy więcej? Poseł 
Pawłowiec, który jest jednocześnie redaktorem 
naczelnym „Racji Polskiej” , mówi, że komitet 
wyborczy Ligi sfinansował w ten sposób „nu
mer specjalny o podwyższonym nakładzie 
przygotowany na kampanię” .

72 tysiące złotych Liga zapłaciła honorowe
mu prezesowi Młodzieży Wszechpolskiej 
w Małopolsce adwokatowi Tomaszowi Poletko
wi, który niedawno był bohaterem skandalu, 
gdy wyszło na jaw, że pozdrawiał innych 
wszechpolaków gestem „sieg heil” .

- Było to honorarium za cztery miesiące mo
jej pracy związanej z obsługą całej kampanii 
wyborczej Ligi Polskich Rodzin - mówi mece
nas Poletek i dodaje, że wynagrodzenie mieści
ło się w średnich stawkach adwokackich 
w Warszawie.

Poletek to jeden z najbliższych współpra
cowników Romana Giertycha. Był prezesem 
spółek Hatrol, Rol-Hat i Polskie Finanse, przez 
które poseł LPR Witold Hatka wyprowadził mi
liony złotych z Wielkopolskiego Banku Rolni
czego w Kaliszu.

FIRMA ŻONY, SYNA, BRATA
W  sierpniu ubiegłego roku „Newsweek” su

gerował, że sekretarz generalny PO Grzegorz 
Schetyna wspiera z funduszu wyborczego firmę 
własnej żony. Gdy wyszło na jaw, że część kam
panii Donalda Tuska przygotowała agencja Ef- 
fectica, której współwłaścicielką jest Kali
na Schetyna, sekretarz PO oświadczył, że nie 
chce być posądzany o nepotyzm i wszystkie ma
teriały o wartości 6,5 tysiąca złotych zostaną 
przekazane komitetowi Tuska w formie darowi
zny. - Więc żona nic nie zarobi - zapewniał 
Schetyna w lokalnej gazecie.

Jednak z analizy wyciągów bankowych wyni
ka, że agencja żony sekretarza PO zarobiła 
na wyborach znacznie więcej - 60 tysięcy zło
tych. Bo mniej więcej w tym samym czasie, gdy 
spółka Effectica przekazywała darowiznę 
na rzecz Tuska, komitet wyborczy Platformy 
zlecał już odpłatnie tej samej firmie przygoto
wanie kampanii wyborczej Grzegorza Schetyny.

Marcin Rosół, pełnomocnik finansowy PO, 
tłumaczy, że kandydaci PO, w tym Schetyna, sa
mi finansowali kampanie wyborcze. Organizo
wali wpłaty na fundusz wyborczy, Platforma po
trącała 10 procent na kampanię centralną, 
a o przeznaczeniu reszty pieniędzy decydował 
sam kandydat.
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Jak odzyskać choć część 
nakładów wydanych 

na kampanię? 
Zaangażować firmę, 
w której udziały ma 
najbliższa rodzina

Grzegorz Schetyna zdecydował, że chce za
płacić za przygotowanie kampanii firmie wła
snej żony, która opracowała sekretarzowi indy
widualną koncepcję i wykupiła spoty. Dzięki 
temu część nakładów poniesionych na kampa
nię pozostała w rodzinie, a partia nic nie straci
ła, bo był to wydatek wyborczy, za który zosta
ną zwrócone pieniądze z budżetu.

- Nie ma się co dziwić, że wiele osób chcia
ło skorzystać z zaprzyjaźnionych firm, do któ
rych mieli zaufanie - mówi Marcin Rosół i nie 
widzi w tym nic niestosownego.

Według podobnych standardów działał też 
PiS, który korzystał z zaprzyjaźnionej, rodzinnej 
firmy Ermellino z Poznania. Ta agencja reklamo
wa należy do Piotra Libickiego, syna eurodepu- 
towanego PiS Marcina Libickiego i brata obecne
go posła PiS Jana Filipa Libickiego. Za materiały 
wyborcze wykonane w zeszłym roku w PiS za
płacił agencji Ermellino 103 tysiące złotych.

KLAWIATURY DO WYNAJĘCIA
W  kampanii wyborczej zatarły się wszystkie 

standardy. Także dziennikarskie. Dzięki spra
wozdaniom wyborczym wiemy, że dziennikarzy 
przed wyborami można kupić po przystępnych 
cenach. Do wzięcia są pojedynczo (do konkret
nego zadania) lub hurtowo (cała redakcja).

Pięć tysięcy złotych plus VAT wydał sztab 
Andrzeja Leppera na przeprowadzony przez re
daktora Andrzeja W illa dwukolumnowy wy
wiad lidera Samoobrony (ze zdjęciem) w mie
sięczniku „Decydent” .

Znacznie droższy był redaktor Krzysztof Pi
lawski z „Trybuny” , któremu za jedno opraco

wanie Samoobrona zapłaciła 10 tysięcy zło
tych. Podobny koszt poniósł sztab Soju ;u 
za Marka Barańskiego, byłego dziennika za 
„Dziennika telewizyjnego” TVR „Nie” i „Trybu
ny” . Ale Barański przez dwa miesiące przygo o- 
wywał dla SLD analizy publikacji prasowy h, 
radiowych i telewizyjnych.

Lewica na czas wyborów zamówiła artyki fy 
w dwóch tygodnikach i jednym dzienniku.

„Nowy Tygodnik Popularny - Ogólnopolsrie 
Pismo Ruchu Związkowego” miał (za 19,4 y- 
siąca złotych) zamieszczać artykuły promuj: :e 
SLD i wywiady ze wskazanymi przez Sojusz 
kandydatami do parlamentu.

Podobną umowę Sojusz zawarł z „Trybuną” 
i tygodnikiem „Przegląd” . W  obu tych gazet; :h 
na czas wyborów miały się ukazywać tek ty 
dziennikarskie powstałe w „porozumieniu i i.ve 
współpracy zespołu dziennikarskiego z komite
tem wyborczym Sojuszu Lewicy Demokraty z- 
nej” . Każda z tych gazet dostała za usługi 
dziennikarskie po 366 tysięcy złotych.

Obie redakcje zobowiązywały się dodatko vo 
do wypłacenia honorarium tym dziennika
rzom, którzy w ramach umowy napiszą najlt pi
sze teksty „dotyczące pozytywnego wizerunku 
SLD, jednoznacznie wskazujące wyborcom do
tychczasowe osiągnięcia partii i jej progr; m 
na najbliższą kadencję Sejmu”.

Paweł Dybicz, prezes spółki wydającej „Prze
gląd” , mówi, że napisanie wszystkich tekstów 
kierownictwo redakcji zleciło własnym dzien
nikarzom. - Bo chcieliśmy, żeby pisali je fa
chowcy - mówi. - Zachęcam pana do lektury 
i zapewniam, że nie są to teksty hagiograficzne 
i miłe dla SLD, oddają również to, co o działa
niach Sojuszu myśli jego elektorat.

Ale czytając „Przegląd” z tamtego okresu, 
trudno jest odróżnić materiały sponsorowa re 
od redakcyjnych, bo wyglądają tak samo.

KTO ZARABIA NA WYBORACH
Państwowa Komisja Wyborcza do końca 

kwietnia ma czas na rozliczenie wyborów par
lamentarnych.

Na razie przeświedane są wszystkie fundusze 
wyborcze. Ale komisja sprawdza jedynie, czy ko
mitety wydawały pieniądze na własne cele wy
borcze i nie robiły tego po złożeniu sprawozda
nia wyborczego. Sprawdza, czy pieniądze 
na działalność komitetu partii pochodzą wyłącz
nie z funduszu wyborczego (bo wybory prezy
denckie mogą wspierać firmy i osoby prywatne).

Każda wątpliwość może skończyć się odrzu
ceniem sprawozdania wyborczego. To oznacza, 
że partia nie dostanie ani grosza.

PKW  nie może prześwietlać faktur ani kon
trolować wydatków pod względem księgowym- 
Nie sprawdza, czy faktury nie są fikcyjne, zawy
żone ani kto i dlaczego dostaje partyjne zlece
nia. To mogłoby zniszczyć życie partyjne.

C ez a r y  Ł a za r ew ic z  
w s p ó ł p r a c a  Pa w e ł  C za r t o r y sk i, 

A n n a  C h ybiń ska

Więcej na ten temat w
w serwisie wiadomosci.wpp

^  Domowy
p ix m a  F O T O  L A B

I p o l e m i k a
CZUJĘ SIĘ
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I0ŁNIERZ PIS 
IA FRONCIE MEDIÓW
\ rażone przez Elżbietę Kruk w wy- 
iadzie udzielonym „Przekrojowi” 
inie, wygłaszane także w innych me
ch, są nieprawdziwe i mogą zaszko-

POMÓWIONA.

JA  I CALE

M O JE RADIO.

DLATEGO MUSZĘ

SPROSTOWAĆ TO,

CO OPOWIADA PANI

ELŻBIETA KRUK
- Z CZŁONKIEM

KRAJOW EJ RADY

RADIOFONII

I TELEWIZJI

POLEMIZUJE

EWA WANAT,
REDAKTOR

NACZELNA RADIA

TOK FM

ić wizerunkowi Radia TOK FM.
Jhodzi o stwierdzenie, że nie dopu- 
iiśmy na antenę słuchacza, który wy- 
iszał treści faszystowskie i wulgarne,
Iczas gdy on według Elżbiety Kruk 
nil nauki Kościoła katolickiego.

Otóż sprawa wygląda inaczej. Pani 
,ruk połączyła w jedną dwie zupełnie 

ie wypowiedzi. Pierwsza pochodzi- 
od słuchacza, który wysłał do KRRiT 
argę, że nie chcemy go wpuścić 

a antenę. Działo się to jeszcze w cza
sach, gdy KRRiT szefowała Danuta 
V'aniek, i to do pani Waniek przesła- 
un wyjaśnienie, nie wdając się 
szczegóły, że polityka redakcyjna nie 
izwala na głoszenie na antenie treści 
szystowskich, homofobicznych, wul- 

£ mych, agresywnych i antysemic- 
! ich. A takie wcześniej głosił na ante
nie ów słuchacz. Uznałam, że to typowy pieniacz szukający 
z stnienia w mediach. Pani Kruk odgrzebała tę sprawę i z własnej, 
r. przymuszonej woli przesłuchując audycję, znalazła w niej rzeczy, 
L >re ją, przewodniczącą KRRiT zaniepokoiły.

S łu ch a ła  bowiem wypowiedzi innego słuchacza broniącego za- 
ł  u seksu przedmałżeńskiego i uznała żarty prowadzącego audycję 

uabijanie się z nauki Kościoła. Z tych dwóch spraw wyciągnęła 
v i osek, że redaktorzy TOK FM lekceważąco odnoszą się do nauki 
L cioła katolickiego i uznają ją za treści wulgarne i faszystowskie. Elż- 
t - t Kruk chętnie podchwyciła tę zgrabną figurę retoryczną „dwa 
"  ednym” i prezentuje ją w mediach. Według zasady zdartej płyty, że 
k nstwo powtarzane sto razy staje się prawdą. Nie mogę sobie po- 
»  olić, by ludzie, słysząc takie stwierdzenie po raz kolejny, nabrali po
dejrzenia do Radia TOK FM, bo stąd już tylko krok do uznania nasze
go adia za dziwną rozgłośnię antyklerykalną i wrogą powszechnie 
sza, rwanym wartościom. Pragnę też dodać, że oprócz oczywistej 
manipulacji wypowiedziami słuchaczy Elżbieta Kruk nie zna podsta
wowych zasad rządzących mediami. Po pierwsze, nie wie, że brak ja
kichkolwiek regulacji dotyczących tego, kogo wpuszczać, a kogo nie 
"puszczać na antenę. Absurdem jest, że takie rzeczy, które wie każ
de stażysta po dwóch dniach pracy w redakcji, muszę wyjaśniać oso
bie, której powierzono stanowisko szefa KRRiT 

Po drugie, Elżbieta Kruk nie ma pojęcia o tym, że prywatne radio, 
telewizja czy gazeta to firmy działające według zasad regulowanych 
przez rynek i odbiorców. Wydaje jej się, że media to przedłużenie cze
goś, co jest wyżej - partii lub grupy interesów funkcjonujących w po- 
tyce. A media to przecież przede wszystkim biznes.
Nie próbując wniknąć w tę podstawową wiedzę dotyczącą funkcjo- 

uowania mediów, Elżbieta Kruk została strażnikiem wartości. Żołnie
rzem wytypowanym przez PiS na pierwszą linię frontu walki o ideowy 
porządek w mediach. I to jest jej prawdziwa misja.

E w a  W a n a t , r ed a k t o r  n a c z e l n a  Ra d ia  TOK FM 
a p e l
Rosimy czytelników o przysyłanie nam informacji o wszelkich przeja- 

1 |<(, c P°lityczne] lub obyczajowej cenzury czy autocenzury (na adres: 
J Przekroj.pl). Będziemy badać takie sprawy i cyklicznie opisywać.

Redakcja „Przekroju"

Oryginalny 
Papier FOTO

Drukarka
PIXMA

Domowy 
FOTO LAB

PIXMA -  wypróbuj ją  za darmo!!!
Zapraszamy na otwarte prezentacje 
możliwości najnowszych 
produktów firmy Canon, 
szczegóły na stronie:
www.canon.pl C a n o n

http://www.canon.pl


18-miesięczny 
Tommaso został 
porwany przez 

Mario Allessiego 
(w środku,

aresztowania)

p r z e k r ó j  t y g o d m a

Beatlesi
odfajkowani

Prawdziwa historia Wielkiej 
Czwórki poszła z dymkiem. Wy
twórnia Capitol Records z dba
łości o zdrowie fanów muzyki 
The Beatles usunęła ślady nało
gu tytoniowego z okładki bok
su „Capitol Albums Volume 2", 
który ukazał się w tym tygo
dniu. Na oryginalnym zdjęciu 
sprzed 40 lat John Lennon, Paul 
McCartney i Ringo Starr palili 
papierosy. Na współczesnej

wersji nie ma po nich śladu. 
Przy okazji retuszu George Har- 
rison stracił dwa palce, a Len
non dłoń. Beatlesi palili papie
rosy nałogowo - Lennon 
do końca życia, McCartney rzu
cił je w latach 80. Harrison 
zmarł na raka płuc w 2001 roku. 
Ringo Starr przestał palić do
piero kilka lat temu. (jo )

Legalne ściąganie
Rewolucja w dystrybucji fil

mów. Sprzedaż internetowa nie 
mogła ruszyć, zanim nie zaak
ceptowały jej największe studia 
filmowe. Movielink i Cinema- 
Now to dwie nowo powstałe 
witryny internetowe, za któ
rych pośrednictwem studia fil
mowe Hollywood uruchomiły 
właśnie sprzedaż cyfrowych 
wersji swoich filmów. Kolejne 
filmy będą pojawiać się na stro
nach najpóźniej 45 dni od pre
miery ich wersji DVD.

Za nowość trzeba będzie za
płacić od 20 do 30 dolarów, za 
film starszy - od 10 do 20. Film 
kupiony na Movielink odtworzy 
się na maksymalnie trzech auto
ryzowanych przez serwis kom
puterach, a kupiony na Cinema- 
Now tylko na jednym. (a k )

FRANCUSKI
FESTIWAL
ULICZNY
PROTESTY PRZECIWNIKÓW 
LIBERALIZACJI RYNKU 
PRACY W E FRANCJI GROŻĄ 
UPADKIEM RZĄDU

F
ala sprzeciwu wobec nowej usta
wy grozi upadkiem prawicowego 
rządu DominiąueadeViłlepina.

Rozumiem niepokój młodzieży 
i jej rodziców - mówił w telewizyj
nym wystąpieniu prezydent Jacąues 
Chirac, zapowiadając jednak, że mi
mo wszystko nie wyrzuci do kosza 
ustawy, przeciwko której od wielu 
dni protestują lewicowe organizacje 
studentów i licealistów oraz kilkana
ście związków zawodowych.

Prawo o kontrakcie pierwszego za
trudnienia (CPE) ma pozwalać praco
dawcom na swobodne zatrudnianie 
i zwalnianie osób poniżej 26. roku ży
cia w ciągu pierwszych dwóch lat ich 
pracy. Ma to ograniczyć chroniczne

bezrobocie wśród francuskiej mło
dzieży, w najbiedniejszych dzielni
cach dochodzące do 40 procent.

Nowe kontrowersyjne przepisy 
mają jednak armię wrogów. Związki 
studenckie, stowarzyszenia liceali
stów, związki zawodowe i popierająca 
je socjalistyczna opozycja rozpętały 
największą od lat falę protestów. Po
pularność premiera de Villepina spa
dła do 30 procent i tylko zawrotny 
sukces, na przykład rozwiązanie pro
blemu bezrobocia młodych, może 
poprawić jego notowania przed wy
borami prezydenckimi w 2007 roku.

Prawica zaczyna jednak tracić ani
musz. De Villepin przyznał, że forsu
jąc ustawę, „popełnił błąd”, a Chirac

TRAGEDIA MAŁEGO TOMMASA

zażądał wprowadzenia poprawek - ta 
najważniejsza ma skracać „okres 
próbny” do jednego roku.

Protestujący, głównie młodzi Fr; n- 
cuzi, mają poczucie siły, jaką w kul it
rze politycznej Francji dają tysiące 
manifestantów na ulicach. - Chirac, 
sramy na ciebie, to ulica rząazi 
- skandowali uczestnicy wiecu 
po przemówieniu prezydenta. Więk
szość prasy brała ich stronę, a BBC 
przypomniała, że paryskie rządy ugi
nały się już wiele razy pod żądaniami 
ulicznych manifestacji. W  tym tygo
dniu francuska lewica znowu zmobi
lizowała setki tysięcy demonstrantów. 
By przekonać, że istotnie Francją 
współrządzi ulica. (JK)

W ŁO C H A M I
W S T R Z Ą S N ĘŁ A

T R A G ED IA
P O R W A N E G O

PRZED
M IES IĄ C E M
C H O R E G O

N IE M O W L A K A
T O M M A S A

O N O F R IE G O

C
hłopiec został uprowadzony 2 marca z domu rodziców ko
ło Parmy. Porwanie trafiło na czołówki wiadomości telewi
zyjnych. Dramat, który kochają media, pogłębiała choroba

- chłopczyk cierpiał na epilepsję i nie mógł żyć bez kosztowne
go lekarstwa. Mimo apeli rodziców, do których przyłączył się 
wkrótce papież Benedykt XVI, gwiazdy włoskiej muzyki pop 
i piłki nożnej, porywacze milczeli - nie zażądali nawet okupu.

W  kampanii na rzecz zwolnienia Tommasa udzielał się także 
Sycylijczyk Mario Alessi, robotnik z ekipy, która remontowała 
dom państwa Onofrich. W  ubiegły weekend policja aresztowała 
Alessiego i jego wspólnika Salvatorego Raimondiego. Zwłoki 
chłopczyka zostały odkryte w pobliskim lesie. Z zeznań areszto
wanych wynika, że niemowlak został zamordowany uderzenia
mi łopaty zaraz po porwaniu, ponieważ „strasznie płakał”.
- Wszyscy jesteśmy dotknięci losem malutkiego Tommasa - mó
wił papież do pielgrzymów na placu Świętego Piotra.Wnuczka 
Mussoliniego Alessandra zaapelowała już o rozpisanie we W ło
szech referendum w sprawie przywrócenia kary śmierci, (ryb )

ROSYJSKI KIEROWCA 
NA WOLNOŚCI

Przeciwnicy terroryzowania 
zwykłych kierowców prz tz 

auta rosyjskich oficjeli (o i :h 
akcji pisaliśmy w „Przekroju" 
numer 9/2006) odnieśli 
w końcu zwycięstwo. Spo
łeczna kampania w obronie 
Olega Szczerbińskiego za
kończyła się jego uniewinnie
niem. Samochód Szczerbiń
skiego został staranowany 
przez auto lokalnego guber
natora, którego kierowca 
próbował wymusić pierw
szeństwo. Początkowo sąd
uznał, że odpowiedzialność
za wypadek (i śmierć guber
natora) ponosi Szczerbiński, 
i skazał go na cztery lata ła- 
gru. Wyrok wywołał protesty 
w całej Rosji. W  końcu potę
piła go nawet partia Kremla- 
Zdaniem jednej z rosyjskich 
agencji Szczerbiński zyska’ 
w sondażach popularność 
porównywalną z prezyden
tem Putinem. (Jl<̂



Ci, którzy 
produkują kakao, 
nigdy nie jedli 
czekolady. Jest 
dla nich za droga. 
Na zdjęciu: 
Świeżo zerwany 
owoc kakaowca
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ZROBIENI W KAI
Jak wydzwignac miliony biedaków
z nędzy? Najnowszy pomysł to
sprawiedliwy handel -  czyli płacenie
więcej za towary, które produku
najbiedniejsze kraje. Poiechaliśm
do Ghany przekonać się. czy działa

i ludzie produkują dziesiątki ton 
kakao rocznie, a nigdy nie jedli cze
kolady - mówi Nicolas Adjei-Gyan 
ze spółdzielni Kuapa Kokoo zrze- 

I szającej 45 tysięcy drobnych farme
rów uprawiających kakaowce. 

Dojeżdżamy do Amankwaatia, 
małej wioski w środkowej Ghanie w Afryce Za
chodniej. To samo serce drugiego co do wielko
ści zagłębia kakaowego na świecie.

W  całej wiosce jest zaledwie kilka murowa
nych domów. Nie ma asfaltu, prądu, telefonów, 
wodociągów, szkoły czy kliniki. Do najbliższego 
miasteczka jedzie się godzinę samochodem tere
nowym, bo nic innego nie przejedzie przez błot
nistą drogę. Nie ma także pracy - żadnej poza 
uprawą kakaowców. Amankwaatia na pierwszy 
rzut oka wygląda jak jedna z tysięcy wiosek ota
czających Kumasi, drugie co do wielkości miasto 
w Ghanie i stolicę plemienia Aszanti. Nic nie 
wskazuje na to, że odbywa się tu jednak niezwy
kły społeczny eksperyment.

W  35-stopniowym lutowym upale roztapiam 
się jak czekolada. Jest tak gorąco, że nawet far
merzy, którzy właśnie kończą zbiory i ciężko 
pracują, zrobili sobie przerwę i odpoczywają 
na gankach swoich chatek z błota, krowiego łaj
na i blachy falistej.

Kilkanaście farm kakaowców wygląda jak je
den rzadki las. Farma 60-letniego Yaw Osi Ako- 
te - dziedziczona w rodzinie od pokoleń - jest 
wielkości dwóch, góra trzech boisk do koszy
kówki. Poletka oddzielają niepozorne kwiatki, 
których w ogóle nie zauważyłem, dopóki Yaw 
Osi mi ich nie pokazał.

Akote zbiera rocznie 4-5 worków kakao. 
W  zależności od tego, do jakiego gatunku zosta
ną zakwalifikowane, zarabia jakieś 400 dolarów 
rocznie - w porównaniu z innymi niemało.

- Za 65-kilogramowy worek ziaren kaka
owych najlepszego gatunku dostaję normalnie 
około miliona cedi [120 dolarów] - mówi. 
- Zwykle udaje mi się uzyskać ziarna najlepsze
go gatunku.

Rola farmera nie ogranicza się do zerwania 
z drzew dużych żółtych łub czerwonych bulw 
wielkości i kształtu małej piłki do rugby. Owo
ce rozcina się maczetami, a wyjęte ze środka 
ziarna zawija w liście platanów i zostawia 
na osiem dni na ziemi, żeby sfermentowały. Po
tem praży się je na wystawionych na słońce bla
chach. Zmieniają kolor z białego na ciemnobrą
zowy i nabywają charakterystycznego smaku 
gorzkiej czekolady. Trzeba mieć wyczucie - jeże
li leżą na słońcu za krótko, stają się kwaśne, 
a jeżeli za długo - w ogóle tracą smak. Wtedy 
farmer w skupie dostanie tylko ułamek ceny, 
którą płaci się za ziarna pierwszego gatunku.

Gdzie tu eksperyment? Spółdzielnia Kuapa 
Kokoo sprzedaje ziarna kakaowe z Amankwaati 
na Zachód w ramach sprawiedliwego handlu, 
czyli fa ir trade. W  praktyce oznacza to, że dosta
je za nie około 20 procent więcej, niż wynosi ce
na na wolnym rynku. Z dodatkowego zysku 
spółdzielnia kupiła dla wioski benzynowy 
młyn do mielenia zboża. Wygląda i hałasuje jak
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spółdzielni Kuapa Koko t a  
w  języku Twi znaczy ^  
„najlepsi z najlepszych” . I 
Kuapa zrzesza 45 tysięcy |  
biednych farmerów. Kakaą 
które produkują, należy |

Z punktu skupu 
(po lewej 
i w  środku) 
kakao trafia 
na stację 
kolejową 
w Kumasi, sercu 
kraju Aszanti 
(po prawej). 
Transport jest 
kosztowny, 
bo drogi i koleje 
są w fatalnym 
stanie. Każdy 
z łańcuszka 
pośredników 
zarabia więcej 
od farmerów

H A N D E L W  P U D EŁK A C H

W  latach 30. Malcolm McLean, właściciel firmy 
przewozowej w Karolinie Północnej, wymyślił 
nowatorski system pakowania towarów. 
Irytowało go, że naręcza bananów czy worki 
ze zbożem trzeba było mozolnie wybierać 
jeden po drugim ze stojących w portach 
statków, co mogło trwać nawet parę tygodni. 
McLean wymyślił, że lepiej pakować je 
w standaryzowane pojemniki, które można 
przeładowywać za pomocą dźwigów 
i ustawiać w porcie jak klocki. W  latach 50. 
kontenery rozpowszechniły się w Stanach 
Zjednoczonych, a w 1966 roku przeładowano 
pierwsze w europejskim porcie 
w Rotterdamie. Azję podbiły kilka lat później, 
w apogeum wojny w Wietnamie, kiedy 
Amerykanie przewozili do Sajgonu, Bangkoku 
czy Manili miliony ton wojskowego sprzętu.
Do dziś rozmiary kontenerów niewiele się 
zmieniły - standardowo mają 20 lub 40 stóp 
długości (6,1 lub 12,2 metra) oraz ważą 
do 20 ton. W  1972 roku było ich na świecie 
6 milionów, ćwierć wieku później 
-już 167 milionów. Z ustawionych obok siebie 
kontenerów można dziś zbudować mur 
obiegający Ziemię wokół równika dwukrotnie. 
Codziennie porty przeładowują 15 milionów 
kontenerów.
Ta rewolucja spowodowała drastyczne 
obniżenie kosztów transportu. O ile jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu sprowadzanie żywności 
było drogie i ryzykowne (bo łatwo mogła nie 
dotrzeć na czas), dziś często taniej jest na 
przykład przywieźć ją do Kalifornii z Azji 
niż ze wschodniego wybrzeża Stanów 
Zjednoczonych. W  teorii więc producentom 
z krajów biednych powinno być łatwo 
konkurować z producentami z krajów 
bogatych: mają niższe koszty, bo zarabiają 
nawet kilkadziesiąt razy mniej, i często są 
tańsi nawet od maszyn, a koszt transportu nie 
podnosi znacząco ceny tego, co wyprodukują. 
W  praktyce jest na odwrót, bo Unia 
Europejska, Japonia i Stany Zjednoczone 
szczodrze dopłacają swoim rolnikom, a za 
pomocą bardzo wielu sprytnych sposobów 
utrudniają obcym wejście na swój rynek.

XVlII-wieczna maszyna parowa, ale to ważne 
źródło gotówki dla należących do spółdzielni 
farmerów, którzy wynajmują go sąsiadom.

Kilkadziesiąt dolarów rocznie ekstra, które 
zarabiają dzięki sprawiedliwemu handlowi, to 
fortuna. Takie pieniądze zmieniają życie ich ro
dzin - można za nie wysłać dwoje dzieci 
do szkoły (prawie wszystkie szkoły w Ghanie są 
płatne) albo kupić lekarstwo, kiedy któreś 
z nich zachoruje. Być może można nawet kupić 
im raz czekoladę, której w Ghanie produkuje się 
(i zjada) bardzo niewiele.

Prosty pomysł, prawda? Na pozór nie ma nic 
łatwiejszego, niż dać tym bardzo biednym lu
dziom zarobić odrobinę pieniędzy, które stają 
się szansą na lepsze życie - jeśli nie dla samych 
farmerów, to dla ich dzieci. Żeby spółdzielnia 
Kuapa Kokoo mogła płacić nieco więcej za ziar
na kakaowe, trzeba jednak pokonać opór poli
tyków, urzędników i wielkich koncernów 
w Ghanie i w  Europie, no i pójść pod prąd że
laznych zasad światowego handlu.

Trzeba też przekonać bogatych Europejczy
ków i Amerykanów (w porównaniu z Ghańczy- 
kami także Polacy są bardzo bogaci), żeby 
za „sprawiedliwą” czekoladę zgodzili się zapła
cić w sklepie nawet aż dwa razy więcej niż za tę 
zwykłą, „niesprawiedliwą” .

PaPa Paa! -  to hasło

do najlepszych na świecie

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Spółdzielnia Kuapa Kokoo (dewiza: „PaPa 

Paa” , co w języku Twi znaczy „najlepsi z najlep
szych”) to potężna i bogata firma, która kontro
luje aż 10 procent eksportu kakao z Ghany 
i cały eksport kakao w  ramach fa ir trade - spra
wiedliwego handlu. Spółdzielcy mają obowią
zek sprzedawania całych zbiorów za pośrednic
twem Kuapa. Spółdzielnia inwestuje zyski w ich 
wioskach, budując szkoły, kliniki i fundując 
studnie. Im więcej pieniędzy zarabia na kakao, 
tym więcej może wydać.

Kuapa Kokoo to modelowy przykład działa
nia sprawiedliwego handlu. Jest wymieniana 
w licznych broszurach propagujących tę ideę, 
dyskutuje się o niej też na licznych konferen
cjach. Spółdzielni powinno zależeć na rozgło

sie, bo to od niego zależy rynkowy sukces ej 
produktów w Europie (Polacy mogą je kupić 
na razie tylko przez Internet). Spodziewałem ię 
więc życzliwego przyjęcia. Podczas pierwszego 
spotkania natrafiliśmy na mur.

- Nie możecie tak po prostu pojechać 
do wioski. Nikt z wami nie będzie rozmaw lał
- wyjaśnił nam na wstępie Nicholas Ad d- 
-Gyan, dyrektor do spraw badań i rozw ju 
w spółdzielni. - A my nie możemy was zabr. ć.

Dopiero na koniec wizyty dowiedzieliśmy: tę. 
skąd wziął się ten opór, chociaż nasz przyjazd 
był znacznie wcześniej zapowiedziany i uzgod
niony. Kuapa Kokoo została założona na począt
ku lat 90. z pomocą brytyjskiej organizacji po
zarządowej Twin, a kilka lat temu załoz-ta 
wspólnie z Brytyjczykami firmę Day Chocolate 
sprzedającą w Wielkiej Brytanii (a także w in
nych krajach europejskich) „sprawiedliwe” cze
koladki.

Twin nie odpowiedziało na moje liczne prób) 
kontaktu, ale - jak się okazało - uprzedziło 
spółdzielnię o naszej wizycie. Po kilku dniach 
Nicholas pokazał nam ten e-mail. „Skontakto
wało się z nami dwóch polskich dziennikarz)
- pisała niejaka Charlotte z Twin. - Próbow ali
śmy ich zniechęcić, ale wygląda na to, że i ta 
przyjadą. Porozmawiajcie z nimi w biurze, nie 
dłużej niż pół godziny, i pod żadnym pozorem 
nie zabierajcie w teren” .

Po tygodniu codziennego przesiadywania 
w biurze Nicholasa ten bez uprzedzenia zabra 
nas do swojego kościoła, ogromnego betonowe 
go baraku z kratami zamiast okien i blaszanym
dachem. Nicholas był zielonoświątkowcem
i msza w języku Twi składała się z czterech g°

lin ekstatycznych śpiewów i spektakularnych 
iblicznych nawróceń. Byliśmy jedynymi biały- 
i w kościele.
W  kulminacyjnym momencie musiałem 
jść na sam środek przed 20 pastorów siedzą- 

i ch obok ołtarza i wytłumaczyć, po co przyje- 
c ałem do Ghany. Pocę się jak mysz. Ubole- 
v im, że nie mogę przyjąć na miejscu 
p nownego chrztu i zostać zielonoświątkow- 
c a, bo w Polsce wszyscy są katolikami. To 
n tne wyjaśnienie zostaje przyjęte. Nie tłuma- 
c że jestem niewierzący. Dla wszystkich to 
o ywiste, że w Boga trzeba wierzyć.

a koniec przemówienia Nicholas szturcha 
n ie w bok. - Praise the Lord! Chwalcie Pana!

tonuję. Ponad tysiąc osób zebranych w ko- 
śi e odpowiada jednym głosem.

ie wiem, czy to był sprawdzian, ale jeśli tak, 
to i zaliczyliśmy. Pastorzy i wierni, współbracia 

olasa, zaakceptowali nas. Następnego dnia 
b olas przedstawił nas licznym prezesom Ku-

GHANA

apa Kokoo - Najważniejszemu i kilku Bardzo 
Ważnym - którzy dali nam oficjalne błogosła
wieństwo i mimo zastrzeżeń Charlotte pojecha
liśmy do farmerów.

Co do ukrycia mogła mieć czołowa organiza
cja promująca sprawiedliwy handel?

KTO ZARABIA NA KAKAO?
W  Amankwaatia, jak we wszystkich punk

tach skupu Kuapa Kokoo, stoją ogromne pol
skie wagi z dumnym napisem „Lubelskie Fabry
ki Wag”.

- W y możecie sprzedawać maszyny, a my 
mamy tylko kakaowce - mówi Yaw Osi Akote, 
farmer z wioski Amankwaatia. - Jak nikt nie 
chce kupić twoich wag, możesz zmienić ich ce
nę, zmienić wygląd albo w ogóle zacząć produ
kować co innego. Kiedy tylko uprawiasz kaka
owce, nie masz żadnej kontroli nad tym, za ile 
sprzedasz ich ziarna. Nie masz żadnej kontroli 
nad swoim losem.

Miał rację. W  wielu najbiedniejszych krajach 
większość eksportu przypada na jeden produkt, 
którego w dodatku najczęściej na miejscu się 
nie przetwarza i nie spożywa (albo spożywa 
w minimalnych ilościach). W  Ghanie to kakao, 
w Ugandzie - kawa, w Malawi - tytoń. W  prak

tyce oznacza to, że od cen kawy czy kakao 
na światowych rynkach zależy to, czy ogromna 
rzesza farmerów będzie miała co jeść.

W  Ghanie kakao to surowiec strategiczny. 
Gazety codziennie drukują jego cenę na pierw
szych stronach obok winiety, a jeden z najważ
niejszych w kraju urzędów kontroluje skup 
i eksport ziaren, próbując sprawić, żeby nie 
ulegały nadmiernym wahaniom. To jednak tyl
ko złudzenie kontroli. Od lat 60. ceny więk
szości upraw - takich właśnie jak kawa czy ka
kao - systematycznie spadają na światowych 
giełdach. Zdarzają się oczywiście okresowe 
zwyżki, ale po uwzględnieniu inflacji długofalo
wy kierunek jest wyraźnie widoczny. Zapotrze
bowanie Zachodu zwiększa się bowiem wolniej 
niż światowa produkcja - przy czym na przy
kład wielkie plantacje kawy w Ameryce Łaciń
skiej produkują ją taniej niż rozdrobnione far
my w Ugandzie, a dzięki lepszym drogom, 
lotniskom i portom mają także niższe koszty 
transportu.

Najbiedniejsze kraje - właśnie takie jak Gha
na - znalazły się w ten sposób w powoli zaci
skanej pętli. Mogłyby produkować więcej i ta
niej, ulepszając drogi i porty, edukując swoich 
obywateli (ludzie lepiej wykształceni pracują f'*®'
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l»sr wydajniej) albo inwestując w przetwórstwo 
i eksportując już gotową czekoladę czy cygara. 
Z czego jednak inwestować w drogi, skoro nie 
ma najedzenie?

Malawi, które należy do największych produ
centów tytoniu na świecie, regularnie nawiedza
ją klęski głodu. Kraj pozostaje zakładnikiem cen 
tytoniu tak jak Ghana cen kakao i z roku na rok 
popada w większą nędzę, z której nie majak się 
wybić. W  Ghanie jest co jeść, ale na drogi 
i szkoły brakuje. Najwięcej korzystają na tym 
wielkie zachodnie firmy, które kontrolują pro
dukcję i dystrybucję kawy, tytoniu czy czekola
dy na Zachodzie, a często także skup i produk
cję surowców. Ogromny szwajcarski koncern 
cukierniczy Nestle, jeden z największych na
bywców kakao, przeniósł w styczniu regionalną 
siedzibę z Abidżanu na sąsiednim Wybrzeżu 
Kości Słoniowej do Ghany.

Koncerny ostro rywalizują o zachodniego 
konsumenta i starają się kupować surowce jak 
najtaniej, a więc także płacić jak najmniej far
merom w ubogich krajach. Mogą bezwzględnie 
walczyć w Europie, ale w Ghanie czy w produ
kującej kawę Gwatemali grają ręka w rękę. Nikt 
nie ma interesu w podbijaniu ceny.

Widziałem ten mechanizm w działaniu 
na wielkiej giełdzie tytoniowej w  Lilongwe, sto
licy maleńkiego Malawi na południu Afryki, 
w  którym poza tytoniem nie wytwarza się do
słownie nic. Trzech białych przedstawicieli wiel
kich koncernów tytoniowych, na pierwszy rzut 
oka starych kumpli, szło wzdłuż wielkich 
otwartych worów z liśćmi tytoniu. To była paro-
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Jestem dobry z matematyki i bardzo chciał- 
i zostać księgowym - mówi w końcu. - Mój 
ec jest farmerem.
A ty nie chcesz być farmerem?
Nie bardzo. Farmerzy są bardzo biedni, 
nie chce być farmerem, 
ybudowanie szkoły w Ghanie jest znacznie 

ze niż w Polsce - każda z sześciu wystawio- 
przez Kuapa Kokoo kosztowała 400 milio- 

' cedi (45 tysięcy dolarów).
- Dlaczego wybraliście właśnie Akomadan, 
k inną z półtora tysiąca wiosek, w których są 
si spółdzielcy?
-W tym mieście urodził się założyciel Kuapa 

| Kokoo - słyszę.
Je; szef, Nicholas, przyznaje z oporami, że 

ranrerzy nie dostają ani grosza z pieniędzy 
ze sprawiedliwego handlu do ręki i mają 
nad nimi matą kontrolę. Zyski trafiają do spe
cjalnego funduszu, a wioski występują z pety- 

| cjami o inwestycje, takie jak młyn z Aman- 
waatia. Chociaż kakao fa ir trade to tylko 

procent eksportu spółdzielni (czyli tylko 
- procent eksportu kakao z Ghany, bo nikt 

lny tam się tym nie zajmuje), przychody nie 
1 małe. Nikt jednak nie chce powiedzieć, ja- 
'e i jak są wydawane.
Kuapa Kokoo pisze z dumą w swoich folde
ru, że 45 tysięcy członków spółdzielni to 

1j' sPółudziatowcy brytyjskiej firmy Day Choco- 
1 C, największego producenta „sprawiedliwej 
|r olady’ na brytyjskim rynku. Nicholas przy
le je  jednak, że Kuapa Kokoo nie dostała jesz-

mej ani pensa z zysku.

- Zdobywała miejsce na rynku - mówi.
Kuapa Kokoo nie jest wyjątkiem. Według 

ustaleń dziennikarzy „New York Timesa” często 
organizacje zajmujące się sprawiedliwym han
dlem eliminują pośredników w praktyce, po to 
żeby samemu zająć ich miejsce, a klienci, którzy 
w dobrej wierze kupują droższą kawę czy ka
kao, nie są informowani, ile pieniędzy trafi 
do rąk producentów. Fundacja TransFair USA, 
która jest jedną z 19 organizacji z różnych kra
jów przyznających oficjalne logo „Fair Trade”, 
pobiera za to opłaty. Tylko w zeszłym roku ze
brała 1,89 miliona dolarów, z czego 1,7 miliona 
wydała na pensje, podróże i konferencje dla 
swoich 40 pracowników. Chociaż amerykański 
klient płaci za tabliczkę „sprawiedliwej” czeko
lady 3,49 dolara (w polskich supermarketach

na razie jej nie ma), tylko 3 centy z tej sumy tra
fiają do farmerów produkujących kakao!

Nadużycia zdarzają się także sieciom handlo
wym. Według ustaleń ekonomisty Tima Harfor- 
da brytyjska Costa Coffee dodawała do ceny 
kubka kawy fa ir trade aż 12 pensów, chociaż 
kosztował ją zaledwie 1-2 pensy więcej od zwy
kłej. Dopiero po wywołanym przez jego odkry
cie skandalu obniżyła cenę. Nikt nie wie, jak 
często zdarzają się takie nadużycia, a że fa ir 
trade to już na całym świecie 400 milionów do
larów rocznie, jest na czym zarabiać.

TO T Y L K O  B I Z N E S ?
King L. Lumor spędził kilkanaście lat 

w Szwajcarii. Kiedy wrócił do Ghany po roz
wodzie ze szwajcarską żoną, zainwestował 6*

dia licytacji, czysty show, i nikt nie udawał, że 
jest inaczej. Wszystkie worki schodziły za nie
mal identyczną cenę. Na dalekim końcu potęż
nej hali giełdy, za pilnowaną przez strażników 
barierką, stali czarni farmerzy i z napięciem ob
serwowali każdy gest białych kupców - jakby li
czyli, że wbrew logice i doświadczeniu właśnie 
ich worki zostaną wycenione drożej.

„Sprawiedliwy handel” to zatem coś znacznie 
więcej niż tylko „wolny handel” . Zachodnie or
ganizacje pozarządowe chcą zniesienia barier 
celnych, które utrudniają najbiedniejszym do
stęp do zachodnich rynków. W  „sprawiedliwym 
handlu” chodzi jednak o to, żeby płacić naj
biedniejszym więcej, niż wymagają tego żelazne 
reguły rynkowej logiki.

Czego mógł się więc wstydzić Twin? Tego, że 
pieniędzy ze „sprawiedliwej” czekolady farme
rzy nie dostają do ręki.

R A P H I  C H C E  Z O S T A Ć  K S I Ę G O W Y M
Raphi ma 13 lat i jest najlepszym uczniem 

w szkole w miasteczku Akomadan. Szkołę zbu
dowała Kuapa Kokoo za pieniądze, które zarobi
ła na sprawiedliwym handlu. Tuż obok stoi szko
ła państwowa, kilka zniszczonych baraków bez 
drzwi i okien. Szkoła Kuapa ma przystrzyżone 
trawniki, solidne ławki, tablice i zeszyty, a nawet 
salę komputerową z kilkoma starymi pecetami. 
Na firankach w oknach są godła Kuapa i wielki
mi literami wydrukowane dumne hasło „PaPa 
Paa!” . Raphi ma potworną tremę i długo zbiera 
się na odwagę, żeby się odezwać, zwłaszcza że 
obok stoi groźny pan Maanu, dyrektor.

F iżone na słońcu ziarna płyną 
d Europy. W  Ghanie czekolady 
p idukuje się mniej niż w Polsce

940 BF

imagine niedościgniona 
szybkość i precyzja ruchu
Wyobraź sobie monitor o czasie 
reakcji 2 ms. Obrazy w grach, filmach 
i plikach multimedialnych zmieniające 
się w  mgnieniu oka. Wyjątkowo 
elegancką, płaską formę. Z monitorem 
940 BF nie trudno to sobie wyobrazić. 
Więcej na www.samsung.pl

BOGACI BIORĄ WSZYSfK
/ :

Setki tysięcy polskich rolników korzystają 
z unijnych dopłat. Czy w imię 
sprawiedliwego handlu pomiędzy biedny ii 
i bogatymi zechcą z nich zrezygnować?
Zysk unijnych (a więc i naszych) rolników 13 
jednak strata milionów innych - z Azji, Afi jki 
i Ameryki Łacińskiej. Dostając pieniądze |  
z Unii, staliśmy się ważnym elementem j 
jednego z najbardziej protekcjonistyczny! i 
systemów handlu (jak mówią liberałowie); 
albo największego systemu wyzysku 
w historii ludzkości (jak mówi lewica).
Jak to działa w praktyce? Jeszcze 
w 2001 roku specjalistyczne czasopisma '; 
załamywały ręce nad losem polskich ; 
producentów cukru. Cena cukru w sklepi 
spadla do 1,70 złotego za kilogram i naw it 
przy tej cenie import się opłacał. Polakoą 
bardzo trudno było konkurować 
z plantatorami z Tajlandii, Indonezji 
czy Brazylii z prostego powodu - trzcina | 
cukrowa rośnie tam niemal sama, 
a robotnicy rolni zarabiają tak mato, 
że ich miesięczne zarobki z trudem 
wystarczyłyby na dwie skrzynki polskiego 
wina owocowego.
W  2004 roku weszliśmy do Unii i cena cuknJ 
w sklepach skoczyła do 4 złotych za 
kilogram. Unia chroni swoich producentów, 
wyznaczając minimalne ceny skupu buraków 
cukrowych i ustalając limity, które mogą 
wyprodukować (co także winduje cenę). 
Dopłaca też do powierzchni upraw. 
Brazylijczycy czy Indonezyjczycy nie mogą 
sprzedać swojego cukru do Europy. Często 
też nie mogą go wyeksportować gdzie 
indziej. Unia dopłaca do eksportu, żeby 
pozbyć się kłopotliwego towaru.

sjjr’

--r”
-

http://www.samsung.pl


HIPOKRYZJA BOGATYCH
Wbudowaną w handel międzynarodowy 
hipokryzję najlepiej pokazuje historia 
amerykańskich dopłat do bawełny. Stany 
Zjednoczone nakłaniają biedne kraje 
do otwarcia swoich rynków i obniżania ceł, 
przekonując, że to jedyna droga 
do gospodarczego sukcesu. Kiedy jednak 
w grę wchodzi interes nielicznego, ale 
wpływowego lobby, te przekonania nagle 
stają się mniej ważne. Co roku kilkadziesiąt 
tysięcy amerykańskich farmerów 
uprawiających bawełnę dostaje z kasy 
państwowej 3,3 miliarda dolarów, czyli tyle, 
ile wynosi wartość całej ich produkcji.
W  efekcie Stany Zjednoczone mają 
40 procent światowego rynku bawełny 
i wypierają z rynków takich gospodarczych 
rywali, jak Mali czy Burkina Faso, jedne 
z najbiedniejszych krajów świata. Średni 
roczny przychód amerykańskiego 
producenta bawełny to milion dolarów.
Rolnik z Burkina Faso zarabia 130 dolarów 
rocznie. Całe budżety państwowe Mali 
i Burkina Faso są mniejsze niż suma 
amerykańskich dopłat do bawełny.
Bogate kraje utrudniają także import 
na swoje rynki. Cła na sprowadzany 
do Japonii ryż sięgają 500 procent, bo 
Japończycy chronią swoje rolnictwo.

FAIR TRADE W POLSCE
W  Polsce fa ir trade  zajmuje się gdańskie 
Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu 
„Trzeci Świat i My". W  statucie 
stowarzyszenie ma zapisane między innymi 
prowadzenie programów edukacyjnych, 
oraz dystrybucję towarów pochodzących 
ze sprawiedliwego handlu. Na stronie 
stowarzyszenia (www.sprawiedliwyhandel.pl) 
nie ma jednak internetowego sklepu 
z towarami. „Sprawiedliwych" towarów 
na próżno szukać także w wielkich sieciach 
handlowych, chociaż przykładowo 
w Wielkiej Brytanii stanowią nawet kilka 
procent obrotów (w przypadku kawy) 
i można je dostać w supermarketach.

(i*sr oszczędności w przetwórnię kakao. Ściany 
małego biura w dwupokojowym domku 
na przedmieściach Akry, stolicy kraju, udekoro
wał licznymi dyplomami i nagrodami, które 
zdobyło jego kakao.

- Ghana eksportuje przede wszystkim ziarna
- tłumaczy Lumor i zagląda do swojego lapto
pa. - Dziś ich cena na giełdzie to 1850 dolarów 
za tonę. Cena miazgi kakaowej, półproduktu, 
z którego wytwarza się czekoladę, to ponad 4 ty
siące dolarów.

Jego fabryczka Kings Cocoa składa się z jed
nej niewielkiej hali z potężnym stalowym mły
nem, który kupił od hinduskiej firmy. 1 tak Lu
mor należy do największych przetwórców 
w kraju.

- W  Polsce wytwarza się więcej miazgi kaka
owej niż w Ghanie - wzdycha biznesmen. - Fair 
trade? Tak, słyszałem. Jedna z firm ghańskich 
kupiła logo i słyszałem, że jej produkty świetnie 
się sprzedają w Stanach. To fantastyczny pomysł.

- Czy nie musi jednak więcej płacić farme
rom za kakao?

- Nic o tym nie słyszałem - marszczy czoło 
Lumor. - Ale idea/air trade bardzo mi się podo
ba. To świetny marketing.

Większość przetwórni kakao jest już w Euro
pie. Stamtąd miazga zrobiona z kakao z Afryki 
Zachodniej trafia do jednej z fabryk czekolady
- takiej jak na przykład Terravita w Poznaniu. 
To ostatni etap drogi kakao i ten, na którym za
rabia się najwięcej.

Zakładam biały fartuch i czepek, żeby wejść 
na produkcję i obejrzeć, jak w sterylnych halach 
sterowane komputerowo maszyny nalewają na
dzienie do czekoladek z bombonierek. Terravita 
produkuje kilkadziesiąt rodzajów czekolad. Jed
nym z niedawnych przebojów była czekolada 
deserowa z aromatem koniakowym, która 
świetnie sprzedawała się w krajach dawnego 
Związku Radzieckiego. Dystans pomiędzy plan
tacjami kakaowców pod Kumasi i fabryczką Lu- 
mora w Akrze to więcej niż osiem tysięcy kilo
metrów dzielących Ghanę od Polski. To na oko

także jakieś 150 lat. Produkcja jest prawie cał
kowicie zautomatyzowana. Najwięcej ludzi pra
cuje przy pakowaniu. Robotnik zarabia więcej 
w miesiąc niż farmer w Ghanie przez rok.

Opowiadam Dorocie Weres z Terravity o idei 
sprawiedliwego handlu. Muszę wyjaśniać, o co 
chodzi, więc nawet nie pytam już o to, czy wy
produkowaliby droższą czekoladę z oznacze
niem „fair trade”.

A koncerny? Wiele wskazuje na to, że 
pod naciskiem opinii publicznej na Zachodzie 
zmieniają powoli swoją politykę. A przynaj
mniej starają się pokazać od lepszej stroi y. 
W  polskiej filii Nestle też musiałem jednak ti J- 
maczyć, o co chodzi.

- Nestle uważa, żefair trade to dobry sposi 5, 
żeby konsumenci mogli wyrazić swoją solid r- 
ność z farmerami w świecie rozwijającym ię 
- odpisał na moje pytanie Robin Tickle ze 
szwajcarskiej centrali koncernu. - Ostati io 
wprowadziliśmy kawę Fair Trade na rynek 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tego lata zrobi; ty 
to także w Szwecji.

Ostateczny wybór należy więc do ciebie, sza
nowny czytelniku, a ściślej zależy od tego, ja
kich wyborów dokonasz w sklepie. W  Polsce 
organizacje pozarządowe zaczynają się powoli 
interesować sprawiedliwym handlem. Przez in
ternet można już kupić kawę, którą produkują 
spółdzielcy w Meksyku.

- Fair trade to może nie jest idealny sposób 
na naprawianie świata - mówi mi Mohammed 
Baba Tuahiru z oddziału brytyjskiego Oxfamu 
w Ghanie. - Ale idealnych sposobów nie ma.
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Piefwsre Radio Informacyjne W  czwartek 6  k w ie tn ia
po godzinie 15.00 

I 11 j I *  i o tym, czy sprawiedliwy Hande.
I   ̂  J  ma sens, słuchaj w programie

Blog FM w Radiu TOK FM.
^  Zaprasza Jakub Janiszewski.

Kosztowne
bombonierki.
Czekoladki
0 tysiącach 
różnych smaków
1 kształtów.
Jedzą je bogaci
Europejczycy,
Amerykanie
i Japończycy.
I to oni przede 
wszystkim na nich 
zarabiają
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Ewa Klak-Zarze* 
dziennikarka „Ż y  

Podkarpackiego", na 
portretu bohatera 
tekstów. Sprawiła, 

dostojne szaty zamienił 
więzienny unifc.

Z prav 
Jerzy Wizerkani 

redaktor naczelny „Gaz 
Kościańskiej". Na ekre 
poseł SLD, który poz 
gazetę za wykorzysta 

Ł jego wizerui; a
i .  .

'

O takich gazetach robi się głośno dopiero 
Jijwtedy, gdy ich dziennikarze dostają mocno 

po głowie. Ostatnio spotkało to redaktora na-
właściciela „Tygodnika Podhalań-

: : skiego” Jerzego Jureckiego. Po tym jak napisał, 
że kustosz zakopiańskiego sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej współpracował z SB, 
pod Tatrami wybuchła niespotykana histeria.

EW ładz^.& iasta wezwały do bojkotu gazety, 
a straż miejska zaczęła wyganiać z Krupówek 
nastoletnich kolporterów pisma. Urzędnicy 
uderzyli w Jureckiego z najwyższą przyjemno
ścią za to, że od lat ich krytykuje. Ale redakto
rów Jureckich jest w Polsce dużo więcej.

kościańska
- Od początku przyjęliśmy założenie: nie bę

dziemy lokalną gadzinówką - tubą władzy ani 
pierduśnicą z przepisami na ciasta, ale gazetą, 
która patrzy władzy na ręce - tłumaczy 54-letni 
Jerzy Wizerkaniuk, szef „Gazety Kościańskiej” 
(województwo wielkopolskie).

Brodaty, jowialny dwumetrowy olbrzym, 
posiwiałe włosy spięte w kitkę, w dżinsach 
i odprasowanej koszuli urzęduje w jasnozie
lonym baraku z zakratowanymi oknami 
na przydworcowym blokowisku Kościana. 
Od założenia gazety w 1999 roku walczy. 
- Niejeden w mieście chciałby mi przyłożyć. 
Na razie kończy się na telefonach i wycina
nych anonimach. Postura mnie ratuje - żartu
je. Ujawnili nieprawidłowości w  montażu 
miejsldego monitoringu czy bezprawne zerwa
nie przez miasto umowy z dzierżawcą dysko
tek, za co Kościan musiał zapłacić 400 tysięcy 
złotych odszkodowania. Po doniesieniach ga
zety radni powołali w styczniu tego roku ko
misję śledczą, która bada odpowiedzialność 
byłego burmistrza.

- Jeśli ludzie przynoszą jakieś papiery albo 
nam udaje się coś zdobyć, wchodzimy w to. Je 
śli są tylko pogłoski, nie - opowiada Paweł Sa
łacki, sekretarz redakcji. - To za mała redakcja, 
by robić śledztwa dziennikarskie. Na stałe pi
sze pięć osób.

Były burmistrz najpierw próbował obłaskr- 
wiać dziennikarzy. - Na kolacyjki zapraszał 
do restauracji - wspomina naczelny. Potem 
chciał przejąć biuletyn „Nad Obrą” . Wydawał 
go także Wizerkaniuk, udostępniając łamy 
władzom samorządu. Gdy to się nie uda; o, 
burmistrz założył własną gazetę i jako naczel
ny od razu zaatakował lokalną opozycję oraz 
konkurencję.

- My pisaliśmy o nieprawidłowościach
w monitoringu. Oni, że nie chcemy, by miasto 
było bezpieczne - mówi Wizerkaniuk. - Ale 
działalność tamtej „gazety honoru” , jak m ówił 
burmistrz, skończyła się trzema wyrokami 
za zniesławienie i 50 tysiącami odszkodowania 
na niekorzyść byłego burmistrza, jego rzeczni
ka prasowego oraz dwóch byłych radnych.

Nowemu burmistrzowi z Wizerkaniukiem 
też się nie układa, więc podobnie jak poprzed
nik odciął gazetę od ogłoszeń samorządowych- 
- Na początku wziął się do roboty, powołał ko
misję do zbadania nieprawidłowości we wpro
wadzaniu monitoringu przez poprzedników

A g n ie s z k a  J ę d r z e jc z a k  
K r z y s z t o f  S z c z e p a n ia k  
Pa w e ł  C z a r t o r y sk i 
M il e n a  Ra c h id  C h eh a b  
G r z e g o r z  Rz e c z k o w s k i

miasteczkach. Lokalne władze od lat nie lubi
niezależnych dziennikarz

Gdy jednak dostał raport, nie wyciągnął żad
nych konsekwencji wobec winnych.

Wyciągnął za to wnioski z losu swego po
przednika: - Nie reaguje na nasze publikacje, 
Pytania każe sobie przysyłać na piśmie, a kon
taktuje się tylko za pośrednictwem rzeczniczki. 
Też ma swoje pismo, ale na razie nie atakuje.

Burmistrz nie ma czasu na rozmowę. Jego 
rzeczniczka tłumaczy, że miasto nie ma 
obowiązku ogłaszać się u Wizerkaniuka.

Sławę „Gazecie Kościańskiej” przyniosła 
nierozstrzygnięta do dziś wojna z byłym po- 

m SLD Tadeuszem Mylerem. Po poprzed
nich wyborach tygodnik „N ie” opisał jego 
"ielomilionowe długi wobec Daewoo (poseł
miał dwa salony samochodowe). Przed egze- M 1U U L I 1U U U W C / .  1 U Ł U  Ig i- i . -

’ucją komorniczą umknął do Sejmu, gdzie

zresztą pod względem wystąpień i interpelacji 
zajął jedno z ostatnich miejsc. - To miał być 
jego pierwszy wywiad - opowiada naczelny.
- Przesłuchaliśmy nagraną przez dziennikarki 
rozmowę. 80 procent to był jakiś bełkot 
i szkalowanie przeciwników. Gdyby to się 
ukazało, wielu ludzi wytoczyłoby mu procesy. 
Skróciliśmy wywiad do trzech stron i przesła
liśmy do autoryzacji. Odpisał: „Rezygnuję 
z autoryzacji” .

Gdy redakcja puściła tekst, poseł złożył do
niesienie do prokuratury z oskarżeniem o cyto
wanie bez autoryzacji oraz o opublikowanie 
zdjęć zrobionych podczas wywiadu. W  2004 ro
ku poznańskie sądy - rejonowy i okręgowy
- uznały, że redaktor naruszył prawo, ale umo
rzyły warunkowo postępowanie karne. Wizerka

niuk zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 
przepisy prawa prasowego stanowiące podstawę 
obu orzeczeń. Odwołał się też do strasburskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

- Chodzi o zasady - mówi Wizerkaniuk. 
- Największy polski specjalista prawa prasowe
go profesor Sobczak z UAM potwierdził, że pra
wo wyraźnie zezwala na publikację zdjęć osoby 
pełniącej funkcje publiczne bez jej zgody. Wal
czę też o likwidację spadku po PRL i instytucji 
cenzury, jaką jest autoryzacja, a której nie ma 
w żadnym demokratycznym kraju.

Sposobem walki z lokalnymi gazetami może 
być też odebranie lokalu. To spotkało właśnie 
redakcję tygodnika „Pałuki” (mutacja: „Ziemia 
Mogileńska”) z województwa kujawsko- 
-pomorskiego. Do końca kwietnia musi opu
ścić pomieszczenia zajmowane od siedmiu lat 
przy głównym rynku Mogilna, miejsce dobrze 
znane wśród mieszkańców i czytelników.



Zdarzaja się też ulotki z paszkwilami o dziennikarzach

Burmistrz Mogilna nakazał to pisemnie dy
rektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
który wynajmował redakcji lokal. Na piśmie, 
bo w ustnej rozmowie dyrektor odpowiedział, 
że redakcja jest bardzo dobrym płatnikiem 
i nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy. 
Wykonania oficjalnego polecenia służbowego 
odmówić już nie mógł. Wątpliwości miało kil
ku radnych. Zwrócili uwagę, że zakład komu
nalny pozbywa się najlepszych wpływów.

- Burmistrz mści się za cztery lata nieprzy
chylnych artykułów. Boi się nas przed nadcho
dzącymi wyborami samorządowymi - ocenia 
Marek Holak, naczelny mutacji mogileńskiej 
„Pałuk” . Według burmistrza nie chodziło o ze
mstę. To miejsce po prostu idealnie nadaje się 
na świetlicę dla dzieci z rodzin najuboższych.

Inną metodą nękania jest wysyłanie do re
dakcji pism zastraszających, zamiast - ewen
tualnie - prostujących informacje. Gdy bur
mistrz publicznie pochwalił się, że udzielił 
nagany swoim pracownikom, Holak to skryty
kował jako działanie niezgodne z prawem. 
Wtedy burmistrz wysłał pismo z żądaniem 
wpłaty 20 tysięcy złotych na przedszkole. Nie 
wskazał jednak nieprawdziwych informacji ani 
nie powołał się na odpowiedni paragraf prawa 
prasowego. - Postraszył nas sądem, ale w ogó
le nie zareagowaliśmy. Gdy upubliczniliśmy pi
smo w gazecie, sprawę odpuścił - mówi Holak.

Na ogół odpuszcza. - Gdy w styczniu wyto
czył mi sprawę sądową (pierwszą przez 10 lat 
prowadzenia gazety), od razu na pierwszej roz
prawie ze wszystkich zarzutów się wycofał.

Także w Mogilnie powstała konkurencyjna 
gazeta. W  zeszłym roku biznesmeni skupieni 
wokół stowarzyszenia popierającego burmi
strza stworzyli spółkę Zecer, której zadaniem 
było wydawanie gazety „Same Fakty” , podob

nej w formie do „Pałuk” , ale zupełnie inaczej 
piszącej o burmistrzu Mogilna. Pozytywnie. Pa
dła po dziewięciu numerach.

Jak walczyć z represjami? -  W  ogóle nie wal
czyć, tylko robić swoje - uważa Holak. - Gdy 
będą czytelnicy, będą też reklamodawcy. Firmy, 
które się na nas obrażają za krytyczne artykuły 
wobec przyjaznego im burmistrza, po jakimś 
czasie i tak wracają. Bez reklam w lokalnej gaze
cie, którą szanują czytelnicy, interesy idą słabo.

I dodaje: - Nikogo się nie boimy z wyjątkiem 
sądów, które pod presją władzy mogą zniszczyć 
każdą gazetę lokalną.

m am
W  2002 roku, gdy Andrzej Jarosz, rektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jaro
sławiu, obciął dofinansowania do obiadów dla 
studentów, reporterka opisała to w „Życiu Pod
karpackim” . Jarosz, który jest profesorem zwy
czajnym, zadzwonił i zaczął ją strofować: - Pa
ni magister, jak tak pani może?

Gdy w 2003 roku napisała, jak rektor zmusił 
stu pracowników szkoły do wstąpienia do LPR, 
aby zagwarantowali mu fotel przewodniczące
go partii w powiecie jarosławskim, już grzmiał 
do stuchawld: - Ty głupia babo, franco jedna.

W  2004 roku tygodnik poinformował, że M i
nisterstwo Edukacji poleciło rzeszowskiej pro
kuraturze zbadać, czy rektor Jarosz złamał pra
wo. Chodziło o to, że stojąc na czele senatu 
uczelnianego, przyznał sobie podwyżkę, w  la
tach 2001-2003 łącznie 230 tysięcy złotych.

- Gdy Jarosz zobaczył mnie na spotkaniu 
swojego komitetu wyborczego (startował 
w ostatnich wyborach parlamentarnych do Se
natu, ale bez sukcesu), spurpurowiał i powie
dział, że nie mam prawa tam wejść - opowiada

Ewa Kłak-Zarzecka, która pracuje w „Życiu P d- 
karpackim” dziewięć lat. Jest jedyną dziennik ;r- 
ką w jarosławskiej filii. - Na jego rozkaz rzecz :k 
prasowy i jakaś kobieta chwycili mnie pod łok
cie i ciągnęli przez długi korytarz. Krzyczałam :e 
wyjdę sama, szamotałam się. Wypchnęli m ie 
za drzwi. To musiało wyglądać komicznie.

Wróciła do redakcji, gdzie sekretarka poin! li
niowała ją, że dzwonił do niej „rzecznik dzień u- 
karzy” , niejaki Kos. „Rzecznik” nie omieszkał r- 
dzwonić także do domu, aby wypomnieć ej 
atakowanie rektora. Jej mąż usłyszał też ii e 
groźby przez telefon. Wszystkie od tej samej s r- 
szej osoby. O kwasie solnym, o gwałcie pr z 
Ukraińców. - Nie powiem, że się nie bałam - j > 
ważnieje. - Pracuję sama, często do późna, a z 
nawet po wyjściu z redakcji byłam śledzona.

W  lokalnych urzędach, szkołach i uczelnia h 
pojawiły się na jej temat ulotki z paszkwilai i. 
Zarzucano jej niechęć do uczelni, że jest che a 
psychicznie i że ma „zaledwie ukończoną szfe ę 
średnią, i to z ocenami miernymi, podpartą 
dwukrotną maturą” . Z innego listu wynikało, :e 
dziennikarka romansowała z posłem P 1 
W  2004 roku Kłak-Zarzecka zdecydowała ię 
oddać sprawę do prokuratury.

Antoni Jarosz przebywa obecnie w więzienu 
przy Montelupich w Krakowie. 19 kwietnia od
będzie się kolejna rozprawa. Jest oskarżony 
o stosowanie gróźb karalnych i malwersacje.

iHarpcińska
- Problemy z władzą były zawsze, ale teraz 

znów jest gorzej - mówi Piotr Piotrowicz, z a- 
wodu inżynier elektryk, który w 1990 ro :u 
założył z kolegami „Gazetę Jarocińską” 
(województwo wielkopolskie), a obecnie jest 
jej redaktorem naczelnym. Skąd ten pesy
mizm? A chociażby stąd, że w ubiegły czwar
tek rozpoczął się proces, jaki wytoczył n u 
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Poszło 
o sprostowanie, jakiego w ustawowym czasie 
nie zamieściła gazeta. Naczelny opublikował 
je, choć - jak twierdzi - nie spełniało ono w y
mogów formalnych. Ale zrobił to za późno.

- Prawo prasowe mówi wyraźnie: na pu! li- 
kację redakcja ma trzy tygodnie. Jeśli tego He 
robi, łamie prawo - twierdzi burmistrz Pawi c- 
ki. I choć odpowiedni artykuł brzmi inaczej, te
raz żąda w sądzie publicznych przeprosin.

Jeśli chodzi o przepisy, to urzędnicy jarociń
skiego magistratu są wyjątkowo rygorystyczni. 
Dziennikarze gazety na odpowiedź nawet na naj
bardziej błahe pytanie muszą czekać przepisowe 
dwa tygodnie. - Pracownicy magistratu komuni
kują się z nami wyłącznie na piśmie - mówi An
na Gauza, dziennikarka. - Gdy po spotkaniu 
burmistrza w ratuszu zadałam mu pytanie, usły
szałam: „Teraz rozmawiam z inną dziennikarką. 
Pani Aniu, proszę pytania na piśmie”.

W  styczniu, po kolejnej krytycznej publikacji
w „GazecieJarocińskiej” o nieprawidłowościach 
przy sprzedaży gruntów gminnych, burmistrz 
ogłosił pracownikom magistratu, że mają poro- 
zumiewać się z „dziennikarzami od Piotrowi
cza” wyłącznie na piśmie i odpowiadać w czasie 
ustawowym.

ww.bukuiesi
bankiet dla
ankierow.pl

Nawet jeżeli kryteria Twoich poszukiwań są wyjątkowo 
wymagające, sprostamy im z łatwością. Precyzja naszych 

wyszukiwarek nie ma sobie równych, a baza naszych 
kontaktów firmowych należy do najlepiej zao- 

patrzonych i najszybciej aktualizowanych. 
Spróbuj i przekonaj się, jak szybko i pre- 

cyzyjnie szuka się na w w w .p k t.p l

l p k t . p l
Polskie Książki Telefoniczne

L . A
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Ulubiona metoda na nieposłuszne gazety to wysytani
zadania o odszkodowanie. Bez uzasadnienia

Mawt+tolak, redaktor 
I B w y  tygodnika 
IP fPa lu k i" i „Ziemi 

Mogileńskiej" 
w siedzibie należącej

do miagtarnoze zostać 
ylko do końca miesiąca

Piotr Pankanin, z wykształcenia 
technik budowy okrętów, 
z zawodu trener wioślarstwa, 
„Wiadomościami Krajeńskimi" 
kieruje od 12 lat

że przejmie rzeczywistą władzę w mieście, że 
będzie miał wpływ na zatrudnienie, zwolnie
nia i większość decyzji samorządu. Gdy zro
zumiał, że nie z nami takie numery, zaczął 
otwartą wojnę. My jesteśmy otwarci na me
dia, co tydzień organizujemy dla wszystkich 
konferencję prasową i wszyscy dziennikarze 
są zadowoleni oprócz tych od Piotrowicza.

- Niemal 11 tysięcy egzemplarzy sprzeda
wanych co tydzień wśród 70 tysięcy miesz
kańców to najlepszy dowód naszej wiarygod
ności - uważa naczelny. Ale w sytuacjach 
spornych często jest gotów iść na ugodę, za
miast latami szarpać się po sądach. - Przez 
ostatnie 15 lat z władzą samorządową spotka
liśmy się w sądzie dopiero dwukrotnie - pod
kreśla. Dla niego to dowód rzetelności dzien
nikarzy. Ale gdy tydzień temu spotkał 
burmistrza wjednej z jarocińskich restauracji, 
ten nie podał mu ręki. - Może to i dobrze? 
Przecież nie musimy się przyjaźnić - kwituje.

Dom Piotra Pankanina palił się dwa razy. 
Najpierw latem 2001 roku ktoś włamał się

|»ar W  ubiegłym roku gazeta poprosiła o dane 
dotyczące wydatków na podróże służbowe 
urzędników gminy. Po trzech miesiącach przy
szła 11-stronicowa odpowiedź od sekretarza 
gminy. Wraz z informacją, że jej przygotowanie 
wycenia na 1100 złotych, bo pochłonęło czas 
pracowników magistratu. - Jarocin bierze 
udział w programie „Przejrzysta Polska” , a po
stępowanie gminy wobec nas zupełnie mija się 
z ideą tej akcji - złości się Piotrowicz.

„Jarocińska” zaczęła drzeć koty z Pawlickim 
zaraz po ostatnich wyborach samorządowych, 
choć w kampanii wyborczej była po jego stro
nie. Wytknęła mu, że wziął zwolnienie lekar
skie i pojechał na urlop. Burmistrz Pawlicki wi
dzi sprawę inaczej: - Piotrowicz może myślał,
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przez prowadzące do łazienki okno, fachowo 
rozlał eter i podpalił. Ogień zniszczył tynki 
i okna. Na szczęście w domu, który był jeszcze 
niewykończony, nikogo nie było. Jesienią pod
palacze wrócili. W  środku nocy, gdy redaktor 
naczelny wydawanych w Sępólnie Krajeńskim 
(województwo kujawsko-pomorskie) W iado
mości Krajeńskich” i jego rodzina spali, z dy
mem poszły nowe drzwi garażowe i wymuska
na renówka. Zleceniodawców ani sprawców 
obu podpaleń nie wykryto.

Jesienią 2000 roku Pankanin napisał pierw
szy artykuł o ówczesnym dyrektorze szpitala 
w pobliskim Więcborku. Zarzucił mu fałszowa
nie szpitalnych statystyk dla wyłudzenia pienię
dzy z kasy chorych i fałszowanie recept na leki

refundowane. A dyrektor ma kilka aptek w o o- 
licy Sępólna Krajeńskiego.

- Powiedział mi, że rozbierze mi chału ę. 
Nie wziąłem tego poważnie - wspomina . a- 
czelny Wiadomości” . Niedługo potem w ( o- 
mu Pankanina wybuchł pierwszy po; ir. 
Po drugim pożarze długo nie mógł w ni ::y 
spać. Pisał dalej o dyrektorze szpitala. W  kr a- 
cu dopiął swego: dyrektor odszedł, choć t o- 
prowadził szpital do finansowej ruiny, a żać n 
sąd nigdy go nie ukarał. Ale gdy pojawił się a- 
ko kandydat na wiceministra zdrowia w r ą- 
dzie Belki, zrobił się duży szum i nomin;. ji 
nie dostał.

- Interesuje mnie pokazywanie, jak funkt > 
nuje władza, która sprzeniewierzyła się t' n 
wartościom, o jakie walczyłem w stanie wojt i- 
nym - mówi Pankanin.

Ale nie zawsze mu najlepiej wychodzi. 04- 
sał prezesa banku spółdzielczego, że wy u- 
dzał pieniądze za delegacje, a nie jeździł 
na nie, a jak jeździł, to do Kanady, Stan. w 
Zjednoczonych czy Indii. I przegrał sprawę 
za wydrukowanie listów o tej sprawie. Mus al 
zapłacić pięć tysięcy złotych, bo prezes ban u 
wynajął komornika. Prezes został jednak od
wołany i ma sprawę w sądzie w związku z de
legacjami.

Pankanin ma na koncie trzy wyroki - grz\ *v- 
ny, których demonstracyjnie nie płaci, bo u\ a- 
ża, że ma rację.

Dwa tygodnie temu opisał sprawę wicepr e- 
wodniczącego rady gminy w Więcborku, twi r- 
dząc, że prowadzi on nielegalne pośrednictwo 
pracy za granicą. Teraz czeka, co zrobi Proku a- 
tura Rejonowa w Tucholi: - Wysyłam im każdy 
numer jako zawiadomienie o przestępstwie.

C IĄ G D A L S Z Y  N A S T Ą P I
Ewa Kłak-Zarzecka („Życie Podkarpackit ), 

po tym jak wsadziła rektora do więzienia, od
biera coraz więcej telefonów z prośbą o inta- 
wencję. Wzięła teraz na cel byłego starostę, 
obecnie posła PSL.

Marek Holak („Pałuki”) przeprowadza ;ię 
do nowego lokalu, który wynajął po drugiej 
stronie mogileńskiego rynku.

Jerzy Wizerkaniuk („Gazeta Kościańska 1 
czeka na wyrok trybunału w Strasburgu- 
I na wszelki wypadek podpisał umowę 
na ochronę redakcji.

Piotr Piotrowicz („Gazeta Jarocińska”) pizy' 
gląda się kolejnej inicjatywie władz gmin)' 
- prywatyzacji miejskich spółek. Sprawdzi, czy 
nie zostaną sprzedane po zaniżonej cenie.

Piotr Pankanin (Wiadomości Krajeńskie 1 
tropi starego znajomego - dyrektora szpitala, 
który ma właśnie restrukturyzować kolejny 
placówkę.

A g n ie s z k a  J ę d r z e jc z a k , K rzysztof 
S z c z e p a n ia k , Pa w e ł  C z a r t o r y sk i, 

M il e n a  Ra c h id  C h e h a b , G rzegorz
Rz ec zk o w sk i

n a j l e p s z a  m u z y k a
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Bohaterem
narodowym Włochów 
nie jest ani piłkarz, 
ani aktor, tylko 55-letni 
multimilioner FLAVI0 
BRIATORE, twórca potęgi 
Benettona, a później 
cesarz Formuły 1

C A S A N W A

F O R M U Ł  I

Wśród wielu kochanek Briatorego roi 
się od znanych modelek. Z Naomi 

Campbell był dwa lata. Na zdjęciu: 
Wakacje na Riwierze Francuskiej

marca 2006 roku był dla W ło
cha dniem chwały. Po 56 okrą
żeniach malezyjskiego toru Se- 

pang i ponadpółtoragodzinnej 
jeździe Giancarlo Fisichella 
przeciął linię mety, a 4,5 sekundy 

za nim finiszował Fernando Ałon- 
so. Renault zdobyło swoje pierw

sze „one-two”, rzadki wyczyn, kiedy na dwóch 
pierwszych miejscach kończą wyścig kierowcy 
tej samej stajni. - Mamy najlepszych kierowców, 
najlepszy silnik, najlepszy samochód, najlep
szych inżynierów. Nie chciałbym być w  skórze 
naszych rywali - entuzjazmował się Briatore. 
W  momentach triumfu zawsze nabiera niesamo
witej pewności siebie. A takich momentów miał 
w życiu bardzo wiele.

P L A Y B O Y  P R A C O H O L I K
Niedawno zrobiono wśród Włochów son

daż: z kim zamieniliby się na życie. Okazało 
się, że włoscy faceci nie chcą być gwiazdami 
Serie A ani zwyciężyć w Giro dltalia. 67 pro
cent odpowiedziało: gdybym nie był sobą, to 
chciałbym być jak Flavio Briatore. Człowiek, 
który tak bardzo elektryzuje swoich rodaków, 
to hedonista, ale także biznesmen pracoholik, 
wręcz asceta. Briatore, posiadacz luksusowe
go 60-metrowego jachtu, widzi go zaledwie 
kilka dni w roku. W ielka kenijska posiadłość

- * -V,

ma 11 basenów i utrzymującą ją przez c. ty 
czas kilkudziesięcioosobową służbę, ale Fla io 
Briatore pojawia się tam raz do roku.

55-letni włoski multimilioner kocha Kenię. 
Kocha też sardyńskie wybrzeże, gdzie jego luk
susowa restauracja Billionaire Club oferuje Ja
nia za 15 tysięcy dolarów. Misją życia jest dla 
niego Formuła 1, gdzie jego stajnia Renault jest 
nie do pobicia. Ale największą, prawdziwą pasją 
Briatorego są piękne kobiety. Był dwa lata z Na
omi Campbell, jest ojcem dziecka Heidi Klum 
i, jak sprawnie policzyli eksperci z kolorowi eh 
czasopism, miał ponad tysiąc kochanek, wśród 
nich Nicole Kidman, Mariah Carey, Evę Heizi jo- 
vą, Jennifer Lopez i Elle Macpherson. Nadal do
staje 200 listów miłosnych dziennie! - to m isi 
budzić powszechną zazdrość, ale i fascynację

Gości przyjmuje w swoim apartamencie 
w londyńskiej Chelsea, choć mimo 26 lat spę
dzonych między Stanami i Anglią po angielsku 
mówi koszmarnie. Ci, którzy znają go blis o, 
mówią, że jest wulkanem sprzeczności - zabie
ga o popularność, by potem nagle oświadczyć, 
że mają gdzieś. - Ludzie myślą, że prowadzę ży
cie bez hamulców, że w głowie mam tylko :o- 
biety i że moje życie płynie między łóżk: m 
a nocami w dyskotekach. To kłamstwo. Pracuję 
14 godzin dziennie przez cały rok i pozwał im 
sobie jedynie na dwa wyjazdy wakacyjne. 1 co? 
Nie mogę się na nich nawet zabawić - narzeka

C H I N E S E  
G R A N D

Fernando Alonso, m,s r‘ 
świata Formuły 1 w r° , 
2005, to jedno z odl 

Briatorego. Na zdj 
świętują mistrzowski



Briatore ma w zwyczaju porzucać biznes, 
gdy osiągnie w nim wszystko.
Uwielbia tworzyć od zera

Luksusowy sklep 
Benettona 

na nowojorskiej 
Piątej Alei

Modelka Heidi Klum 
jest matką jedynego 

dziecka Briatorego 
- rocznej Leni

(Ksr Briatore. Ale zazwyczaj nie ma wiele czasu 
na gadanie. Woli działać. Cesarz Formuły 1 to 
self-made man realizujący europejską wersję 
American dream. - Interesuje mnie to, co obec
nie robię, czyli moja praca - wyznał niedawno 
z rozbrajającą szczerością.

U N I T E D  C 0 L 0 R S 0 F  B R I A T O R E
Briatore jak mało kto umie zarabiać pie

niądze i jak mało kto ma wyczucie chwili. 
Od wczesnej młodości nazywano go Tribula, 
co w dialekcie Piemontu oznacza człowieka 
uparcie dążącego do celu. Jego pierwszym ce
lem było wyrwanie się z mieściny, gdzie przy
szedł na świat w rodzinie nauczycieli.

Nauka nigdy go specjalnie nie pociągała. 
Z wykształcenia jest geodetą - szkołę skończył 
z najgorszymi ocenami i nigdy nie pracował 
w  zawodzie. Był instruktorem narciarstwa, 
właścicielem knajpy, zawodowym graczem 
na giełdzie, aż przypadek sprawił, że odniósł 
jeden z największych sukcesów komercyjnych 
w historii włoskiego biznesu.

W  połowie lat 70. dwudziestoparoletni Bria
tore poznaje na mediolańskiej giełdzie Lucia- 
na Benettona, od kilkunastu lat szefa prężnie 
rozwijającej się firmy ubraniowej. Jego kariera 
nabiera tempa. W  1978 roku przenosi się 
do Nowego Jorku, by otworzyć filię producenta 
ubrań w Stanach Zjednoczonych. Nie ma zielo
nego pojęcia o modzie. W ie natomiast, jak się 
robi interesy. Stosuje franczyzę, która pasuje 
- wydawałoby się - bardziej do sieci fast foodów 
niż do sklepów z ubraniami. Okazuje się jednak, 
że zdaje to egzamin.

W  latach 70. amerykański Benetton ma pięć 
sklepów. Za rządów Briatorego liczba ta wzro
śnie aż do 800 i w wielu miastach sklepy Benet

tona będą ze sobą konkurować. W  każdym 
z nich Briatore zapewnia sobie część udziałów. 
W  1989 roku nagle ogłasza, że wszystkie sprze
daje. Zabiera fortunę i wycofuje się z biznesu. 
Ale to tylko pozory. Ciągnie się za nim aura suk
cesu. Wkrótce doszczętnie znudzonego modą 
playboya menedżera podnieca coś zupełnie no
wego - stawia ten biznes na nogi, jak zwykle za
czynając niemal zupełnie od zera.

Z N I K A J Ą C Y  G E N I U S Z
W  1988 roku po raz pierwszy pojawia się 

na wyścigach Formuły 1, w której startuje staj
nia sponsorowana przez Benettona. Nie jest to 
jednak wielka marka. Wyścigi najszybszych bo
lidów świata są zdominowane przez potenta
tów: McLarena, Williamsa i Ferrari. To oni 
przez lata dzielą między swoich kierowców mi
strzowskie tytuły. Briatore, któremu wyścigi 
wydawały się początkowo dość nudne, posta
wił sobie wówczas cichy cel: przełamać hege
monię wielkiej trójki. - Nie miałem zielonego 
pojęcia o Formule 1, ale miałem za sobą szkołę 
Benettona. Dla nas rzeczą superważną był pro
dukt, ponieważ sprzedawaliśmy miliony sztuk. 
Ważny był również marketing. Świat Formuły 1 
nie dostrzegał tych rzeczy. Oni potrafili mówić 
tylko o technologii - powie Briatore po latach 
w  wywiadzie. Do dziś święcie wierzy, że każdy 
biznes rządzi się tymi samymi prawami - zarzą
dzanie stajnią Formuły 1 w istocie niewiele się 
różni od kierowania fabryką ubrań czy klubem 
piłkarskim.

Tym razem o sukcesie zdecydowała wielka 
zaleta Biatorego - niebywała zdolność obserwa
cji. W  ciągu zaledwie dwóch lat stał się jednym 
z największych wyszukiwaczy talentów wśród 
zawodników.

W  1991 roku w jego pole widzenia dostał 
się młody, 22-letni niemiecki kierowca Micha- 
el Schumacher. Briatore postanowił go ścią
gnąć do Benettona. Schumacher zdobył po
tem siedmiokrotnie mistrzostwo świata, dwa 
pierwsze tytuły pod skrzydłami Briatorego.

Z Formuły 1 Briatore odszedł podobnie jak ze 
świata mody - nagle, szybko i bez dyski 'ii. 
W  1997 roku ogłosił, że kończy z Formuł 1 
i wycofuje się z całego interesu. Briatore znik iąt 
i ku satysfakcji redaktorów prasy brukowej wró
cił do roli playboya, podrywacza i ekscentncz- 
nego milionera. Ale nie na długo.

W  2001 roku niespodziewanie ponownie po
jawia się na torze, by wprowadzić do Grand 1’rK 
stajnię Renault. Tym razem wpada mu w oko 
kolejny kierowca - 20-letni Hiszpan Fernan
do Alonso. Po pierwszym, mało udanym sezo
nie werbuje go do swojej stajni i zastępuje niw 
gwiazdę Renault Jasona Buttona. Większość 
znawców Formuły 1 puka się w czoło. Na efek
ty trzeba będzie poczekać cztery lata. W  sezonie 
2005 Alonso zdobywa dla Renault mistrzowski 
tytuł i detronizuje Michaela Schumachera. Re" 
nault wygrywa klasyfikację konstmktorów. Bria
tore zostaje okrzyknięty geniuszem. - Umie® 
wyczuć, który kierowca ma tę niepowtarzalną 
jakość. Tego się nie da nauczyć; albo to masz, al
bo nie, a ja to akurat mam - mówi.

Wobec konkurencji bywa bezpardonowy 
W  ubiegłym roku nazwał Michaela Schui®1' 
chera „starym taksówkarzem” , by pot®1 
przyczepić się do jego stajni. - To nie SchunaJ , 
cher zapomniał, jak się jeździ, tylko Ferrari W-1 
zły sezon. Michael robi, co może, w tak ogra 
niczonym samochodzie - mówił. O zwyof 
skich rywalach wypowiada się jednak z o w1L 
łe większym szacunkiem niż o przegranyc ■
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I V 2003 roku zwietrzył interes w futbolu 
I i próbował kupić na spółkę z szefem wyści- 
I gJw Formuły 1 Bemiem Ecclestonem londyń- 
I si ą Chelsea. Ubiegł go Roman Abramowicz. 
I Z;, skał dozgonny podziw pokonanego konku- 
I rt iita. - Zdziwiło mnie, że chce włożyć tak 
I w ielkie pieniądze. Abramowicz jest wymarzo- 
I n m właścicielem Chelsea - powiedział.

SAMOTNOŚĆ MILIARDERA
Briatore lubi dystansować się od rzeczy, 

I kr >re go bezpośrednio nie dotyczą. Polityka? 
I - Kie głosuję od 25 lat. Idee włoskiej lewicy 
I  są mi bliskie, ale nigdy nie widziałem, żeby le- 
I  w i' a je realizowała. Berlusconi? - Jako przed- 
I  sit oiorca człowiek nieprzeciętny, obok Benet- 
I  to a największy człowiek włoskiego biznesu 
I  o* itnich 30 lat. A jako polityk... No cóż, po- 
I  lit i ka to trudny zawód.

Kocha natomiast szokowanie i bicie kolejnych 
I  re' ordów. Billionaire Club na sardyńskiej Costa 
I  Sri eralda i jego najdroższe dania świata to wizy- 
I  tć ka Briatorego w świecie najbogatszych. Wi- 
I  d\ -ano tam piłkarza Filippa Inzaghiego, reżyse- 
I  ra Tinto Brassa, znanego kolarza Maria 
I  C olliniego, w Billionaire Club odbyło się wese- 
I  le orki byłego hiszpańskiego premiera Any 
I  Az ;ar. - Chciałem stworzyć miejsce, gdzie lu- 
I  dr , którzy nie są miliarderami, mogą przynaj- 
I  nr ej zapłacić jak miliarderzy - mówił właści- 
I  ci Miliarderem można się też poczuć w sklepie

jego kolekcji Billionaire Couture, który otworzył 
w ubiegłym roku w luksusowej części Londynu 
(dżinsy ze złotymi guzikami - 1000 funtów, 
podkoszulki - 300 funtów, płaszcze za 3000).

Choć jego samego wielu uważa za miliarde
ra, miliarderem nie jest. Jego majątek szaco
wany jest raczej na kilkaset milionów dolarów, 
ile dokładnie - nie wiadomo.

- Wykreowały mnie media. Spędziłem w tym 
roku dwa tygodnie na Sardynii, a piszą o tym 
przez cały rok - śmieje się. Druga strona życia 
Briatorego - samotność człowieka, który nie za
łożył rodziny i ucieka w pracę - pozostaje jed
nak daleka od zainteresowania publiczności. 
- Nie powiem, ile razy siedzę sam i jem posił
ki przed telewizorem. Tymi momentami moje
go życia nikt się nie interesuje. Wolą śledzić, 
z kim jadam w restauracji. I tylko tam zastaję 
paparazzi, a nie wtedy, kiedy o 6.15 wstaję i ja
dę do fabryki Renault w Oxfordshire. Ta histo
ria już nikogo nie obchodzi - mówi.

F A Ł S Z Y W A  K S I Ę Ż N I C Z K A
W  życiu Briatorego są i porażki. Prasa bruko

wa przyłapała go na romansie z Kazaszką, któ
ra miała mu wmówić, że jest córką prezydenta 
Nursułtana Nazarbajewa. Skośnooka piękność 
okazała się dziewczyną o podejrzanej reputacji, 
a złośliwcy przekonywali, że Briatorego mniej 
pociągała uroda dziewczyny, a bardziej naftowe 
kontrakty, którymi szasta kazachski lider.

Nie udało mu się bycie przykładnym ojcem. 
Wkrótce po narodzinach córki jego ponadrocz
ny związek z Heidi Klum się rozpadł. - Ojco
stwa nie da się do niczego porównać. Jeżeli 
chcesz to robić dobrze, zabiera to sporo czasu. 
Nie poświęcam się temu na razie - wyznał.

Porażka zawodowa spotkała go z kolei 
w grudniu ubiegłego roku, gdy Fernando Alon
so ogłosił, że po wygaśnięciu kontraktu z Re
nault w sezonie 2007 przeniesie się do stajni 
McLarena. - W  żadnym momencie negocjacji 
nie brałem w nich udziału - przyznał zdumiony 
Włoch. Chodzą plotki, że za rok-dwa lata Bria
tore znów uzna, że Formuła 1 już go nie intere
suje, i znów ogłosi wycofanie się z biznesu. 
W  dwóch wywiadach powtórzył, że lepiej mu 
idzie znajdowanie kierowców niż „właściwej ko
biety” . Wciąż jest głodny sukcesu i żądny coraz 
to nowych wrażeń. - To jak z kobietami - tłuma
czył dziennikarzowi „Guardiana” . - Najbardziej 
pociągające jest flirtowanie. Flirtujesz, flirtujesz, 
a potem dochodzi do rzeczy. Mimo to flirtowa
nie w tym wszystkim jest największą frajdą.

Jaki zatem interes będzie następną pasją 
Briatorego? Tego nie wie zapewne do końca na
wet sam cesarz Formuły 1, którego cały świat 
potrafi się błyskawicznie obrócić o 180 stopni.

J a k u b  K u m o c h
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Przedsiębiorczość w cenie
Lubię i szanuję ludzi, którzy się nie poddają,

którzy robią cokolwiek, by wyjść z życiowej opresji

Z
arabiają. Nielegalnie. Niewiele, ale za
wsze coś. Kilkadziesiąt złotych, czasem 
powyżej setki dziennie. Większość ma 
też niewielkie aspiracje. Rytm ich pracy 
wyznaczony jest rytmem potrzeb. Prze
ważnie alkoholowych. Obstawiają pu

bliczne parkingi w centrach i ruchliwych zakąt
kach miast. Rzadko pojedynczo. Częściej jest to 
dwóch-trzech osobników płci męskiej. Nie są ob
darci i brudni. Czasem lekko podchmieleni. Nie 
są także natrętni. Raczej bardzo uprzejmi i serio 
traktują to, co robią. Z sercem. Zachowują się, 
jakby byli co najmniej policjantami od kierowania 
ruchem. Wychodzą na jezdnię, wskazują wolne 
miejsce na parkingu. Są także świetnymi marke- 
tingowcami. Krótkim „Przypilnować?” potrafią 
przekonać, że samochód pozostawiony pod ich 
opieką będzie bezpieczny. Nigdy nie mówią o pie
niądzach. Nie upominają się o nie także po wyko
naniu usługi. Wdzięczni kierowcy sami dają. Ja  
także. Lubię ich. Nie żebrzą. Nie kradną. Nie wy
bijają szyb w samochodach. Żyją z dzikiej pracy 
na ulicznych parkingach. Są spadkobiercami po
mysłu rumuńskich przybyszów sprzed kilku lat. 
Najpierw to tamci mieli monopol na parkingi. Po
tem sytuacja się zmieniła. Opanowali je Polacy.

To grupa ludzi wykluczonych, która nie znala
zła sobie miejsca w nowym świecie i oficjalnym 
obiegu gospodarczym. Część z własnego wyboru. 
Część z przymusu, także alkoholowego. Czy mo
gą być niebezpieczni dla ruchu drogowego? Być 
może, chociaż nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, 
abym przez samozwańczego parkingowego został 
błędnie włączony do ruchu. Ale ostatnio spotka
łem się z sytuacją, kiedy to trzech parkingowych 
w centrum Warszawy zostało spisanych przez po
licję z nakazem opuszczenia miejsca dzikiej pra
cy. Nie posłuchali. Policja odjechała. Oni zostali. 
Bo to jest ich życie zawodowe. Nie mają nic w za
mian. Chyba nie potrafiliby inaczej żyć. W  socja
lizmie podobnych im nazywano niebieskimi pta
kami. Dostawali nakaz pracy. Korzystali albo nie. 
Teraz nikt im niczego nie zaproponuje. Mają 
zniknąć i już. Wtedy będzie nam się wydawało, 
że nie ma problemu. Co najwyżej od czasu 
do czasu jakiś parlamentarzysta wygłosi pło
mienne przemówienie o niedoli ludzi wykluczo
nych. Ale nie o przepędzonych z miejsca dzikiej 
pracy. Także nie o tych, którzy coraz częściej ob
stawiają parkingi przed centrami handlowymi. 
Nie po to, by pomagać w parkowaniu samocho
dów. Oni odprowadzają zakupowe wózki. Zy
skiem jest moneta znajdująca się w szczelinie 
wózkowego zamka. Są bardzo różni. Nierzadko 
elokwentni. Czasem bezdomni. Czasem alkoho

licy w nagłej potrzebie. Ich zadanie jest trudniej
sze niż ulicznych parkingowych. Opowiadają hi
storię swojego życia albo mówią o trapiącym ich 
głodzie i chłodzie. Często na odległość czuć, że 
kłamią. Chodzi o skuteczność. Najważniejsze, że 
chcą coś robić.

Ostatniej zimy spotkałem robotnika budowla
nego, który wykorzystywał w ten sposób sezono
wą przerwę w pracy. Świadczył usługę. Mogłem 
z niej skorzystać albo nie. Zawsze jednak korzy
stam. Bo lubię i szanuję ludzi, którzy się nie pod
dają, którzy robią cokolwiek, by wyjść z życiowej 
opresji. Znajdują rynkowe i usługowe nisze, któ
re nikomu nie szkodzą. Jeśli inni z tych usług ko
rzystają, to znaczy, że istnieje na nie popyt. A sko
ro jest popyt, to ktoś musi go zaspokoić. Robią to 
ludzie wykluczeni, którzy albo uzupełniają w ten 
sposób to, co dostają z pomocy społecznej, albo 
jest to ich jedyne źródło utrzymania. A jeśli jako 
społeczeństwo i państwo nie mamy im niczego 
do zaoferowania, nie możemy im tego odbierać. 
Bo najbardziej niszczące psychicznie i demorali
zujące jest nicnierobienie.

Są też w miastach uliczne kwiaciarki i kwiacia- 
rze, którzy przeganiani przez straż miejską wciąż 
wracają w to samo miejsce. Sam kupuję od wielu 
lat na warszawskim Czerniakowie kwiaty 
od kwiaciarek, które, o dziwo, przetrwały tam 
od czasów socjalizmu. Lubię to miejsce. Mogę się 
targować, ale co najważniejsze, wiem, że kwiaty, 
które tu kupuję, na pewno będą świeże. Poza tym 
jest tam jeszcze powiew starej Warszawy z czer
niakowskim folklorem. Lubię także ulicznych 
sprzedawców sznurówek. A gdzież to dzisiaj moż
na kupić w jednym miejscu sznurówki w takim 
wyborze jak nie u ulicznych sprzedawców? A z ja
kim znawstwem potrafią opowiadać a to o długo
ści, a to sposobach sznurowania, woskowaniu, 
nabłyszczaniu i wszystkim, co sznurówki w nale
żytym stanie może utrzymać. Im także daję zaro
bić. I będę dawał, dopóki ich mała przedsiębior
czość nie zostanie zniszczona przez administrację 
oraz biurokrację i nie znikną z warszawskich ulic. 
A szkoda, bo ulica to także kuźnia dużego bizne
su. Mamy w Polsce takie przykłady bazarowych 
sprzedawców, którzy zostali twórcami ekskluzyw
nych sieci handlowych. I chociaż ich firmy nazy
wają się po królewsku i z angielska, są polskie. 
Także dlatego nie można tłumić w ludziach nawet 
najskromniejszych przejawów przedsiębiorczości.

Tadeusz A. Mosz
A utor m a ga zyn u  ek o n o m ic zn eg o  
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O ptym istycznie
Coraz więcej kupujemy. I nawet jeśli 
się do tego nie przyznajemy, statysty* 
pokazują, że przeciętnemu Polakowi 
wiedzie się coraz lepiej. W  pierwszy^ 
dwóch miesiącach Polacy wydali 
na zakupy o 9,6 proc. więcej niż rok 
wcześniej, a przeciętna pensja wzrosła 
realnie o 2,9 proc. Tylko wytwórcy 
sprzętu AGD zwiększyli w pierwszy^1 
dwóch miesiącach sprzedaż o 74 p<0  ̂
W  przemyśle spożywczym wzrosła ot-
0 11 proc., a w motoryzacyjnym 
- o 15 proc. Z marcowych badań 
wynika, że firmy oczekują
w najbliższych miesiącach większeg0 
niż dotychczas napływu zamówień
1 wzrostu produkcji. Można więc 
oczekiwać, że tempo wzrostu 
gospodarczego w pierwszym kwart3 
będzie przynajmniej takie jak w konCl 
ubiegłego roku, gdy wyniosło
4,2 proc.

Jodwójnie  
opodatkowanym  lżej
•'olacy pracujący za granicą płacą 
odwójne podatki. Na obczyźnie 
w kraju. Mało tego, podczas wizyty, 
swet na chwilę, w Polsce fiskus może 
■J nich zażądać zaliczki w wysokości 

i ’ procent miesięcznego dochodu 
oowinni złożyć w urzędzie PIT-53. W  ten 
uosób odwiedziny świąteczne w Polsce 
iogą stać się kosztowne dla pracujących 
ociażby w Wielkiej Brytanii, Holandii, 

i anii czy Finlandii. Jest jednak szansa, 
dolegliwości podwójnego 

podatkowania zostaną znacznie 
ugodzone. Według propozycji 

v icepremier Zyty Gilowskiej znowu 
I udzie można do kosztów uzyskania 

zychodów z pracy za granicą zaliczać 
ety. W Wielkiej Brytanii wynoszą one 
bagatelną kwotę 30 funtów dziennie, 

to znaczy, że dochody do 900 funtów 
łyby zwolnione z podatku. W  ten 
osób w skali roku podstawa 

i odatkowania zmniejszyłaby się 
i- Polsce dla pracującego w Wielkiej 

/tanii o prawie 11 tysięcy funtów, czyli 
r mai 62 tysiące złotych. Zmiany takie 
' ęłyby wszystkich Polaków pracujących
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za granicą. Weszłyby w życie na początku 
przyszłego roku, ale dotyczyłyby 
dochodów uzyskanych już w tym roku 
i latach następnych. To jednak tylko 
proteza, która nie zastąpi konieczności 
renegocjowania umów 
międzynarodowych eliminujących 
podwójny drenaż kieszeni Polaków 
pracujących poza własnym krajem.

1 D o Polski po zdrow ie  
i urodę
Po zdrowie i urodę do Polski! Takie 
hasło w zderzeniu z problemami 
publicznej służby zdrowia może brzmieć 
satyrycznie. Jest jednak całkiem serio, 
o czym świadczą wizyty cudzoziemców 
w polskich gabinetach kosmetycznych, 
stomatologicznych, prywatnych
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klinikach i uzdrowiskach. Tylko 
w ubiegłym roku obcokrajowcy zostawili 
u nas na zabiegi zdrowotne 65 min 
dolarów, aż o 20 min więcej niż rok 
wcześniej. Kilka razy więcej wydali 
na zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne. 
Właściciele placówek zdrowotno-kos- 
metycznych inwestują miliony złotych, 
aby zaspokoić potrzeby przyjezdnych, 
którzy kuszeni są niższymi cenami 
przy wysokiej jakości usług.
Standardowa korona w Polsce kosztuje 
650 zł. W  Niemczech - ok. 1000 zł. 
Połowa pacjentów dobrych gabinetów 
dentystycznych Szczecina to Niemcy 
i Skandynawowie. Pobyt w polskich 
uzdrowiskach jest trzykrotnie tańszy niż 
w porównywalnych ośrodkach w innych 
krajach UE. Na północy i zachodzie 
Polski przeważają w nich Niemcy. 
Przyjeżdżają także Szwedzi, Holendrzy, 
Duńczycy oraz Polacy z USA i Kanady. 
Pacjentami naszych chirurgów 
plastycznych z wybrzeża zachodniego 
w 80-90 proc. są przybysze z zagranicy, 
którzy korzystają tam także z usług 
fryzjerskich i kosmetycznych. Może 
„wszystko dla zdrowia i urody" to 
szansa na polską specjalizację w UE. 
Dlaczego by nie?

G otów ka ze sklepów
W  krajach „starej" UE na milion 
mieszkańców przypada przeciętnie 
ponad 500 bankomatów. W  Polsce je t 
to zaledwie 200 maszyn z pieniędzmi 
I nie ma się co dziwić, że kiedy 
przychodzi nagła potrzeba posiadani; 
gotówki, znalezienie bankomatu jest 
bardzo trudne. Szczególnie własnego 
banku. W  bankomatach przypadkowy :h 
za pobranie pieniędzy można zapłaci; 
horrendalną prowizję. Problemy 
z gotówką złagodzić mogą nieco nov a 
możliwości, jakie od jesieni dostaną 
posiadacze kart Visa. Będą oni mogli 
pobrać gotówkę z własnego konta także 
podczas robienia zakupów w sklepie :zy 
na stacji benzynowej. Na początek m i to 
być niewielka kwota - 200 złotych.
Ten limit może się jednak zmieniać 
w zależności od banku wystawiającego 
kartę. Nad podobną ofertą pracuje 
MasterCard. Usługa taka, pod nazwa 
cashback, cieszy się dużą popularno' :ią 
w USA, krajach skandynawskich, 
Singapurze i Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy 
w sklepach na karty debetowe mogę 
wypłacać do 50 funtów. Robią to 
przy okazji co czwartej transakcji, mitno 
że bankomatów jest u nich dostatek

BYWAJĄ
SYTUACJE,
W KTÓRYCH 
BANKOMAT JEST 
NAJLEPSZYM 
PRZYJACIELEM 
CZŁOWIEKA
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KW/f idult to angielskie słowo, które po- 
W  wstało z połączenia dwóch innych 
1  - kid (dziecko) i adult (dorosły). Za

częto go używać kilkanaście lat temu. 
Choć gdy po raz pierwszy pojawiło się 

na łamach „The New York Times” , mało 
kto sądził, że w XXI wieku okaże się ter
minem kluczowym.

Kim jest kidult? Osobą, która nie 
L chce dorosnąć? Kimś młodym du- 
B  chem, choć z kilkoma dziesiątkami 
Ł  lat na karku? A może postacią wy- 
H L  kreowaną przez speców od rekla- 
l k  my i marketingu?

PRECZ Z OBOWIĄZKAMI!
Prawo mówi nam, kiedy stajemy się dorośli 

- kończymy 18 lat, dostajemy dowód, możemy 
głosować, legalnie kupić alkohol, wziąć ślub. 
Ale czy wiemy, kiedy przestajemy być młodzi?

Jeszcze do niedawna nie mieliśmy proble
mów z określeniem, kto jest młody, a kto stary. 
Dopiero w XIX wieku odkryto, że dziecko nie 
jest po prostu mniejszym dorosłym, a lata 50. 
zeszłego stulecia przyniosły pojęcie „nastola
tek” . Jednak na tym segmentacja pokoleniowa 
się nie skończyła - nowe czasy zdają się należeć 
do kolejnej grupy wiekowej, kidultów. Osób 
w średnim wieku, ale wciąż uczestniczących

w kulturze młodych. Współczesna obses a 
i kult młodości spowodowały, że do młodes ) 
pokolenia nie należą już tylko nastolatki, a e 
także ludzie 20-, 30-, nawet 40-letni. - Wydł - 
żanie młodości to efekt zaniku etyki obowiązi a 
i pracy, a pojawienia się etyki hedonistyczni , 
głoszącej, że przyjemność jest dobra - mó' i 
psycholog profesor Bogdan Wojciszke. - Ety a 
samokontroli i wyrzeczeń kojarzy się jedn v 
znacznie z dorosłością, a nawet ze starość \. 
Dzieci nie mają przecież obowiązków.

Frank Furedi, profesor socjologii na Uniwt r- 
sytecie Kentu w Canterbury w Anglii, przekor l- 
je, że sytuacja, w której tylu dorosłych przezm-

Pa u l in a  K o z ł o w s k a

Od lewej typowe 
produkty zabawki 
kidultów: ubrania 
i gadżety Hello 
Kitty, Mini Cooper, 
wreszcie kuchenne 
wyroby Alessi

DZIECI
yszka Miki 
i koszulce, bokserki 
kaczorki. To nie 
rty. Kidulci, którzy 
ie gadżety kupują, 
największa nadzieja 
iatowego rynku 
iisumentów

Ale nie tylko gry. Na rynku księgarskim rzą
dzą książki w stylu kidult. Dzięki nim skokowo 
wzrosła liczba rodziców, którzy czytają 
przed snem swoim dzieciom - nowe lektury, ta
kie jak „Harry Potter”, interesują i czytających, 
i słuchających! Kilkanaście lat temu sformuło-

cza tak dużo czasu i energii na pogoń za młodo
ścią, dobitnie pokazuje jedno - dorosłość prze
stała być pociągająca.

KONSUMUJĘ, WIĘC JESTEM... MŁODY
Kidulci to idealni konsumenci, produkt pop

kultury i globalizmu. Choć to nastolatki stano
wią najszybciej rosnącą grupę konsumentów
- wydają coraz więcej pieniędzy na rozrywkę 
czy ubrania - to jednak marketingowcy dostrze
gli, że bezdzietne, dobrze zarabiające 30-latki 
równie żywo reagują na nowe trendy i wydają 
sporą część dochodów na przyjemności. 
Od dawna wiadomo, że to dorośli o gustach na
stolatków nakręcają koniunkturę na rynku.

Kidulci kupują szczególne samochody. Sztan
darowymi przykładami są Ford Ka, Audi TT Mi
ni Cooper czy Volkswagen Beetle, które - choć 
wyglądają jak przerośnięte gadżety należące 
do kultury młodzieżowej - są dla niej po pro
stu za drogie. To zabawki dla dorosłych
- a trend ten widać nie tylko na ulicach. Wy
starczy zajrzeć do kuchni czy łazienki - koloro
we lodówki, plastikowe gadżety kuchenne przy
pominające przedmioty z pokoju dziecinnego. 
Włoska firma Alessi już lata temu zaczęła pro
dukować luksusowe wyposażenie kuchni
- dzbanki do kawy, korkociągi czy wyciskarki 
do owoców - kosztujące nierzadko kilkaset zło
tych, a wyglądające jak dziecięce zabawki.

Podobnie jest z prawdziwymi zabawkami
- średnia wieku amerykańskiego użytkownika 
konsoli do gier Playstation to 28 lat (przy czym 
17 procent z nich ma ponad 50 lat!).
Widok poważnego prawnika para
dującego za dnia w garniturze, a wie
czorami odprężającego się przy za
bawce firmy Sony wcale nie jest 
niezwykły. Jeszcze mniej dziwi liczba 
gier wymyślanych tylko z myślą 
o dojrzałym odbiorcy.

C O N
COMARCH

wanie „film dla dorosłych” zapewniało tłumy 
w kinach. Dziś sprzedają się filmy dostarczające 
rozrywki jednocześnie i dzieciom, i dorosłym. 
A to zapewnia „Shrek”, „Gnijąca panna młoda” 
i inne filmy Tima Burtona czy ekranizacje wspo
mnianego „Harry’ego Pottera”.

A moda? Victoria Beckham paraduje w ko
szulkach z bohaterami z kreskówek. Duet pro
jektantów Dolce &  Gabbana pokazał niedawno 
na wybiegu modelki w koszulkach z Myszką 
Miki. Potem można było kupić podobne w skle
pach na całym świecie - sprzedawały się świet
nie. Od kilku sezonów Prada, renomowany 
włoski dom mody słynący z drogich butów i to
rebek, wśród akcesoriów pokazuje kolorowe 
breloczki czy broszki wyglądające niczym z ko
lekcji dla dzieci, ale tak naprawdę zaprojekto
wane i adresowane do dorosłych. Rekordy po
pularności biją marki o dziecięcej estetyce 
trafiające także do dorosłych - jak japońska 
Hello Kitty. Na Dalekim Wschodzie trend jest 
zresztą niezwykle mocny, a w Hongkongu odby
wa się nawet doroczny Kidult Festival poświęco
ny gadżetom dla dziecięcych dorosłych.

- Cała kultura, nie tylko popkultura, dziecin
nieje i jest adresowana do młodych. Nawet 
przedstawienia w operze czy Teatrze Narodo
wym skierowane są w większym stopniu do lu
dzi młodych, chociażby przez swoją stylistykę 
- mówi Artur Budziszewski, były szef MTV Pol
ska, dziś prezes i współzałożyciel firmy marke
tingowej Streetcom, która między innymi pra
cuje nad coroczną listą polskich SuperBrands, 
najmocniejszych marek, a od niedawna przygo

towuje też ranking CoolBrands - ma
rek najmodniejszych i najbardziej po
żądanych.

SYSTEMY DLA 
TWOJEJ FIRMY 
www.cdn.pl

ŚMIERĆ JAKO BRAK ZABAWY
Młodość kojarzy nam się z radością 

i zabawą, dorosłość - z nudą i sta
gnacją. Niedawno jedna z telewizji

http://www.cdn.pl


6*śr muzycznych wykorzystała te skojarzenia i zare
klamowała się hasłem: „Nie bawisz się, nie ży
jesz” . Tak zabawa zaczęła być obowiązkiem.

Bryan Page, profesor antropologii z Universi- 
ty of Miami, mówi, że zabawa stała się głównym 
celem i nadrzędną wartością dla wielu doro
słych. Dodaje przy tym, że z historycznego 
punktu widzenia to cofanie się w rozwoju.

Psycholodzy podkreślają, że dziś wiek subiek
tywny (czyli „jesteśmy tak starzy, na ile się czuje
my”) jest kryterium, które odnosi się do zacho
wania jednostki w większym stopniu niż wiek 
rzeczywisty. Traci sens pytanie: „Ile masz lat?” , 
teraz powinniśmy pytać: „Na ile lat się czujesz?” . 
Wiedzą o tym specjaliści od marketingu i rekla
my. - W  naszej kulturze od dawna nie istnieje

już temat śmierci. Teraz tematem tabu staje się 
również starość - mówi Budziszewski.

Wystarczy obejrzeć kilka reklam lub filmów 
amerykańskich. Większość aktorów i modeli 
jest w nieokreślonym wieku - ale wszyscy wy
glądają na młodych. I nie dotyczy to tylko ano
nimowych twarzy z reklamówek. Czy ktoś wie, 
ile właściwie lat ma bożyszcze kobiet w każdym 
wieku Brad Pitt? Czy należy już do starszego, 
czy jeszcze do młodszego pokolenia aktorów? 
Na polskim podwórku uosobieniem kidulta jest 
Kuba Wojewódzki. Być może to tylko image te
lewizyjnej gwiazdy, ale nie da się ukryć, że skoń
czył już 40 lat, jego szafa petna jest młodzieżo
wych ubrań, a on sam podkreśla, że jest wciąż 
za młody i za mało dojrzały, by założyć rodzinę.

POD JEDNYM DACHEM
W  inwazji młodości nie chodzi tylko o ciągłe 

przedłużanie okresu zabawy. U wielu polskich 
kidultów to także rodzaj rekompensaty - poko
lenie 20- i 30-latków, dzieci szarego PRL, próbu
je odnaleźć smak dzieciństwa. To, co kiedyś 
można było znaleźć w niewielkim wyborze w Pe- 
weksie, teraz jest dostępne w każdym sklepie.

Polacy mają więcej pieniędzy, a gdy podsta
wowe potrzeby są zaspokojone, można zacząć 
zaspokajać potrzebę przyjemności. Po 1989 ro
ku otwarcie na Zachód przyniosło także dostęp 
do nieznanych wcześniej rozrywek. - Kiedyś nie 
było czego konsumować, teraz rozrywki są 
w nadmiarze, ale, powtarzam, jest to oferta skie
rowana przede wszystkim do młodych - doda
je Budziszewski.

W  ciągu ćwierćwiecza zdezaktualizował się 
więc problem szybko utraconej młodości, o któ
rym śpiewała grupa Turbo: „Dorosłe dzieci ma
ją żal / że ktoś im tyle życia skradł” . Dziś doro
śli już nie muszą gubić dzieciństwa, ba, mogą 
wydłużać je w nieskończoność. Choć w naszym 
kraju z pewnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, 

w Polsce nadal powszechne jest

I
 utrzymywanie dorosłych dzieci 

przez rodziców. Z wielu powodów 
- o ile inne europejskie 20-latki po
zostają na garnuszku rodziców 
z wygody czy też braku planów, to 
u nas dochodzą do tego trudności 
z rozpoczęciem życia zawodowego, 
a wyprowadzka z domu jest trud

niejsza, bo niewielu stać na kupno czy wynajem 
mieszkania. Po drugie, wielu rodziców utrzymu
je swoje dzieci tak długo, jak kontynuują one 
naukę, co często trwa do 23.-24. roku życia, 
czasem nawet dłużej. - Model wczesnego usa
modzielniania się dzieci to tradycja anglosaska. 
Polski model rodziny od zawsze skoncentrowa
ny jest na dzieciach - mówi profesor Wojciszke.

- Z naszych badań wynika, że polska mło
dzież jest zorientowana na karierę i sukces bar
dziej niż na zabawę — dodaje Artur Budziszew
ski, szef Streetcomu. - Ale w Polsce nigdy nie 
było systemu amerykańskiego polegającego 
na tym, że dzieci muszą się szybko wyprowa
dzić i same utrzymywać. Ciekawe, że dziś inni 
zaczynają powielać nasze wzorce. Badania ame
rykańskie z 2005 roku przeprowadzone przez 
Narodowy Instytut Rodziny i Rodzicielstwa 
(NFPI - National Family and Parenńng Institute) 
pokazują, że coraz więcej 20-latków wraca 
do domu - prawie 60 procent mężczyzn pomię
dzy 20. a 25. rokiem życia i 42 procent mło
dych kobiet mieszka razem z rodzicami. Amery
kanie nazywają ich pokoleniem bumerangu 
(boomerang generation).

WIECZNIE MŁODZI
Kiedyś młodzi ludzie chcieli jak najszybciej 

dorosnąć, teraz jak najdłużej chcą pozostać na
stolatkami. Kiedyś 35-latkowi nie wypadło 
ubierać się jak 20-latkowi, a ubrania dla doro
słych znacznie różniły się od ciuchów dla nas’ o- 
latków. Teraz trzydziestoparoletnia mama i jej 
nastoletnia córka mogą kupować ubrania 
w tych samych sklepach.

Profesor Wojciszke tłumaczy, że wiąże się to 
także z zamkiem formalizmu, co widać w środo
wiskach naukowych. Kiedyś ubranie wyraźue 
świadczyło o zajmowanej pozycji, teraz drrss 
code (normy dotyczące stroju) obowiązuje ty ;o 
w największych korporacjach, a i tam wprowa
dza się dni, podczas których pracownicy mogą 
przyjść do pracy swobodnie ubrani. Z drugiej 
strony wystarczy przejść się po korytarzach wy
działów ekonomicznych i prawniczych - stu
denci noszą na zajęcia garnitury, nadal istnieją 
zawody, w których krawat i koszula podkreślają 
powagę i odpowiedzialność. Z tym że i w n ch 
zmieniły się zasady; modne buty, używanie no
wego modelu telefonu komórkowego, jeżdżenie 
coupe - to wszystko i w tych środowiskach mo
że dać wizualny sygnał: „Jestem młody i fajny”.

Czy kidulci to kolejny społeczny trend, który 
wcześniej czy później przeminie? W  latach 80. 
ubiegłego wieku rozpisywano się o młodych 
profesjonalistach (yuppies -young urban pro/es- 
sionals), potem przyszła pora na dinks (double 
income, no kids, czyli „podwójny dochód, zero 
dzieci”). Lata 90. to era grungeowego pokole
nia X. Jeśli wierzyć socjologom, obecne młode 
pokolenie to generacja Y. Dzieci urodzone mię
dzy rokiem 1981 i 2002 to yettie, nowa katego
ria konsumentów tworząca się wokół trzeci: li
ter: Y (young, czyli młody), E  (entrąireneur 
- przedsiębiorca) i T (jak „techno ’). Yetti to 
dobrze zarabiający młody człowiek pracu ący 
w firmie związanej z Internetem lub też inną no
wą technologią. Nie ma obowiązków rodzin
nych i orientuje się w nowych tendencjach. 
Oczywiście za 10—15 lat okaże się już za stary 
na bycie yettie, bo jest to, w przeciwieństwie 
do kidulta, określenie ściśle generacyjne. Za to 
kidultem może pozostać.

P a u l in a  K o z ło w s k a  
w s p ó łp r a c a  BACH

Wielu polskich kidultów dziś 
rekompensuje sobie szare 
PRL-owskie dzieciństwo
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nauka

Gdy w zeszłym roku w Internecie pojawił się darmowy 
program Google Earth, wszyscy rzucili się, by oglądać 
satelitarne zdjęcia swoich domów i ulic. Szybko 
zaczęto oglądać też dalszą okolicę, a wtedy okazało 
się, że na fotografiach utrwalono niezwykłe, czasem 
niewyjaśnione obrazy. Wiele z nich można obejrzeć, 
pobierając z Internetu pliki o rozszerzeniu .kmz, 
które są wirtualnymi drogowskazami prowadzącymi 
w ciekawe miejsca. Dobrym ich źródłem  
są internetowe strony Google Earth Blog 
(www.gearthblog.com), Google Sightseeing 
(www.googlesightseeing.com) czy Google Earth 
Community (bbs.keyhole.com) Image €> 2006 DigitalCIobe

M i l i  Image fó-2006 DigitalCIobe
\ Google
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Ten gigantyczny rysunek konia (po lewej) 
znajduje się w pobliżu Ciudad Juarez 
w Meksyku. Nie jest to jednak starożytne dzieto 
pradawnych artystów, ale współczesna kopia 
figury, która od ponad dwóch tysięcy lat 
widnieje na wzgórzu w Uffington w południowej 
Anglii. Oryginał mierzy około stu metrów, a jego 
meksykańska kopia jest niemal 10 razy większa.

Lethbridge Viaduct (po prawej) spinający 
brzegi rzeki Oldman na południu Kanady 
został zbudowany w 1909 roku za kwotę 
1 334 525 dolarów. Wysoki na ponad 95 metrów 
most kolejowy widoczny jest na satelitarnych 
zdjęciach głównie dzięki wspaniałemu cieniowi, 
jaki rzuca. Kierunek jego padania wskazuje 
godzinę, o której zrobiono zdjęcie - było to 
około 11 lokalnego czasu.
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P O P A T R Z  N A  N A S  Z  C O

|. choć niezrobione przez satelitę, 
ólotu, dołączono do Google Earth 
cudziesięcioma innymi fotografiami 
cymi z kolekcji National 
lic. Grupę słoni w Czadzie 
>wał J. Michael Fay.

Megaflyover Image.s ©.2006’Jf;Michael Fay 
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„Latający samochód" to jedna 
z ciekawszych tajemnic Google 
Earth. Wciąż nie wiadomo, czym są 
dwa obiekty - biały i czarny - jakie 
wypatrzono w południowo-zachod
niej Australii. Podobieństwo 
do unoszącego się kilka metrów 
nad ziemią pojazdu jest uderzające.
Na zwykłych zdjęciach zrobionych 
w tym miejscu nie widać żadnej 
struktury, która mogłaby dać 
podobny obraz - otoczony 
drzewami prostokąt ziemi 
przy drodze jest zupełnie pusty.
Co ciekawe, niemal identyczny 
obiekt odnaleziono 11 kilometrów 
dalej na innym zdjęciu satelitarnym.

Jednym z ulubionych zajęć 
użytkowników Google 
Earth jest tropienie 
obiektów, które kiedyś 
oznaczało się tabliczką 
„Zakaz fotografowania". 
Łatwo można odnaleźć całe 
kolekcje drogowskazów 
pokazujących położenie 
niegdyś supertajnych 
samolotów - między innymi 
szpiegowskiego Lockheeda 
SR-71 Blackbird (po lewej) 
i niewidzialnego dla 
radarów bombowca
R_9 Qrtiri+
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V  Z N A J O M I

ZNAJOMI to miejsce, gdzie znajdziesz 

ludzi, którzy dzielą Twoje pasje. 

Szukaj i  daj się znaleźć na

www.znajomLinteria.pl
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N
a Ziemi istnieje niemal sześć tysięcy różnych języ
ków. Jednym z nich mówią członkowie maleńkie
go plemienia Piraha. Wszystkiego około 350 osób 
żyjących nad rzeką Maici w amazońskiej dżungli. 
Odizolowani od reszty świata zajmują się swoimi 
sprawami, cierpliwie znosząc towarzystwo... pod

ekscytowanych antropologów i językoznawców. Naukowcy 
nawiedzają ich, chcąc poznać kulturę ludzi żyjących niemal 
wyłącznie dniem codziennym, nieznających liczb, niemają- 
cych własnej mitologii ani plemiennej historii. I posługują
cych się językiem, który składa się z siedmiu-ośmiu spół
głosek i trzech samogłosek. To najskromniejszy zestaw 
spośród wszystkich języków znanych naukowcom. Reguły 
mowy Piraha są na tyle oryginalne, że jej badacz Dan Eve- 
rett z University of Manchester napisał niedawno, iż obala
ją słynną teorię uniwersalnej gramatyki, którą sformułował 
40 lat temu Noam Chomsky.

Według tej koncepcji wszyscy ludzie mają zapisany 
w  mózgu zestaw uniwersalnych zasad pozwalających nam 
na przyswajanie języków i posługiwanie się nimi. Każdy 
człowiek miałby się rodzić gotowy na przyjęcie dowolnej 
mowy ojczystej i przyswajać jej reguły intuicyjnie. Chom
sky i wyznawcy jego teorii przez lata szukali tych uniwer
salnych zasad we wszystkich dostępnych językach. Tym
czasem zdaniem Everetta prymitywny język Piraha nie ma 
z nimi zbyt wielu wspólnych reguł. Czyżby teoria Chom- 
skyego legła w gruzach?

- Zacznijmy od tego, że określenie „język prymitywny” 
nie przejdzie mi przez usta - zastrzega poproszony o ko
mentarz profesor Marek Świdziński, językoznawca z Uni
wersytetu Warszawskiego. - Tak jak prawdziwy biolog nie 
powie: „O, słoń - to jest dopiero gatunek! A te ameby to 
nic niewarte...” . Języki małych, izolowanych populacji są 
uboższe słownikowo, bo mają mniej użytkowników 
(i twórców) i obsługują mniejszą liczbę potrzeb. Tak wła
śnie jest, jak sądzę, w przypadku mowy ludu Piraha.

Zresztą prostota ich języka może być myląca. Autorzy ba
dań piszą, że nie ma w nim liczebników ani form grama
tycznych pozwalających na mówienie o przeszłości lub 
przyszłości. Ale też podkreślają mełodyjność języka i ła
twość, z jaką Piraha przechodzą od mówienia do rodzaju 
śpiewu. - To sugeruje duże znaczenie Ęrozodii w odczyty
waniu znaczeń słów — uważa profesor Świdziński. — W  ję
zykach naturalnych mało jest elementów, które niczemu 
nie służą. Jest więc wysoce prawdopodobne, że na przykład 
słowo „ryba” powiedziane z inną intonacją oznacza „rybę 
złowioną w zeszłym tygodniu . A co z obalaniem teorii 
Chomsky ego? - Nigdy nie byłem zwolennikiem jej sztyw
nej interpretacji. Natomiast jeśli potraktować ją jako propo
zycję istnienia pewnej charakterystycznej dla ludzi gotowo
ści do nauki i tworzenia języka, pewnego potencjału, to ta 
teoria bardzo mi odpowiada. I sądzę, że rewelacje o Piraha 
nie powinny jej zagrozić.

Unikatowy język Piraha rzeczywiście może nie być 
podobny do innych języków fonicznych (mówionych). 
- Za to niektóre jego cechy kojarzą się z językami migowymi 
(wizualno-przestrzennymi) używanymi przez osoby niesły- 
szące - uważa profesor Świdziński. - One mówią przede 
wszystkim o tym, co dzieje się tu i teraz. O konkretnych, 
określonych wydarzeniach mających miejsce w bliskim mó
wiącemu czasie.

W  takich językach zdanie nie jest łańcuszkiem kolej
nych, związanych ze sobą wyrazów. Mówiący (lub migają
cy) tworzy rodzaj scenki, imituje w pewien sposób rzeczy-

NACH, CZY RAC ZE J  P O W S T A JĄ  W  WYNIKU O K R E Ś L O N E J  KULTURY I STYLU ŻYCIAi język ar

NSP 
* m B r

P R Z E K R Ó J

GADANIA
®*ny niż hiszpański? Czemu Eskimosi mają 
Kim opisujemy świat

P io t r  K o s s o b u d z k i

Dlaczego niemiecki most jest piękniejszy i bard 
bardziej kolorowy śnieg? Decyduje o tym j?

wistość, którą opisuje. Takie języki są pozbawione fleksji 
(czyli odmiany słów przez dodawanie do podstawy wyra
zu zmieniających się końcówek). Są skupione na efektyw
nym przekazie, a nie na tak abstrakcyjnych sprawach, jak 
brzmienie końcówki wyrazu w dopełniaczu czy narzędni- 
ku. Zamiast tego cechuje je często duża łatwość tworzenia 
nowych słów.

ISESOSGIDHOnSSSI
EĘK SnO H

Badacze zajmujący się kulturą Piraha sugerują, że mowa 
tego ludu jest raczej odzwierciedleniem ich trybu życia niż 
językowych matryc w mózgu. Coś w tym jest - ci miesz
kańcy Amazonii wiodą życie zbieracko-łowieckie, nie 
przejmują się przyszłością i nie zapychają sobie głowy tym, 
co było. Cieszą się teraźniejszością, toteż i mówią głównie 
o tym, co jest, co w danym momencie widzą i odczuwają.

Na pytanie: „Jak został stworzony wasz świat?” , odpo
wiadają: „Świat istnieje” . Więzi rodzinne znajdują w ich 
języku odzwierciedlenie w postaci słów „syn” i „córka” 
oraz ogólnych określeń starszych i młodszych pokoleń. 
Piraha mają bardzo niewiele i wydaje się, że nie zależy im 
na gromadzeniu dóbr. Czy powinniśmy się dziwić, że nie 
używają określeń „więcej” , „mniej” , „wszystko”, „część”?

Gdy jeden z antropologów chciał im pomóc nauczyć 
się liczyć (bo Piraha byli ciągle oszukiwani przez wędrow
nych handlarzy), jego wysiłki spełzły na niczym. Po ośmiu 
miesiącach codziennych lekcji nikt z entuzjastycznie na
stawionych uczniów nie opanował liczenia do 10, nie mó
wiąc o elementarnym dodawaniu. Nie mogę się oprzeć, 
by nie przytoczyć opisu skutków nauki czytania, którą 
także podjął ambitny uczony. Po wielu trudach skłonił 
grupę Piraha do odczytania na głos zapisanego po portu
galski słowa bigi, które oznacza w ich języku „niebo” . 
Przeczytali, po czym zaczęli się zataczać ze śmiechu. Zdu
miony naukowiec zapytał, co ich tak bawi. „Bo to, co po
wiedzieliśmy, brzmi trochę jak nasze słowo »niebo«” - od
powiedzieli. Antropolog zaprzestał dalszych prób.

To wszystko jest oczywiście 
dość niezwykle, ale i inne języki 
dostarczają dowodów, że świato
pogląd, kultura i środowisko, wja- 
km  się żyje, wpływają na mowę.
My na śnieg powiemy „biały”
(chyba że mieszkamy w dużym 
mieście). Eskmosi mają na opisa
nie barwy śniegu nawet kilka
naście różnych określeń. Polak, 
chcąc się przywitać, powie „cześć” 
lub „dzień dobry”. Koreańczyk musi mozolnie przygoto
wać odpowiednią kompozycję uwzględniającą porę dnia, 
stopień zażyłości, jak  łączy go z rozmówcą, oraz to, czy 
mówi do osoby starszej, czy młodszej od siebie.

C O N
COMARCH

ZARZĄDZAJ 
I BĄDŹ ZDRÓW 
www.cdn.pl

Okazuje się, że zależność język-światopogląd dzia
ła w dwie strony. - Język, którego używamy, wpływa 
na nasze postrzeganie świata - mówił słynny języko
znawca Benjamin Lee Whorf. Co to znaczy? Lera Boro- 
ditsky z Massachusetts Institute of Technology pokaza
ła na przykład, jak zupełnie sztuczna kategoria 
rodzaju gramatycznego (męsk, żeńsk czy nijak) wpły
wa na postrzeganie danego przedmiotu. Badaczka wy- 

| brała klka wyrazów, które w różnych językach są od
miennego rodzaju. Hiszpanie poproszeni o podanie 
przymiotników kojarzących im się ze słowem „kucz” l*sr

http://www.cdn.pl
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IK r  (w ich języku rodzaju żeńskiego) mówią: „maty” , 
„uroczy” „magiczny” i „intrygujący” , podczas 
gdy Niemcy (tam „klucz” jest męski): „niewy
godny”, „ząbkowany” , „często używany”, „żło
biony” , „nacinany”. Tymczasem „most” (w nie
mieckim rodzaju żeńskiego) dla Niemców jest: 
„piękny” , „elegancki”, „delikatny”, a dla Hiszpa
nów (rodzaj męski): „duży” , „niebezpieczny”, 
„solidny” , „mocny” . - To, jak postrzegamy 
przedmiot, zależy od tego, czy nadajemy mu na
rzucone przez język cechy kobiece, czy męskie
- mówi Boroditsty - Niektóre języki namicają 
nam w ten sposób ogląd świata.

Ale siła języka jest dużo większa. Często 
dopiero nadanie nazwy jakiemuś przedmio
towi czy zjawisku powołuje je do istnienia.
To nie mistyka, to fakt! Doświadczyłem te
go na własnej skórze, gdy w grupie studen
tów na kursie botaniki wkuwaliśmy polskie 
i łacińskie nazwy stu zebranych na łące ro
ślin. Przez kilka dni z więdnącym bukietem 
w jednej ręce i notatkami w drugiej starali
śmy się powiązać kolejne trawki z ich dzi
wacznymi imionami. Po zrealizowaniu pro
gramu „zakuć, zdać, zapomnieć” przeżyłem 
szok - moje wizyty na łąkach już nigdy nie 
wyglądały tak jak kiedyś. Wcześniej widzia
łem na nich zielono-kwiatowy dywan; teraz
- setki pojedynczych roślin. Poznanie ich nazw 
całkowicie zmieniło mój sposób patrzenia - za
miast anonimowego łanu zielska pojawił się 
zbiór rozpoznawalnych obiektów.

BaglHIBaHIBBBHBBIIIHaBBBI
No więc dobrze - eksperci się sprzeczają

0 źródła języka, a ludzie nieświadomi problemu

I
 mówią sobie w najlepsze. Dlaczego? Wydaje się, 

że są przynajmniej dwa ważne powody: bo mo
gą i bo jest im to potrzebne. Mogą posługiwać 
się artykułowaną mową dzięki kilku ewolucyj
nym wynalazkom. Mamy pionowo osadzone 
zęby zbliżonej wysokości. Bardzo skomplikowa
ne mięśnie poruszające wargami. Stosunkowo 
małe usta, które możemy szybko otwierać i za
mykać, a w środku sprawny i elastyczny język. 
Bardzo ważna jest unikatowa budowa krtani
1 nagłośni - położonej dość nisko, wyposażonej

w odpowiednio zbudowaną kość gnykową 
(w jednym z odkrytych szkieletów neandertal
czyka znaleziono bardzo podobną. Może on 
także potrafił już mówić?). Ale tak naprawdę 
najważniejszym organem mowy jest mózg.

Setki tysięcy lat treningu w działaniach anali
tycznych i używaniu narzędzi przygotowały nas 
do sprawnego tworzenia kombinacji słów i zna
ków. Badania aktywności mózgu rozmawiają
cych ludzi wykazały, że do wytwarzania słów 
i ich rozumienia konieczna jest praca płatów 
skroniowych lewej półkuli, zaś emocje towarzy-

P R Z E
K R O J

K a w i a r n i a  N a u k o w a  
P r z e k r ó j  N a u k i
zaprasza na spotkanie

CZAS: 10 kwietnia o godz. 18 
MIEJSCE: Traffic Club 
przy ul. Brackiej 25 
w Warszawie (III piętro)

Lud Piraha używa tylko kilku głosek, 
nie zna liczb ani czasu przyszłego.
I nie ma z tym problemu, jeśli pominąć 
reakcje zdumionych antropologów

szące rozmowie przetwarza półkula prawa. To 
ludzka specjalność, bo badania mózgów komu
nikujących się małp nie pokazały niczego po
dobnego. Od szympansa różnimy się naprawdę 
niewiele, więc wśród odmiennych genów 
z pewnością są właśnie te, które umożliwiają 
mówienie. Jednym z kandydatów jest gen 
FOXP2. Odkryto go u członków rodziny, w któ
rej stwierdzono dziedziczne problemy z mówie
niem. Okazało się, że spowodował je wadliwy 
gen znajdujący się na siódmym chromosomie, 
przez co nie byli w stanie precyzyjnie kontrolo
wać ruchów języka i warg. Poszukiwacze po
czątków artykułowanej mowy natychmiast 
sprawdzili odpowiednik FOXP2 u szympansów.

I co? Okazało się, że między białkami wytwai i- 
nymi przez małpy i ludzi jest maleńka różn. a 
zaledwie dwóch aminokwasów. Mamy gen n o- -i 
wy! - ogłosili naukowcy. Ludzka wersja tego e- 
nu powstała prawdopodobnie około 200 tyeę- 
cy lat temu. Tb pasuje do hipotez ję. y-j 
koznawców, którzy datują początki jęz; ;a 
na 50-100 tysięcy lat temu.

Ale biologia to nie wszystko. Potrzebny j.st 
jeszcze kulturowy trening. Wiadomo, że dzr i, 
które od pierwszych chwil są odizolowane oc ę- j 
zyka (na przykład z powodu głuchoty), nie bęlą 

mówić. A przecież mają taki sam mózg ik 
inni ludzie. Ale jeśli od początku będzie ;ię 
z nimi rozmawiać w języku migowym to 
nie będą miały najmniejszych problem w 
z komunikacją. Najpierw sobie pogaworzą, 
migając, potem coraz sprawniej porożu- | 
mieją się z innymi. Bo język nie powsta ty, j 
gdyby ludzie żyli w izolacji.

- Jest kilka podstawowych cech odróż- 1 
mających język od zbioru znaków - mówi 
profesor Marek Świdziński. - O języku - ió- ; 
wimy, gdy istnieje populacja, w której on 
się rozwija. I kiedy jest to narzędzie, dzęki j 
któremu ta populacja może porozumiewać j 
się na każdy temat. Narzędzie składające 
się ze słownika i gramatyki pozwalaj tcej , 

na tworzenie zrozumiałych kombinacji słów. 
Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak 
wyglądały pierwsze chwile języków fonicznych 
- uważa językoznawca z U W  - Jednak udaje 
nam się czasem dotrzeć do nowo powstałyc; ję
zyków migowych tworzonych przez odizolowa
ne grupy niesłyszących. Podglądając ewol.icję 
ich mowy, możemy dowiedzieć się czegoś o me
chanizmach rozwoju języka mówionego.

Na szczęście świadłdem narodzin i rozt oju 
języka może być każdy z nas, bez konieczt ości 
dalekich podróży i badań lingwistycznych. Wy
starczy bacznie przyglądać się dzieciom. - W  cią
gu pierwszych sześciu lat życia z człowieka nie- 
mówiącego ani słowa powstaje sprawny, 
ukształtowany użytkownik języka. - To dopiero 
prawdziwy cud - uważa profesor Świdziński.

P io tr  K ossobudzki

a
TEM A T: W ięźniowie języka czy władcy m 

czyli dlaczego ludzie mówią? I
•  Czy mózg małego dziecka zna wszystkie języ
• Ja k  można żyć, nie znając żadnej mowy?
• Czy nazywamy to, co widzimy,

czy widzimy tylko to, co nazywamy?
•  Czy język migowy to prawdziwy język?
Dyskusję poprowadzą:
dr M agd a lena  Derw ojedow a, językoznawca. UW 
dr Jo a n n a  Rączaszek-Leonard i, psycholog poznawczy, UW 
prof. M arek  Św idz ińsk i, językoznawca, UW

w s t ę p  w o l n y

po okładkach M  
nas poznacie, na

w w w .m a ch in a .n e  . p l

977142623100201
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W  przypadku 
dużych ran 
tradycyjne 

metody 
tamowania 

krwotoku mogą 
nie wystarczyć. 
Policja i służby 

specjalne 
korzystają już 

ze specjalnych 
opatrunków 

„wysysających" 
wodę z krwi

P io t r  S t a n is ł a w s k i

W
' ystarczą dwie minuty, by człowiek 

z rozerwaną tętnicą umarł, tracąc 
niemal połowę z pięciu litrów krwi, 
jaka krąży w jego organizmie. Ta
kich urazów doznają ofiary wypad
ków drogowych łub ranni w strzela
ninie, także żołnierze. Zdaniem 

amerykańskiej armii połowa tych, którzy umie
rają na polu walki, ginie z wykrwawienia. Jedy
nym ratunkiem jest błyskawiczne udzielenie fa
chowej pomocy, a na nią zwykłe nie ma szans.

Dlatego na zlecenie wojska opracowano ma
giczny proszek - produkt o nazwie QuikClot. 
Jedna porcja wystarczy, by zatamować najsil
niejszy krwotok. W  Internecie można znaleźć 
makabryczny film, na którym pokazane są me
dyczne testy skuteczności niezwykłej substan
cji. Na stole operacyjnym leży uśpiona Świnia. 
Dwóch chirurgów nacina jej okolice pachwiny, 
docierając do tętnicy zaopatrującej całą nogę. 
Rozchylają tkania, symulując głęboką ranę - ta
ką, jaka może przydarzyć się żołnierzowi trafio-

Przypominający piasek 
proszek potrafi 
zatamować najsilniejszy 
krwotok w ciągu 
kilkunastu sekund
nemu wirującym odłamkiem. W  momencie gdy 
przecinają tętnicę, cała rana w ciągu sekundy 
napełnia się tryskającą krwią. Próba zatamowa
nia krwotoku tradycyjnym opatrunkiem ucisko
wym nie daje najmniejszego efektu - strumień 
jest zbyt silny, by mogły zadziałać normalne me
chanizmy krzepnięcia. Ale wsypanie wprost 
do otwartej rany porcji QuikClota daje natych
miastowy efekt - uciśnięta rana przestaje krwa
wić w ciągu kilkunastu sekund.

Tajemnicą QuikClota jest jego gigantyczna 
powierzchnia - drobiny, z których składa się

proszek, są bardzo porowate. Przypominaj ee 
piasek ziarna to zeolit - minerał wykorzystywa
ny między innymi w filtrach akwariowych ... 
piasku wypełniającym kocie kuwety. Drot ny 
zeolitowy proszek w kontakcie z krwią naty h- 
miast wchłania zawartą w niej wodę. Pozosr tją 
stałe składniki krwi - w tym płytki odpov ie- 
dzialne za krzepnięcie. W  osuszonym miej. cu 
bardzo szybko powstaje skrzep tamujący kn o- 
tok. W  trakcie doświadczeń uszkodzenie tętni
cy przeżyły wszystkie świnie, podczas gdy ra- I  
dycyjne metody tamowania krwott ku I  
uratowały ledwie połowę zwierząt.

Pojedyncza saszetka proszku wystarczy do za- I  
tamowania niemal każdego krwotoku - Quik- I  
Ciot można też wsypać do wąskiej rany post’ za- I  
łowej, tamując krwotok wewnętrzny, który I  
normalnie mógłby pozostać niezauważony.

Substancja ma jednak poważną wadę - pn ces I  
absorpcji wody powoduje wydzielanie dużych I  
ilości ciepła - proszek nagrzewa się tak silnie, że I  
może spowodować nawet oparzenia drugiego I  
stopnia. Jeśli alternatywą jest śmierć z upływu I  
krwi, problem wydaje się nieistotny. Jednak ar- I  
mia amerykańska uznała go za dość poważny, by I  
nie wprowadzić QuikClota do powszechnego I  
użytku. Substancja znajduje się w wyposażeniu I  
korpusu marines i niektórych oddziałów mary- I  
narld, jednak i tam zaleca się, by stosować ja tyl- I  
ko wtedy, gdy inne sposoby zawiodą.

Nad rozwiązaniem problemu pracują na-1 
ukowcy współpracujący z producentem Quik- I  
Ciota - Todd Ostomel i Galen Stucky z Unwer- I  
sity of Califomia. Udało im się zastąpić jony ■ 
wapnia, które są bezpośrednią przyczyną wy- ■ 
dzielania ciepła, jonami srebra. Te, nie dość, że ■ 
bezpieczniejsze, mają jeszcze właściwości tak- ■ 
teriobójcze. Problemem pozostaje cena -zasto- ■ 
sowanie srebra podnosi cenę opakowania tub- ■ 

j stancji z około 30 do 40 dolarów. I
Na razie armia USA korzysta powszechn e ze ■ 

specjalnych bandaży HemCon. Ich dziannie ■ 
jest podobne - pokryte są rozdrobnionymi sko- ■ 
łupkami krewetek, które chłoną wodę podob- ■ 
nie jak zeolit. Wadą bandaża jest to, że me za- ■ 
wsze dobrze przylega do rany. Nie zatamuje tez ■ 
krwotoku z głębokiego zranienia. j

Trwają również prace nad nowym produk- ■ 
tern - płynnym odpowiednikiem QuikClota,E 
który łatwiej będzie pokrywał duże rany i jesZ' I  
cze szybciej wywoła krzepnięcie. Ma on jeszc# n  
jedną zaletę - nie trzeba go wypłukiwać, N B  
z czasem sam się wchłania. Tymczasem magk3 ■  
ny proszek wymaga dokładnego usunięcia. E

QuikClot dostępny jest od kilku lat rówr®2 I  
w Polsce - cena jednej saszetki to oko s ■ 
170 złotych. Głównym odbiorcą produktu jeS B  
oczywiście wojsko, kupuje go także policja i B  
ne służby ratunkowe. Substancja dostępnajó ■  
dla każdego - polski dystrybutor zapewnia, -‘B  
bez problemu można kupić nawet pojedyn ■
saszetki. Mimo wysokiej ceny warto pornyśUl
o włączeniu proszku do samochodowych ap I  
czek i innych zestawów ratunkowych - w ko I  
cu specyfik ten może ocalić życie.

w  te o r ii ^  
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SEKRETY 
I KŁAMSTW A
Twórcy „Matriksa” , chociaż 
niewidoczni, wracają do gry

L
edwie otrząsnęliśmy się z szoku, 
po tym jak George Clooney zamienił 
się w trybuna ludowego, a już do polityki 
zabrali się... bracia Wachowscy. Choć Lar- 
ry i Andy tym razem nie stanęli sami 

za kamerą (są „tylko” scenarzystami 
i producentami), ich duch unosi się 
nad ,V jak Vendettą” i wabi do kin wi
dzów z utęsknieniem wyczekujących ko
lejnego „Matriksa” .

Gdzie są ciała Wachowskich, niestety, nie 
wiadomo.

K T O  S IĘ  Ś M I E J E . . .
Przed kilku laty, rozmawiając w progra

mie radiowym o swojej twórczości, autor 
komiksów Alan Moore wspomniał, że 
Hollywood jest zainteresowane ekraniza- 
cją jego ,yjak  Vendetta” . -  Nie sądzę jed
nak, żeby Amerykanie naprawdę chcieli 
zrobić dziś film, którego pozytywnym bo
haterem jest terrorysta! - uśmiał się 
Moore, a razem z nim tysiące słuchają
cych radia Brytyjczyków.

Ale Moore nie docenił uporu braci Wa
chowskich, którzy scenariusz ,yjakVendet- 
ty” napisali, jeszcze zanim zabrali się 
do „Matriksa” , i tylko czekali na finansowy 
zastrzyk (zapewnił go Warner Bros.), by ru
szyć z produkcją.

Fakt, temat wydawał się ryzykowny: 
główny bohater, zamaskowany V, szykuje 
atak bombowy na parlament i podburza 
ludzi, by wyszli na ulicę w proteście prze
ciw rządom dyktatora manipulującego me
diami i posyłającego do więzień gejów czy 
muzułmanów.

Tyle tylko, że chodzi o parlament brytyj
ski, a nie Kongres czy Biaty Dom. Odległość 
od bieżącej amerykańskiej polityki jest więc 
bezpieczna (akcja rozgrywa się nie tylko 
na Wyspach, ale i w przyszłości), a zarazem 
metafora wystarczająco czytelna, by produ
cenci z Warnera mogli gratulować sobie 
wielkiej odwagi i zapewniać dziennikarzy, 
że przyszła wreszcie pora, by kino zaczęło 
zadawać trudne pytania. - Trudno o lepszy 
temat w dzisiejszym politycznym klimacie 
- dodaje reżyser James McTeigue (debiu
tant, były asystent reżysera przy „Matrik- 
sie”). Co myślą o politycznych aluzjach sa
mi Wachowscy, oczywiście nie wiadomo.

B R U D N Y L A R R Y
Ba, nie wiadomo nawet, co działo się 

z Wachowskimi pomiędzy „Matriksami” 
a ,Vjak Vendetta” . Warner Bros. doskonale 
sprawdził się jako firma ochroniarska dbają
ca o spokój Larryego i Andy’ego. Studio 
zrobiło wszystko, by wieści o losie braci nie

MROCZNA
STRONA
KOMIKSU
„V jak Vendetta" to 

opowieść 
o zamaskowanym 
osobniku, który
walczy z totalitarnym państwem, 
stosując jego metodę - terror. Rysownik 
David Lloyd i scenarzysta Alan Moore 
(autor między innymi „Ligi niezwykłych 
dżentelmenów") pracę nad wspólnym 
komiksem rozpoczęli latem 1981 roku, 
ale całość ukończyli dopiero siedem lat 
później. Niepewność tamtych czasów 
i niepokój, które niosły polityczne 
zmiany, odcisnęły się na kartach 
komiksu. Widać je w mrocznej stronie 
graficznej albumu, czuć w scenariuszu 
dalekim od schematów. To właśnie 
w „V jak Vendetta" pojawiły się 
wszystkie typowe elementy stylu 
Moore'a. Precyzyjnie skonstruowana 
fabuła, skomplikowane psychologicznie 
postaci oraz nawiązania do kultury 
i aktualnych wydarzeń. Tych jest 
w „Vendetcie" bez liku: „1984" Orwella, 
Aldous Huxley, „Fahrenheit 451" 
Bradbury'ego, David Bowie, filmy noir, 
pomysł, by zamaskowany mściciel był 
współczesną wersją Guya Fawkesa. SZH

TY DO KINA, 
ONA NA FILM

I

* e« .  *e wystarczy być w Erze, aby dostać darmowy bilet do kina?
ru . bonemci sieci Era zbierający punkty w programie Era Premia mogą otrzymać 
let * R r a t is  do Cinema City i Multikina. Zadzwoń pod numer 602900 i zamów darmowy 
u_ ^arT|ian za punkty Era Premia. Po chwili SMS-em zwrotnym wyślemy Ci spfecjalny kod. 

asie jeden bilet, pokaż kod, a drugi bilet dostaniesz gratis.

*K|E RZECZY TYLKO W ERZE

n Jjażu i kolczykach. Zaczęto plotkować, że 
b ze hormony przygotowujące do zmiany 
p Ponoć podpisuje się dziś „Lawrenca”.

Być może jednak jest to po prostu 
n ketingowa strategia, kolejny chwyt, który 

! n podgrzać atmosferę wobec „tajemniczych 
;b Wachowskich” i przy okazji wobec 
k inego sygnowanego przez nich filmu, 

j Z lnie niechcący podgrzewa ją również au-
J ti: scenariusza komiksu Alan Moore. Nie 
Ich -zi mu jednak o reklamowanie ekranizacji 
,y ik Yendetta”, a wręcz przeciwnie.

N! PRZEKUPNY I ZŁY
oore wyszydził scenariusz Wachowskich 

i n. wal go „idiotycznym", wytykając braciom 
ko: nletną nieznajomość brytyjskich realiów, 
poi ynając od tego, co w Anglii je się na śnia
dał e. Nieco łagodniejszy dla braci jest David 
Llo d, autor rysunków do ,yendetty”. Jego 
[zda. iem Wachowscy „odcisnęli na komiksie 
wl ie piętno”, ale pozostali wierni anarchi
sty' cnemu duchowi książki.

nic dziwnego, że Lloyd jest łagodny, 
|W ńcu do jego kieszeni trafiło również wy- 
jna odzenie Moore’a, który tak bardzo nie 
zri. ,i Hollywood (posądzono go tam niegdyś 
o agiat), że za każdym razem, gdy ktoś 
stanrąd zgłasza się z propozycją ekranizacji

M a łg o r z a t a  S a d o w s k a

„ V  ja k  V en d et t a " ,  r e ż . J a m e s  M cT e ig u e ,
USA 2005, W a r n er , p r em ier a  7 k w iet n ia

którejś z jego książeczek, natychmiast wyco
fuje nazwisko z projektu i nie przyjmuje ho
norariów.

Aż strach pomyśleć, ile stracił, odmawiając 
współpracy przy „Constantine” , „Strażni
kach” czy ,y jak Vendetta” . Moore jest jed
nak zdumiewająco konsekwentny. W  niechę
ci do Hollywood utwierdziły go zresztą 
kłamstwa Joe Silvera, producenta Wachow
skich, który publicznie zapewniał, że projekt 
ma błogosławieństwo autora i że ten spotkał 
się z braćmi i z zachwytem wysłuchał ich wi
zji. Moore, rozwścieczony, że ktoś posługuje 
się jego nazwiskiem w celach marketingo
wych, rozpętał prawdziwą aferę.

Widzowie zapewne też podzielą się na dwa 
obozy - wiernych wizji Alana Moorea i zako
chanych w wizjach Wachowskich. 1 tylko 
w Polsce film spodoba się wszystkim bez wy
jątku, bo zawiera wizję bliską sercu każdego 
Polaka, który czyta gazety i ogląda programy 
informacyjne - wizję wysadzenia parlamentu.
I tylko z filmu nie wynika, niestety, czy razem 
z zawartością.
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Ani tu emocji, ani erotyf

Już w pierwszej scenie Stone ja o 
Catherine Tramell mknie 180 a 
godzinę po londyńskich ulica h 

sportowym spikerem C8 laviolel e 
i wydaje jednocześnie jęki rozkos y. 
Widz nie może mieć wątpliwe :i 
- będzie o seksie i śmierci, złowro
giej sile zmysłów i psychologicznej 
manipulacji. Trup ściele się więc 
gęsto (szpikulec do lodów zos.al

&  1
www.aygo.pl >

poddać ją serii elektrowstrząsów. Renee prze- 
thodziła przez to latami, rozpadając się coraz 
bardziej. Miała problemy z narkotykami. Nie 
umiała poradzić sobie z wychowaniem Jona
thana, adoptowali go więc dziadkowie. Sami 
mocno rozchwiani. Problemy matki odziedzi
czył sam Jonathan, choćby w postaci samo
bójczych prób i depresji.

„Tamation” można by uznać za czysty 
ekshibicjonizm, gdyby nie to, że historia 
jednej rodziny przedzierzga się w portret na
szych czasów, z kamerą w centrum.

Zdaniem Caouettea nie tylko żyjemy 
pod ogromną presją obrazów, za których 
przetwarzaniem i integrowaniem nie nadą
żamy, ale też marzymy o tym, by zamienić 
się w obraz. Aspirujemy do świata znanego 
z obrazków, a wiedząc, że do niego nie nale
żymy, czujemy się sfrustrowani i rozczaro
wani, jesteśmy zerami pozbawionymi tożsa
mości i znaczenia. Reżyser obnaża własną 
manię bycia przed kamerą, mizdrzenia się 
odgrywania. Pokazuje, jak na obecność ka
mery reagują jego bliscy, zrywając się gwał
townie do teatru min, póz, uśmiechów. - Je 
stem córką Elizabeth Taylor - chichocze 
Renee. W  „Tamation” kamera okazuje się 
nie narzędziem odkrywania prawdy, lecz jej 
fałszowania, a w istocie - narzędziem tortur.

Na szczęście całe to obnażenie nie idzie 
na mame, Jonathan zaczyna rozumieć, że 
życia nie trzeba wciąż podrabiać, lecz je 
przeżywać. Że nie jest ono filmem, który 
układa się w zgrabną historię, a on sam nie 
jest żadnym narratorem, lecz częścią owej 
historii ze wszystkim, co w niej smutne, złe 
i niedoskonałe. To chyba najlepszy moment, 
by wreszcie odłożyć kamerę. Jak dotąd 
Caouette nie wziął jej ponownie do ręki.

M a łg o r z a t a  S a d o w s k a

„T a r n a t io n " ,  r e ż . J o n a t h a n  C a o u e t t e ,
USA 2003, G u tek  Film , premiera 7 kw ietnia

zastąpiony paskiem do zabaw sa- 
do-maso), biseksualna Tramell owi
ja sobie mężczyzn i kobiety wokół 
palca, jest podejrzana o zbrodi ie, 
ale i sama rzuca oskarżenia. I tylko 
emocji i erotyki w tym tyle, co kot 
napłakał.

Ktoś tu najwyraźniej przedobrzył- 
Pozorującym finezję (a w gruncie rze
czy bełkotliwym) scenariuszem, rzu
canymi z ekranu nazwiskami Freuda, 
Nietzschego, a nawet Lacana (psau- 
dogłębia dla ubogich), a zwłaszcza 
ilością plastiku. „Nagi instynkt 2" jest 
w istocie efektowną reklamą chirurgu 
plastycznej. Sharon Stone, jeszcze 
niedawno z nadwagą, poprawiła so
bie wszystko, co mogła, i błyszczy 
Nie, żeby sama z siebie - zadbała 
przecież w kontrakcie, by jej partne
rzy i partnerki byli odpowiednio 
brzydcy lub pobrzydzeni (z Charlotte 
Rampling włącznie). Ale nie przewi
działa jednego - ze swoim nieudo 
nym aktorstwem i plastikowym sek- 
sapilem zrobiła z siebie karykatur? 
Na własne życzenie.

Pa w e ł  T. Feus

„ N a g i In st y n k t  2 " ,  
r e ż . M ic h a el  C a t o n - Jo n e s ,
USA 2006, Best Film, premiera 31 marca

Zwycięzca ostatniego festiwalu 
w Cieszynie to opis destrukcji 
osobowości, rodziny świata

Z
achęcanie do oglądania „Tamation” jest 
tak samo rozsądne jak namawianie kogoś 
z lękiem wysokości, żeby w wolnej chwili 
skoczył sobie na roller coaster tudzież dia
belski młyn, to setnie się ubawi. Wiadomo 

przecież, że skończy się na lęku, torsjach 
i ogólnie fatalnym samopoczuciu.

Ale różnica między rozpędzoną kolejką 
w wesołym miasteczku a rozpędzonym „Tar- 
nation” polega na tym, że film Caouet- 
te’a zabiera nas w podróż, która ma i głębo
ki sens, i prawdziwy cel. Choć na pierwszy 
rzut oka jest to droga krzyżowa i dla zarzu
conych tysiącami obrazów widzów, i dla sa
mego autora. Jonathan Caouette zbudował 
swój dokument z setek rodzinnych zdjęć 
i filmów, z fragmentów rejestrowanego 
na taśmie przez 19 lat pamiętnika. Wszyst
ko układa się na ekranie w dziwaczne mo
zaiki, ale bynajmniej nie w całość - życie Jo 
nathana jest jak rozsypane puzzle, których 
większość zginęła, a z pozostałych nie moż
na ułożyć żadnego ślicznego obrazka. Nic 
dziwnego - „Tamation” to przejmujący 
do szpiku kości opis głębokiej destrukcji ro
dziny, osobowości, wreszcie świata w ogóle.

Żeby zrozumieć, co zaszło w jego domu, 
Jonathan uzbroił się w kamerę i dystans (z of- 
fu opowiada o sobie „on”) i zaczął grzebać 
w problemach, które zaczęły się, gdy jego 
matka, świetnie zapowiadająca się nasto
letnia modelka, spadla z dachu. Popadała 
w stany depresyjne, więc rodzice postanowili

•  •  •  • •  O

EZ APETYTU
t  • •  o  o  o

C irażający brudny i... nudny

Wolę brzydotę, jest bliżej krwiobiegu" 
- mógłby za Stanisławem Grochowia- 

ki m powtórzyć Robert Krzempek, który 
w swoim debiucie pokazuje rzeczywistość 
Vv ce nieapetyczną. Bezrobotnego bohate- 
r limu dosłownie skręca z gtodu, ale jaka- 
k wiek próba konsumpcji kończy się dla nie- 
c torsjami. Jeśli chleb, to spleśniały, jeśli 
l s, to obleśny, jeśli sen, to makabryczny...

iotr Nowak (Sebastian Pawlak) mimo 30 lat 
r. zamierza podjąć pracy i żyje z emerytury 
n wnusi. To życiowa oferma z górnolotną ideo- 
Ic ą usprawiedliwiającą zwyczajne lenistwo, 

typowy polski antybohater. Typowo pol- 
sk ■ jest także, niestety, nienadzwyczajne wyko- 
n< ie filmu. Obserwacje poczynione przez 
Ki -mka mieszczą się w niewyszukanym Stan
ek izie „syf, pijaństwo i złodziejstwo", a humo- 
re est kiepski, jak kiepscy są Kiepscy. Krzemp- 
ko i nie staje turpistycznej wyobraźni i konse- 
kv icji - trzeba było ostro przeginać, a nie 
m alizować. Na otarcie tez (szkoda, że nie ze 
srT; echu) mamy kilka dobrych scen i naprawdę 
cif awą kreację Pawlaka, który z figury komicz
ny przemienia się w zaszczutego głodomora.

>o reżysera kieruję jeszcze jedną preten
sję - że nie wykorzysta) w filmie słynnego 
przeboju zespołu Andrzej i Eliza pod tytułem 
A-zeka na nas świat" wtaśnie. Dlaczego?

B a rt o sz  Ż u r a w iec k i

-Czeka  n a  n a s  ś w ia t " ,  r e ż . R o b e r t  K r z e m p e k ,
c isk a  2006, M o n o l it h  P lus , p r em ier a  7 k w iet n ia

Woody Allen rozlicza się 
z własnym, bynajmniej 
nie świętym życiem

Na starość nie muszę już nikogo bawić - za
deklarował Woody Allen i wyjechał do Euro

py. Tu dostał pieniądze, wymarzoną obsadę 
oraz wolną (od konieczności sypania żartami) 
rękę. Rolę Nowego Jorku przejął Londyn, akcja 
toczy się tym razem nie wśród intelektualistów, 
lecz w świecie zepsutych pieniędzmi arystokra
tów. Allen jednak nie tylko zmienił dekoracje 
- przede wszystkim postanowi) się odsłonić.

„Wszystko gra" to z początku lekka historia 
o wchodzeniu w dorosłość. Chris Wilton (Jona
than Rhys Meyers) dorabia jako nauczyciel gry 
w tenisa i szuka pomystu na życie. Znajduje go 
dzięki Tomowi (Matthew Goode), swojemu 
uczniowi, który ma ojca milionera, siostrę 
Chloe (Emily Mortimer) i dziewczynę Nolę 
(świetna Scarlett Johansson). Nola staje się 
Chrisa kochanką, a Chloe żoną.

Z przymrużeniem oka ogląda się te malżeń- 
sko-romansowe slalomy Wiltona, ale do czasu. 
Bo najciekawszy we „Wszystko gra" jest fabu
larny zwrot - od pewnego momentu z btahą hi-

i Irlandzka mafia
Wzorem włoskiej mafii aktorskiej 

* w Hollywood powoli kształtuje się jej irlandzka 
| odmiana. Prym wiedzie rozrabiaka Colin Farrell 

znany z „Aleksandra". Na premierę czeka 
■ filmowa ekranizacja „Miami Vice", w której 
| zastępuje samego Dona Johnsona. Jest też 

niedoszły prawnik Cillian Murphy, który zagrał 
“l  czarne charaktery w „Batmanie - Początku"
| i „Red Eye", za to Jonathanowi Rhysowi 

Meyersowi udato się nie tylko wcielić w Elvisa,
I  ale też dostać za to Zloty Glob. Dzięki roli we 
| „Wszystko gra" Woody'ego Allena wrota 

fabryki snów stoją przed nim otworem.

storyjką wygrywa życie. Ktoś tu naprawdę cier
pi (świetne sceny kłótni z Johansson), ktoś na
prawdę oszukuje, a banalne „wykroczenia" nie 
są wcale niewinne i mogą prowadzić 
do „zbrodni". I nie zmienia niczego to, że bo
hater namiętnie słucha oper, czyta Dostojew
skiego, a w kinie ogląda „Dzienniki motocyklo
we" -jest pusty, bezmyślny. I okrutny.

Nie ma grzeszków bezkarnych - sugeruje re
żyser, dla którego „Wszystko gra" to po części 

rozliczenie z własnym, bynajmniej 
m tmm ag nie świętym życiem. Nie o morali- 

zowanie jednak chodzi, ale o brak 
złudzeń, któremu paradoksalnie to
warzyszy coraz większy apetyt 
na życie.

Pa w e ł  T. F elis

„ W s z y s t k o  g r a " ,  r e ż . W o o d y  A l le n ,
U S A / W ielk a  B rytania 2005,
SPINKA, PREMIERA 7 KWIETNIA
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GOŁO I NIEWESOŁO

CHRIS (JONATHAN 
RHYS MEYERS) I NOLA 
(SCARLETT JOHANSSON) 
LUBIĄ NIECZYSTE 
ZAGRANIA
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MARIA PESZEK 
FRYDERYK ZA DEBIUT 

FONOGRAFICZNY

LAUREAT 
LECH JANERKA 

NIE OGLĄDAŁ 
TRANSMISJI 

Z ROZDANIA NAGRÓD. 
NIC NIE STRACIŁ

NAQR0DY 
WYŚLEMY POCZTĄ
Akademia Fonograficzna ogłosiła 
laureatów Fryderyków 2005,
a przy okazji -  swoją bezradność
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C
udowna impreza się szykuje! Będę siedział 
w  trzecim rzędzie wśród ludzi sukcesu ze 
świata biznesu. Od 3 nocy zasnąć nie mogę, bo 
mam problem, czy użyć Body Kouros, Rochasa 
czy Lempickiej - tak ironizował jeden z inter

nautów. Dlaczego? Bo Związkowi Producentów 
Audio Video nie wyszedł zapowiadany powrót 
do wręczania największych polskich nagród 
muzycznych na dużej gali i postanowił ogłosić 
nazwiska zwycięzców w ubiegły czwartek w  po
łudnie, w transmisji na żywo... w Internecie.

ZPAV podał wprawdzie, że taka forma ogło
szenia zwycięzców jest „bezprecedensowa 
i „nowoczesna”, ale były to oczywiste eufemi
zmy dla „beznadziei” i „desperacji” . Pomysł, 
żeby nagród nie wręczać, tylko je ogłaszać (z za
pewnieniem, że statuetki zostaną dostarczone 
artystom) z jednym konferansjerem przed in- 

i temetową kamerą i brawami z puszki - choć 
I nawet tego na wielu komputerach nie można 
I było obejrzeć - jest po 11 latach tej nagrody 
I równoznaczny z ogłoszeniem kapitulacji.

Same wyniki budzą niewiele kontrowersji.
| Podobnie jak w latach poprzednich. Polski 
I  przemysł płytowy jest mały, prowincjonalny,
I skromny, a przez to przewidywalny. Dlatego 
1 po 11 latach w kategorii Piosenka poetycka wy- 
I grywa po raz kolejny Grzegorz Tumau, a rocko- 
J  we nagrody — również jak 11 lat temu - zbiera 
I  Hey. Dlatego w jazzowym świecie dominuje 

jedna postać (patrz ramka obok), a w świecie 
klasyki - jedna wytwórnia. Problem w tym, że 
jeżeli do skromnych nagród dodamy party
zancką oprawę, to nawet najbardziej wyrozu
miała publiczność zacznie je wyśmiewać, 
a do artystów będzie miała mniejszy szacunek 
niż do osiedlowego kółka poetyckiego.________

ZPAV broni się ponoć tym, że w ostatniej 
chwili wycofał się sponsor, który miał pokryć 
koszt wynajęcia sali (sic!). Jeden z wydawców 
pyta w liście otwartym, co w takim razie z pie
niędzmi, jakie regularnie płaci ZPAV w zamian 
za hologramy. Czy nie można raz w roku 
do nich sięgnąć? Ale pretensje mogą mieć 
do siebie właśnie wytwórnie, bo to one - jako 
członkowie Związku - powinny tę organizację 
rozliczać. A w dalszej kolejności artyści, bo to 
oni w  80 procentach tworzą skład Akademii 
Fonograficznej, ciała rozdającego nagrody.
I skoro sami nie są zainteresowani nagrodami, 
to nie ma sensu dalej przyznawać Frydery- ; 
ków. Stosunek artystów do sprawy świetnie 
ilustruje przykład Agnieszki Chylińskiej. Ta 
nagrody wyśmiała, pisząc w felietonie dla 
„Machiny” , że gdy siada do wypełniania blan
kietu głosowania, to po to, by „urywać łby” ■ 
konkurencji. Jak dodaje: „wszystko w myśl za
sady, że Fryderyka mogę dostać tylko JA  lub 
w najgorszym wypadku mój dobry kolega 
od gorzały” . Na zdrowie.

Krzysztof Kiljański, odbierając Fryderyki 
na jedynej pofryderykowej imprezie branży 
muzycznej, w zasadzie prywatnej, bo zorgani
zowanej przez Kayax, celnie żartował: „Myśla
łem, że w tym roku dostanę Fryderyka w za
łączniku do maila” . Jeśli dziś nikt się tym nie 
przejmie, to być może już przyszłym roku, pa
nie Krzysztofie.

Bartek C haciński

A u to r  je s t  jednym z 513 cz ło n kó w
SEKCJI ROZRYWKI AKADEMII FONOGRAFICZNEJ 

I PO RAZ PIERWSZY SIĘ TEGO WSTYDZI

F R Y D E R Y K I 200*
-  najwięksi zwycięzcy

Hey / Kasia Nosowska
WSPÓLNIE 5 STATUETEK 
Zdecydowani zwycięzcy, 

w kategoriach rockowych 
wygrywają zresztą bardzo 
często. Czemu się więc dziwi 
skoro zeszłoroczny album 
„Echosystem" był nawet na t 
innych płyt Hey wyróżniającą 
się pozycją.

Lech Janerka
4 STATUETKI
Największa niespodzianka
- honory otrzymał artysta, dl. 
którego Fryderyki przychodź 
wprawdzie w pełni zasłużenie 
ale trochę za późno (nagrywr 
już lepsze albumy niż 
uhonorowane tu „Plagiaty").

„Miasto mania" / Maria 
Peszek oraz Krzysztof 
Kiljański
PO 2 STATUETKI
Niewielki Kayax pobił duże 
wytwórnie pod względem 
liczby nominacji. Nagród 
dostał mniej, ale są istotne, 
bo tylko Peszek i Kiljański 
przynoszą jakiekolwiek zmiar / 
na statycznym tle polskiej 
rozrywki.

Marcin Wasilewski / Trio 
Wasilewski-Kurkiewicz 
-Miśkiewicz
WSPÓLNIE 2 STATUETKI 
W sekcji jazzowej bez 
niespodzianek. Tu zwyczajov o 
wygrywa Tomasz Stańko, wi c 
gdy go nie ma w nominacja' '
- tak jak tym razem
- zwyciężył jego zespół, czy 
trio Marcina Wasilewskiego
1 sam Wasilewski. To zasłużc ie 
zresztą zwycięstwo można 
było obstawiać w ciemno.

Rafał Blechacz
2 STATUETKI
Zwycięstwo równie łatwe 
do przewidzenia, choć 
Blechacz wygrywa albumem 
z rejestracją Konkursu 
Chopinowskiego, a nie 
specjalnie nagranym recitalem 
A w tym można się już 
dopatrywać lekkiej przesady. 
Wśród konkurencji poległa 
płyta Piotra Anderszewskiego. 
choć zdobyła nominację 
do Grammy. Warto też 
zauważyć, że nagrody 
zdominowała (wygrywając 
6 z 7 kategorii) wytwórnia 
DUX, co ilustruje niepisane 
prawo, a zarazem mankament 
Fryderyków: kto wygrywał 
dotąd, będzie wygrywał 
tym bardziej.

L

•  wybierz spa dla siebie

•  najciekawsze ośrodki spa
na świecie

• wszystko o m asażach
i terap iach  w odnych
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TAK TAK TAK
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Najmniej
kontrowersyjna płyta 
najbardziej 
kontrowersyjnego 
zespołu nowej fali 
rocka? Tak tak tak!

Muzyka tączy. Chyba że 
chodzi o tę tworzoną 
przez nowojorską grupę Yeah 

Yeah Yeahs. Bo nic nie po
dzieliło fanów młodej rock- 
androllowej sceny tak bardzo 
jak dwa pierwsze minialbumy 
zespołu. I jak wokalistka Ka- 
ren O. Jej teksty, pseudośpie- 
wanie (histeryczne wrzaski 
i perwersyjne jęki), wize
runek, sceniczne ekscesy 
- wszystko to budziło albo 
wstręt, albo zachwyt. Ale 
dzięki temu rozrzutowi reakcji 
to oni jako jedyni spośród 
zespołów noworockowego 
przedziału mieli szanse stać 
się zespołem kultowym. Za
przepaścili je przeciętnym 
„Fever To Tell" i paradoksal
nie nie odzyskają drugą dużą 
płytą „Show Your Bones". 
Paradoksalnie, bo dostarcza 
ona zaskoczeń wyłącznie po
zytywnych. Yeah Yeah Yeahs 
zgubili garażową szorstkość, 
ale zyskali przestrzeń i melo
die. Materiał nierówny wy
mienili na materiał różnorod
ny, nieokiełznaną, pierwotną 
dzikość zastąpili hałasem 
kontrolowanym. To dobra 
płyta, a pozycja Yeah Yeah 
Yeahs nigdy nie była prostsza 
do obrony. Tylko czy nastolet
nie dziewczęta ciągle będą 
chciały być jak Karen O?

A n g el ik a  K u c iń sk a

Y ea h  Y ea h  Y ea h s  
„ S h o w  Y o u r  
B o n e s " ,
POLYDOR

KTO SKŁONIŁ DIAMONDA, 
BY TEN SAM SOBIE 
AKOMPANIOWAŁ 
NA GITARZE NA NOWEJ 
PŁYCIE? OCZYWIŚCIE 
RICK RUBIN!
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NIE OGLADAJ SIĘ 
TERAZ
•  •  •  •  •  o

Jak szansonista Diamond nieźle 
zastąpił zmarłego szaleńca Casha

P
roszę tylko spróbować zacząć słuchać John- 
ny’ego Casha w metrze, a potem stwierdzić, 
że Beach Boys są lepsi niż Sex Pistols, a na pew
no ktoś rzuci, że się starzejecie. Ale zafascyno
wać się Neilem Diamondem? To już przesada. 

Znajomi zaczną się o was poważnie niepokoić 
tak jak o mnie. Zaproponują urlop albo zaproszą 
na drinka. Bo to nie do pomyślenia w Polsce, 
gdzie Neil Diamond kojarzy się z jakimś ponu
rym szansonistą, a wśród młodzieży bardziej po
pularny jest duński metalowiec satanista King 
Diamond (notabene - wkrótce w Polsce). Gdy
bym napisał, że lubię tego drugiego, zaprotesto
wałaby co najwyżej przewodnicząca posiedzeń 
Elżbieta Kruk z KRRiT A tak wszyscy przechod
nie będą się pukać w czoło.

Diamond, urodzony w Nowym Jorku w ro
dzinie żydowskich imigrantów (z Rosji i Polski)

i uutie te przeboje?
No właśnie, głównie w repertuarze 

I  innych wykonawców, ,,1'm A Believer
■ Diamonda świat zna głównie z wersji 

The Monkees, jego „Red Red Wine"
| spopularyzowała grupa UB40. „Sweet
■ Caroline" przetrwała w pamięci jako
i  U v f i  i+koli i amorwlćańslćipnn

ma 65 lat i mniej 
więcej tyle samo hi
tów na koncie, ale 
kojarzy się ze świa
tem popowej estra
dy. Największe hity 
pisał dla innych, 
a w Ameryce maCaroline" przetrwała w pamięci jako ■ , . ,

hymn fanów futbolu amerykańskiego. * sympatyków, lecz me 
I  A młodszym słuchaczom w Polsce hity |  j est przedmiotem 

Diamonda najlepiej będą znane - przesadnego kultu.
I  z filmów - choćby „Girl, You'll Be I  Ma słaby image i rne- 
| A Woman Soon" z „Pulp Fiction", I  zbyt ciekawą biogra- 

a „l'm A Believer" ze „Shreka".

fię. Nigdy nikomu nie odgryzł głowy i niczego 
nie przedawkował, może poza świeżym powie
trzem na rybach. Słowem - nudziarz.

1 właśnie Diamondowi - po śmierci John- 
nyego Casha - zaproponował współpracę pro
ducent nagrań tego ostatniego, specjalista od na
prawiania karier wielkich amerykańskich 
twórców piosenek Rick Rubin. Wydawało się, że 
Casha i Diamonda różniło wszystko. Amerykań
ska prasa zwracała uwagę, że gdy Cash grał swo
je najsławniejsze koncerty w zakładach karnych, 
Neil Diamond występował w prestiżowym The 
Greek Theatre w Los Angeles. Ze to inny kaliber. 
Ale dwa lata pracy nad piosenkami, a potem se
sje z dokładnie tymi samymi muzykami, którzy 
współtworzyli ostatnie płyty Casha, przyniosły 
- co ta sama prasa zauważyła - najlepszą płytę 
Diamonda od 30 lat! Trzeba tego posłuchać, by 
uwierzyć. Neil Diamond, mniej ciekawy od Ca
sha wokalnie, skromniejszy i - wydawałoby się 

i  - mniej emocjonalny, stworzył przede wszyst
kim kapitalne kompozycje, tak jakby chciał jed
nym ruchem nadrobić kilkanaście lat bez żad
nych przebojów. Czy to klasyczna ballada („Heli 
Yeah”), folk („We”), gospel („Evermore”) czy lek
ka piosenka w stylu lat 60. („Save Me A Satur- 
day Night”) - idzie mu po prostu doskonale. 
A smaku i zmysłu producenckiego Rubina fa
nom muzyki polecać nie trzeba. Za dobre to jest, 
żeby oglądać się na innych.

Polubiłem już Diamonda, to może teraz czas 
na ryby?

B a r t ek  C h a c iń s k i

BUDZENIE
BESTII
• •  •  •  o  o

Wzruszające 
melodie utopion; 
w  gitarowym 
hałasie
-  oto specjalność 
Mogwai

Ich nowy album będzie 
lepszy niż „Loveless" My 
Bloody Valentine - odg a- 

żat się ostatnio legendarny 
menedżer Alan McGee. 
Odważna to opinia, no 
„Loveless" jest płytą w po
wszechnej opinii genialną. 
A „Mr. Beast"? Krytycy nie 
zostawili na niej suchej nit
ki. Nic dziwnego, skoro post- 
rock - gatunek, którego 
ikoną są Szkoci - od daw
na nie jest trendy. Na pew
no można zarzucić muzy
kom Mogwai wtórność. Ale 
mimo powielania klasycz
nej formy (marzyciel-kie 
melodie wplecione w gita
rowy hałas) szkocki kwintet 
dawno nie grał tak intere
sująco. Muzycy chcieli 
stworzyć album z „rozrywa
jącymi serca melodiami 
który świetnie będzie się 
grało na żywo. Pokazują tu 
też swoją dziką stron? 
W  wersji koncertowej słyną 
przecież z obłędnego git3' 
rowego zgiełku (przekonała 
się o tym i polska publicz
ność). Kilka utworów z „Mr 
Beast" z pewnością na ży
wo zabrzmi tak, jakby twór
cy albumu chcieli co naj
mniej obudzić bestię 
z jeziora Loch Ness.

P iotr  K owalczyk

N e il D iam ond „1 2  S o n g s ", A m er ic a n

M o g w a i

M r . B east

W y ró ż n ij się

ENIUSZ W PAPIERKU
*> • • •  o  o

i. ainsbourg w wersji m ade in England

Iinęło 15 lat od śmierci Serge'a Gainsbourga, który byl dla 
Francuzów tym, kim dla Anglików The Beatles, David Bowie 
i ,ex Pistols razem wzięci. Ikoną, postacią kontrowersyjną, choć 

bezgranicznie wielbioną, kultową, inspirującą kolejne pokolenia. 
O ile nad Sekwaną jego pozycja jako najważniejszego twórcy 
p isenki nie wydaje się zagrożona, o tyle w Wielkiej Brytanii 
w ąż pozostaje słabo znany. Jedynym jego sukcesem na Wy
sp jch był utwór „Je  t'aime, moi non plus" w 1969 roku. Sytua

cja zaczęła zmieniać się dopiero 
po jego śmierci. A wydany teraz al
bum „MonsieurGainsbourg Revisi- 
ted" to kolejna próba uświadomie
nia Anglikom, z twórcą jakiego kali
bru mamy do czynienia. W  nagra
niu 14 kompozycji wzięła udział 
brytyjska śmietanka wspomaga
na przez Amerykanów i Francuzów. 
By całość była bardziej przystępna, 
teksty przełożono na angielski. Al
bum ma doskonałe momenty, 
zwłaszcza gdy śpiewają zdeklaro
wani fani Francuza: Jarvis Cocker, 
Brian Molko czy Marc Almond. 
Znakomicie wypadają „A Song for 

Ser y Angel" Franza Ferdinanda i Jane Birkin oraz „Je  t'aime..." 
wi owokacyjnej, kobiecej wersji Cat Power i Karen Elson. Skła
da <a zadanie promocji Gainsbourga spełnia doskonale, ale 
ide ina nie jest. Pozostają wątpliwości lingwistyczne. Dobrze, że 
artyści nie próbują kaleczyć francuskiego, choć z drugiej strony 
pic ielnie trudno przełożyć składnię Gainsbourga - pełną meta
for, niedopowiedzeń, aluzji - na prosty rym piosenkowy. To tro
chę jak lizanie cukierka przez papierek.

Różni w yk o n aw cy  „M o n s ie u r  
Gapnsbourg R ev is ited ", B arclay

J a c e k  Ha w r y lu k
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CESARSKIE RECENZJE
Pe-sarz Józef II w filmie „Amadeusz" Formana to jeden z naj
wdzięczniejszych przedstawicieli klasy panującej, jaki pojawił 
Sl? na ekranie. Styl pruski militarny w wersji klasycznej. Do te- 
°  głuchy jak pień. To z jego ust po premierze „Uprowadzenia 

aju" Mozarta wyszła najbardziej lakoniczna i pomylona re
cenzja świata: „Za dużo nut, Flerr Mozart, za dużo nut". Potem 
by' kolejny cesarz i kolejne dedykacje Wolfganga. Jedna z nich

°P era „Łaskawość Tytusa". Historia o cesarzu rzymskim, 
’V y wielkodusznym, który pozostaje taki, nawet wyśledziw
szy spisek przeciw sobie. Ale czy to gatunek opery seria, czy 
J32 c'?żkie libretto - po 200 latach „Tytus" jest jedną z najrza- 
2'eJ 'Wstawianych oper Mozarta. Teraz, w roku jubileuszo- 
-̂yrn, dostajemy nowe nagranie, z gwiazdą Magdaleną Koźeną. 

ko,90 f nak nie nęci Kożena, niech sięgnie do płyty wiedziony 
rza*^ recenzJT Po praskiej premierze dzieła małżonka cesa- 
ni stwierdzić, że to jest „una porcheria tedesca".

0C s*owa Jej Wysokości pozostaną w wersji oryginalnej...
M a g d a  W o je w o d a , R M F  C la ssic

M a r ° ZART' " La  c c em en z a  di T it o " ,  M . K o ż e n a , R. T ro st , 
lEUKru„N̂ ELT0, S c o t t 'SH C hAMBER ORCHESTRA, SlR CHARLES MACKERRAS,
—I~HE GRAMMOpham

NIEUSTRASZENIBracia G rimm

NA DVD W KWIETNIU 
W DOBRYCH SKLEPACH
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Wybierz książkę miesiąca!
Z naszej listy wybierz ulubioną 

książkę, napisz uzasadnienie i wyślij 
na adres: przekroj@merlin.pl.

Na maile czekamy do 20.04.2006.
Najlepsze recenzje zostaną 

opublikowane na stronie Merlin.pl 
oraz nagrodzone książkami 

polecanymi przez dziennikarzy 
„Przekroju"!

Książką lutego wybrano 
„Krętkę Bladą" Joanny Chmielewskiej
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M
oskale - tak się w domu Woroszyl
skich mówiło o rosyjskich poetach, 
często u nich goszczących. „Moi Moska
le” , wybór przekładów z poezji rosyjskiej, 
od .B o k in a  po współczesność, to książ- 

10 osobista. W iktor Woroszylski 
hował ją tuż przed śmiercią 

'0 laty, świadom, że w  ten sposób 
zamyka swój dorobek tłumacza. Są tu 
wiersze, od których zaczynał przekładać 
literaturę, i takie, z którymi się długo 
zmagał. I tak się jakoś dzieje, że fascyna
cje tłumacza promieniują na czytelników 
- ja wyszłam z lektury oplątana przez 
Majakowskiego, wielką miłość tłumacza.

Lekturę warto zacząć od bardzo cieka
wych 65 not biograficznych. Z miejsca 
zauważymy pewną prawidłowość - bio
grafie poetów układają się w podobne 
scenariusze zamykane przedwczesnymi 
śmierciami. Ci XIX-wieczni ginęli często 
w pojedynkach. W  wieku XX czekały no
we możliwości: gułag, rozstrzelanie, psy
chuszka, ewentualnie porażenie prądem 
w Paryżu (bynajmniej nie przypadko
we!). Czy można wyobrazić sobie więk
szą ironię i grozę losu niż ta, która do
tknęła Marynę Cwietajewą? W  latach 30. 
znalazła się na emigracji z mężem, daw
nym białogwardzistą. W  Paryżu przyjęto 
ją źle jako koleżankę bolszewika Maja
kowskiego. W  dodatku mąż i córka za
częli współpracować z tajnymi służbami 
radzieckimi. Nieostrożnie wrócili do Mo
skwy w 1939 roku, by wylądować na Łu
biance. Za nimi wróciła też Cwietajewa 
z synem. Powiedziano jej, że będą bez
pieczni - a czekał ich głód i upokorzenie. 
Odebrała sobie życie.

Jedyny taki kraj, gdzie życie literackie 
było aż tak zależne od osobistej pamięci.

Twórczość zesłańca Osipa Mandełsztama 
przetrwała przecież tylko dlatego, że żona 
Nadieżda wykuła wiersze na pamięć. 
Zimny dreszcz - oto, co przynosi lektura 
biogramów. Za to dreszcz przyjemności 
- same wiersze. Zwłaszcza że antologię 
rozpoczyna cudeńko pamiętne ze szkoły: 
„Cudowne pomnę okamgnienie” - tak 
brzmi początek najbardziej znanego wier
sza Puszkina.

Bywa słodko i miłośnie, ale dominuje 
inny ton - goryczy, jak u Mandełsztama: 
„Wszystko brednie, sherry-brandy / Ma 
cherie. (...) Figę z makiem mi pokaże / 
Wielkie nic” . Z kolei otaczającej rzeczywi
stości figę z makiem pokazywali w geście 
wolności i buntu poeci lat 20. spod zna
ku Oberiutów, choćby świetny, grotesko
wo absurdalny Daniel Charms. Jednak je
go wiersze z końca lat 30. brzmią już nie 
tak żartobliwie. „Jedzcie zupę - to wasze 
zajęcie. (...) jestem sam dla siebie, a wy 
to ćwierć dymu dla mnie i tyle” - pisze 
wymazany na kilkadziesiąt lat z pamięci 
literackiej. Ironia przybiera też łagodniej
sze barwy, jak u poetki, której istnienia 
nie odkrylibyśmy pewnie bez Woroszyl
skiego - Junny Moric należącej do czę
stych w tym zbiorze roczników 30.: „My
śmy z tej samej rodziny podróżnych / co 
jabłoń, konwalia i melancholia” .

S Z łagodnej melancholii, gdyby na do
padła, definitywnie wyrwie nas Majaków- 
ski. Niesłychaną energią. Niekoniet nie 

i jak można by się spodziewać, rewolucyj
ną. Jego wiersze przykuwają niebywała 
wprost siłą obrazów i metafor celnych jak 
pociski. „Jak to się mówi, / historia - i®0; 
eona. / Strzaskała się / łódka miłosna 
o byt” - czytamy w ostatnim poemacie 
znalezionym po jego śmierci. Majakow
ski we wspaniałym tłumaczeniu Woro
szylskiego jest drapieżny i sugestywni- 
Tak jak wtedy, gdy woła: „Wskrzo 
mnie!” - do człowieka z przyszłości, czy
li do nas. I rzeczywiście, natychmia- 
chcę mu podać dłoń.

O „Moskalach” Woroszylskiego p°“ 
czas festiwalu we Wrocławiu opowie je 
na z bohaterek antologii Natalia Gorw 

. niewska. A to dopiero pierwszy dzie11 
Później nastąpią wielkie czytania, mię)'1 
innymi ulubionych moich poetów - kn 
styny Miłobędzkiej i Andrzeja Sosno" 
skiego, a także poetów z Białorusi i L 
iny. Port w tym roku wychyla 
na Wschód. J

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

P o r t  W r o c ła w  2006, 11. fe s t iw a l literacki
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Izy Atlas był głupi,
zy po prostu odpowiedzialny?
j ostać tytana Atlasa przypomina się zwykle 
przy okazji opowieści o 12 pracach Hera- 

I isa. Jak wiadomo, jedna z nich polegała 
- zdobyciu złotych jabłek z ogrodu Hespe- 
' 1 Herakles musiał zastąpić Atlasa w wyko- 
r waniu kary, czyli przejąć kosmos spoczy- 
v jący na Atlasowych barkach. Dla skazańca 
była to okazja, by wreszcie pozbyć się brze- 
rr enia. Dał się jednak przechytrzyć Herkule
sowi i dlatego zapisał się w micie jako głu- 
p -3C. Czy Atlas był głupi, czy przede wszyst- 
k n odpowiedzialny? - pyta Winterson 
w wojej powieści. I rehabilituje tytana. W  jej 
o ciu bóg staje się postacią tragiczną.

Pr: de wszystkim dlatego, że choć zdaje so 
bic sprawę z bezcelowości swojego cierpie
nie. znosi je z pokorą. Dlatego obok Prome- 
tei sza okazuje się najbardziej ludzkim 
z olimpijczyków. By to podkreślić, pisarka 
dodaje do tej historii opowieść o własnym 
brzemieniu. Chodzi tu o sieroctwo i odrzuce
nie, a więc cierpienie bez winy. „Brzemię" 
uwodzi liryzmem i zmysłowością, przepiękne 
są zwłaszcza opisy miłości Gai i Posejdona.

poezją przypisaną do wątku tytana kontra
stuje rubaszny humor, z jakim potraktowa
na została sylwetka drugiego bohatera, 

bie tonacje doskonale ze sobą współgrają, 
ótko mówiąc, kolejna udana realizacja 

w cyklu „Mity".
M arta  M izu ro

M
*

I V /PŁ t f f  BARBARA
■n * W  HANICKA

OPOWIADA SIĘ 
FCTjlRONIE SWOBODY

J ea n et t e  W in t er s o n  „ B r z e m ię " ,  
pr z eł . Z b ig n ie w  B a t k o ,

8 Znak, K rak ó w  2006
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TEATR 
OD BUFETU
• • • • o o

Nastolatka zaplątana
w przedpremierowe 
przygody

Zaskakujący debiut powieściowy 
znanej scenografki, współpra
cowniczki Jerzego Grzegorzew

skiego, Pawła Miśkiewicza i Grze
gorza Jarzyny. Nic dziwnego, że 
akcja toczy się w teatrze. Pracują 
w nim oboje rodzice bohaterki, 
13-letniej Klary. Ona sama zna 
w teatrze każdy zakamarek i czuje 
się tu jak w domu. Trwają właśnie 
przygotowania do premiery. Stan 
napięcia i wytężonej pracy - taki 
czas Klara lubi najbardziej. Reży
ser, pan Piotruś, zaangażował 
do spektaklu młodzieżowy zespół 
hiphopowy, zaś Klara zakochała 
się w przystojnym wokaliście Bof- 
fo. Pośród komiczno-dramatycz- 
nych perypetii Klary i Boffa oglą
damy teatr od kuchni. Hanicka 
dowcipnie opowiada o teatral
nych przesądach, przytacza aneg
doty, opisuje przedpremierową 
gorączkę, a we wszystko wplata 
prywatne życie pracowników tej 
fascynującej instytucji. W  przygo
towania do premiery wpisuje 
wciąż poruszający spór między 
zwolennikami wystawiania drama
tów po bożemu a tymi, którzy 
traktują tekst jako punkt wyjścia 
do eksperymentowania. Bez wąt
pliwości sama opowiada się 
po stronie tych drugich. Daje te
mu wyraz nie tylko w swojej po
wieści, ale i w rzeczywistości, pra
cując z reżyserami, którzy tekst 
dramatyczny traktują ze swobodą. 
Choć książka pisana była wyraźnie 
z myślą o młodzieży, z pewnością 
chętnie sięgną po nią nie tylko ró
wieśnicy Klary, ciekawi poznania 
teatru od kulis.

E w a  N a r o ż n ia k

B a r b a r a  H a n ic k a  
„ A le  t ea tr " ,
W yd a w n ic tw o  Literackie, 
K ra k ó w  2005
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Nieudane zamachy
i znaki opatrzności

Norman Davies, pisząc 
dzieje Wrocławia „Mikro- 
kosmos", przeprowadził uda

ny eksperyment. Zamiast 
wielkich tabel obrazujących 
na przykład wzrost produkcj 
skórzanych sandałów - jak to 
bywało przy pisaniu mono
grafii miast - zamieścił wy
szukane przez swojego po
mocnika historyjki, które jak 
kostki ułożyły fascynującą 
mozaikę dziejów grodu. 
Efekt był taki, że książka czy
tała się sama, a Roger Moor- 
house awansował na współ
autora dzieła. Dziś były stu
dent jest samodzielnym hi
storykiem, a swoją metodę 
doprowadził do perfekcji. Hi
storia zamachów na Hitlera 
to rewelacyjne, na poty fabu
larne dzieło z zaskakującą te
zą. Zamachów bowiem było 
tak wiele (ponad 40), a strach 
Hitlera przed nagłą śmiercią 
tak przemożny, że pora zre
widować interpretację póź
niejszych poczynań wodza. 
Hitler eksplozję bomby w li
stopadzie 1939 roku w mo
nachijskiej piwiarni uznał 
za cudowny znak. „To, że wy
szedłem wcześniej niż zwykle 

powiedział - jest pragnie
niem Opatrzności, abym 
osiągnął swój cel". I osiągał. 
Po każdym zamachu rzucał 
się w wir kolejnych rzezi. „Za
machy zmieniają historię, ale 
nigdy tak, jak przewidują ich 
sprawcy" - pisze Moor- 
house. A mistrz Davies - co
sam przyznaje we wprowa
dzeniu -tylko mu przytakuje.

M ich a ł  W ó jc ik

-N

3 C

R o g er  M o o r h o u s e  
„ P o l o w a n ie  
n a  H it le r a " ,  p r z e ł . 
K r zy szt o f  M o ś c ic k i,
Znak, K rak ó w  2006
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NOWOŚCI MARCA
Naddem Aslam 
„Mapy dla zgubionych 
kochanków", Albatros 
Denis Brian
„Rodzina Curie", Amber 
Siegfried Lenz 
„Biuro rzeczy znalezionych", 
Czytelnik 
Sandor Marai 
„Księga ziół", Czytelnik 
Vladimir Nabokov 
„Splendor", Muza 
Sławomir Mrożek 
„Baltazar", Noir sur Blanc 
Karen Quinn
„Opowieści lvy", Sonia Draga 
Marcin Przybyłek 
„Gadamec, Sprzedawcy 
lokomotyw", SuperNowa 
Neii Strauss 
„Gra", Świat Książki 
Norbert Elias
„Mozart. Portret geniusza", W.A.B. 
Henning Mankefl 
„O  krok", W.A.B.
Mariusz Grzebalski
„Człowiek, który bieanie przez las",
W.A.B.
Ewa Lipska „Drzazga", 
Wydawnictwo Literackie 
Jan Strzałka
„O psach, kotach i aniołach", 
Wydawnictwo Literackie 
Didier van Cauwalaert 
„Objawienie", Wydawnictwo 
Literackie
Janusz Anderman
„Cały czas", Wydawnictwo
Literackie
Wojciech Tochman 
„Schodów się nie pali", Znak 
Jeanette Winterson 
„Brzemię. Mit o Heraklesie 
i Atlasie", Znak 
Marek Lasota, Marek Zając 
„Donos na Wojtyłę", Znak 
Margaret Atwood 
„Opowieść podręcznej", Znak

LISTA NAGRODZONYCH W  MARCU: 
Anna Frelek z Warszawy, Marzena 
Wojciechowicz z Suwałk, Teresa Nowak 
z Warszawy, Franciszek Sieńko 
z Warszawy, Mariusz Paciorek 
z Radzymina, Magdalena Zarenkiewicz 
z Olecka, Wanda Pełka z Łochowa, 
Barbara Kurzaj ze Słupca koło Nowej 
Rudy, Mieczysław Żelazny z Radomia, 
Hanna Michalak z Mińska

mailto:przekroj@merlin.pl
http://WWW.BIUROLITERACKIE.PE
http://www.aygo.pl
http://www.aygo.pl
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TARTUFFE, 
CZYLI PASOŻYT
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Dlaczego hochsztaplerzy 
tak łatwo wchodzą
nam do domów?

www.aygo.pl >

T
artuffe” to dla każdego Francuza świę
ty tekst, symbol libertyńskiej wolno
ści skierowanej przeciw zakusom religij
nych fanatyków. Wydawałoby się, że 
problem z nim jest dziś tylko jeden: nie

0 czym rzecz, bo wiadomo, ale jak grać. 
Szanując tradycję? Dobrze, ale którą? 
W ięc nowocześnie, szukając bezpo
średnich związków z rzeczywistością? 
Jacąues Lassalle, niegdysiejszy człowiek 
Comedie Franęaise, wybrał, by użyć ter
minologii piłkarskiej, granie środkiem 
pola. Podstawą był nowy przekład Jerze
go Radziwiłowicza.

Wartki, solenny, z zachowaniem rytmów
1 rymów, ale i nowoczesny, bez zbędnych 
stylizacji. Dobrze siedzący w uchu, może 
poza rymem „potwarzca - przywłaszczał” . 
Przestrzeń niby zawierająca dalekie aluzje 
do XVII-wiecznego wnętrza dworskiego, 
choć w istocie te wielkie, ruchome ściany 
to tylko wystylizowana dekoracja teatralna. 
Gramy pełny tekst, dbając o przejrzystość 
fabuły. Każda postać ma być wyrazista, ale 
nie przesadnie skomplikowana. Wiadomo, 
kto za, kto przeciw. Generalnie chodzi o to, 
by przekonać ojca rodziny, zamożnego Or- 
gona, że jego fascynacja obłudnym hipo
krytą Tartuffeem jest bezsensowna i bez
podstawna. Orgon długo się nie daje, ale 
wobec jawnych dowodów z rozpaczą przy
znaje, że jego idol naprawdę chce mu 
uwieść żonę i zagarnąć majątek.

Wszystko jest tu bardzo porządne. Akto
rzy z oddaniem grają, co mają napisane, j 
Matka Orgona, pani Pemelle (Anna Choda- j 
kowska), wszystko ma za złe, trzyma róża- j 
niec i wielbi Tartuffea. Synowa Elmira (Da- ? 
nuta Stenka) jest elegancka, zrównoważona 

i i nie widzi powodu, by puścić się z Tartuf- 
feem. Córka Orgona Marianna (Karolina 

; Gruszka) kocha Walerego (Przemysław : 
? Stippa) i nie widzi powodu, żeby dać się 
wydać za Tartuffea, czego chce ojciec. Da- 
mis, syn Orgona (Marcin Przybylski), zwie- 
rzęco nie znosi pieczeniarza hipokryty i tak 

i się stawia, że rozjuszony tata wywala go 
z domu. Kleant, szwagier Orgona, też jest 
przeciw, ale jako człek spokojny tylko per
swaduje szwagrowi, że niesłusznie czyni, 
kochając Tartuffe’a. Doryna, pokojówka 

: Marianny (Beata Ścibakówna), ma lumba- 
; go, chodzi po scenie wściekła jak pies i naj
chętniej pogryzłaby pana domu za jego ła
twowierność. Sam zaś Tartuffe (Wojciech 
Malajkat) nosi się cicho i z czarna, od cza
su do czasu dla wywołania lepszego wraże
nia pokazując się z biczykiem i przerzuco- 

; ną przez ramię włosienniczką.
W  żadnej sprawie nie ma wątpliwości, 

karty są rozdane, role rozdzielone. Matka 
z synem to para zaślepionych durniów, 
Tartuffe - zimny cwaniak, cała reszta gra 
w przeciwnej, zwartej i słusznej drużynie. 
Ponad przewidywalność wystają tylko 
miejscami Orgon i Doryna. Wybuch per- 

j fidnej satysfakcji Radziwiłowicza, jak to 
; zrobi kuku całej rodzinie, godny jest po
msty Cześnika na Rejencie. Doryna jest 
tak daleka od klasycznego modelu fer- 

; tycznej subretki, jak Whoopi Goldberg 
' od Izabelli Scorupco. Nie wiem co praw
da, jaki pan domu trzymałby taką zarazę 
dłużej niż kwadrans, ale widać Orgon ma 
już całkiem pomieszane w głowie, skoro 
wyrzuca syna zamiast tej weredyczki.

„T a r tu f fe  a lb o  sza lb ie rz " M o lie ra ,  
p rzek ład  Je rz y  Radz iw iłow icz , 
reżyseria  Ja c o u e s  L a s sa lle  przy współprac*  
E d w a rd a  W o jta s z k a , s c e n o g ra f ia  D o ró w  
K o ło d yń s k a , muzyka Ja c e k  Ostaszewski, 
T eatr N a r o d o w y  w  W a r sz a w ie

TRZY PRZEJAŻDŻKI SZYBKIEGO KRYTYKA MIEJSKIEGO

PRAWDA
-FIKCJA

UECHAC NRD!
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fomysl fantastyczny: opowiedzieć
o niesławnym najeździe Układu War- 

s oskiego na dubczekowską Czechosło- 
v, cję. Ale nie w tonie demaskacyjnym, 
a humorem a la czeski film. Odheroizo

Scenka niemego krzyku zrozpaczonej Ma
rianny przyprawia o dreszcz serca.

Siedzę na widowni, nic mnie nie ze ska
kuje. Solidaryzuję się z większością społe
czeństwa na scenie i wespół z nią urągam 
hipokrytom pobożnisiom. I tylko czasem 
kolnie mnie pytanie: dlaczego Orgon wa
riował na punkcie Tartuffe’a? Co się tało 
temu dawnemu wojownikowi, obecnie 
wysokiemu urzędnikowi królewski1 mu? 
Albo dlaczego tak nienawidzą Tartuf- 
fe’a pozostali domownicy? Czyżby tylko 
czyste moralne oburzenie kazało im potę
piać niemoralnego oszusta? Ejże. A d: icze- 
go sztuka zaczyna się od ostrego di uogu 
babci Pemelle właśnie z nimi? I czy ponu
ra opinia babci o rodzinie jest tylko głodze
niem wrednej staruszki, której spod czep
ka wystaje moherowy berecik?

Skoro reżyser nie pokusił się, by zbudo-JI 
wać jakikolwiek konkretny świat woko j  
bohaterów i nie zadał paru podstawowym 
pytań o głębsze powody pojawienia sięi 
w pozornie normalnym domu cynicznego* 
religianta, pozostaje słuchanie mądrym 9 
słów Moliera i oglądanie aktorów w 8“ I  
stownej scenografii. Mało, jakże małop' I  
na zrozumienie prawdziwej schizofrenu| 
naszego świata.

Tadeusz N y c z e J

w przy okazji jeden z mitów pophistorii 
p< jrzez ukazanie następców Janka Kosa 
i j. go załogi, już bez psa: czterech ćwo
ków w zagubionym czołgu prujących 
pi zez podkarkonoskie lasy prosto na 
N=D, co ani chybi grozi trzecią wojną. 
C >łg i motocykl bojowy są z drewna; wy- 
z ająco teatralny las mógłby uchodzić 
z mutację szekspirowskiego lasu ateń- 
s tgo, pełnego cudów. Najsłabszym 
f nktem okazał się jednak scenariusz. Po- 
s wiwszy naprzeciw siebie polskich czoł- 
9 ów, czeskie dziewczyny i nowe wciele- 
n Marusi, Robert Urbański nie bardzo 
w dział, co z nimi dalej robić. Akcję mio
tu od naiwnej sielanki po czysty sur- 
te zm, od koszarowego kabaretu 
pc ;onwencjonalne sentymenty. Niespój
no1 : stylistyczna odebrała aktorom szan
sę a bogate role i poniekąd pomniejszy
ła agę przedsięwzięcia, które skądinąd 
do -rze wpisuje się w Glombowy pro- 
grt n przywracania społecznej pamięci.

J a c e k  S ierad zki

Tegoroczne hasło 
Reminiscencji Te
atralnych: reality—fic- 

tion. Zaproszeni artyści 
- między innymi ze 
Szwajcarii, Anglii, Li
twy, Łotwy - na różne 
sposoby poruszają te
mat fikcyjności rzeczy
wistości i realności fik
cji. Budują światy rów
noległe, zajmują się 
teoriami spiskowymi, 
operują na własnych 
życiorysach, badają 
stany deliryczne i nar
kotykowe. Na program 
składa się kilka bloków 
tematycznych: Sweet 
Swiss (młodzi Szwajca
rzy), Biodrama (brytyj
skie obsesje), Model 
do Składania (widzo
wie w akcji), Młoda Pol
ska (jak sama nazwa 
wskazuje) oraz imprezy 
towarzyszące: promo
cje dramatów, spotka
nia autorskie, dysku
sje. Jeden z ważniej
szych polskich festiwa
li w ambitnym prog
ramie. (tn)

DEPRESYJNY
KIEROW CA

ODYS
HOCHSZTAPLER

NAIWNIACZKI
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Dzień z życia warszaw
skiego taksówkarza. 
Na maleńkiej scenie klu

bu Pruderia stoi karose
ria na sprężynach. Z tylu 
na ekranie migają sto
łeczne ulice. Do przezro
czystej taksówki pakują 
się coraz to nowi klienci. 
Szajbnięci i samotni, 
agresywni i puszczalskie.

^  4
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»' r a c ja  D u n a j"  R o b er t a  U r b a ń s k ie g o , 
jjm seria J a c ek  G ł o m b , s c e n o g r a f ia  

iorzata B u l a n d a ,
-Teatb 'm ien ia  M o d r z e je w s k ie j w  L eg n ic y

Pogrążony w depresji 
samotny kierowca jest 
świadkiem ich zdrad, 
wygłupów i histerii. 
Spektakl jest popisem 
Anny Sroki i Sławomira 
Grzymkowskiego, w cią
gu paru sekund przeista
czających się w kolejne 
postaci. Reżyser żonglu
je tonacjami, jakby nocą 
pędził bez świateł Mar
szałkowską pod prąd.

Współczesny Odys 
wraca do domu. Nie 
wiadomo, czy zarobkowa 

emigracja trwała zbyt 
długo, czy zasiedział się 
10 lat u kochanki w in
nym mieście. Ale wraca. 
Żeby zrobić porządek 
nie tyle ze światem, jaki 
zastanie, ile z samym so
bą. Sadowski gra home- 
ryckiego bohatera 
hochsztaplera lepko i cy
nicznie, jakby kpił z sie
bie, swojej podróży, na
dziei i kłamstw. Szef 
kultowego w pewnych 
sferach śp. Stowarzysze
nia Mandala sięga 
po estetykę a la Maja 
Kleczewska. Mimo 
wszechobecnej ironii 
częstochowska „Odyse
ja" jest gorzka i okrutna. 
Finał nie przynosi ukoje
nia, powrót bohatera nie 
miał sensu.

Girls Power w wersji 
dolnośląskiej. Dwie 
dziewuchy gawędzą 

sobie w pustym prze
dziale drugiej klasy po- 

j śpiesznego. Pierwsza, 
absolwentka gastrono- 
mika, jedzie do jed
nostki, w której stuży 

1 jej narzeczony. Druga, 
studentka, wraca 
do mamy z ponurą 
wieścią o nieplanowa- 

j nej ciąży. Aktorki kra- 
| kowskiego Starego 
Teatru, Ojrzyńska 

i i Drozda, dość złośliwie 
pokazują starcie dwóch 
modeli kobiecości, obu 
beznadziejnie naiw
nych. Same napisały 
sobie tekst sztuki, sa
me się wyreżyserowały 

; i efekt jest taki, że 
obecnym na widowni 
mężczyznom bereciki 
podskakują z zazdrości.

„ O d y s e ja  2 "  n a  m o t yw a c h  
H o m e r a , t ek s t  i in s c e n iz a c ja  
A n d r z e j S a d o w s k i,
T eatr im ien ia  M ic k iew ic za  
w C z ę s t o c h o w ie

„ B r zeg - O p o l e "
M a rty  O jr z y ń s k ie j  
i J o a n n y  D r o zd y ,
T eatr Stara  P r o c h o ffn ia  
w  W a r sz a w ie

Ł u ka sz  D r ew n ia k
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AFOL JUZ 
W POLSCE!
Nowy wirus? Syndrom AFOL 
to, owszem, przypadłość, 
lecz niegroźna

■  h  i n g

0 1

AFOL nie wymaga leczenia - raczej pielę
gnacji. W  rozwinięciu to Adult Fan Of 

Lego - „dorosły fan lego". Po raz pierwszy 
nazwy użyto na poświęconym lego forum 
internetowym już 10 lat temu. Dziś jest 
stosowana powszechnie. AFOL może też 
występować jako ALE - Adult Lego Enthu- 
siast, czyli „dorosły entuzjasta lego" (tak 
usuwa się pierwiastek fanatyzmu wpisany 
w AFOL) lub AFOLB - Adult Fan Of Lego 
Bricks, czyli „dorosły fan klocków lego" 
(tak pomija się korporację, zaznaczając, że 
AFOL wielbi klocki, a nie producenta). Nie
zależnie od akronimu jedno pozostaje nie
zmienne. Ci ludzie są dorośli, bawią się 
klockami i porozumiewają językiem niezro
zumiałym dla przypadkowego obserwato
ra. Słownik tworzą skróty angielskich fraz 
- na przykład model stworzony według 
własnego pomysłu to MOC (od My Own 
Creation - „moje własne dzieło"), a jedna 
z technik budowania to SNOT (od Snot 
Not On Top - „słupkiem do dołu").

A m b a s a d o r z y  k lo c k ó w
Trudno stwierdzić, ilu jest AFOL-i - spo

łeczność ciągle rośnie. W  Internecie jej 
członkowie łączą się w nieformalne, 
współpracujące ze sobą grupy. - Nie ma 
opracowanego protokołu dyplomatycz
nego, ale wymiana informacji odbywa się 
na bieżąco - mówi Maciej Drwięga z pol
skiego klubu dorosłych miłośników kloc

ków lego. LugPol powstał w maju 2004 ro
ku, a w tej chwili skupia ponad stu aktyw
nych użytkowników. Nie jest to najliczniej
sza grupa na świecie - więcej AFOL-i 
działa w Danii, Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Australii i Niemczech 
- ale, jak zapewniają członkowie LugPolu, 
bardzo widoczna. - Członków LugPolu 
można znaleźć w globalnej społeczności 
LugNet - kontynuuje Drwięga. - Utrzymu
jemy kontakt z niemieckimi przyjaciółmi 
z 1000steine.de, pojawiamy się na forum 
holenderskiego klubu LowLug.

AFOL-i dostrzega również producent 
klocków, duńska firma Lego Group. Do
rosłych fanów lego traktuje jako odrębny 
segment rynku o wyjątkowych potrze
bach. Stąd program „Ambasadorzy lego" 
zbierający reprezentantów AFOL-i z całe
go świata po to, aby zacieśnić współpra
cę pomiędzy pracownikami firmy a fana
mi. Polskim ambasadorem jest jeden z za
łożycieli LugPolu Andrzej Szlaga.
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POMYSŁY AFOL-I: OSTATNIA WIECZERZ 
I WIEŻA BABEL Z LEGO BIBLII, POSTACI 
Z „PULP FICTI0N", DICK CHENEY 
NA POLOWANIU I POMNIK NIEZNANE! 0 
ŻOŁNIERZA W WERSJI LUGPOLU

L e g o  w  s ie c i i w  r e a iu
Niedawno ukazał się drugi numer elek

tronicznego kwartalnika „BrickJournal" 
prezentującego najciekawsze postaci glo
balnej fanowskiej społeczności i tworzone

przez nich konstrukcje. A w wideoblngu 
Bricks In My Pocket można oglądać k ót- 
kie klipy z najważniejszymi wiadomościa
mi ze świata dorosłych sympatyków lego. 
Jednak AFOL-e nie funkcjonują wyłąc nie 
w przestrzeni wirtualnej. Spotykają się 
w rzeczywistości. O datach i miejscach in
formuje witryna Afol.meetup.com. Naj
większą imprezą jest odbywający się 
w USA Brickfest. W  ostatni weekend 
sierpnia odbędzie się już siódma edyca.

Ktoś policzył, że sześć ośmiosłupko 
wych klocków daje 915 103 765 konstruk
cyjnych możliwości. I może mnogość kom
binacji przekłada się na różnorodność mo
deli. AFOL-e budują wszystko. Na ostat
nim Brickfeście Amerykanin Arthur 
Gugick chwalił się wznoszoną przez o .iem 
tygodni repliką Tadż Mahal. Członkowie 
LugPolu z kolei kilkakrotnie triumfowali 
w konkursie Colossal Castle Contes* Kil
ka lat temu media opisywały przyp dek 
Brendana Powella Smitha, który z ego 
buduje sceny biblijne. Osobną kate jorię 
stanowią Brickfilms, czyli filmy kręcone 
techniką stopklatkową ze scenami Ł-udo- 
wanymi w lego. Swoje lego odpowiedniki 
mają i azteccy bogowie, i politycy - choć
by amerykański wiceprezydent Dick -he- 
ney. Czyli tematyka poważna i dorosła, ale 
wciąż, jak potwierdza Drwięga, „niewiele 
osób ma na tyle odwagi, aby publicznie 
przyznać się, że wieczory spędza na zaha 
wie klockami".

P

n pasza, a nie ta pascha
/ „i -zekroju” numer 9 
|21 :rca 2006 w wywiadzie 
oti Najsztuba z arcybiskupem 

I  rcii kim przeczytałem o klubie 
I  ha:t. rurskiej dzielnicy Sankt 
Buli o nazwie Pascha, 

ie: am w Niemczech 
ap. .vniam Państwa, że żaden 

Jen ccc, czytając tę nazwę, 
jarzy jej ze świętem 
. Niemieckie „sch” 

wia się po prostu 
I i polskie „sz”. Wyraz ten 
I naeza zatem paszę, czyli 

imańskiego dostojnika.
I  f rtmundzie,

meszkam, jest kilka 
ich barów szybkiej obsługi 
ycznej nazwie, 

e. iże być więc mowy 
)b. ie uczuć religijnych 
go 'wiek. Jaki sens miałoby 

(owi acyjne nazywanie tego 
lokalu Pascha 

P> <im znaczeniu)?
I  TZ! im, że byłem zażenowany 

P1 edzią arcybiskupa, 
nr hyba to 

l :P> zumienie wyjaśnić 
F  tch „Przekroju”.

Î d: iram serdecznie
ULRICH MUNZER

POZIOMO: PIONOWO:
1. NASZA GLINKA 1. TAM, GDZIE
4. SPOSÓB NA KRÓL PIECHOTĄ

ALCYBIADESA CHODZIŁ
7. RAFAŁ 2. Z ZIEMNIAKÓW

DWOJACZEK 3. DŻOKEJ
8. NIE KOCHA, DLA KONIA

NIE LUBI, 4. ZŁOŻA NADZIEI
NIE SZANUJE 5. 25 PUNKTÓW

9 .RZEŹBA W  BIERKACH
W ŁAZIENKACH 6. KUPIŁ RADIO

10. GRUPA 11. ZAWSZE
TRZYMAJĄCA JEŹDZI
MYSZKĘ TAKSÓWKĄ

13. PODBIPIĘTA 12. ELŻBIETA ULA
18. STEK MIĘSA 14. LASKI Z KORY
19. UTRZYMAŃ KI 15. DZIEWCZYNA
20. CHORY KRAJ NA SPACERZE
21. MIĘDZY NAMI 16. PRZY PÓŁ-

KLAWISZAMI KOLACJI
22. NIZINNA LUB 17. WIĘKSZY

WYŻYNNA KACZOR

Litery z oznaczonych pól czytane poziomo utworzą wyraz-rozwiązanie.
|re

id,
Rozwiązanie krzyżówki nr 11: WIERZYK

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
nr 9 nagrody wylosowali: Hanna Bana- 
siak, Włocławek; Jerzy Basanowski, Wrocław; Ar
kadiusz Groszewski, Warszawa; Irena Hliniak, 
Kraków; Władysława Jamińska, Warszawa; Zofia 
Kijankowa, Sieradz; Aleksandra Maciołowicz, 
Warszawa; Piotr Nikiel, Dzierżoniów; Janusz Wyj- 
tek, Nowy Tomyśl; Adam Tobola, Kostrzyn Wiel
kopolski. Gratulujemy!

Poziomo: 1.rozwód 4.węgieł 7,szczebel 
8.kąpiel 9,tęsknota 10.afera 13.psiak 
18.ideowiec 19.pracuś 20.nakrętka 21.sałata 
22,tułacz

Pionowo: 1.resztka 2.zacisze 3.dobroć 
4.wulkan 5.głuptas ó.ekierka 11.fabryka 
12.rzeczka 14. Idiotka 15.kucharz 1 ó.wiśnia 
17.bełkot

l . b Rozwiązanie rebusu nr 13: KIPI KASZA
Za poprawne rozwiązanie rebusu nr 11 nagrody wylosowali: Urszula 
Bargiel, Będzin; Dominik Derpiński, Poznań; Grażyna Gromul, Warszawa; Wiesław Pyzewicz, 
Zielona Góra; Joanna Walczykowska, Warszawa. Gratulujemy!

Rozwiązania możesz teraz przesiać szyb
ciej i taniej SMS-em! Wyślij SMS o treści 
PRKK.HASLO KRZYZOWKI na numer 72070 (net
to: 2 zł; brutto: 2,44 zł/SMS). Spośród czytelni
ków, którzy do niedzieli 16 kwietnia nadeślą pra
widłowe rozwiązanie za pomocą SMS-a lub 
na kartkach pocztowych (decyduje data stempla), 
wyłonimy 10 zwycięzców, którzy otrzymają płytę 
„Soul Ballads" (Sony).

„Przekrój", ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, z dopiskiem Krzyżówka 14
Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, będą przetwarzane przez organizatora konkursu, 
tj. Edipresse Polska SA  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych 
produktów lub usług organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie 
danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu został wyłożony do wglądu w siedzibie organizatora konkursu.

UWAGA! JOLKA nr 14 - szukaj w Internecie: www.przekroj.pl

» R E K L A M Y  M O D U Ł O W E  « 0 2 2 5 8 4  2 1 7 2 • R E  K L A M Y  M O D U Ł O W E  •

Bad Plus
P-04.2006
|°znań Klub B lue  N o te

A n g e lik a  K u c i ń s k a !
10.04.2006 W
|3towice Kino Teatr Rialto
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ROK SZKOLNY 
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7  L A K I

N A U K A  W  A M E R Y K A Ń S K I E J  
S Z K O L E  Ś R E D N IE J  

dla u czniów  1 5 -18  lat

info: www.jazzrazporaz.pl 

£  1
• c mail, paradam@paradam.katowice.pl

ZAGADKI SĘDZIEGO DI
KRYMINAŁ CHIŃSKI

- '-ht

S T Y P E N D I U M !!!
Zapisy do 20.04.2006

tel. inform acyjny 24h: 0505 70 35 80
022 826 52 85,061 856 02 89,071 322 27 57

w w w .q u liw e r.e d u .p l

http://www.aygo.pl
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http://www.przekroj.pl
http://www.jazzrazporaz.pl
mailto:paradam@paradam.katowice.pl
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RED AKTO R  NAC ZELN Y: Piotr Najsztub ZASTĘPC A r e d a k t o r a  N A C Z E LN E G O : Jacek Kowalczyk PROJEKT GRAFIC ZN Y: Elżbieta i Bogdan Żochowscy 
D YREKTOR ARTYSTYCZNY: M ałgorzata Laska SEKRETARZE R ED AKC JI: M agda Gędziorowska, Marcin Sendecki, Maria Świetlik (zastępca) ASYSTENTKA: Anna Romotowska 
K U LTU R A: Bartek Chaciński (szef), Marcel A nd ino  Velez, Tadeusz Nyczek, Małgorzata Sadowska, Justyna Sobolewska KRAJ: W ojciech Mazowiecki (szef), Magda Papuzińska (zastępca), 
Juliusz Cwieluch, Marcin Fabjański, Joanna Gorzelińska, Cezary tazarew icz, Rafał Madajczak, M ilena Rachid Chehab, Grzegorz Rzeczkowski, Paweł W ieczorek 

ŚWIAT: W awrzyniec Smoczyński (szef), Jakub Kumoch, Marek Rybarczyk. Stale w spółpracują: Jonathan C ook (Jerozolima), P iotr Kowalczuk (Rzym) N A U K A : Olga W oźniak (szef), P iotr Stanisławski 
RO ZRYW KA: Marcin Pieszczyk p r a c o w n i a  G R A FIC ZN A: Beata Ciuruś, P iotr G idlewski, Mateusz Hankała, M ichał Janicki, Maria Klich, Adam Szymański, Krzysztof Zakrzewski p a n  o d  r y s u n k ó w : Jacek Ziemiński 
FO TO ED YC JA: Marcin Kapica (szef), Kuba Dąbrowski, Bogdan Krężel (fotograf), O lga Pilśniak, Marek Szczepański KO REKTA: Tatiana Hardej, Sylwia Raczyńska A R C H IW U M : Wanda Lacrampe (szef), Dominika Bok 
RED AKTO R  TEC H N IC ZN Y: Alan Jawor O BR Ó B K A  z d j ę ć , PR Z Y G O TO W A N IE  DO D R U K U : Jednostka Organizacyjna SEKRETARIAT: Iwona Chmielewska

W Y D A W C A : E D I  P R E S S E P O L S  K_A__£_A_UL WIEJSKA 19, 0CT480 WARSZAWA, TEL. (0-22) 5 8 4  2 2  0 0 , FAKS (0-22) 5 8 4  22  01

PREZES W Y D A W N IC T W A : Zbigniew Napierała W ICEPREZES: Ewa Redel DYREKTO R z a r z ą d z a j ą c y : Izabela Bochenek DYREKTOR F IN A N S Ó W : Paweł Satkowski 
PUBLIC RELATIONS: Marcin Fedisz d y r e k t o r  t y g o d n i k a  „P R Z E K R Ó J": Iwona Zabielska-Stadnik d z i a ł  DYSTRYBUCJI: Grzegorz Barej -  dyrektor
D Z IA Ł  PRO D UKC JI: Danuta Kamińska -  d yre kto r P R Z Y G O T O W A LN IA : Edipresse Polska -  Zb ign iew  Szymański (dyrektor) d z i a ł  PR O M O C JI: Anna Wyszkowska -  Product Manager 
BIU RO  REKLAM Y: Ewa Kozłowska -  dyrektor, A rtu r Dudek, Grażyna Janiak, Anna Opszała, M ałgorzata Skorupa, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (0-22) 5842-295, -172, -311 -594, 

tel. (0-22) 584 25 74 DR U K: W inkowski Sp. z o.o. -  Radzymin p r e n u m e r a t a  w y d a w n i c z a  -  zam ówienia (p łatność przy odbiorze przesyłki), te l. (0-54) 236 55 28 (p n .-p t., godz. 8-16).
Dodatkowe informacje i reklamacje TEL. (0 -2 2 )  5 8 4  22  2 9  LUB 5 8 4  2 2  3 0  (PN .-PT., G O D Z . 9 - 1 7 ) .  s a rtyku łó w n ie zam ów io nych
PRENUMERATA@ PRZEKROJ.PL, PRENUMERATA. K O N  KU RSY@EDIPRESSE.PL PRZEZ POCZTĘ -  PRZEDPŁATY PRZYJM UJĄ URZĘDY POCZTOW E N A  TERENIE C AŁEG O  KRAJU 
PRZEZ RUCH SA -  informacja te l. (0-22) 532 87 31, faks (0-22) 532 87 32 ....... ..

ED IP R E S S E

—  —  u a*. N|E ZWRACAMY. REDAKCJA ZASTRZEGA
iiitig lomoiiiiir sobie prawo do zmian i skrótów
SSwSmmEfSffl w NADESŁANYCH ARTYKUŁACH I LISTACH.

http://WWW.PRZEKRQJ.PL
mailto:PRENUMERATA@PRZEKROJ.PL
mailto:RSY@EDIPRESSE.PL


iPRAWDŹ NA W WW.VOLVOCARS.PL, POD NUMEREM INFOLINII O 801 1 VOLVO (O 801 1 86586), O 502 2 VOLVO (O 502 2 86586) LUB U AUTORYZOWANYCH D E A L E R Ó W  W

VOLVO S60 MOVE W  EKSKLUZYWNEJ W ER S JI JUŻ OD 117 500 PLN
WYKONAJ NASTĘPNY RUCH. POCZUJ NIESPOTYKANĄ DOTĄD SIŁĘ I DYNAMIKĘ EKSKLUZYWNIE ZAPROJEKTOWANEJ LI^ÓZYNY. LIMITOWANA 
SERIA VOLVO S60 MOVE TO LUKSUSOWE WYPOSAŻENIE DOPASOWANE DO TWOICH WYSOKICH WYMAGAŃ: SPACEBALL, ŚW  ATŁA 
BI-KSENONOWE, SYSTEM AQS, SKÓRZANE I ALUMINIOWE WYKOŃCZENIE LUB CHROMOWANE DODATKI. MAKSYMA^ 5 ^ ^ m ™ i^ o v  
SPORTOWEJ JAZDY PODKREŚLI WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEM AUDIO ORAZ WYJĄTKOWE 1 7” FELGI CASSIOPEIA. A WSZYSTKO ZA NIEWIARY
GODNIE NISKĄ CENĘ. PODEJDŹ BLIŻEJ. PRZEKONASZ SIĘ, ŻE NIGDY DOTĄD NIE MOŻNA BYLO MIEĆ TAK WIELE.

http://WWW.VOLVOCARS.PL

