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...o  braku jakiejkolwiek  
umowy reklamowej między 
„Przekrojem" a premierem 
Jarosławem Kaczyńskim, 
który co najmniej dwukrotnie 
publicznie zachęcił do lektury 
naszego pisma. Bo ci, którzy nam 
wierzą, wiedzą, że premierowi 
nie ma jak przesłać pieniędzy 
bo nie ma konta, ale wychowani 
przez premiera tropiciele układów 
i tak nam nie uwierzą - przecież 
w stołecznym wydaniu byia próbka 
karmy dla kota! Nikt nie sprawdzi, 
ile egzemplarzy wysialiśmy 
do URM,

...o rzeczniku KGHM, spółki 
częściowo państwowej, która 
zapłaciła za koncert dla Polonii 
w Chicago z udziałem Lecha 
Kaczyńskiego i Nelly Rokity 
Człowiek ów wystąpił znienacka 
w roli ojca chrzestnego prezydenta 
i obdarzył go imieniem,, ambasadora 
polskiej miedzi”. Bo rozumiemy że 
dobry rzecznik nie może stawiać 
baner własnej wyobraźni, ale ten 
pogalopował na koniu fantazji 
aż do krainy śmieszności.

...o panu od polepszania
prezydentowego wizerunku 
- Michale Kamińskrm - który 
postanowił przekonać nas tym 
razem, że „Ani koncert [dla Polonii 
w Chicago], ani udział Pana 
Prezydenta w tym wydarzeniu nie 
miały żadnego związku z kampanią 
wyborczą’ ’. Bo, przekonał nas 
z typową dla siebie łatwością - jest 
oezywistą oczywistością, że nawet 
gdy ten prezydent powie komuś 
„Dzień dobry!”, to nie znaczy zaraz, 
że się z tym kimś przywitał.

... zbyt dużo o Nelly Rokicie
Bo kiedy wypchnęła Jana Rokitę 
ze sceny politycznej, pomyśleliśmy: 
no tak - tym razem to żona 
pomyliła męża z kapeluszem.
Ale gdy w telewizji przekonywała, 
że „kobiety nie ma bez rodziny”, 
zrozumieliśmy grozę sytuacji - to 
kobieta, która pomyliła własną głowę 
z kapeluszem. Co nie przeszkadza, 
że w jednym nadal ma rację: „Dla 
wszystkich jest miejsce w Polsce” ,

.. .o modzie na prezenty która 
I rozpanoszyła się wśród polityków

'"■O <-• rjSray każdej obserwowanej przez
kamery okazji próbują się nawzajem 
obdarować jakimś przedmiotem, 
który coś ma symbolizować 
lub komentować. Bo trzymanie, 
pokazywanie i opisywanie tych 
przedmiotów wyraźnie najbardziej 
bawi ich samych, a my me jesteśmy 
pismem o fetyszystach.

...o  szefie warszawskiego PiS
Macieju Więckowskim, który 
odpowiadał za zebranie podpisów 
pod zgłoszeniem kandydatury 
Jana Olszewskiego do Senatu.
Zebrał ich 3500, ale Okręgowa 
Komisja Wyborcza uznała tylko 
2800 z nich i w konsekwencji pan 
Olszewski nie może - o zgrozo!
- kandydować. Bo że strasznie 
nam żal obu panów jest jasne, 
ale historia dopiero się zaczyna 

. i czekamy jak się potoczy. Na razie 
działacz zachował się honorowo
- zrobił se kuku, oświadczając, że 
odda się do dyspozycji prezesa 
PiS. Pytanie, czy ten ostatni ma 
pozwolenie na broń? W  każdym 
razie wiadomo, że jest zwolennikiem 
kary śmierci.

spis prawdziwych treści S . 4

CYTAT tygodnia

Wolność indywidualna 
musi mieć swoje granice 
ze względu na istnienie 

wspólnoty narodu 
i społeczeństwa. Polska 

nie może być państwem, 
w którym wśród owiec 

buszują wilki, które dyktują 
,prawa obywatelskie"

- Z B IG N IE W  RO M A SZEW SK I, 
kandydat PiS na senatora, 

były obrońca praw człowieka

http://www.canon-europe.com/pixma/pl


Okładka: 
Ilustracja 
FRANK 

KILLER NA 
PODSTAWIE 
NIEPOKOR- 

NY.ORG
Z WYKORZY

STANIEM: 
Fot. ADAM 

CHEŁSTOWSKI/ 
FORUM, MACIEJ 

NĄBRDALIK/
s e /ea !s t n e w s ,

KRZYSZTOF
PACULA/FORUM,

BŁAŻEJ
SENDZIELSKI

/SE/EASTNEWS,
ANDRZEJ

ZBRANIECKI/
SE/EASTNEWS,

PARAMOUNT/

s p i s  t r e ś c i  ■ n r  4  0  /3250/ 4 _ 1 0 _ 2  0 0 7

Rzuć świat

www.  p rzek r o j . p

PRZE
V n A T

TEMAT NUMERU
Internetowa satyra
stała się bardzo

popularna. Autorzy ukrywają 
się pod pseudonimami, a swoją 
twórczość zamieszczają w sieci. 
Dziś są już ich tysiące

PRZEDE WSZYSTKIM
6 Komentarze Wojciecha 

Mazowieckiego i Małgorzaty 
Sadowskiej

ZAGRANICA
42 Sarkozy politycznie nadpobudliwy
TEMAT NUMERU
46 Nowe technologie w służbie humoru 
NAUKA
52 Dyslektyk, a może tylko okularnik? 
54 Żebyś wiedział

COURTESY
EVERETT

COLLECTION/
EASTNEWS

PRZEKRÓJ TYGODNIA
10 Powiększenie-Birma 
16 Zagranica 
18 Kraj
20 Idź na wybory: Debata Kwaśniewski 

-Kaczyński; o co warto pytać 
polityków; nowomowa wyborcza 

22 Donald Tusk w Wielkiej Brytanii 
26 Krótka rozmowa 
NAJSZTUB PYTA 
28 To, czego byliśmy świadkami przez 

ostatnie dwa lata, było podszyte 
poczuciem prostej, prymitywnej 
misji: musimy dokopać tym, którzy 
nas upokorzyli. I to nieważne, 
czy upokorzyli naprawdę, czy nie. 
Więc ja bym nie liczył na zmianę 
charakteru elit P iS-m ów i 
psycholog Wojciech Eichelberger

KRAJ
32 Marriott-świadek naszego 

kapitalizmu 
36 Polska nie wie, co robić 

z uchodźcami 
40 Wolontariat. Czy potrafimy 

pomagać?

PATRZĄC I CZYTAJĄC
56 Kolorowa historia busa-ogórka
TWOJE SPRAWY
62 Wakacje dla oszczędnych
TYDZIEŃ: KULTURALNIE 
POLECAMY
64 Twórca: Kontrowersyjny Grass 
68 Teatr: „Wesele" i „Klątwa" 

Stanisława Wyspiańskiego 
70 Film: „4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni" 
72 Muzyka: Rafał Blechacz 
74 Komiks: Marzena Sowa 
ZAWSZE CZYTAJ 

3 Na czwartek Raczkowski, W  tym 
tygodniu nie piszemy 

8 Listy od i do czytelników 
76 Bubloteka Kuby Wojewódzkiego 
78 Raczej Raczkowski 
80 Krzyżówka, jolka
82 Koniec końców Bartka Chacińskiego 

oraz Łżem i wobec Romana 
Kurkiewicza

83 Rozmaitości

C  L  Postęp okazał się dla niego zabójczy.
U U  Zyskał technicznie, ale stracił duszę. Historia 
kultowego. VW Transportera

NAJSZTUB PYTA TWÓRCA
O r t  Wojciech Eichelberger
im O robi analizę 
psychologiczną partiom

I I  Gunter Grass 
Q "l-jubileusz pełen 
kontrowersji

Klimatyzacja, ESP i pakiet ubezpieczeniowy PZU gratis

Nowa Astra. Nowe wyzwania dla poszukiwaczy silnych wrażeń. Jej nowoczesna, pełna ekspresji sylwetka i dynamiczne 
silniki sprawią, że pokochasz każdą drogę. A z systemem stabilizacji toru jazdy ESP bez trudu pokonasz wiraże 
i poczujesz radość nawet w najtrudniejszej trasie. Nowa Astra. Ruszaj w drogę!

Wyjedź z salonu nową Astrą za 6 200 zł, resztę sfinansuj Superkredytem w GMAC Banku.
P Z U  S A

Niektóre prezentowane opcje nie stanowię wyposażenia standardowego. Kredyt 2,99%. M inimalna wpłata własna 10%. Okres kredytowania 36 miesięcy. RRSO 4,37%. Prom ocja ograniczona w czasie.
Nie dotyczy wersji Essentia. Nowa Astra 1,4 - zużycie paliwa: 6,3 1/100 km, emisja C 0 2: 151 g/km (wg dyrektywy 1999/100/EC, cykl m ieszany). Informacje na tem at złomowania samochodu, przydatności 
do odzysku oraz recyklingu sq dostępne pod adresem internetowym: www.opel.com.pl

http://www.opel.com.pl


rz e d e  w s z y s tk im

Ku chwale 
mężczyzny!

P artia Kobiet pokonała właśnie Samoobronę i Ligę Prawicy 
Rzeczypospolitej, osiągając w sondażu Pentora dla „Wprost" oszałamiające 
3,6 procent poparcia. Obawiam się, że ten wynik wiele mówi o stosunku 
do kobiet w Polsce w ogóle. Zwłaszcza że prawda życia, sytuująca 
kobiece aktywistki w sąsiedztwie politycznych dziwolągów i ekstremów, 

zaskakująco pokrywa się z... prawdą ekranu. Zobaczmy, jak wygląda udział 
kobiet w życiu społecznym w kinie polskim Anno Domini 2007. Po ostatnim 
festiwalu w Gdyni widać, że fatalnie jest już z udziałem kobiet wżyciu w ogóle. 
W  22 filmach doliczyłam się bodaj siedmiu damskich trupów, z czego jeden 
pada już w rekordowej drugiej czy trzeciej minucie. Zanim biedna Dominika 
Ostałowska zdąży otworzyć buzię, rozjeżdżają rozpędzony tir. A żeby było 
śmieszniej, produkcja owa nazywa się „Nadzieja” ...
Te, które uszły z życiem, też nie mają lekko, przemykają gdzieś na drugim 
planie, ustępując miejsca na ekranie mężczyznom, służąc za trampoliny do ich 
karier czy wewnętrznych przemian. Pierwszoplanowe bohaterki pojawiają się 
jedynie w „Jasnych błękitnych oknach” i w filmie o znaczącym tytule „Pora 
umierać” i nawet jeśli niby próbują wziąć sprawy w swoje ręce, to i tak tylko 
po to, by za chwilę grzecznie kopnąć w kalendarz. W  tym czasie mężczyźni 
autobusami, samochodami, pociągami, na rowerach, a nawet biegiem, 
w starych trampkach zasuwają do Częstochowy, do Rzeszowa, do Warszawy. 
Dla sprawy, dla idei, ku chwale ojczyzny. Ajuż szczególnie - ku własnej.
Kobiety w kinie polskim żyją wyłącznie ku chwale mężczyzny. Ocieplają 
atmosferę, tęsknią, czekają, kochają i cierpliwie matkują wszelkiej maści 
bohaterom, wśród których nie brak zarozumialców, nieudaczników i zwykłych 
palantów. Nie mają za to wpływu na bieg wydarzeń.
Ale co się dziwić kręcącym te filmy facetom (na festiwalu była tylko jedna 
reżyserka, Dorota Kędzierzawska), skoro nawet panie Adamik, Holland 
i Łazarkiewicz, którym nie sposób zarzucić, że mężczyzna u władzy podnieca 
je niczym posłankę Szczypińską, w swojej pozytywistycznej politycznej bajce 
„Ekipie” jednogłośnie wybrały na premiera marzeń Marcina Perchucia.
Film obnażył nawet samych polityków, którzy w przedwyborczym okresie 
chętnie licytują, kto ma więcej kobiet w partii. Jeśli przyjrzymy się reklamowym 
spotom PiS z kultowego już cyklu „Mordo ty moja” oraz filmowej odpowiedzi 
PO, okaże się, że wśród występujących tu macherów nie ma żadnej cwanej pani 
z układu. I nie stoi za tym raczej najgłębsza wiara w  „naturalną” odporność 
kobiet na brzydkie, brudne gierki, lecz równie naturalne przekonanie o tym, 
że w spotach politycznych pełnią funkcje głównie ozdobne, co widzimy zresztą 
w jednej ze wspomnianych reklam PiS.
I jaki jest morał z tego felietonu? Kobiety do um? Oczywiście - aczkolwiek 
w kontekście licznych filmowych zgonów brzmi to nieco złowieszczo.
Ale też: kobiety do piór! Scenarzystki, pokażcie wreszcie, że my też w tym kraju 
ż y j e m y. I że stać nas na główne role, nie tylko w telenowelach.

M a ł g o r z a t a  S a d o w s k a

M A C I E J O W S K I

J U  HU II

Mieszkańcy opuszczają swaę dzielnicą. 
Przechodzą* w inny rejon m ia s ta .

Błogosławione
zniewieścienie

J eśli Donald Tusk liczył, że się zmierzy od razu ze zwycięzcą 
telewizyjnej debaty Kaczyński-Kwaśniewski, to ma teraz 
duży problem. Moim zdaniem nie ma bowiem zwycięzcy. 
Albo inaczej: jest ich dwóch, bo każdy obóz po tym 
nudnawym, mało ekspresyjnym i niezbyt merytorycznym 

starciu może odtrąbić swoje zwycięstwo.
Trzeba jednak pochwalić obu uczestników debaty za kulturę 
dyskusji: twardą rozmowę bez tego poziomu agresji, do którego 
przywykliśmy. Były w niej oczywiście i złościwości, i intencje 
obrażania przeciwnika - tyle że w białych rękawiczkach.
To coś zupełnie niespotykanego od dawna w naszej polityce. 
Największym wydarzeniem jest to, że Kwaśniewski z Kaczyńskim 
potrafili wysiedzieć obok siebie w miarę spokojnie przez godzinę. 
Telewizja publiczna, która od czasu opanowania jej przez PiS 
przedstawia Aleksandra Kwaśniewskiego jako demona III RR 
niespodziewanie ujawniła jego łagodną twarz. Pokazała też 
Jarosława Kaczyńskiego, który tryskał humorem i uśmiechał 
się do tegoż demona. W  ten sposób przeciwnicy każdego z nich 
zobaczyli obraz zupełnie innego polityka niż ten, do którego 
przywykli wskutek partyjnej propagandy. Choćby dla takiej 
rewolucji warto się było chwilę ponudzić. Siła spokoju na użytek 
wyborów? Jeśli tak, to proszę o częstsze wybory.
Ceną za spokój było słabe widowisko i ucieczka od merytorycznej 
dyskusji przez częste zastępowanie jej oklepanymi frazesami 
propagandowymi. Mocniejszy bywał nie ten, kto lepiej 
argumentował, lecz ten, któremu przeciwnik słabiej ripostował.
W  ten sposób Kwaśniewski nie wykorzystał potknięć 
Kaczyńskiego przy populistycznej dyskusji na temat zaostrzania 
kar za przestępstwa.
Paradoksalnie widowisko ograniczył też gorset kampanii 
wyborczej. Niestety, w Polsce się tak przyjęło, że podczas rozmów 
wyborczych najważniejszym instmmentem staje się stoper do 
odmierzania czasu przeciwnikom po równo. Co gorsza, pilnują 
tego dziennikarze. To wyklucza rozmowę, dyskusję, argumentację. 
A potem po wyborach, gdy czasu już się nie mierzy, politycy 
się obrażają i nie dyskutują. Szkoda, bo w tej atmosferze, jaka 
towarzyszyła debacie, warto byłoby posłuchać i argumentów. 
Wydawało się, że tego dnia przegranym musi być pominięty 
w debacie telewizyjnej Donald Tusk (zresztą z czystej jedynie 
złośliwości premiera Kaczyńskiego). I tu kolejne zaskoczenie.
W  dniu kupowania spokoju - czy też może błogosławionego 
zniewieścienia polityków - Tusk dopasował się do uczestników 
debaty. Zaproponował, by tuż po wyborach cztery partie (PO,
PiS, LiD i PSL) porozumiały się w sprawach najważniejszych dla 
Polski. Politycznie czysta fikcja. Ale w dniu debaty było to bardzo 
dobre posunięcie i zwrócenie na siebie uwagi. Bez uskarżania się 
na złośliwe pomijanie czy nie daj Boże - spiski i układy.
Wobec braku zdecydowanego zwycięzcy debaty Tusk może teraz 
spokojnie losować przeciwnika. Albo wyzwać na pojedynek obu. 
Jeśli strony nadal będą trzymać fason, skorzystamy wszyscy.

W o jc ie c h  M a z o w ie c k i
O  d e b a c ie  c z y t a j  -  s. 20
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PANI W  KAPELUSZU 
NAS NIE ZBAWI
Magda Papuzińska, kolej
na egzaltowana lady polskiej 
felietonistyki, napisała: „Ale 
po tej decyzji uważam, żejest 
odważna i że zrobiła (Nelly 
Rokita) więcej dla zahukanych 
polskich kobiet niż (...) Manu
ela Cretkowska, Joanna Seny- 
szyn, Anna Fotyga, Maria Ka
czyńska oraz wszystkie feministki razem wzięte”.
Po pierwsze, to żadna odwaga, a tylko parcie do władzy, 
przeświadczenie o swej doskonałości i chęć zrobienia ka
riery politycznej.
Po drugie, swoim skokiem na stołek doradczy pani Nel
ly nie zrobiła niczego dla zahukanych polskich kobiet, bo 
one nie mają pojęcia, kto zacz Nelly Rokita i o co chodzi.
Są (nie wszystkie), jak pani pisze, „zahukane” i nie mają 
pojęcia o życiu politycznym kraju ani o rozgiywkach ambi
cjonalnych państwa Rokitów. Są poniżane, bite, wypędza
ne z domów i mają inne troski niż radosne trele pani Nelly 
o tym, jak to ona wszystkim pokaże.
Po trzecie, pani Fotyga nie zajmuje się kobietami. Opani 
prezydentowej nie napiszę nic, bo zrobiła, co zrobiła i zo
stała obrażona przez Naczelnego Klechę IV RE Czy pani 
stanęła w jej obronie?
Znów dał o sobie znać typowo polski kołtun, czyli dziki za
chwyt nad tym, kto głośniej krzyknie zprzytupem. Nie
stety, żeby poprawić los „zahukanych polskich kobiet”, po
trzeba żmudnej pracy. To praca niewdzięczna, bo trzeba 
się przebijać przez prawo (zmieniaćje) i skorupę zadaw
nionych polskich nawyków społecznych i kulturowych, spy
chających kobietę do roli brzucha i służącej. Żeby zaś zmie
nić prawo, rozbić ową skorupę, potrzeba dojść do miejsca, 
w którym się owo prawo kuje - czyli do Sejmu - i to pró
buje robić Manuela Cretkowska w imieniu tysięcy kobiet.
W  imieniu, bo dałyśmy jej swoje poparcie.
(...) Sądzę, że myli się pani, uważając, że zbawienienr dla 
nas jest jedna pani w kapeluszu zachowująca się trochę 
jak megagwiazda telewizyjnego show. Pr aca nad zmia
ną ludzkiej mentalności, nad prawem, to praca szara, co
dzienna, niewdzięczna, trudna i niespektakularna.

Małgorzata Kalicińska

FEMINISTKI NIE WIERZĄ W  NELLY
W  ostatnim numerze „Przekroju” Magda Papuzińska pi
sze o Nelly Rokicie, że dzięki swojej decyzji: „zrobiła dla 
zahukanych polskich kobiet więcej niż (...) Manuela Gret- 
kowska, Joanna Senyszyn, Anna Fotyga, Maria Kaczyń
ska orazwszystkiefeministki razem wzięte”.
Po pierwsze, skąd w tym gronie wzięły się Fotyga i Kaczyń
ska ? Nie są to przecież osoby działające na polu praw ko
biet. Wybaczcie, ale przytulenie w okresie przedwybor
czym Czeczenki w szpitalu nie daje jeszcze nikomu miana 
aktywistki ruchu kobiecego...
Po drugie, to niesamowite, że Nelly Rokita zdołałajednym 
swoim politycznym posunięciem zrobić dla kobiet więcej 
niż „wszystkiefeministki razem wzięte”. To naprawdę cud, 
w jeden dzień zrobić więcej, niż przez długie lata zrobiły 
Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet, Joanna 
Piotrowska z Feminoteki, Wanda Nowicka z Federacji 
na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Beata Kozak z Fun
dacji Kobiecej eFKa i rzesza mało medialnych feministek, 
które pracują z kobietami - ofiarami przemocy, prowadzą 
telefony zaufania, przygotowują skierowane do kobiet 
projekty lokalne i ogólnopolskie akcje społeczne. 
Papuzińska, oprócz ostentacyjnego ignorowania dzia
łań polskiego mchu kobiecego, wyraźnie daje Rokicie zbyt 
duży kredyt zaufania, pisząc ojej odpowiedzi na propo
zycję Kaczyńskiego: „I Nelly Rokita uznała, że jeśli powie 
»tak«, to nie tylko spełni swoje marzenie, nietylkozmu- 
si męża do podjęcia jakiejś decyzji, ale być może także zdo
ła coś zrobić dla polskich kobiet”. „Być może także”? Czy 
naprawdę z tego należy się cieszyć i wołać „Brawo, Nelly! ”, 
tak jak czyni to Magda Papuzińska ? Maga

Czuję się zaszczycona tą gwałtowną reakcją pań na mój 
komentarzyk. Okazuje się, że Nelly Rokita nie tylko 
wyeliminowała swojego konserwatywnego męża z po
lityki, ale też do tego stopnia rozwścieczyła kilka dzia
łaczek kobiecych, że oderwały się na chwilę od żmud
nej pracy u podstaw, żeby zabrać głos w debacie pub
licznej na mój temat. Aja noszę na głowie egzaltowa
ny wianek z polnych kwiatów, kapelusz, moherowy 
beret, czarczaf, ślubny welon, kołtun lub też golę gło
wę na łyso - zależnie od okoliczności. I uwielbiam, gdy 
emancypantki sięjednoczą wwalce o swoje prawa.

Magda Papuzińska
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W W W ... k om en tarze internautów

„RYSZARDA KRAUZEGO 
PORTRET Z PAMIĘCI 
WYCIĘTY"
(„PRZEKRÓJ", 39/3249, s. 34)

Typowo polskie niszczenie lu
dzi. Człowiek ciężko pracował 
i jako jednemu z niewielu - może 
dzięki jego konsekwencji i upo
rowi - udało mu się wiele dla kra
ju zrobić. (...) Zmiany umów czy ich 
aneksowanie (...) wynikało z jedne
go: użytkownicy przyszłego opro
gramowania nie mieli pojęcia, cze
go chcą. (...)

-Przechodzień 27.09.2007 08:31
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Przechodniu! Nie wiesz, o czym 
mówisz. Jestem informatykiem 
o sporym stażu. Pamiętam infor
matyzację ZUS. (...) Startowało wie
lu, wygrać MUSIAŁ pan Krauze, i to 
nie z powodu atrakcyjniejszej ofer
ty czy pracowitości. Porozmawiaj 
z informatykami z dłuższym stażem.

-Linkal 27.09.200708:46

Informatyk „ze sporym stażem" 
wypowiadający się o wygrywaniu 
przetargów- buhahaha! To tak jak
by murarz „ze sporym stażem" wy
powiadał się o wygrywaniu prze
targów deweloperskich. Człowie
ku, wymieniaj dalej toner w drukar
kach i nie ośmieszaj się! Inne firmy 
informatyczne, tak samo jak Pro
kom, próbują ustawiać przetar
gi w sektorze publicznym; często 
mają takie kontakty, że wręcz pi
szą oferty przetargowe pod siebie. 
To, że w tych największych przetar
gach wygrał Prokom, to jego za
sługa (...).

-dz_r@vp.pl 27.09.2007 09:47

Panie Krauze!!! Będę pana popie
rał na każdym forum i pisał dzien
nie o panu 100 pozytywnych ko
mentarzy. Proszę jedynie o godzi
we wynagrodzenie.

~M Niećwiecki 27.09.200712:33

Od redakcji: I tak się rodzą fortuny. 
Najlepiej byłoby najpierw zamówić 
program do automatycznego wpi
sywania komentarzy u jakiegoś in
formatyka ze sporym stażem. Nie
koniecznie w Prokomie.

K o m e n t o w a n e  t e k st y  z n a l e ź ć  m o ż n a  
n a  s t r o n ie  P r z e k r o j.p l . O p in ie  c y t u je m y  

z a  f o r a m i O n e t .p l  i W p .p l
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Cokolwiek się stanie, nic się nie stanie

Kupujesz mieszkanie? Oferujemy Ci bezpieczny 

kredyt mieszkaniowy:

• bezpłatne ubezpieczenie spłaty kredytu,

• coroczne „wakacje kredytowe",

• ubezpieczenie na wypadek utraty pracy,

• tylko teraz 0 ,5%  prowizji za udzielenie kredytu.

O

A* (S)£>*

Chcesz ubezpieczyć mieszkanie? Polecamy wszechstronne 

ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT:

• ubezpieczenie „od wszystkiego",

• dopasowane do indywidualnych potrzeb,

• assistance -  pomoc medyczna i techniczna,

• atrakcyjne zniżki nawet do 60%.

yO

Bo znalazłeś bank i towarzystwo ubezpieczeniowe, które myślą życiowo.

www.warta.pl 

In fo lin ia: 0 801 308 308

www.kredytbank.pl 

In fo lin ia : 0 801 360 360
Oplata jak za połączenie lokalne.

W A R T A
Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji S.A.

Razem
możemy
więcej Kredyt Bank

http://WWW.PRZEKROJ.pl
mailto:redakcja@przekroj.pl
mailto:dz_r@vp.pl
http://www.warta.pl
http://www.kredytbank.pl
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To miał
i nie sk;

p o w i ę k s z e n i e

Protest zaczęli 
buddyjscy mnisi. 
Od barw ich 
szat wzięła się 
jego nazwa: 
szafranowa 
rewolucja. Teraz 
są więzieni, bici 
i torturowani



Ulice Rangunu 
po rozpędzeniu 
stutysięcznej 
demonstracji.
Junta podaje, 
że w pacyfikacji 
zginęło 10 osób. 
Ale w  rzeczy
wistości ofiar może 
być dużo więcej

W ołanie Birm y usłyszał
w  zeszłym  tygodniu l 
cały św iat. Dziś junta

enerałów robi

znowu zam ilkła. Zeb
znów  było tak cicho jak

rzez ostatnie 20 lat

Jan P a w e ł  II
OBROŃCA GODNOŚCI 

CZŁO W IEKA

Dzień Papieski 
października 2007

ła po prostu zamykać uniwersytety. - Wtedy 
mój mąż trafił na cztery lata do więzienia. Od 
tej pory w Birmie żartuje się, że aby skończyć 
studia, potrzeba kilkunastu lat. Generało
wie otwierali uczelnie we wsiach i w małych 
miasteczkach tylko po to, żeby po roku czy 
dwóch je zamknąć, a potem otworzyć gdzie 
indziej. Protesty studenckie od razu się skoń
czyły- opowiada Brytyjka.

W  Birmie zapanował więc względny spo
kój. I nagle w sierpniu tego roku, w rocz
nicę masakry z 1988 - zaczęło się. W  róż
nych częściach kraju rozpoczęły się pokojo
we marsze dla uczczenia jej ofiar. Na ulice 
zaś wyszli już nie studenci, ale mnisi - naj
bardziej szanowana grupa społeczna w tym 
buddyj skim państwie. Grupa, o której l»sr

ra wywiadu Birmy. Jak jest naprawdę - nie wia
domo. Od zeszłego czwartku łączność z Ran- 
gunem jest praktycznie zerwana. Junta wydala 
niezależnych dziennikarzy, kontroluje przeka
zy internetowe (do czwartku błogi Birmańczy- 
ków były jednym z głównych źródeł informa
cji), konfiskuje aparaty fotograficzne i kamery 
wideo. Po krzyku Birmy, który w zeszłym tygo
dniu usłyszał cały świat, generałowie robią te
raz wszystko, aby ich kraj znowu zamilkł. Tak 
jak milczał przez ostatnie dwie dekady.

NIE WSZYSTKIE PAGODY ZE ZŁOTA
- To miał być pokojowy marsz miłości - mówi 

„Przekrojowi” Brytyjka, żona birmańskie
go opozycjonisty Teizy, który wyjechał z kra
ju  26 września, czyli dzień przed tym, jak wła

dza zaczęła strzelać. - W  zeszły weekend, gdy 
na ulice wyszło sto tysięcy osób, mnisi ape
lowali o spokój. Prosili o powstrzymanie się 
od skandowania haseł nienawiści do gene
rałów. O niewysuwanie politycznych żądań. 
O modlitwę. W  ludzi pierwszy raz od bar
dzo dawna wstąpiła radość i nadzieja - opo
wiada. Nie chce się przedstawić, bo zamierza 
wrócić do Birmy.

Gdyby nie buddyjscy mnisi, do szafrano
wej rewolucji w ogóle by nie doszło. W  la
tach 80. i 90. głównymi inicjatorami prote
stów byli studenci - to oni stanęli na czele re
wolty z 1988 roku, a potem, mimo represji, 
przez następną dekadę organizowali mniej
sze lub większe manifestacje. Junta w końcu 
znalazła na nich sposób: od 1998 roku zaczę

P orzucone sandały w katuzy krwi. 
Tyle zostało na ulicach Rangunu 
po największych w Birmie protestach 
od 19 lat. W  sandałach wyszli na uli
ce buddyjscy mnisi i birmańscy cywi
le, aby protestować przeciwko juncie 
rządzącej krajem od 45 lat. Teraz setki 

mnichów siedzą w więzieniach, a tysiące zastra
szonych cywilów w  domach. 10 osób zginęło. 
To oczywiście według oficjalnych, potwierdzo
nych przez juntę danych. 10 osób - tak mało 
w porównaniu ze straszliwym rokiem 1988, 
gdy rozpędzając podobne protesty, żołnierze 
zabili trzy tysiące ludzi. Ale nieoficjalnie mówi 
się, że ofiar może być znacznie więcej. Brytyjska 
popołudniówka „Daily Mail” pisze nawet o ty
siącach, powołując się na słowa byłego ofice

Wpłać na stypendia 
Daj szansę 

zdolnej młodzieży 
z ubogich rodzin

Wyślij SMS „Pomoc"
pod numer: 7250 (2,44zlzVAT) 

lub zadzwoń: 0400 20 7250 (2,48 zlzVAT)



Birmański 
żołnierz dobija 
fotoreportera 
Kenji Ńagai, 
który umierając, 
kręci swój ostatni 
film. Przed 
chwilą inny 
żołnierz strzelił 
Nagai w plecy

co się teraz z nim dzieje. Wiemy natomiast, że 
w podobny sposób junta najechała sześć klasz
torów. Działo to się nocą 28 września, zaraz 
po rozpędzeniu strzałami demonstracji w Ran- 
gunie. Wiemy też, że na podłodze w celach zo
stały kałuże krwi. I że w birmańskich więzie
niach siedzi teraz kilkuset duchownych.

Analitycy twierdzą, że sytuacja kraju jest trud
niejsza, niż się wydaje. Potępienia i nawoły
wań Zachodu junta słuchać nie musi, bo nie 
ma w tym żadnego interesu. Interesy ma tyl
ko z Chinami - od lat jest od nich gospodar
czo uzależniona. Ale akurat Pekinowi na oba
leniu generałów zależy najmniej. - Birma jest 
równie ważna dla Chin jak Chiny dla Birmy 
- mówi „Przekrojowi” profesor Vincent Wei- 
-Cheng Wang, sinolog i politolog z uniwersy
tetu w Richmond. - Chodzi przede wszystkim
0 bezpieczeństwo energetyczne. Większość 
ropy Chiny eksportują z Bliskiego Wschodu
1 płynie ona statkami. Aby nic im nie zagraża
ło, Chiny mają strategię stworzenia na morskim 
szlaku „sznura pereł” : kontrolowanych przez 
Pekin baz portowych. Najpewniejsze takie bazy 
znajdują się właśnie w Birmie - wyjaśnia Wei- 
-Cheng Wang. Już samo to wystarczyłoby, żeby 
nie wypuszczać kraju ze swojej strefy wpływów. 
Pekin ma oprócz tego plany zbudowania ruro
ciągu i gazociągu przez Birmę, a w dodatku ceni 
ją jako bufor odgradzający Chiny od głównego 
azjatyckiego rywala, czyli Indii... Kto rozsądny 
pozwoliłby, żeby uległych generałów zastąpiła 
jakaś niepewna, prozachodnia władza?

- Sprawa jest trudna, to prawda. Ale ludzie 
mimo to nie przestaną demonstrować - prze
konuje mnie HtetAung Kyaw, Birmańczyk żyją
cy od siedmiu lat w Norwegii, współtwórca por
talu Democratic Voice of Burma. - To dla nich 
ostatnia szansa, żeby coś zmienić. Uwierzyli, że 
jeśli nie uda im się teraz, to nie uda się nigdy. 
Dla tej wiary gotowi są nawet umrzeć. ■

runa!” - krzyczą ludzie w Rangunie. Ale gi
nęli mnisi.

SZNUR CHIŃSKICH PEREŁ
- Zjawili się po północy. Otoczyli klasztor. Nie 

mogli wejść, bo drzwi były zamknięte. Zaczę
li więc strzelać i sforsowali je ciężarówką. Bili 
każdego, kto się nawinął. Potem związali mni
chów i kazali im uklęknąć. Tych, którzy patrzy
li żołnierzom w oczy, kopali wojskowymi buta
mi w twarz.

To opowieść jednego z mnichów ranguńskiego 
klasztoru przekazana na Zachód na nagraniu wi
deo. Nie wiemy, jak nazywa się ten człowiek ani

Sala premierowa 777 miejsc, 
największy ekran w Polsce, 
projektor cyfrowy Christie 

i system dźwięku M artin Audio

Wielopoziomowe wnętrze, 
gdzie poza salą premierową 

znajdziesz 7 sal kinowych, klub „35mm” 
oraz „Velvet Bar” -  wydzielona część sali 

premierowej z własnym barem, srf?

Ten świat będzie należeć do Ciej 
Szykowny, inspirujący, pełen elegancji

Twoich emocji.
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W Iraku 
spokojniej
Al-Kaida jest wciąż 
groźna, ale już nie 
tak, jak kilka m iesięcy 
temu - przekonuje 
Waszyngton

L iczba ofiar cywilnych we 
wrześniu była w Iraku dwu

krotnie mniejsza niż w sierpniu 
-wynika z raportu opublikowa
nego przez rząd w Bagdadzie. 
Dwa miesiące temu w wyniku 
zamachów zginęły 1773 osoby. 
Miesiąc później - 884.
Zmniejsza się również licz
ba ofiar po stronie amerykań
skich żołnierzy. We wrześniu zgi
nęło ich 63 - najmniej od lipca 
2006 roku.
Według Waszyngtonu popra
wiające się statystyki są efek
tem rozpoczętej w lutym tego 
roku akcji mającej na celu osta
teczną rozprawę z iracką re
belią. Amerykańscy generało
wie ostrzegają jednak, że iracka 
Al-Kaida jest wciąż zdolna do or
ganizowania „spektakularnych" 
zamachów na ludność cywilną.
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Wyborczy sukces j  
Julii Tymoszenko ' 
może się przełożyć 
na jej triumfalny 
powrót do władzy

Jako prezydent czy 
premier, Putin i tak górą
Putin szefem rządu, Rosja republiką 
parlamentarną? Im bliżej wyborów, 
tym bardziej wszystko jest możliwe

Z wdzięcznością przyjmuję wa
szą propozycję - rzekł skrom
nie prezydent po tym, jak jego 

partia Jedna Rosja na przedwybor
czym zjeździe zaproponowała mu 
pierwsze miejsce na liście w gru
dniowych wyborach parlamentar
nych. - Urzędujący prezydent par
lamentarzystą? To idiotyczna de
cyzja, w dodatku niezgodna z ro
syjską konstytucją - powiedziała 
nam prosząca o anonimowość mo
skiewska politolog.

Ruch Putina podsycił spekula- Najważniejsza pewność siebie.
- r . 1 , , * Władimir Putin byc może odda

cje na najbardziej gorący wsrod prezydenturę, ale nie władzę 
rosyjskich polityków temat: kto
będzie rządził Rosją, gdy w mar- zjeździe partii przyznał, że to „cal
cu 2008 roku wygaśnie prezyden- kiem realna propozycja”. - Przewi- 
cka kadencja. Deklaracja o udziale dujemy taki scenariusz: Jedna Rosja 
w wyborach parlamentarnych na- wygrywa wybory, Putin, aby zostać 
suwa bowiem myśl, że Putin może parlamentarzystą, już w grudniu 
zechcieć rządzić nadal - tym ra- składa urząd i pełniącym funkcję 
zem jako premier. Sam zresztą na prezydenta zostaje obecny premier

Zubków. Potem Rosja zmienia kon
stytucję i z systemu prezydenckiego 
przechodzi na parlamentarny. A Pu
tin rządzi od 2008 roku jako silny 
premier z marionetkowym prezy
dentem - mówi „Przekrojowi” Igor 
Jakowlew z partii demokratycznej 
Jabłoko.

Taki scenariusz ma swoje zale
ty. Zachód chętniej widziałby Ro
sję jako republikę parlamentarną 
niż reżim silnej prezydentury - nie 
bez kozery na wieść o decyzji Puti
na poszły w górę rosyjskie notowa
nia na londyńskiej giełdzie. W  do
datku Jedna Rosja, choć i tak pro
wadzi w sondażach, z nazwisldem 
Putina na liście może zdobyć nie 
40, ale nawet 70 procent głosów. 
- On jest w Rosji tak popularny, 
że dla większości ludzi nie będzie 
miało znaczenia, jak nazywa się 
urząd, z ramienia którego sprawu
je władzę - mówi Jakowlew. Z te
go samego powodu możliwy jest 
też scenariusz numer dwa. Decy
zja o starcie w wyborach parlamen
tarnych jest tylko częścią kampa
nii Jednej Rosji. Putin nie składa 
urzędu, nie wchodzi do Dumy i nie 
zmienia konstytucji. Spokojnie szy
kuje się na wybory prezydenckie 
w 2012 roku. A wtedy znów wy
startuje - i tak czy owak będzie rzą
dzić Rosją. J OA

Porządzą pomarańczowi?
W ygrali niebiescy zgodnie 
z oczekiwaniami. Ale nie musi to 
oznaczać, że to W iktor Janukowycz 
będzie rozdawał karty w tej kadencji
P rzedterminowe wybo

ry parlamentarne na 
Ukrainie nie wyjaśniły sy
tuacji na tamtejszej scenie 
politycznej. Tak jak przewi
dywały sondaże, z niewiel
ką przewagą wygrała pro- 
rosyjska Partia Regionów 
Wiktora Janukowycza 
(ok. 33 procent głosów), 
tuż przed Blokiem Julii 
Tymoszenko (32 procent) 
i proprezydencką koalicją 
Nasza Ukraina - Ludowa 
Samoobrona (15 pro
cent). Jeszcze przed ogło
szeniem oficjalnych wyni
ków wyborów rozgorzał 
spór o to, komu powin
na zostać powierzona mi
sja utworzenia rządu: 
Janukowyczowi.jako lide-

16 ! P R Z E K R Ó J

rowi zwycięskiego ugru
powania czy Tymoszenko, 
która ma największe szan
se na odtworzenie tak 
zwanej pomarańczowej 
koalicji.
W  wyborach starto
wało 20 partii politycz
nych. Trzyprocentowy 
próg przekroczyło sześć 
z nich. Oprócz Partii 
Regionów, BJuTy i Na
szej Ukrainy dokona
li tego komuniści (5 pro
cent), Blok Wołodymyra 
tytwyna (4 procent) oraz 
socjaliści (3,08 procent). 
Prawdopodobnie to właś
nie od Łytwyna będzie za
leżeć, kto stanie na czele 
ukraińskiego rządu - nie
biescy czy pomarańczowi.

Były przewodniczący par
lamentu może w zależno
ści od sytuacji wejść w ko
alicję i z Janukowyczem, 
i z Tymoszenko. - Bój 
o nową większość parla
mentarną będzie polegał 
na tym, kto da Łytwynowi

więcej - przewiduje ukrai
ński politolog Wadym 
Karasiow.
Jeśli do władzy dojdzie 
Partia Regionów, Ukraina 
obierze kurs na Rosję. 
Jeśli Tymoszenko, to jed
ną z największych aspira

cji tego kraju znów będzie 
członkostwo w UE i NA
TO, o ile oczywiście byłej 
pani premier uda się utrzy
mać pomarańczową ko
alicję, która już raz-we 
wrześniu 2005 roku - roz
padła się z hukiem. RAF
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S0BA Pracowałem w teatrze, 

gazecie, banku. W teatrze zafascynowało mnie zwłaszcza to, 
co niepowtarzalne. Nawet wystawiany po raz setny spektakl 

nigdy nie jest taki sam. To samo odnalazłem w Xelion. 
Każdy dzień, każdy klient jest inny. To prawdziwe wyzwanie. 

Masz wysoko postawioną poprzeczkę, a w zamian - niezależność 
i ponadprzeciętne zarobki. Możesz się realizować i być sobą 

DOŁĄCZ DO DORADCÓW FINANSOWYCH XELI0N!

Gaweł Krawiec
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Doradca Finansowy Xelion

QXelion
Doradcy Finansowi

0 801 3 7 0  37 0 w ww .xelion .p l
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Złotka 
bez złotka
P olskie siatkarki uważane 

przez bukmacherów za nie
mal pewne kandydatki do tytułu 
mistrzyń Europy tym razem 
z zawodów wróciły bez meda
lu. Nie pomógł nawet doping 
tysięcy polskich kibiców. Złotka, 
choć tym razem nawet nie Sre- 
berka, najpierw przegrały walkę 
o wejście do finału z Serbkami 
(0:3), a potem mecz o brąz 
z obecnymi mistrzyniami świata 
Rosjankami (1:3). Dziewczyny 
były zdruzgotane, odpowiadając 
na pytania dziennikarzy, łkały. 
Przegrana może zawa
żyć na ich uczestnictwie 
w igrzyskach w Pekinie 
w 2008 roku. Nadzieja w trwa
jącym od 2 do 16 listopada 
w Tokio Pucharze Świata - trzy 
najlepsze zespoły otrzymają 
tam kwalifikację do Pekinu.
Polki jadą do Japonii, bo do
stały (z Dominikaną) dziką kartę 
Międzynarodowej Federacji 
Siatkarskiej. A J

Polityczny remont uliczny
Naprawiajmy 
ulice, ale tak, 
by remonty nie 
przeszkadzały 
posłom Prawa 
i Sprawiedliwości

Nowogrodzka i Koszykowa to 
dwie sąsiadujące ze sobą uli
ce w centrum Warszawy. Przy 

jednej mieści się główna siedziba 
Prawa i Sprawiedliwości, przy dru
giej - Biuro Zarządu Okręgowego 
PiS. Co je łączy? Poseł Tomasz Du
dziński twierdzi, że do obu nie moż
na dojechać, bo ekipa remontująca 
zrobiła posłom na złość i rozkopała 
Koszykową. Poseł wyznał nawet, że 
o zlecenie remontu podejrzewa rzą
dzącą miastem Platformę Obywa
telską, która w ten sposób chce za
blokować działaczom PiS dojazd do 
pracy. - Są korki, proszę spróbować 
dojechać tam w godzinach szczy
tu - mówi. Inny poseł Joachim Du
dziński dodaje: - Te remonty to jest
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Posłowie PiS mają problem 
z dojazdem do siedziby partii, 
ale zwykli pracownicy ich 
biur już nie

makabra wynikająca z nieudolno
ści i braku przygotowania ze stro
ny ludzi zasiadających w ratuszu. 
- Korki są takie jak w każdym in

nym miejscu Warszawy, ale moż
na je objechać - odpowiada jedna 
z pracownic biura przy Koszyko

wej. Także ci z Nowogrodzkiej przy
znają, że docierają do pracy na czas 
i bez problemów.

Rok temu rada miasta zdomino
wana przez PiS wysłała 40 robot
ników, by wyremontowali zaledwie 
300-metrowy odcinek ulicy, bezpo
średnio przy siedzibie partii. Wów
czas nikt z PiS nawet nie próbował 
dawać do zrozumienia, że remont 
mu się nie podoba. TT

Łatw o  pom óc
W  Polsce co druga osoba 

żyjąca w nędzy nie ukoń
czyła 19. roku życia, a co trze
cia ma mniej niż 14 lat. Caritas 
Polska po raz piąty rozpoczyna 
kampanię społeczną „Kromka 
Chleba". Zebrane pieniądze 
zostaną przekazane na doży
wianie głodnych dzieci, do do
mów samotnych matek, noc
legowni oraz ośrodków dla 
matek i dzieci objętych prze
mocą. Z datków z poprzednich 
akcji codziennie dożywia się 
w Polsce 100 tysięcy dzieci. By 
wesprzeć tegoroczną edycję, 
która zaczyna się 7 październi
ka, trzeba wysłać SMS-a o tre
ści „Pomagam" na numer 
72902 (koszt 2,44 zł z VAT) 
lub zadzwonić pod numer 
0 400 207 401 (koszt 2,48 zł 
z VAT). W  parafiach można też 
kupić Krążek Nadziei (metalo
wą monetę) w cenie 5 złotych.
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Strażak chroniony chipami
Już w przyszłym roku polscy strażacy mogą mieć 
najnowocześniejsze w Europie kombinezony 
ochronne
P rzygotowaniem 

strojów zajmu
ją się naukowcy 

z Politechniki Łódzkiej. 
Zastosowano w nich 
system chipów, który 
pozwala kontrolować 
stan zdrowia strażaków 
w trakcie akcji gaśni
czej. Kombinezon mie
rzy temperaturę przy 
ciele ratownika, mię
dzy poszczególnymi 
warstwami stroju, a tak
że temperaturę otocze
nia. Dodatkowe czujni
ki zapewniają kontrolę 
pracy serca oraz prze
kazują do systemu in
formacje o tym, czy 
strażak znajduje się 
w ruchu. Wszystkie wy
niki pomiarów spływają 
do wszytego w strój na-

SONDAŻ
Wirtualnej Polski

Platform a Obywatelska

t> Prawo i Sp rawiedliwość

p Ts

m
Lewica i Demokraci

28%

28%

12%

Polsk ie Stronnictwo Ludowe
6%

Liga Polskich Rodzin 
LPR | 2%

jwany 1 października. Wielki
> za Gem ius S. A

Sprawdzaj zmiany poparcia dla partii w serwisie 
sondaz.wp.pl tylko w CgłWRPL

dajnika przekazujące
go je bezprzewodowo 
do centrum monitoru
jącego, znajdującego 
się na przykład w wozie 
strażackim. W  razie za
grożenia strażak w ak
cji zostanie ostrzeżony 
alarmem wibracyjnym. 
Obecnie kombinezo

ny są poddawane te
stom -jeśli się powio
dą, w przyszłym roku 
zacznie się produkcja. 
Badania nad projektem 
kosztowały 2 miliony 
złotych. W  połowie sfi
nansuje go Unia Euro
pejska.

DJ

5 6  4 0 0
tyłe osób mieszka w  tej chwili w  Krakowie - obliczył 
tamtejszy urząd statystyczny. Według takich samych 
szacunków w  Łodzi mieszka o 2 tysiące osób mniej. 
Łódź zajmowała drugie miejsce wśród najbardziej za
ludnionych miast w  kraju przez 110 lat.
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laz na wybory zuUl

ALEKSANDRA
PAWLICKA

Dla kogo wyborcze deBATY
Debata polityczna Kaczyński -  Kwaśniewski miała być starciem gigantów, ale okazała się 
zwykłą potyczką. Były prezydent, przyłapany ostatnio na niedozwolonym dopingu, próbował 
grać fair, a obecny premier nie potrafił powstrzymać się od kopania przeciwnika po kostkach

Drobne złośliwości wpisane są w debatę politycznych przeciw
ników. Jednak w części debaty zawierającej pytania dotyczące 
polityki zagranicznej Jarosławowi Kaczyńskiemu puściły nerwy. 
Gdy Aleksander Kwaśniewski zapytał o pomysł PiS na Polskę 

i jej miejsce w świecie, w odpowiedzi Kaczyńskiego powiało antynie- 
miecką fobią. - Jest taka metoda „jawohl” . Pan jest ze szkoły „wczoraj 
Moskwa, dzisiaj Bruksela” - zarzucił Kwaśniewskiemu premier.

Aleksander Kwaśniewski próbował na zarzut klęczącej polityki 
reagować żartem, odparowując, że Jarosław Kaczyński nie wie, jak 
poprzednią ekipę przyjmowano na świecie, bo nie jeździł w jej baga
żu. Ale od tego momentu debata nabrała ostrości. Kwaśniewski nie 
unikał już zadawania ciosów Kaczyńskiemu. Przypominał obietnicę, 
że Jarosław nie będzie premierem, gdy brat Lech zostanie prezyden
tem. Oraz zapewnienie, że Kazimierz Marcinkiewicz będzie premie
rem na cztery lata i że PiS nigdy nie wejdzie w koalicję z Samoobro
ną. - Pan zepsuje wszystko, co pan potrafi zepsuć - szydził Kwaś
niewski.

Nie kaliber słów, ani tym bardziej argumentów, liczył się w tej de
bacie. Zresztą z wypowiedzi Kwaśniewskiego wynikało jedynie, że 
Lewica i Demokraci, których były prezydent reprezentuje, chcą Pol
ski doceniającej dorobek po 1989 i sprzeciwiają się zamianie kraju 
w „wielkie, piękne więzienie” .

W  deklaracjach Jarosława Kaczyńskiego pojawiała się tymczasem 
powtarzana wciąż walka z korupcją, zamykającymi się na młodych 
korporacjami i przestępczością. Oraz ze wściekłymi elitami (w przy
padku tych ostatnich charakterystyczne jest, że w  tej kampanii i w  tej 
debacie Jarosław Kaczyński zgubił wymyślony przez siebie, a tak ulu
biony, przedrostek „łże”).

DIALOGI NA CZTERY NOGI
Tak naprawdę była to debata na styl prowadzenia rozmowy. Prze

ślizgująca się jedynie mniej lub bardziej zgrabnymi słowami, czasami

C zy warto w ogóle 
pytać o coś poli
tyków? Albo ina
czej, jak ich pytać, 

żebyśmy dostali rzeczy
wistą odpowiedź, a nie 
obły banał wypreparo
wany z partyjnych ba
dań marketingowych od 
jednych albo skandalizu- 
jący bon mot o ZOMO 
czy stanie wojennym od 
drugich? Czy z dzisiejszą 
klasą polityczną warto 
rozmawiać? Niestety, 
pewnie nie. Ale jeśli już, 
to niepoprawnym op
tymistom polecałbym 
pytania o rozwarstwienie

społeczne. Czy w ogóle 
są w głównym nurcie po
litycy, którzy zdają sobie 
sprawę ze skali rosną
cych różnic ekonomicz
nych? Co o tym myślą? 
Czy zamierzają z tym 
walczyć? Polityką podat
kową, płacą minimalną 
czy w jakiś inny sposób? 
Populistyczną prawicę 
pytałbym, czy nie pa
sożytuje na bólu wyklu

czonych, podstawiając 
im fałszywe wyjaśnienia 
ich problemów. Lewi
cę sprawdzałbym, czy 
czymś się w ogóle różni 
od prawicy, poza różni
cami estetycznymi jedy
nie. Na miejscu wybor
ców nie zadowalałbym 
się „ogólnie słusznymi" 
hasłami o łączeniu, a nie 
dzieleniu, o konsensie 
zamiast konfliktów, o le
czeniu problemów wyni
kających z wszechwładzy 
wolnego rynku jeszcze 
większą ilością wolne
go rynku. Życzę powo
dzenia!

prztyczkami, po Polsce, lecz niedotykająca jej prawdziwych proble
mów: ewakuacji chorych ze szpitali, z których masowo zwalniają się 
lekarze, systemu ubezpieczeń społecznych, który stoi na granicy ka
tastrofy, emigracji młodego pokolenia i dyktatu ojca Rydzyka.

Co więcej - żaden z dwóch debatujących polityków nie powalił 
przeciwnika na kolana tak, jak miało to miejsce w czasie pierwszej 
historycznej debaty w polskich mediach - w 1988 roku - gdy szef 
nielegalnej wówczas „Solidarności” Lech Wałęsa spotkał się z prze
wodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem. To po tej debacie - jak 
wynikało z badań CBOS - poparcie dla „Solidarności” skoczyło o po
łowę: z 40 do 60 procent. Specjaliści od marketingu politycznego za
strzegają jednak, że był to ewenement. Bo nawet w USA, gdzie poli-

c o  o n i  m ó w i ą
Słowa rzucane w kampanii opisuje 
dr Katarzyna Kłosińska, językoznawca 
z Uniwersytetu Warszawskiego
■ „Dyplomatołki" (profesor Władysław Bartoszewski 
o obecnej dyplomacji polskiej)-To udany neologizm 
- bo jednoznaczny. Siła tego słowa jest tym większa, 
że wypowiada je osoba, która nie szafuje obraźliwymi 
określeniami. Oczywiście nie było to eleganckie, ale pro
fesor przyjął konwencję obowiązującą w tej kampanii.
■ „Donald straszy nasze dzieci" (Nelly Rokita o Tusku) 
-Trudno powiedzieć, co dokładnie miała na myśli Ro
kita. Jej wypowiedź jest zaskakująca, bo zwykle mówi 
się tak o kimś odrażającym z wyglądu. Tusk taki nie jest, 
zresztą nie bierze się pod uwagę kategorii estetycznych 
przy ocenianiu politycznych konkurentów. Może Roki
ta chciała przywołać skojarzenia z Kaczorem Donaldem 
(stąd te dzieci). Ale robienie z czyjegoś imienia zarzutu 
jest niepoważne. Jeszcze bardziej niepoważne jest to, że 
media podchwyciły tak niedookreśloną wypowiedź, za
miast przywołać jakąś bardziej merytoryczną... Not. kj
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tyczne debaty są wyborczą tradycją, uznanie kogoś za zwy
cięzcę medialnego starcia przekłada się najwyżej na 0,1 pro
cent w sondażach.

Co więcej, w przypadku debaty Kaczyński - Kwaśniew
ski nie spotkali się ze sobą dwaj główni rywale polityczni, 
ale konkurenci pragnący w ten sposób wyeliminować z gry 
trzeciego zawodnika. Oba sztaby nie kryły przecież, że spot
kanie to zostało wymyślone na długo przed tym, nim były 
prezydent zaproponował publicznie debatę premierowi Ka
czyńskiemu. Obu partiom chodziło bowiem o pokazanie 
wyborcom, że Platforma Obywatelska jest graczem trzecio- 
ligowym, a jej szef Donald Tusk jedynie „pomocnikiem” .

IN IE  CHCE, I BOI SIĘ
Gdy jednak gra pierwszoligowych rozczarowuje, nadzieję 

budzić może ten, którego posadzono na ławce rezerwowych 
- zgodnie z porzekadłem: gdzie dwóch się bije, tam trzeci 
korzysta. Czy rzeczywiście zyska? To rozstrzygną dopiero wy
bory, bo szanse na debatę Tusk - Kaczyński są niewielkie.

Po pierwsze dlatego, że wykonany na gorąco po poniedział
kowej debacie sondaż telewizji TVN i Radia RMF pokazał, 
że wygranym tego stracia był jednak Aleksander Kwaśniew
ski (tak uznało 46 procent badanych wobec 37 procent, 
którym bardziej podobał się występ Kaczyńskiego; podob
nie w sondażu Gik Polonia dla „Rzeczpospolitej” 57 do 43 
na korzyść byłego prezydenta).

Po drugie, debata Tusk - Kaczyński jest mało realna dla
tego, że premier postawił warunek wstępny prowadzenia 
rozmów z Donaldem Tuskiem: przysięgę Platformy, że nie 
stworzy powyborczej koalicji z LiD. Tusk warunek ten od
rzucił, deklarując gotowość Platformy do rozmów koalicyj
nych tak z PiS, jak i z PSL oraz LiD. W  odpowiedzi usłyszał 
podczas debaty od Jarosława Kaczyńskiego, że jeśli wybo
ry wygra PiS, to obecny premier będzie rozmawiał z częś
cią PO.
Jarosław Kaczyński nie kryje bowiem, że jego celem w tych 

wyborach nie jest dialog z głównym rywalem politycznym, 
lecz dokonanie rozłamu w szeregach Platformy i przejęcie 
nad nią władzy.

Trudno uwierzyć, by ta - w sumie - dość miałka debata 
zdołała istotnie wpłynąć na poglądy jej obserwatorów. ■

Inteligentne, szybkie 

i bezpieczne napędy 

do bram firmy Hormani

Nowa seria pilotów do bram - elegancki 
i subtelny wzór wyróżniony w “ red dot 
design award”.

Hórmann oferuje bogaty wybór 
inteligentnych napędów do bram 
garażowych i wjazdowych. Solidne 
wykonanie z najwyższej jakości 
materiałów gwarantuje działanie 
na długie lata. Specjalne kodowanie 
pilota oraz zastosowanie opatentowa
nych rozwiązań sprawiają, że z nowym 
napędem można czuć się bezpiecznie. 
Dodatkowo nowa generacja napędów 
SupraMatic jest teraz szybsza nawet 
o 50%. Szybka decyzja zakupu zostań 
nagrodzona dodatkowym pilotem.

H O R M A N N
Bramy • Drzwi • Napędy

H O R M A N I

Oficjalny sponsor 
piłkarskiej reprezentacji Polski

Więcej informacji: siec Partnerów w całym krajo 

infolinia 0801 500 100 ’ www.hormann.pl

* Promocja trwa od 15.09,2007 do 15.11.2007 r.

Rozmiar bielizny zgodny z rozmiarami poparcia. PO i PiS 
wyglądałyby tu nieciekawie, a LPR ocierałoby się o porno

http://www.hormann.pl


wizyta w domu 
państwa Zelerów 
byta'2adjknięta 
dla mediów.
W  trakcie 
spotkania ich 
synek Juliusz się 
znudził i wyszfedł 
na zewnątrz 
pograć w piłkę

wybory ii001

Oprócz trójki asystentów Donaldowi 
Stekowi towarzyszyli senator Urszula 
Gacek (po lewej) i poseł Krzysztof 
Lisek (po prawej). Ale podczas spotkań 
nie zabierali głosu

»• A9

I :

Dla Nazanine
Moshiri,
reporterki
Al-Dżaziry,
„hipermarketo
elekcja" to
świetny news

— *

t e k s t  J u l iu s z  Ć w ie l u c h , z d ję c ia  K u b a  D ą b r o w s k i . W ie l k a  B r y t a n ia

DONALD TUSK przekonał polskich emigrantów 
na Wyspach do głosowania na siebie. 
Ale wybory wygra, dopiero gdy oni przekonają 
do niego swoje rodziny w Polsce
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L ecący razem z Donaldem Tuskiem 
do Londynu poseł Platformy Obywa
telskiej Janusz Palikot przeplatał lek
turę prasy codziennej wierszami Her
berta. To pewnie stąd czerpał siłę 
do spojrzenia na wybory parlamen
tarne z szerszej perspektywy. - Jesz

cze nigdy tak nie było, żeby pięć procent naro
du w ciągu kilku miesięcy wyjechało za grani
cę. To jest ogromna siła, do której trzeba dotrzeć 
- tłumaczy Palikot. Ale jako osoba znająca bran
żę alkoholową i biegła w procentach złudzeń 
nie ma: - O wyniku wyborów zdecydują ich ro

dziny, więc walka toczy się o to, czy ci młodzi 
po spotkaniu z Donaldem przekonają je do gło
sowania na PO.

RADOŚNIE, AŻ USTA MDLEJĄ
Wizyta jest napięta, ale rozbiegówka nie napa

wa optymizmem. Pierwszym punktem progra
mu jest złożenie kwiatów pod pomnikiem pol
skich lotników w Northolt. Kilku z nich jeszcze 
pewnie żyje, ale na skromnej uroczystości ich 
nie ma. Zresztą trudno mówić o uroczystości, bo 
dwóch reprezentantów starej polskiej Polonii do
brą miną nadrabiało nieobecność pozostałych.

W  międzyczasie okazuje się, że zapowiedzia
ne na popołudnie spotkanie z wdową po ge
nerale Andersie wypada z programu. Jedziemy 
więc na spotkanie z polską rodziną. Pani Ewa 
na wzór brytyjski przygotowała kanapki nie 
na chlebie, tylko zawijane w tortillę. Ale za Pol
ską tęskni bardzo. Mąż Dariusz też tęskni i de
klaruje, że raczej wrócą. Choć raczej nie szyb
ko, bo spodziewają się dziecka. A niedawno 
ściągnęli jeszcze swoją koleżankę, żeby pomo
gła w opiece nad pierwszym potomkiem. Tusk 
zrewanżował się za gościnę własną książką z au
tografem.

Dziennikarze mają teraz jechać pod Tesco 
na Shepherds Bush Road. W  hipermarkecie me
nedżerowie szkolą polski personel, co im gro
zi za wyrażanie własnych opinii na temat jako
ści pracy w sieci. W  tym czasie Tusk jedzie jed
nak do Ireny Anders. Na kameralne spotkanie 
zaproszono tylko TVN24 i fotografa z „Gazety 
Wyborczej ” , bo żona generała była lekko przezię
biona. Na nagraniu widać, jak dystyngowana ko
bieta wyraźnie się rozpromienia, kiedy szef PO 
wchodzi do jej domu. - Ja  jestem pana wielbi
cielką - wyznaje Irena Anders, a 50-letniego Tu
ska oblewa lekki rumieniec. Obydwoje pozują
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p*ss~ przez chwilę przy zdjęciu legendarnego dowód
cy wojsk polskich na Zachodzie.

- Aż usta mdleją, jak się tak długo czeka 
- komentuje sesję fotograficzną generałowa. 
I cały czas pięknie się uśmiecha. Kiedy wycho
dzą dziennikarze, pomimo przeziębienia siada 
do pianina i śpiewa dla gościa piosenkę „E j, prze
leciał ptaszek”:

Leć, ptaszku, wysoko, leć, ptaszku, daleko 
Do chłopca mego, jedynego. Jedynego!
Niechże on przyjeżdża, niechże on przybywa, 
Bo mi rają niekochanego.

AL-DŻAZIRA POLUJE NA TUSKA
Kiedy Tusk dojeżdża wreszcie pod Tesco, za

czynają rozgrywać się sceny niczym na Wembley 
w 1973 roku. Angielscy kamerzyści przypuścili 
ostry atak, ale mimo że grali na własnym boisku, 
byli na gorszej pozycji, bo nie wszyscy od razu 
wiedzieli, który to Tusk. Najlepiej zorientowana 
była dziennikarka Al-Dżaziry, ale z racji drobnej 

. budowy ciała relację o „hipermarketowych wy
borach” zrobiła na tle kolegów po fachu, którzy 
otoczyli lidera PO szczelnym murem.

Zainteresowanie wizytą Tuska było ogromne, 
bo brytyjscy kandydaci na premierów nie mu
szą latać za granicę po elektorat. Kiedy szef PO 
próbował porozmawiać z polskimi kasjerkami,
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klienci usiłowali dowiedzieć się, kim jest ta słyn
na osoba. - To jest polski premier, ma u nas ofi
cjalną wizytę - cierpliwie tłumaczył im ciemno
skóry kasjer z Tesco.

Następnym punktem programu była wizy
ta w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. 
Przyszło tylu chętnych, że ponad 50 osób nie 
zmieściło się do całkiem sporej sali. Temperatu
ra na widowni wysoka. Tak jak i średnia wieku, 
bo młodzi muszą zarabiać i w sobotę o 15 siedzą 
jeszcze przy kasach. Zaczęło się od standardo
wych pytań: o złodziejską prywatyzację, udział 
w  obaleniu „rządu wszechczasów premiera Ol
szewskiego” i kiedy oddamy Gdańsk Niemcom. 
Im ostrzejsze pytania, tym bardziej Tusk się roz
kręca. Nie daje się sprowokować, ripostuje, naj
większego krzykacza rozbraja pytaniem, dlacze
go sam sobie bije brawa po każdym pytaniu? Po 
pół godzinie widać, że sala jest już jego.

IRLANDZKI CUD, SZKOCKA RECEPTA
Następne spotkanie jest w Dublinie. Na do

tarcie są tylko trzy godziny. Kiedy Tusk wcho
dzi do sali centrali związkowej SIPTU, od które
go wynajęto salę, publiczność już na niego cze- 

j  ka. Średnia wieku -30 lat. Najczęściej powtarza
ne w pytaniach słowo to „konkretnie” . Ci, któ
rzy tutaj przyszli, zarabiają na godzinę siedem

razy tyle co w Polsce. Firmę zakładają w godzinę, 
urzędowe sprawy załatwiają przez telefon, a po
datek rozliczają przez Internet. Nie wierzą polity
kom. Tusk to wie i ciągle zapewnia, że nie przyje
chał niczego obiecywać.

- PiS obiecał Polakom trzy miliony miesz
kań, a wyszło im z tego mieszkanie za trzy milio
ny - kokietuje salę poczuciem humoru i tłuma
czy, jak bardzo zależy mu, żeby było jak najmniej 
państwa w państwie, a politycy i urzędnicy nie 
krępowali obywatelskiej swobody.

Ale ciągle padają trudne pytania o konkrety. Co 
zamierza zrobić, żeby autostrady w Polsce bu
dowali Polacy, którzy tułają się po świecie, a nie 
Chińczycy, bo słyszeli, że są takie pomysły. Albo 
niech opowie w jednym zdaniu, jak uspraw
ni pracę każdego z 19 ministerstw? Odpowiedź 
trudno nazwać konkretem. Podatek liniowy i li-' 
kwidacja biurokracji, niepotrzebnych obciążeń, 
takich jak pozwolenia na budowę czy tysiące 
świstków do założenia firmy. Resztę, jak w Irlan
dii, naprawi cudowna ręka wolnego rynku. -W y 
sobie dacie radę, martwię się o tych, którzy zo
stali w Polsce - tłumaczy.

Przed północą okazuje się, że w programie jest 
kolejna zmiana. Tym razem hotelu, bo noc spę
dzona w najdroższym hotelu w Dublinie mogła
by być źle odebrana przez wyborców. Zwłasz

Na pikniku w Kirkcaidy wieie 
polskich par przyszło z dziećmi. 
Donald Tusk chętnie fotografował 
się ze wszystkimi

cza jeśli się kilka dni wcześniej samemu krytykowa
ło prezydenta za wystawny nocleg w Nowym Jorku. 
Zresztą to kwestia czterech godzin snu, bo program 
jest morderczy. O czwartej pobudka. Na rano trze
ba dolecieć do Glasgow, gdzie Donald Tusk ma umó
wione śniadanie u polskiego bożyszcza Szkotów, 
bramkarza Celticu Artura Boruca.

Po zamkniętym dla prasy śniadaniu zaplanowa
ny jest wyjazd do Kirkcaidy. Nie dość, że burmistrz 
ma polskie korzenie, to jeszcze urodził się tam oj
ciec liberalizmu Adam Smith. Trudno o bardziej sym
boliczne miejsce. Trzy lata temu w tej 60-tysięcznej 
miejscowości mieszkało kilkunastu Polaków. Teraz 
szacuje się, że jest ich ponad tysiąc i ciągle przybywa
ją nowi. Większości z tych, którzy przyszli na spot
kanie z Tuskiem, nie trzeba przekonywać do głoso
wania na PO. Ale kampania idzie na całego. Lider 
PO pozwala sobie wymalować biało-czerwoną flagę 
na lewym policzku. Dla równowagi - na prawym fla
gę Szkocji. Chwali bigos pani Dominiki, ale dziękuje 
za kiełbaskę, żeby nie było zdjęć z głupimi komenta
rzami o kiełbasie wyborczej. No i głaszcze po główce 
każdego dzieciaka, który mu się nawinie pod rękę.

Polakom, z którymi rozmawiają dziennikarze, po
doba się, że jest wyluzowany, uśmiechnięty i jak go 
ktoś zagadnie po angielsku, to w odróżnieniu od pre
zydenta czy premiera potrafi odpowiedzieć.

Na deser zostało jeszcze tylko spotkanie z Polonią 
w Glasgow. Polacy szybko przejęli już od Szkotów 
ostry temperament i jak im się coś nie podoba, to 
mocno reagują. Prezydenta Kaczyńskiego wygwiz
dali, gdy zaczął mówić o nieudacznikach wyjeżdża
jących za granicę.

- Nikomu złudzeń nie robię. Nie usłyszy pan ode 
mnie „wracajcie do domu” , bo nikomu na razie nie 
mogę zapewnić, że będzie zarabiał tyle samo - zaczy
na Tusk. Ale tłumaczy, że partia ma „narodowy pro
gram powrotu do domu” . - Mniej podatków, mniej 
biurokracji, więcej swobody obywatelskiej - powta
rza jak mantrę. - Musimy zrobić z Polski drugą Ir
landię. Przekonajcie tych, którzy nie są przekonani 
w Polsce, żeby skopiować te zasady, z którymi jest 
wam tak dobrze tutaj - apeluje.

Na tle podreżyserowanych mityngów z partyjnym 
aktywem spotkania z emigrantami robią wrażenie. 
Ludzie nie owijają w bawełnę, a politycy nie doda
ją swojego kawałka włóczki. -Jakja przegram te wy
bory, to wiecie państwo, co ze mną będzie - mówi 
Donald Tusk pod koniec spotkania i macha ręką. 
21 października okaże się, czy na pożegnanie. ■

Niedziela, 
6.30 rano: 
w samolocie 
z Dublina do 
Glasgow było 
tylko kilku 
pasażerów 
i polska 
stewardesa

SURFUJESZ
ZA DARMO PO SERWISACH 
WP, A ZA INNE DANE PŁACISZ 
TYLKO 6 GROSZY ZA 150 KB

MAILUJESZ
BO MASZ Z KOMÓRKI 
BEZPŁATNY DOSTĘP
DO KONTA WP.PL

ESEMESUJESZ
BEZ OGRANICZEŃ, BO 1 SMS 
KOSZTUJE 12 GROSZY

GADASZ
ZA 35 GROSZY
ZA MINUTĘ

799.NAJBARDZIEJ.INTERNETOWA.KOMÓRKA.
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Poznamy poglądy

EMIGRANTÓW
Emigranci głosowaliby chętniej, gdyby mogli korzystać z Internetu czy 
poczty - zapewnia KA TA RZYN A  BZO W SKA , redaktor londyńskiego 
„Dziennika Polskiego’’ - i wybierać polityków nie tylko ze stolicy

Jak z perspektywy emigracji wygląda 
kampania wyborcza?

-Strasznie.
Aż tak źle?

- Tak źle. Obserwowałam dotych
czasowe kampanie i ta jest najgor
sza. Nie słychać merytorycznej wy
miany zdań, są tylko obelgi wymie
niane z jednej i z drugiej strony. 
Kampania jest bardzo krótka, a wybo
ry ogłoszono nagle.

- To nie jest usprawiedliwienie. 
W  Anglii kampanie są jeszcze 
krótsze, wybory ogłaszane nagle, 
a w dzień po ogłoszeniu terminu 
głosowania partie wyciągają wydru
kowane gotowe programy.
A czy jest zainteresowanie wyborami, 
zwłaszcza wśród nowej emigracji?

- Prawdę mówiąc, Polonia nie bie
rze udziału w wyborach. Dwa lata 
temu głosowało niewiele ponad 
dwa tysiące osób, a już wtedy przy
jechali nowi emigranci.
Czemu nie głosują?

- Pierwszy powód jest prozaiczny 
- brakuje punktów do głosowania. 
Są dwa - w Londynie i Edynburgu. 
Kto pokona setki mil, aby wrzucić 
kartkę do urny?
PKW obiecuje ponad 20 nowych ob
wodów głosowania...

- No tak, ale do tej pory Polacy 
na emigracji byli właściwie pozba
wieni czynnego prawa wyborczego. 
To jeden powód. A inne?

- Często słyszę, jak są zniechęceni 
tym, co w Polsce się dzieje. Atmosfe
rą wzajemnych oskarżeń i brutalnej 
walki politycznej. Brakiem perspek
tyw. A tu widzą, jak szybko mogą 
osiągnąć sukces. Doświadczyli libe
ralizmu i politycznego, i gospodar
czego. Uciekali od dusznej atmosfe
ry, od nadmiernej biurokracji i teraz 
udział w życiu politycznym, a więc 
i w  wyborach, traktują jako powrót 
do tego, od czego chcieli się uwol
nić. Zniechęcenie potęguje też zły 
klimat wokół Polski za granicą i oni
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coraz mniej chętnie przyznają się, że 
są Polakami.
Może oni sami pracują na ten nega
tywny wizerunek?

- Nie chodzi o to. Ostatnio zapy
tał mnie znajomy Hindus: co te bliź
niaki jeszcze wymyślą? Bez względu 
na to, jaki mam stosunek do prezy
denta i premiera, wcale nie jest przy
jemnie tego słuchać. A młodzi czy
tają prasę i widzą, co pisze się o Pol
sce. I zaczynają się wstydzić, a to nie
zauważalnie zrywa więzy łączące ich 
z krajem.
Ilu z nich pójdzie glosować?

- Na pewno więcej niż dotąd, bo 
równocześnie zaczęli też czuć, że 
coś od nich zależy.
Dzięki przyjazdom polityków?

- Oczywiście. Wreszcie kampa
nia wyborcza za granicą stała się 
przedmiotem kampanii wyborczej 
w kraju. I przyjeżdża pierwszy, a nie 
trzeci szereg polityków. A ludzie 
potrzebują dowartościowania, po
twierdzenia, że są Polsce potrzeb
ni, bo za nią tęsknią. Chcą słyszeć, 
że mają po co wracać. Wbrew mo
tywom, które kazały im wybrać 
emigrację.
Prezydent pojechał do Chicago, Do
nald Tusk tu do was - do Londynu,

Katarzyna 
Bzowska
W  Londynie 
od 27 lat.
18 lat pracowała 
w redakcji 
„Dziennika 
Polskiego", 
największej 
polskiej gazety 
w Wielkiej Brytanii, 
przez 10 lat jako 
redaktor naczelna. 
Działaczka 
organizacji 
polonijnych, stała 
felietonistkaa kilku 
polonijnych gazet.

Irlandii i Szkocji. Bitwę o Anglię zapo
wiadają też LiD i PiS.

- Mnie to nie dziwi. W  ostatnich 
wyborach różnica między PO a PiS 
wynosiła jakieś 300-400 tysięcy 
głosów. To my możemy zdecydo
wać, przeważyć szalę zwycięstwa. 
Niestety, idiotyczna ordynacja wy
borcza nie zachęca do głosowania.
Bo głosujecie na listę warszawską?

- Oczywiście. Tutaj są Polacy z ca
łego kraju. Co obchodzi Warszawa 
kogoś, kto przyjechał z Białegosto
ku? Gdyby mogli głosować na swo
ich lokalnych polityków, może cho
dziliby chętnie. A na pewno chęt
nie głosowaliby za pośrednictwem 
poczty i Internetu, ale na ostat
nim zjeździe Polonii zrezygnowano 
z tego postulatu do polskich władz. 
Sami sobie strzelamy gola.
Która emigracja jest bardziej świado
ma politycznie?

- Stara emigracja to tradycyjny pol
ski patriotyzm. Legionowe piosenki, 
sztandary. Taki klimat. A nowi? Czę
ści w ogóle polityka nie interesuje, 
a i do polskości przyznają się nie
chętnie. Ale jest część wykształco
nych młodych Polaków, którzy swój 
patriotyzm kultywują w nowoczes
ny, intelektualny sposób. Proszę

spojrzeć, ile nowych gazet powsta
ło, jak prężnie działa polskie radio. 
A polskie szkoły w ogóle nie radzą 
sobie z napływem uczniów. Powsta
ły, by uczyć dzieci tu urodzone, te
raz mają uczniów, którzy mówią 
świetnie po polsku i oczekują innej 
edukacji, a nie tylko nauki języka 
przodków. Młodzi Polacy organizują 
nowe, własne stowarzyszenia.
Ci młodzi będą wracać do Polski czy 
już tu zapuszczą korzenie?

- Rok temu 80 procent mówiło, że 
wróci. Dziś to zaledwie 30 procent, 
a to są badania brytyjskie. Granicą 
jest pięć lat. Jeśli po pięciu latach się 
nie wraca, to potem jest już trudno. 
Panuje przekonanie, że Polonia jest 
przede wszystkim prawicowa?

- Starsza emigracja tak, bo prze
cież wyrosła na sprzeciwie wobec 
powojennych losów Polski, ale pra
wicowa w sensie brytyjskim. Tu
taj głosują na partię konserwatyw
ną, a w Polsce na umiarkowaną pra
wicę. Gdyby dwa lata temu wyniki 
wyborów prezydenckich były takie 
jak tutaj, to Tusk zostałby prezy
dentem w pierwszej turze. Dostał 
57 procent. Kaczyński w II turze do
stał niewiele ponad 20 procent. PO 
zwyciężyła nad PiS, a Mazowiecki 
wygrywał z Wałęsą.
A nowa emigracja?

- Kompletnie nie wiadomo, jakie 
mają poglądy i czy w ogóle je mają.
Co musieliby zaproponować politycy, 
aby skłonić Polaków do powrotu?

- Kilka spraw powinni załatwić. 
Pierwsza to abolicja podatkowa. 
Ordynacja wyborcza. Ustawa o po
dwójnym obywatelstwie. Ułatwie
nia w inwestowaniu zarobionych tu 
pieniędzy.
Politycy przyjeżdżają tutaj, ale prze
kaz ma płynąć do rodzin emigrantów?

Może coś w tym jest, ale proszę 
pamiętać, że wyjechały ponad dwa 
miliony. To ich głosy są ważne. A za
interesowanie ich losem też jest waż
ne i naprawdę doceniają ten wysiłek. 
Są daleko od kampanii wyborczej, 
więc nie odbierają każdego gestu 
w kategoriach walki politycznej. Dla 
nich liczy się to, że ktoś przyjeżdża, 
ktoś ważny i chce ich wysłuchać. 
Bo im przecież nie jest tutaj lekko.
Kto wygra bitwę o Anglię?

- Nie mam pojęcia! Sama czekam 
z napięciem na wyniki wyborów. To 
nam też pokaże, jaka jest ta nasza 
nowa emigracja. Jakie ma poglądy, 
w  co wierzy, jakie wartości wyznaje.
I ważna będzie frekwencja, jeśli pój
dą, to znaczy, że z krajem łączy ich 
więcej, niż podejrzewamy. ■ Fo
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W yb o ry w ygrają
albo „zb y t tw ardzi
albo „zb y t w rażliw i

LiD . Psychoterapeuta
W O JC IEC H
EIC H ELB ER G ER
ostrzega, że
zw ycięstw o tych
pierwszych nie będzie
ich ostatnim
dopóki będą czuli się
upokorzeni
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to wygra te wybory? Ludzie „zbyt wrażliwi” czy „zbyt
twardzi"?

I - Mam nadzieję, że ci pierwsi.
Kim są „zbyt wrażliwi" i „zbyt twardzi", skąd się biorą?

- To podstawowe typologie psychologiczno-psy- 
%%  chiatryczne. „Zbyt twardzi” to ludzie, którzy wja- 
:':i%  kimś okresie swego życia, kiedy kształtowała się 

ich psychika, czyli i w dzieciństwie, i w okresie 
dojrzewania często doświadczali upokorzeń. Byli narażeni 
na sytuacje, które zagrażały ich poczuciu godności osobistej, 
ludzkiej. Podkreślam - nie wartości, tylko godności, czyli naj
bardziej podstawowy wymiar człowieka.

„Zbyt twardzi” dorastają w środowisku, w którym przemoc 
podniesiona jest do rangi cnoty, w którym panuje nietoleran
cja dla inności i niespójność norm moralnych. Dzieci wycho
wane w takim otoczeniu muszą w akcie obrony głęboko za
kopać w swojej podświadomości wiarę w miłość, szczerość 
i lojalność, a często też w prawdę i dobro. Ci ludzie muszą się 
dostosować do tej sytuacji i sprawiają sobie bardzo grubą skó
rę, odcinają się od swojej przyrodzonej wrażliwości, muszą się 
utwardzić, usztywnić. Generalnie wyrastają na ludzi z tak zwa
nym silnym rysem psychopatycznym.
Jacy są w dorosłym życiu?

- Często bardzo inteligentni, bardzo sprawni w tym, co ro
bią, ale zupełnie bez skrupułów, bez głębszej refleksji, odwoły
wania się do wyższych wartości. Wyższe wartości traktują wy
łącznie instrumentalnie, jako sposób osiągania celów, czasem 
jako sposób na dyskwalifikowanie, osądzanie przeciwników. 
Jakie wyższe wartości?

- Niekoniecznie te najwyższe, duchowe, ale takie jak lojal
ność, jak przyzwoitość, jak prawdomówność, jak pewna doza 
pokory i zdolność przyznawania się do błędów.
A ci „zbyt wrażliwi" - skąd się wzięli i jacy są?

- To są ludzie, którzy byli na ogół poddani chaotycznemu od
działywaniu otoczenia. Tak jak ci pierwsi to dość jednorodne śro
dowisko, w którym pragmatyzm rozumiany jest jako zasada „cel 
uświęca środki” , właściwie wszystko można zrobić, jeśli chcemy 
osiągnąć jakiś swój cel. Cel uświęca również to, że rezygnujemy 
z wszelkich zasad i z wszelkich wartości, które do tej pory uzna
waliśmy za ważne. Ktoś taki może z dnia na dzień zmienić swoje 
ludzkie otoczenie, przenieść się w zupełnie inne miejsce, zacząć 
z dnia na dzień wyznawać inne poglądy. Wszystko po to, aby ni
gdy więcej nie być upokorzonym. To jest najważniejszy cel - za
pewnić sobie taką sytuację społeczną, w której to zagrożenie, że 
ktoś ugodzi w nasze poczucie godności, nie będzie w ogóle ist
niało. Oczywiście taka sytuacja właściwie jest niemożliwa w nor
malnym życiu społecznym i kontaktach międzyludzkich. Żeby 
ją sobie zapewnić, trzeba w jakiejś skali stać się dyktatorem, bo 
tylko dyktator próbuje sobie zapewnić taką pozycję. Można być 
dyktatorem rodzinnym, małżeńskim, dyktatorem w klasie, moż
na być dyktatorem w partii i w państwie. I tu oczywiście mamy 
banalne już przykłady różnych dyktatorów, którzy .po to, aby się 
to nie mogło stać, likwidują wszystkich, którzy myślą inaczej, 
którzy im zagrażają, otaczają się klakierami, bałwochwalcami.
Jak może się temu przeciwstawić polityk „zbyt wrażliwy”?

- Prawdę mówiąc, w bezpośrednim starciu ze „zbyt twar
dym” ma niewielkie szanse, bo oni mówią zupełnie innym ję
zykiem. To, co jest zrozumiałe dla ludzi nadmiernie twardych, 
to argument siły.
A tym nie dysponują z kolei...

- Dysponują, jeśli porwą się na zdecydowane zachowania 
zbiorowe, jeśli się porwą na „Solidarność” , na to, że w masie, 
w jakiejś manifestacji, w jakimś proteście narażą na szwank 
swoją wrażliwość i będą musieli się liczyć z tym, że poniosą 
różne konsekwencje. Ludzie, którzy są nadmiernie wrażliwi, 
mają tę przewagę, że potrafią być bardzo ideowi, nie zdradza
ją swoich poglądów, nie zdradzają swoich podstawowych idei, 
mają gwiazdę przewodnią i są jej wierni.

A jak powstają ludzie „zbyt wrażliwi"?
- Wyrastają w środowisku, w którym jest dużo wątpliwości, 

refleksji, w którym rodzice czy opiekunowie nie kreują się na 
nieomylne autorytety. To są dzieci rodziców, którzy potrafią 
mówić: nie wiem, nie rozumiem, sam się zastanawiam. Zo
stawiają przestrzeń w umysłach, w mentalności swoich dzie
ci czy podopiecznych na dalsze poszukiwania. „Zbyt twar
dzi” mają zdecydowaną tendencję do porządkowania świata 
w kategoriach dychotomii: biały - czarny, silny - słaby, nic 
pośrodku. W  środowisku „zbyt wrażliwych” obraz świata jest 
nieporównanie bardziej skomplikowany, dlatego ludzie „zbyt 
wrażliwi” mają czasami kłopot z podejmowaniem szybkich, 
jednoznacznych decyzji czy z wygłaszaniem populistycznych 
przemówień, bo po prostu ich uczciwość, wewnętrzna, in
telektualna uczciwość nie pozwala im na to. Jeśli już mówi
my o sytuacji polskich przywódców politycznych wywodzą
cych się z tych dwóch światów, to mamy tutaj pewien kłopot. 
Skoro okazuje się, że 30 procent elektoratu uwielbia słuchać 
populistycznych banialuk i oczekuje, że będzie im się świat 
porządkowało według prostych kategorii, no to wtedy przy
wódcy „zbyt twardzi” mają ogromną przewagę. Przywódca 
„zbyt wrażliwy” nie będzie w stanie powiedzieć im takich rze
czy, a jeśli powie, to będzie widać, że w to nie wierzy. Trzeba 
najpierw nauczyć się tej mentalności, przejąć ich język, spró
bować dotrzeć do nich na ich warunkach. Trzeba też pokazać 
im, że jest się bardzo twardym, mimo że jest się wrażliwcem 
w środku.
Czy to nie będzie wtedy przejście do obozu „zbyt twardych”?

- Nie. Zależy w imię czego pokazujemy twardość. 1 tym moż
na zaimponować tym ludziom. Jeśli ktoś ze „zbyt wrażliwych 
zdecydowanie obstaje przy swoim i broni swojego poglądu, 
swoich wartości, gotów jest dla nich życiem zaryzykować, to 
zdobędzie szacunek „zbyt twardych” , nawet jeśli będzie nale
żał do kategorii tak zwanych frajerów.
Pańska diagnoza jest taka, że dzisiejsze, może zwycięskie, poparcie 
dla „zbyt twardych” jest czymś naturalnym, biorąc pod uwagę skalę 
społecznego upokorzenia.

- Niestety, tak. 1 na dodatek środowiska „zbyt wrażliwych” 
robią błąd, obdarzając mniej lub bardziej skrywaną pogardą 
środowiska „zbyt twardych” , czyli upokorzonych.
Czyli na przykład Tusk, mówiąc pogardliwie o moherowych bere
tach...

- Robi fatalny błąd. Szczególnie że ci ludzie są niesłychanie 
wrażliwi na punkcie swojej godności. I tego typu atak zawsze 
będzie budzi! niesłychanie silną, emocjonalną repulsję. Będzie 
kopał przepaść, którą będzie strasznie trudno potem zasypać. 
Ci, którzy chcą zarządzać narodem czy społeczeństwem, a nie 
jakimś jego fragmentem, powinni wiedzieć, że nie wolno tych 
ludzi obrażać. Zresztą oni nie zasługują na to, bo mamy do czy
nienia z taką sytuacją, którą można by porównać do sytuacji 
rodziców, którzy najpierw nie wykształcili swego dziecka, za
niedbali je, a potem, kiedy dorosło, mają-dó niego pretensje, 
że jest głupie i niewykształcone. To są generacje ludzi zanie
dbanych społecznie, kulturowo, edukacyjnie, ekonomicznie, 
w których od dawna narastała ta frustracja. No, a teraz ktoś 
ich jeszcze przezywa i poniża.
Więc PiS im się podoba, władza im się podoba, bo - jak gdyby - do
konuje zemsty za nich.

- To po pierwsze, a w dodatku PiS im mówi: jesteście w po
rządku, jesteście super, to, co te wykształciuchy i ci nadwraż- 
liwcy uważają za wasze wady, to tak naprawdę są wasze cnoty. 
W y jesteście solą ziemi, to są cnoty narodu, od was zależy jego 
przetrwanie itd., itd. 1 oczywiście to jest dla tych ludzi jak nar
kotyk. Oni marzyli od niepamiętnych czasów, żeby to usłyszeć. 
Na tym samym jechali komuniści: upokorzonemu proletaria
towi powiedzieli, że jest wiodącą siłą narodu czy nawet świata. 
Wszyscy populiści potrafią to świetnie wykorzystać. Tylko to 
niczego nie załatwia.
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CkST B o jeżeli dalej chcą pozostać przy władzy, to muszą utrzymywać ten 

skansen?

- Dokładnie. Wpadają w taką sytuację, że jeśli chcą rzeczywi
ście działać na korzyść swojego elektoratu, to zaczną go tracić. 
Jeśli nie będą działać, to też go stracą. Te „psychopolityczne” 
uwarunkowania wymuszają na nich zawężanie obszaru demo
kracji i skazują na drogę ku dyktaturze - bo tylko wtedy będą 
mogli poczuć się bezpieczni.
Dlaczego upokorzonych jest u nas tak dużo?

- Te upokorzenia są niesłychane. Oczywiście to jest ama
torska refleksja historiozoficzna, bardziej z trzewi płynąca niż 
z jakichś badań czy akademickiej wiedzy, z tego, czego do
świadczyłem. Wychowywałem się w domu dziecka, więc do
świadczałem na sobie tego, co się porobiło z dziećmi, z mło
dzieżą na skutek wojny. Potem wychowywałem się gdzieś 
w ruinach Warszawy, głównie na ulicy, bo nikt nie miał cza
su się mną zajmować. Potem pracowałem jako robotnik, żeby 
dorobić. Miałem wiele kontaktów z ludźmi, którzy pracowa
li na wsi i żyli na wsi. Widziałem, słyszałem, więc wiem, że 
w sercach, umysłach, w oczach ludzi, którzy żyją na tak zwa
nej polskiej prowincji, co się mniej więcej pokrywa z głównym 
źródłem elektoratu PiS-owskiego, mieszka ogromne poczucie 
krzywdy, upokorzenia, odrzucenia i poniżenia.
Dlaczego?

- Po pierwsze, w Polsce nie było autentycznej rewolucji lu
dowej. Więc frustracje feudalnego chłopstwa są zupełnie 
nierozładowane. Na przykład w  Rosji one się rozładowały, 
a u nas nie. To ogromnie skumulowane doświadczenie upo
korzenia i krzywdy zbierało się przez wieki. Potem okres roz
biorów, kiedy klasa inteligencka i posiadaczy jakoś sobie ra
dziły. Upuszczały wiele swojej krwi w powstaniach, a chłopi 
się w to prawie nie angażowali. Potem była sanacja, która też 
była właściwie skandalicznym popisem złego i niewrażliwego 
rządzenia, powodując ogromne poczucie krzywdy. Potem była 
wojna, straszne, nieprzepracowane doświadczenie moralnej 
klęski, zbiorowa katastrofa sumień, na wielu poziomach. I to 
zostało zamiecione pod dywan. Teraz nieśmiało coś zaczyna 
się spod tego dywanu wyjmować. Ale nadal jako zbiorowość 
ludzka pod tytułem Polacy nie możemy znieść niczego, co by 
kwestionowało nasze fantastyczne wyobrażenia na własny te
mat, nic, co by kwestionowało nasz bohaterski etos, Chrystu
sa narodów. A mamy za kołnierzem tyle samo co inni i czas 
najwyższy byłoby się z tego rozliczyć, ale nie można. Bo dziś 
40 procent społeczeństwa polskiego to ludzie zaniedbani edu
kacyjnie, społecznie i kulturowo, żyjący z poczuciem upoko
rzenia i niezdolni do przyjęcia tych faktów. Co się działo wokół 
Jedwabnego, jak się naród podzielił? Wykształciuchy, inte
ligencja, miasto gotowe były zasymilować tę bolesną prawdę
0 nas, ale reszta nie.
W podobny sposób ktoś, kto kwestionuje sens wywołania powstania 
warszawskiego, uznawany jest za zdrajcę ojczyzny.

- Właśnie. Potem- był komunizm, który znowu wykorzysty
wał te resentymenty upokorzonego proletariatu i chłopstwa.
1 tak się legitymizował.
Mogliśmy temu zapobiec, wyciągnąć ich z tego upokorzenia?

- Oczywiście, po roku 1989. Ale ludzi, którzy tego chcieli, 
eliminowano, marginalizowano. Pamięta pan, jak się z Kuronia 
wszyscy wyśmiewali? A on jedyny zachował odrobinę zdrowe
go rozsądku i mówił: tych ludzi nie można tak zostawić, jak ich 
zostawimy, to będzie bomba zegarowa. Biegał, rozdawał zupę, 
starał się o zasiłki, robił, co mógł, ale wszyscy mówili mu: daj 
spokój, ośmieszasz się, my tu budujemy kapitalizm, rynek się 
wszystkim zajmie. No i jak zestawimy Kuronia i Balcerowicza 
jako dwie wiodące osobowości okresu przemian, to widać wy
raźnie, że Kuroń miał nieprawdopodobne zaufanie społeczne, 
a Balcerowicz, zimny intelektualista, chłodny liberał, który 
twardo zmieniał realia ekonomiczne, został znienawidzony, bo 
on nie dawał żadnych sygnałów, że w ogóle widzi ludzi.

Pamięta
pan. jak się
z Kuronia
wszyscy
wyśm iewali?
A on jedyny
zachował
odrobinę
zdrowego
rozsądku
i mówił: tych
ludzi nie
można tak
zostawić.
jak ich
zostawimy.
to będzie
bomba
zegarowa

I teraz przyszedł PiS ze swoją sprytną socjotechniką. Robią 
dwie rzeczy: ukradli lewicy, tak zwanym postsolidaruchom, 
etos „Solidarności” , mówią, że to oni teraz wprowadzą soli
darne państwo. Ale przede wszystkim mówią: ludzie, wy je
steście świetni! Balcerowicz i jemu podobni chcieli, żebyście 
się zmieniali, żebyście się wysilali na bycie przedsiębiorcami, 
a my wszystko wam załatwimy. Nic nie będziecie musieli ze 
sobą robić. Z drugiej strony ojciec Rydzyk i Radio Maryja też 
im dają legitymację moralną, mówiąc: wasz antysemityzm jest 
w porządku, możecie nienawidzić, my też ich nienawidzimy. 
To jest miód na serca upokorzonych. 1 dlatego szanse na po
konanie rządzących „zbyt twardych” są niewielkie. Chyba że 
„zbyt wrażliwi” zmobilizują się i zjednoczą.
Nie bardzo mają się wokół czego zjednoczyć, a na dodatek są pełni 
wątpliwości, są gotowi dyskutować, rozważać...

- Możemy się jednoczyć wokół tego wszystkiego, co się wiąże 
z naszą przynależnością do Europy, z jej europejskim, założy
cielskim mitem, który jest też naszym mitem, czyli tej bardziej 
nastawionej na zmiany części społeczeństwa. To powinna być 
oś działania opozycji. A o tym się właściwie nie mówi w kam
panii wyborczej.
PO jest „zbyt wrażliwa”, PiS jest „zbyt twardy”, a reszta?

- PiS, LPR i Samoobrona mają silny rys psychopatyczny, więc 
to była naturalna koalicja, łączył ich sposób widzenia świata. 
Ta koalicja w każdej chwili może się znowu skleić. Natomiast 
po tej stronie, która dotąd była opozycją, ja nie widzę takiej 
możliwości. I to jest tragedia. Wprawdzie Tusk zawołał, że 
główną ideą jego partii jest to, żeby odsunąć PiS od władzy, co 
mogłoby zjednoczyć całą resztę opozycji, ale...
To mobilizuje upokorzonych popierających PiS.

- Bo partie opozycji tak naprawdę nie zrobiły nic, żeby za
gadać po ludzku do tych 30 procent PiS-owskiego elektoratu, 
żeby przerzucić jakieś mosty, żeby wykazać jakąś wrażliwość 
społeczną. PO „kupiła” to, do czego świadomie doprowadził
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-*

PiS, spisała na straty tamte 30 procent i próbuje zmobilizować 
pozostałe 70...
Żeby po raz kolejny zdominowały te 30.

- Tak, i to oczywiście do niczego dobrego nie może dopro
wadzić.
Czy można zmienić „zbyt twardych”?

- Można, ale trzeba im przywrócić poczucie godności.
Jak by to mogło wyglądać?

- To długi proces. Przede wszystkim edukacja, ogromne pie
niądze na edukację na prowincji. Reforma edukacyjna powin
na pójść zupełnie w odwrotną stronę niż to, co proponował 
pan Giertych.
Pan Giertych chciał utrwalać i reprodukować swój elektorat.

- Oczywiście, i robił to bardzo sprytnie. Właściwa reforma to 
ogromne zadanie, które wymaga przygotowania odpowiednich 
nauczycieli i zakończenia procesu negatywnej selekcji do tego 
zawodu. Trzeba wyraźnie podwyższyć nauczycielom pensje, 
kierować tym procesem tak, żeby prymitywna mentalność reli
gijna czy prymitywna mentalność polityczna nie mogły uwieść 
tych nowo wykształconych.
To jest zadanie na dziesiątki lat.

- Tak, ale trzeba kiedyś je rozpocząć.
A sami przywódcy „zbyt twardzi” mogą przejść jakąś ewolucję, bo 
niektórzy twierdzą, że jeżeli PiS utrzyma władzę, to się zmieni?

- Niestety, nie. To byłoby psychologicznie mało prawdopo
dobne, ponieważ gdy władza zostaje zdobyta nie siłą progra
mu, argumentu czy wizji, lecz poprzez to, że zostały w ludziach 
uruchomione najbardziej prymitywne emocje i resentymen
ty, to ci, którzy władzę taką zdobędą, popadają natychmiast 
w kompleks uzurpatora. Wiedzą, że ich władza zbudowana na 
emocjach elektoratu to nie jest coś, na czym można trwale bu
dować swoją pozycję. Będą się więc zachowywać jak wszyscy

To, czego 
byliśmy 
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misji: musimy 
dokopać tym, 
którzy nas 
upokorzyli.
I to nieważne, 
czy
upokorzyli 
naprawdę, 
czy nie

uzurpatorzy. Czyli obwarowywać swoją władzę, eliminować 
mechanizmy demokratyczne, które mogą im zagrozić. To, cze
go byliśmy świadkami przez ostatnie dwa lata, wyraźnie zmie
rzało w tę stronę i było podszyte poczuciem prostej, prymi
tywnej misji: musimy dokopać tym, którzy nas upokorzyli. I to 
nieważne, czy upokorzyli naprawdę, czy nie. Więc ja bym nie 
liczył na zmianę charakteru elit PiS.
Jesteśmy skazani na „zbyt twardy” PiS?

- Jeśli nie zdecydujemy się na to, żeby opiekuńczo zacho
wywać się wobec środowisk, które naprawdę na to zasługują, 
które same się nie podźwigną, to zostaną one zagarnięte przez 
dogmatyków i populistów. Świetnym przykładem jest to, co się 
dzieje na północy Europy, gdzie są najbardziej stabilne syste
my demokratyczne i najlepsze programy socjalne. Demokracja 
musi płacić haracz na rzecz tych środowisk, które są z jakichś 
powodów zaniedbane i wykluczone lub same się wykluczają. 
Bo to są też obywatele państwa, którzy mają prawo głosu. Jeśli 
się to zlekceważy, to nieuchronnie następuje rewolta upoko
rzonych i do głosu dochodzą „zbyt twardzi” .
Ale po władzy PiS może powstać nowa klasa upokorzonych, tych, 
których ta władza upokarzała?

- PiS upokarza „zbyt wrażliwych” . Ale „wrażliwcy” mogą so
bie z tym na różne sposoby poradzić. Mogą się udać na we
wnętrzną emigrację, wyjechać za granicę, rzucić się w jakąś za
wodową karierę czy działalność naukową. Natomiast ludzie, 
którzy nie mają takich możliwości psychicznych i ekonomicz
nych, nie są w stanie się z tego „wymiksować” , z dnia na dzień 
hodują to swoje rozżalenie w opłotkach małych miasteczek, 
sklepikach, knajpach. Aż w końcu staje się osią ich życia.
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Pierwsi klienci hotelu Marriott 
położyli się spać za komuny, 
a obudzili w kapitalistycznej Polso 
Pięciogwiazdkowy hotel okazał 
się inkubatorem nowej Polski.
Z wszystkimi jej blaskami i cie

Pokoje i niepokoje
J u l iu s z  Ć w ie l u c h

naszego kapitalizm u
zterdzieste piętro hotelu Marriott kie
dyś musiało robić ogromne wraże
nie. Nadal przyjemnie spaceruje się 
po miękkich dywanach, które są obse
sją tej sieci. Ale ściany już dyskretnie 
przyszarzały. Równie dyskretne świat
ło na korytarzu ma dawać poczucie in

tymności. Dyskretnej atmosferze uległ były szef 
MSWiAJanusz Kaczmarek, co potem pół Pol
ski mogło obejrzeć na konferencji prasowej zor
ganizowanej przez prokuraturę. Część widzów
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przyzwyczajona do realiów telenoweli cierp
liwie śledziła jego 11-minutowy spacer po ho
telowym korytarzu. Na tym przedstawienie się 
skończyło. Może i dobrze, bo czar wielkich pie
niędzy mógłby prysnąć. Kosztujący tysiąc euro 
za noc apartament wiceprezydencki o nume
rze 4020 ma ładny widok na Warszawę, dwa 
poziomy i standardowe umeblowanie, banal
nie powtarzalne we wszystkich pokojach sieci. 
I cokolwiek się w nim wydarzyło z 5 na 6 lipca 
tego roku, nie przebiło historii innych pokoi, bo

w Marriotcie decydowano już o losach świata, 
handlowano bronią jądrową i liczono tyle kasy, 
że trzeba było przedłużyć pobyt.

JARUZELSKI JOINT VENTURE
Pomysł wybudowania pięciogwiazdkowego 

hotelu w państwie permanentnego braku papie
ru toaletowego mógł się narodzić tylko w głowie 
wizjonera. Wieloletni dyrektor LOT W łodzi
mierz Wilanowski z pewnością był taką osobą. 
A na dodatek miał jeszcze dar przekonywania

Z perspektywy szczęki 
Marriott jawił się niczym 

bizantyjski pałac. Jak 
na kapitalizm przystało, 

z czasem niejeden bazarowy 
handlarz awansował 

na hotelowego klienta

towarzyszy sekretarzy. Kiedy na początku lat 70. 
Okęcie zaczęło mieć problemy z przepustowoś
cią, Wilanowski wymyślił, żeby wzorem Brytyj
czyków zbudować nowy port lotniczy w samym 
centrum miasta. A konkretnie hotel, na dole 
którego można będzie odprawiać podróżnych, 
sprawdzać ich bagaż i zamkniętymi autobusami 
przewozić na płytę lotniska. Architekci dostali 
wolną rękę. Miało być nowocześnie i po świa
towemu.

- W  tamtych czasach nieprzekraczalną ba
rierą było 100 metrów. My zaprojektowaliśmy 
dwa budynki po 160 metrów - wspomina Je 
rzy Skrzypczak, główny architekt zachodnie
go rejonu centrum Warszawy. Kiedy na świę
cie rozlała się fala lotniczego terroryzmu, wy
cofano się z odprawiania pasażerów poza lotni
skiem. A wraz z kurczeniem się dewiz zmalała 
o 20 metrów wysokość przyszłego hotelu.

W  1977 roku uroczyście wbito pierwszą ło
patę, starając się nie nagłaśniać faktu, że pra

ce nadzorują specjaliści z brytyjskiej firmy Ce- 
mentation, bo w Polsce nikt nie umiał postawić 
tak nowoczesnej konstrukcji. Ale gdy w grud
niu 1981 inżynierowie z Cementation wyszli 
do pracy i zobaczyli, że koło ich samochodów 
wojsko parkuje czołgi, w  ciągu kilku dni zwinę
li się z Polski. Budowa na rok stanęła w miejscu. 
W  1982 roku ożywił ją swoim podpisem gene
rał Wojciech Jaruzelski. Prace się jednak ślima
czyły, bo poza cementem i stalą wszystko trzeba 
było kupować za granicą.

W  1986 roku zbankrutowane komunistycz
ne państwo wprowadziło przepisy umożliwiają
ce inwestowanie zagranicznym firmom na zasa- 
dachjoint venture. -To był eksperyment. Mariaż 
LOT, austriackiej firmy llbau i amerykańskiego 
Marriott. W  skrócie LIM. Pierwsza firma joint 
venture miała dać odpowiedź, czy interesy z ka
pitalistami się opłacają - wspomina Zbigniew 
Kiszczak, wieloletni wiceprezes LOT - Nikt jesz
cze wtedy nie przypuszczał, że Marriott będzie 
pierwszym przyczółkiem kapitalizmu w Polsce 
- dodaje prezes Kiszczak. Prosi, żeby zaznaczyć, 
że on nie jest z „tych” Kiszczaków.

MARRIOTT STANDARD
Kiedy 1 sierpnia 1989 roku zniesiono w Pol

sce kartki na mięso, amerykańscy menedże
rowie z Marriotta nie wiedzieli, czy się cieszyć, 
czy płakać. Przezornie zaprojektowali bowiem 
w podziemiach budynku rzeźnie, piekarnię oraz 
system generatorów do podtrzymywania prą
du. Budynek miał być samowystarczalną wy
spą. Ktoś musiał go obsługiwać. I to było głów
ne zmartwienie. Po krótkim pobycie w polskich 
hotelach jako pierwszy punkt zasad rekrutacji 
wpisali: zakaz zatrudniania tych, którzy mają 
doświadczenie w polskim hotelarstwie.

Andrzej Przeniosło miał wtedy pewne do
świadczenie w polskiej gastronomii, rozumiał 
więc Amerykanów. - Wprowadzający do zawo
du kelner tłumaczył mi: mechanik nie daje ci ra
chunku, piekarz zawsze sprzedaje niedoważony 
chleb, więc kelner musi mieć zawyżony rachu
nek, żeby koło się zamknęło - wspomina. Prze
niosło, niedoszły lekarz medycyny, kierował się 
na szczęście inną filozofią, czym zasłużył sobie 
wśród kolegów na ksywę „Grzeczny” , a u swo
ich amerykańskich szefów na kelnerski etat.

Razem z nim przyjęto 1500 osób, nie ukrywa
jąc, że czeka ich selekcja jak na wojnie. Czynno
ści dzieliły się na dozwolone, czyli przewidziane 
w ramach „Marriott standard” , i na całą resztę. 
W  ramach „Marriott standard” było wyrzucanie 
niezjedzonego jedzenia do kosza. Zakaz wno
szenia czegokolwiek do hotelu oraz wynoszenia 
z niego czegokolwiek. Jednego z lepiej zapowia
dających się kelnerów wyrzucono za próbę wy
niesienia firmowego pudełka zapałek, 

j  - Menedżerowie podrzucali na ziemię pięć 
dolarów, a później patrzyli, co robią ludzie. Jak 

j podniosłeś i schowałeś, to wylatywałeś. Jak nie 
podniosłeś, też wylatywałeś. Jak podniosłeś i za
niosłeś do biura rzeczy znalezionych, to było 
„szejk hend” i kolejny test - wspomina jedna 

| z pracownic.
Otwierający hotel chyba nie mieli okazji zapo

znać się z kodeksem pracy, bo pracowało się czę

sto do nocy. Ale płacili dobrze, więc nikt nie pro
testował. Na początku września 1989 roku dy
rekcja zrobiła spotkanie z pracownikami. - Było 
jak z Amwaya. Na telebimach wyświetlali zdję
cia, które nam robili podczas szkoleń. A szef dał 
wszystkim 100 procent podwyżki. Ludzie pła
kali ze szczęścia, a na salę wjechał wózek z blu
zami z napisem „Marriott people do it right”
- wspomina Przeniosło. Każdy, kto wziął więcej 
niż jedną bluzę, wyleciał z pracy.

PRZEPRASZAM,CZY TU B I JĄ ?
Pierwszych gości przyjęto 11 września 

1989 roku w ramach tak zwanego soft ope- 
ningu, czyli po cichu i bez rozgłosu. Testowa
no na nich jakość usług. Kiedy kładli się spać,
Polska była nadal państwem komunistycznym.
Rano była już krajem z pierwszym demokratycz
nym rządem tworzonym właśnie przez Tadeusza 
Mazowieckiego. A uwijający się w hotelowym 
lobby pierwszy po wojnie pucybut nie pozosta
wiał wątpliwości, w którym kierunku ta nowa 
Polska zmierza.

Grand opening zaplanowano na 1 październi
ka. Ponieważ był to 500. w sieci i jej pierwszy 
za żelazną kurtyną hotel, uroczystość uświet
nił B ill Marriott, potomek hotelarskiej rodzi
ny. W  czasie przemówienia trochę się podobno 
zagalopował i zaczął sugerować, że wraz z nim 
przybywa do Polski kapitalizm. Jak na mormona 
przystało, żeby nikogo nie urazić, poprawił się, 
że to coś jakby kapitalizm. Nie mógł wiedzieć, 
jak bardzo prorocze będą jego słowa.

Pierwszym wyzwaniem dla załogi była paź
dziernikowa wizyta króla Hiszpanii Juana Car- 
losa. Politykom, którzy przyszli na bankiet, Mar
riott wyraźnie przypadł do gustu, bo zaczę
li się tam często pojawiać. - Dla mnie to było 
bardzo trudne, bo emocjonalnie byłem za Soli
darnością, ale oni jacyś tacy nieobyci byli. Jedli 
niechlujnie i kompletnie się na winach nie zna
li. Taki Kwaśniewski czy Oleksy to co innego 
-wspomina jeden z kelnerów. Poza względami 
estetycznymi przemawiały jeszcze inne. - Victo- 
ria była naszpikowana podsłuchami. A w Ma- 
riotcie szefem ochrony był Holender odporny 
na naciski służb. Fama poszła w miasto i wszy
scy uważali, że hotel jest czysty i można tu spo
kojnie robić interesy - wspomina Marcin Po- 
powski, prywatny detektyw, który również za
chodził do Marriotta.

Dodatkowym magnesem było kasyno. A w nim 
iście demokratyczne towarzystwo. Od „Niko- 
sia” z Wybrzeża, przez „Pershinga” z Pruszkowa, 
po polityków i rodzących się polskich celebri- 
ties. Ważność gości poznawało się nie po tym, 
jak wyglądali, ale ile potrafili przegrać w jedną 
noc. „Nikoś” , który regularnie przepuszczał 
za jednym zamachem po 200 milionów starych 
złotych (po denominacji to 20 tysięcy), cieszył 
się dużym poważaniem. Według ujawnionego 
niedawno raportu o wojskowych służbach ka
syno założono między innymi z pieniędzy W SI 
i było maszynką do robienia pieniędzy na ich 
tajne operacje.

Towarzystwo bawiło się dobrze, a zagraniczni 
goście byli nieco zagubieni. - Marriott był dla 
nich przyczółkiem do ekspansji. Innego miejsca
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Pracownikom 
Marriotta nie wolno 
byto wnosić własnego 
jedzenia. Ale firma 
do 2001 roku 
gwarantowała im 
obfite posiłki

- W  polskim prawie.nie ma takiego przestęp
stwa - uzasadnił decyzję przedstawiciel stołecz
nej prokuratury.
Jednak niewiele tego typu spraw wyciekło 

do opinii publicznej. Przeciętnemu Polakowi 
Marriott kojarzył się z luksusem, wielkimi pie
niędzmi i jeszcze większymi sławami. To tu
taj zatrzymywali się w czasie wizyt prezydenci 
Stanów Zjednoczonych - w 1992 roku George 
Bush senior, w 1994 Bill Clinton. Rok później 
hotel gościł Pavarottiego. Ale wszystkich przebił 
we wrześniu 1996 roku Michael Jackson. Fani 
przez dwa dni oblegali hotel w nadziei, że cho
ciaż ukaże się im w oknie. Nikt im nie powie
dział, że okna w Marriotcie się nie otwierają.
Już wtedy doszło do polaryzacji mediów. Kie

dy dziennikarz RMF ekscytował się, że stoi 
w  hallu obok walizki Michaela Jacksona, na an
tenie Radia Maryja słuchacze żalili się, że „Jack
son zdradził swoją skórę”.

Do króla popu nie dotarła żadna z tych 
opinii. Prezydencki pokój na 40. piętrze hote
lu, który według jego zaleceń przybrano balo
nikami i przerobiono na pokój dla dzieci, byt 
odcięty od świata. Obsługa hotelu widziała 
raz, jak na korytarzu gwiazdor rozegrał z dzieć
mi mecz w piłkę nożną. Był to podobno jedy

ny moment podczas trzydniowej wizyty, kiedy 
się uśmiechał.

CIĘŻKA ATMOSFERA
Rok 199 7 w annałach polskiej mafii zapisał się 

jako okres przesilenia. Nie ominęło ono również 
hotelu. W  grudniu w pokoju 3217 pokojówka 
znalazła ciała dwóch klientów z regularnymi ot
worami w czole. Wtedy to hotel zdecydował się 
na zwiększenie liczby kamer na korytarzach.

Gości to nie wypłoszyło. Marriott był na to
pie i umówienie się tam na kolację czy wynajęcie 
biura było symbolem sukcesu. Wykorzystał to 
Kazimierz C. z Nowego Sącza, który naciął pra
wie setkę kontrahentów na handlu ślimakami. 
Malutki pokoik w Marriotcie uwiarygadniał go 
bardziej niż bankowe poręczenie.

Pod koniec lat 90. karawana inwestorów, pre
zesów, hochsztaplerów i gwiazd trzeciej świeżo
ści przesunęła się bardziej na wschód, gdzie po
wstawało nowe biznesowe Eldorado. Marriott 
szybko postawił w Moskwie pięć hoteli. War
szawski poszedł nieco w odstawkę. Tym bar
dziej że wśród pracowników Marriotta budziła 
się związkowa świadomość. Stali bywalcy czuli 
się zniesmaczeni pikietą związków pod hotelem. 
A w firmie zapanowała ciężka atmosfera. - Oni 
nas prześladowali, a my broniliśmy się, nagry
wając. Jak się zorientowali, że noszę dyktafon, 
to mi zabrali służbową marynarkę, żebym nie 
miał gdzie schować sprzętu. Ale w sumie i tak 
mnie zwolnili pod pretekstem pobicia przełożo
nego - mówi Andrzej Jakubiak, były szef związ
ków w Marriotcie.

Serca do hotelu nie miał już nawet jego naj
ważniejszy udziałowiec LOT. Siedem miesię
cy temu za 400 milionów sprzedał swoją część 
budynku firmie Lilium. Jej główny udziałowiec 
Aaron Frenkel zapowiada, że dobuduje do hote
lu drugą wieżę.

Na razie w lobby ruch jak zwykle. Obłożenie 
prawie 100 procent, bo w Warszawie trudno 
o miejsce w dobrym hotelu. 4020 też jest zaję
ty. Nocuje w nim pilot linii lotniczej, która ma 
umowę barterową z siecią Marriott. Zapisów 
na nocleg w tym pokoju nie ma. - Po zabójstwie 
tych dwóch do 3217 ustawiały się kolejki. Te
raz, panie, nuda. Czasem tylko jakiś Anglik po
kój zarzyga. Idą nowe czasy - mówi jeden z pra
cowników. ■

Koszula męska 35  zł 

^  Sweter męski 69 zł 

Bezrękawnik'męski 65  zł 

Spodnie jeans męskie 65  zł

Bluzka damska 39  zł 

Koszula damska 65  zł 

Spodnie jeans damskie 65  zł

D o s t ę p n e  w  h i p e r m a r k e t a c h

G»ar nie było. To u nas mieszkali szefowie otwierają
cy w Polsce McDonald’s, Coca-Colę i wszystkie 
te wielkie sieci - wspomina Stanisław Dubrow, 
były szef room sernceu w Marriotcie. A ponie
waż ciągle ich straszono, że Polską to dziki kraj, 
niektórzy zarządzali swoimi firmami, nie wycho
dząc z hotelu.

Według policyjnych statystyk na począt
ku lat 90. w sąsiedztwie Marriotta dokonywa
no tylu przestępstw, co w całym województwie 
chełmskim. Sam hotel był oazą spokoju. Z włas
nym night-clubem i najlepszymi dziewczynami 
w mieście. A biznes ciągnął do Polski drzwiami 
i oknami, bo tutaj fabrykę się kupowało taniej 
niż dom na Florydzie.

HANDEL GŁOWICAMI 
TO NIE PRZESTĘPSTWO

Stanisław Dubrow proponuje zabawę. Ja  wy
myślam jakąś historię z hotelem. A jeśli w Mar
riotcie się to nie wydarzyło, to mam punkt. Tyl
ko zaznacza, żebym się nie ograniczał. Na począ
tek rzucam ostry seks w windzie. - Nieraz, nuda 
- podkręca mnie Dubrow. Klient, który za po
mocą karabinu maszynowego wyraża swoje nie
zadowolenie? - Konkretnie poszło o cztery do
lary za upranie slipów, w rachunku opiewają
cym na kilkaset dolarów, proszę próbować - za
chęca. To może: znany klient robi burdę i trze
ba interweniować? - Na przykład Zbigniew Bo- 
niek - mówi Dubrow znudzonym głosem i za
powiada, że mam ostatnią szansę. Ktoś próbu
je sprzedać bombę atomową? - rzucam na ryb
kę. - 1 nie zdobył pan ani jednego punktu - koń
czy rozmowę.

Sprawdzam atomówkę, bo mu nie wierzę. 
Ale według archiwum „Gazety Wyborczej” 
do próby sprzedania 15 ścigaczy, 30 kg ura
nu 235 i 6 kg plutonu, z których można wypro
dukować głowicę atomową, miało dojść po
między 15 a 17 grudnia 1992 roku. Stronę pol
ską reprezentował przedstawiciel Stoczni Pół
nocnej, Cenzinu i były wiceminister kultu
ry z lat 1986-1989 Kazimierz C. Na nieszczę
ście Polaków kontrahentami okazali się nie
mieccy dziennikarze z telewizji ARD, którzy 
nagrali spotkanie w  Marriotcie ukrytą kame
rą. Były minister został aresztowany. We wrześ
niu 1994 roku okazało się, że nikt nie będzie 
sądzony za próbę sprzedaży głowicy jądrowej.
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Michael Jackson odciął się nie tylko od swoich 
fanów, ale nawet od hotelowej obsługi.
Posiłki gotowała mu w pokoju własna kucharka



w uzyskaniu 
statusu uchodźcy 
pomogło wsparcie 
Marii Kaczyńskiej.
Nie wiadomo, czy 
Czeczenka zostanie 
w Polsce, bo jej celem, 
jak tysięcy rodaków 
Kamissy, była Austria

K ra j - im ig ra n c i

A l e k s a n d r a  P a w l ic k aCZECZENKI
z „przystanku Polska

Historię Czeczenki Kamissy, której trzy córki zmarły na zielonej granicy, 
zna większość Polaków. Podobnych tragedii są u nas dziesiątki, 
ale nie ma przy nich kamer ani prezydentowej. Dziś Polska nie jest 
dobrym miejscem dla Czeczenów, choć stanowią 90 procent uchodźców
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H eda jest w Polsce od przeszło półto
ra roku. Ma pięcioro dzieci w wie
ku od sześciu do piętnastu lat. Mówi 
jednak o sobie „matka szóstki dzie
ci” . Bo najstarszego syna, który zginął 
w  Czeczenii od bomby, zawsze nosi 
w sercu.

W  1999 roku wybuchła druga wojna czeczeń
ska. Heda straciła wjednej chwili wszystko: 
dziecko, dom, gospodarstwo. Mąż-bojownik - 
przepadł bez wieści. Musiała liczyć tylko na sie
bie. W  obawie o pozostałe dzieci opuściła więc 
kraj, który dotąd był całym jej światem - ucie
kła do sąsiedniej Inguszetii. Po kilku latach za za
oszczędzone kilkaset dolarów udało jej się przez 
posłańców zdobyć czeczeńskie paszporty. Wów
czas ruszyła do Polski.

- Namawiali mnie, by jak Kamissa iść przez 
zieloną granicę, żeby móc dalej uciekać na Za
chód. Ale w radiu usłyszałam, że w Polsce dach 
się zawalił od śniegu i zginęło wiele osób. To była 
hala w Katowicach. Wiedziałam, że nie przeżyję 
z dziećmi marszu w tak srogą zimę. Dlatego le
galnie przekroczyłam granicę - mówi Heda.

Legalnie znaczy w tym wypadku bezpieczniej. 
Nielegalnie - oznacza szansę na to, by nie utknąć 
w Polsce.

NEGATYW ALBO ŻYCIE

f\ J M
HEDA bała się uciekać przez zieloną granicę 
z piątką dzieci. Wkrótce miną dwa lata, od 
kiedy czeka na przyznanie statusu uchodźcy

Przyjeżdżający do Polski ma prawo ubiegać się 
o status uchodźcy lub o pobyt tolerowany. Na 
czas procedury rozstrzygającej jego sprawę ma 
zapewnione miejsce w jednym z ośrodków dla 
uchodźców. 15 z 16 takich ośrodków zapełnia
ją Czeczeni.

Problem w tym, że najczęściej otrzymu
ją „negatyw” (jak sami to nazywają), czyli od
mowę przyznania statusu uchodźcy. Wydają
cy go Urząd do spraw Cudzoziemców przyzna
je, że pozytywnie rozpatruje pięć do ośmiu pro
cent wniosków. W  tym roku z ponad 2,5 tysią
ca złożonych podań o status uchodźcy przy
znano go tylko 104 Czeczenom. Wśród skła
dających wnioski trafiają się także Somalijczy- 
cy, Wietnamczycy, Pakistańczycy, ale nacją do
minującą są Czeczeni stanowiący ponad 90 pro
cent uchodźców.

Przyznanie przez Polskę statusu uchodźcy daje 
prawo do zameldowania i podjęcia pracy w na
szym kraju oraz gwarantuje pomoc socjalną. Gdy 
statusu uchodźcy się nie otrzyma, można prosić 
o pobyt tolerowany, lecz ten umożliwia wyłącz
nie pozostanie w Polsce bez zagwarantowanej 
pomocy finansowej. To dlatego Czeczeni nazy
wają go nie tylko „negatyw”, ale też „śmierć”. Bo 
kto wynajmie mieszkanie Czeczenowi bez gro
sza przy duszy, za to z gromadą dzieci? By unik
nąć utraty jedynego dachu nad głową, jaldm jest 
ośrodek dla uchodźców, Czeczeni z pobytem to
lerowanym rozpoczynają na okrągło procedury
0 przyznanie im statusu uchodźcy. Potrafią tak 
wegetować latami.

W  podwarszawskim ośrodku Dębak - do któ
rego miała trafić Kamissa, ale nie trafiła, bo za
jęli się nią krewni - dwie czeczeńskie rodzi
ny rezydują od 2001 roku. Oznacza to, że pro
cedury rozpatrywania ich wniosków odrzucane
1 wszczynane na nowo trwają już sześć lat. Urząd

do spraw Cudzoziemców zapewnia, że nie po
winny trwać dłużej niż pół roku, ale luki praw
ne pozwalają na wydłużanie procesu w nieskoń- 

| czoność.
Czeczeni, którzy nie chcą zdawać się na żół

wią biurokrację i niepewną decyzję władz, de
cydują się na ucieczkę z Polski. Ich postrachem 
jest obowiązująca w całej Unii Europejskiej pro
cedura dublińska, zgodnie z którą jedynie kraj 
jako pierwszy przyjmujący cudzoziemca może 
mu przyznać status uchodźcy. To dlatego, prze
kraczając granicę Polski, uchodźcy próbują - jak 
Kamissa - robić to nielegalnie, aby uniknąć zo- 

| stawiania odcisków palców i wpisania do kom- 
j  puterowej bazy danych polskiej straży granicz
nej . Zielona granica daje większą szansę na skok 
- głównie do Francji, Austrii i Norwegii, by do
piero tam móc rozpocząć starania o przyznanie 
statusu uchodźcy.

Celem Kamissy była Austria. J  ednak porzucona 
przez przemytników w Bieszczadach zabłądziła. 
Trzy wycieńczone córeczki okryła liśćmi i poszła 
szukać pomocy z najmłodszym synkiem na rę
kach. Dziewczynki zmarły z wyziębienia. Sprawę 
nagłośniły media, do Czeczenki udała się żona 
prezydenta Maria Kaczyńska, Kamissa dostała 
status uchodźcy od ręki.

Ale tysiące na taki przywilej liczyć nie mogą.

PALCE W  SPIRYTUSIE
Dlatego ci, którzy legalnie przekroczyli granicę 

i dopiero później decydują się na ucieczkę z Pol
ski, próbują za wszelką cenę zmienić swe linie 
papilarne. W  jednym z warszawskich ośrodków 
po wiele razy ścina się żyletką opuszki palców, 
aby blizny zatarły dowód tożsamości. Inną meto
dą jest moczenie palców w spirytusie przez całą 
dobę poprzedzającą ucieczkę. Rozmiękczone 
i wyparzone przez spirytus linie papilarne znie
kształcają się.

Z danych ośrodków dla uchodźców wynika, że 
90 procent trafiających do nich Czeczeńców pró
buje uciekać dalej.

HABTA, ośmioletnia córka Hedy, chce zostać 
lekarzem, by leczyć mamę - chory kręgosłup 
często nie pozwala jej wstać z łóżka

Laisa uciekła z Polski z trzema córkami i w ós
mym miesiącu ciąży. Jej mąż był czeczeńskim 
dowódcą. Jego podkomendnym udało się do
stać u nas status uchodźcy. Jemu i rodzinie nie. 
Pozbawieni miejsca w ośrodku, bez widoków na 
stałą pracę nie mieli za co wynająć mieszkania.
Laisa uciekła z Polski na fałszywych dokumen
tach. Dwie z córeczek ogoliła na łyso, by na gra
nicy .mogły udawać chłopców.

Dziś wiedzie skromne, ale przyzwoite ży
cie w jednym z krajów Unii Europejskiej. Do
stała pracę. Pozostawione w Polsce przyjaciół- 

| ki mają z nią kontakt i twierdzą, że jedyne, cze
go Laisa żałuje, to półtora roku spędzonego 
w Polsce.

Podobnie Ramzan, którego po przybyciu 
do Polski niesłusznie oskarżono o napad. Spę
dził w więzieniu pięć miesięcy. Za kratki trafił 
z nowotworem. Gdy oskarżająca go kobieta wy
cofała zeznania, było już za późno. Nieleczony 
guz powiększył się dwukrotnie. Ramzan wyje
chał z Polski i umiera w jednym z zachodnich 
szpitali.

Wyjechała też Zara, matka dziesięciorga dzieci.
Jej udało się przejść operację wycięcia nowotwo
ru w Polsce, tyle że wkrótce po niej trafiła z całą 
rodziną do wilgotnego, nieogrzewanego baraku.
Spali na betonie. Dorywcza praca męża pozwa
lała kupować tylko jedzenie. Szew Zary zaczął 
gnić. Gdyby nie pomoc ludzi, w tym warszaw
skich zakonnic, nie przeżyłaby. Uciekli z Polski.
Żyje im się lepiej, ale pozostał -jak u wszystkich 
uciekinierów - potworny strach przed deporta
cją do Polski, bo zgodnie z procedurą dublińską 
są na Zachodzie nielegalnie.

- Ale to nieprawda, że wszyscy chcą stąd ucie
kać - mówi Madina, matka dwóch córek (czte
ry i osiem lat) oraz 10-letniego syna. - Ucieka
ją tylko dlatego, że boją się zostawienia na lo
dzie, gdy skończy się pomoc finansowa, gdy 
stracą dach nad głową - wyjaśnia. Wraz z mę
żem, czeczeńskim bojownikiem, od dwóch lat 
mieszka w jednym z warszawskich ośrodków Itesr
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S«sr dla uchodźców i z trwogą czeka na koniec pro
cedur. - To nic, że ciasno, że pokoik mały. Nam 
jest dobrze. Dzieci nie boją się już podjeżdżają
cego na przystanek autobusu, bo na początku 
dźwięk ten kojarzył im się z hamującym samo
chodem, z którego wyskakiwali ludzie i łomota
li do drzwi. Takjak i odgłos nadlatującego samo
lotu, na którego dźwięk w Czeczenii nawet psy 
podkulają ogony - wspomina Madina.

Dzieciaki bały się też samych przystanków. 
Każdy, kto chciał gdzieś jechać, musiał czekać 
na jedynym przystanku w okolicy domu Madiny. 
Dla Rosjan był świetnym punktem na podkłada
nie ładunków wybuchowych. Kiedyś podłożona 
tam mina rozerwała na strzępy młodego chłopa
ka z sąsiedztwa.

Madina mówi, że w Polsce jest szczęśliwa i nie 
marzy o wyjeździe do brata, który dziewięć lat 
temu dotarł do Austrii i pracuje w Caritasie. Ma
rzeniem Madinyjest lampka. Gdy wieczorem wi
dzi zapalające się światła w polskich domach.

ców to rodzice w  wieku 20-40 lat i czwórka po
tomstwa. Te w wieku szkolnym idą do publicz
nych szkół w pobliżu ośrodków, często powta
rzają klasy- nieznajomość języka i wcześniejsza 
kiepska edukacja pozostawia ich w tyle.

Muslim (17 lat) z jednego ze stołecznych gim
nazjów opowiada, że dla niego odkryciem była 
geografia. W  Groźnym nigdy takiego przedmio
tu się nie uczył. Gdy przybył do Polski, miał zali
czone tylko pięć klas, a polscy koledzy w tym sa
mym wieku kończyli wtedy gimnazjum.

Mała Amiszka chodzi do przedszkola. O wie
le trudniej załatwić je dla czeczeńskiego dziecka 
niż szkołę, bo pobyt w przedszkolu trzeba opła
cać. Praktycznie więc każde dziecko potrzebuje 
sponsora. Amiszce przedszkole zafundował osa
dzony w areszcie śledczym na Służewcu Marian 
Fiałkowski. Wszystkie pieniądze, które zarobia 
jako więzienny ogrodnik, przeznacza na edu
kację czeczeńskiego dziecka. Amiszkę zobaczył 
podczas występów w areszcie.

Największym 
marzeniem Madiny 
jest praca, jakakolwiek, 
byle tylko dawała 
szansę na wynajęcie 
mieszkania, gdy 
przyjdzie wyprowadzić 
się z ośrodka. Mówi, 
że może nawet od świtu 
do nocy myć kible
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marzy o dniu, gdy zapali światło we własnym 
oknie. Ale to przyszłość. Na razie Madina po
szukuje pracy. Dorywczej, na czarno, jakiejkol
wiek. Byle dawała szanse na wynajęcie mieszka
nia, gdy przyjdzie im się wynieść z ośrodka dla 
uchodźców.

Madina: - Mogę od świtu do nocy kible myć, 
byle tylko dać dzieciom szansę na lepsze życie. 
Żeby chociaż one w życiu miały kiedyś lepiej. 
Żeby im wynagrodzić to dzieciństwo, któreśmy 
im zabrali.

TANIEC BEZ SZNURÓWEK
O czeczeńskich dzieciach z ośrodków dla 

uchodźców mówi się, że bawią się butami. Cze- 
czeni to muzułmanie i, wchodząc do pokoju, 
buty (jako przedmioty nieczyste) zostawiają na 
korytarzu. Przejścia pełne są więc obuwia i dzie
ci, bo przeciętna rodzina czeczeńskich uchodź-

Czeczeńslde dzieci z ośrodków dla uchodźców 
występują w zespole Dzieci Wajnachów. Prowa
dzi go Wajnach (czyli Czeczeno-Ingusz) Mowłat 
Giri-Czerkijew. Duszą zespołu jest Marina Hulia, 
Rosjanka z Czerkasów na Ukrainie, która w Pol
sce mieszka od 15 lat i pracuje w Polskim Stowa
rzyszeniu Edukacji Prawnej. Dzieci nazywają ją 
drugą mamą. Bo jeździ z nimi do kina (załatwiła 
bezpłatne seanse w  warszawskim kinie Femina), 
chodzi do muzeów w dni wolne od opłat, orga
nizuje wyjazdy wakacyjne.

- Wszystko się da zrobić, tylko trzeba chcieć 
- mówi Marina. - W  ośrodkach dla uchodźców 
dzieci są otępiałe, a po takim tanecznym wystę
pie, oklaskiwane i obdarowywane słodyczami, 
wyglądają jakby wstąpiło w nie nowe życie.

W  więzieniu w Radomiu zbiórkę słodyczy dla 
występującego zespołu zorganizował odsiadują
cy dożywocie Gruzin. Było tego 120 kilogramów.

Więźniowie robią też dla nich zabawki, szyją 
worki do szkoły, no i fundują naukę.

Marina nie jest jedyną Czeczenką, która nie 
czeka na pomoc państwa polskiego. W  społecz
nym gimnazjum przy ul. Raszyńskiej w  Warsza
wie, jednym z lepszych w kraju, co roku fundo
wane są miejsca dla dzieci uchodźców. Raz w ty
godniu organizowane są także lekcje polskiego 
dla Czeczenek. Gdy matki głośno powtarzają 
polskie słówka, ich dzieci bawią się w świetlicy.
Jedna z pomagających w tej pracy czeczeń

skich wolontariuszek, która nie chce ujawniać 
imienia, mówi, że Czeczenowi w Polce może 
się udać tylko wtedy, gdy ktoś wyciągnie do nie
go pomocną dłoń. Dlatego każda pomoc, każdy 
gest się liczy. Dla niej samej .przepustką do nowe
go życia był list, dzięki któremu trafiła do kobiety 
znającej Krystynę Starczewską, opozycjonistkę, 
uczestniczkę obrad Okrągłego Stołu i założyciel

MADINA  
I J E J  CÓRKA ALIMA, 

jedne z tych nielicznych 
Czeczenek, które chcą 

pozostać w Polsce

czywistości więc otwarcie granic nie dotyczy 
uchodźców i problem deportacji czeczeńskich 
uciekinierów nie zniknie.

POLITYKA W  ŚWIETLE KAMER
W  ubiegłym roku do Polski przybyło 6900 cze

czeńskich uchodźców, kilkuset przyłapano na 
próbie nielegalnego przekroczenia granicy. Do 
ośrodka w Dębaku trafia dziennie od 20 do stu 
Czeczenów, bo to ośrodek, do którego kierowa
ni są wszyscy uchodźcy. Stąd rozwozi się ich do 
innych miejsc. W  Dębaku dostają kubek, kom
plet sztućców i pościel. Tak zaczyna się ich życie 
w miejscu, które nazywają „przystanek Polska” .

Dla większości ten przystanek to trzy na czte
ry metry, bo takie wymiary ma rodzinny pokój 
w ośrodku dla uchodźców. Śpią na żelaznych 
piętrowych łóżkach, w zaduchu, bo wszędzie, 
gdzie Czeczeni się zjawią, pierwsze, czego się do
magają, to ciepło. W  ośrodkach dla uchodźców 
kaloryfery grzeją często już od połowy września.

TYSKIE

t y s k ie

ma najdłuższa
Sprawdzana stronie 4 6 . Tyśkie vademecum piwa 

Do odbioru z Twoją gazetą codzienną jjuż 2 6  października

a swiecie

kę pierwszego w Warszawie liceum społecznego 
Bednarska, a dziś dyrektorkę gimnazjum na Ra
szyńskiej : - Krysia i Jacek Kuroń to ludzie, którzy 
pomogli mi w Polsce znaleźć pracę, dzięki temu 
mam szansę na normalne życie - opowiada.

OBÓZ PRZYMUSOWY
MSWiA przygotowało w tym roku noweliza

cję ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochro
ny. Sejm przed rozwiązaniem nie zdążył jej prze
głosować, choć do proponowanych zmian obli
guje nas obecność w Unii Europejskiej. Działają
cy przy MSWiA Urząd do spraw Cudzoziemców 
zakłada, że najwcześniej nowe przepisy zaczną 
obowiązywać w połowie przyszłego roku.

Główna zmiana dotyczy wprowadzenia tak 
zwanej ochrony uzupełniającej, czyli wsparcia fi
nansowego dla osób, którym odmówiono statu
su uchodźcy, ale ich powrót do kraju grozi śmier

cią czy torturami. To poprawka wprowadzona 
głównie z myślą o Czeczenach. Zakłada pomoc 
materialną długoterminową, a nie - jak obecnie 
- najwyżej na rok.

- Rok to za mało - mówią zgodnie Czeczenki, 
z którymi rozmawiamy. - Nie chcemy naciągać 
państwa polskiego, chcemy nauczyć się języka, 
znaleźć pracę, posłać dzieci do szkoły. Na to po
trzeba co najmniej trzech lat. Przez rok tego nie 
da się zrobić, to będą wyrzucone pieniądze.

Na razie uchodźcy jak na zbawienie czekają 
na 1 stycznia 2008, a właściwie już na połowę 
grudnia tego roku, gdy Polska wejdzie do strefy 
Schengen i znikną kontrole na granicy. Ale dla 
uchodźców tylko pozornie, o czym większość 
z nich nie wie. Bo zgodnie z konwencją z Schen
gen cudzoziemiec posiadający zezwolenie na po
byt w jednym z krajów-sygnatariuszy poza nim 
może przebywać najwyżej trzy miesiące. W  rze-

Czy rzeczywiście muszą pozostać wyłącznie 
tymi, którzy czekają na łaskę i traktują Polskę 
wyłącznie jako kraj przymusowego pobytu?

Czy nie można, korzystając z unijnych fundu
szy, prowadzić polityki emigracyjnej stwarzają
cej realne szanse na integrację uchodźców, sko
ro i tak pierwszym krajem UE, do którego trafia
ją i będą trafiać Czeczeni, jest Polska?

By to zrobić, potrzebna jest polityka emigracyj
na, a ta w świadomości naszych decydentów nie 
istnieje. Tylko dramaty - takie jak Kamissy, któ
ra status uchodźcy opłaciła śmiercią trzech có
rek - powodują, że temat na chwilę ujrzy światło 
dzienne. A problem istnieje od dawna i historie 
uchodźców to prawdziwe ludzkie tragedie.

Przedstawiciele organizacji broniących praw 
człowieka są zgodni: droga od słowa „obóz” 
- jak uchodźcy nazywają ośrodki - do słowa 
„dom” wiedzie wyłącznie przez mądre prawo. ■



Pięć milionów wolontariuszy w Polsce 
udowadnia, że nie trzeba mieć duszy działacza 
i mnóstwa czasu, żeby zaangażować się
w pomoc innym

J eszcze półtora roku temu Radosław 
Kacprzak był zwykłym pracownikiem 
administracji w jednej z firm finanso
wych w Łodzi. Gdy kolega z pracy po
prosił go o pomoc w pomalowaniu 
ścian czterech sypialni w domu dzie
cka, jego życie nagle się odmieniło. Ma

lowanie odbyło się w  ramach konkursu, który 
zorganizowała jego firma. Uznała, że w ten spo
sób nie tylko ociepli swój wizerunek, ale także 
w nietypowy sposób zintegruje pracowników.

PODRÓŻ PO NIEJEDEN UŚMIECH
Gdy ośmioosobowa ekipa (pracownicy firmy 

i ich żony, w tym jedna para z dzieckiem) zabra
ła się do roboty, okazało się, że ściany zrobio
ne z mieszanki betonu i drewnianych wiórów 
nie dają się pomalować. Z weekendu malowa-

M i l e n a  Ra c h i d  C h e h a b

nia zrobił się prawie miesiąc. - Czuliśmy się od
powiedzialni, obudziła się w nas ambicja i nie 
chcieliśmy się tak łatwo poddawać. Poza tym 
świetnie się bawiliśmy - przyznaje pan Radek.

Trzy, a nawet cztery razy w tygodniu przyjeż
dżali więc po pracy do domu dziecka, wymyśla
jąc coraz to nowe sposoby na renowację ścian. 
W  końcu się udało.

Przy okazji zaprzyjaźnili się z wychowan
kami domu. Okazało się, że mają tam druży
nę piłkarską, więc zaczęli grać z nimi w nogę. 
- Po wszystkim przez dłuższy czas nosiłem się 
z myślą, żeby coś zorganizować dla dzieciaków 
z udziałem ŁKS. Trzeba było zadzwonić do nich, 
a ponieważ dotąd byłem osobą dość nieśmiałą, 
nie bardzo wyobrażałem sobie nawet, jak taka 
rozmowa miałaby wyglądać - wspomina pan 
Radek.

Ale poszło jak z płatka. Z działaczami klubu 
wymyślili, żeby urządzić w domu dziecka spot
kanie z piłkarzami. Potem za pieniądze ze swojej 
firmy kupili drużynie stroje piłkarskie i załatwi
li salę do treningów. Dwóch chłopaków zosta
ło zauważonych przez trenera i trafiło do łódz
kiego Kolejarza. - Dobrze, że moja żona też się 
zaangażowała, bo inaczej mogłaby ciężko znieść 
moją przemianę. Choć nigdy nie byłem typem 
działacza, z dnia na dzień zacząłem kipieć ener
gią, wymyślać coraz to nowe atrakcje dla dzie
ciaków, takie jak wycieczka do dinoparku, fa
bryki czekolady czy mikołajki. Organizowali
śmy je potem całą grupą, czasem nawet 40-oso- 
bową - wspomina.

SAMOTNI POTRZEBNI
Z najnowszych badań ośrodka SMG/KRC i po

zarządowego Stowarzyszenia Klon/Jawor wyni
ka, że prawie co czwarty dorosły Polak jest wo
lontariuszem. W  ciągu ostatnich pięciu lat licz
ba ta wzrosła dwukrotnie - do pięciu milionów. 
Tyle osób zadeklarowało, że w ostatnim roku 
pomagało nieodpłatnie i dobrowolnie obcym 
ludziom, zwykle za pośrednictwem organizacji 
wolontariadriej.

- To najlepszy dowód na to, że w naszym kra
ju rośnie coś, co szumnie nazywany społeczeń-
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Radek Kacprzak nigdy nie był typem 
działacza. Gdy został wolontariuszem, nagle 
poczuł frajdę z organizowania dzieciakom 
imprez czy wypadów do parków rozrywki

stwem obywatelskim. Poza tym tryb życia w na
szej kulturze sprawia, że ludzie są coraz bardziej 
samotni. W  efekcie coraz częściej chcą wolny 
czas spędzać pożytecznie i czuć się potrzebni
- mówi prezes Centrum Wolontariatu Dariusz 
Pietrowski. Dla Kacprzaka to, co robi z kolega
mi w łódzkim domu dziecka, jest o wiele cie
kawsze niż tradycyjne firmowe wyjazdy integra
cyjne. - Po takich wyjazdach albo się nic nie pa
mięta, albo woli się nie pamiętać, a tu przynaj
mniej robi się coś, co daje wymierne korzyści
- zachwala.

W  bezpłatną pracę na rzecz innych angażu
ją się przedstawiciele różnych grup wiekowych
- co piąty ma poniżej 25 lat, ale aż dwie trzecie 
wolontariuszy nie przekroczyło 45 roku życia. 
Spora jest też grupa seniorów- Akademia Roz
woju Filantropii prowadzi duży projekt 504-, 
w ramach którego seniorzy pomagają dzie
ciom w odrabianiu lekcji czy uczą je gotować. 
Większość zaangażowanych to osoby pracujące 
(22 procent) lub uczące się (25 procent). Mimo 
to wciąż jedna trzecia osób swój brak zaangażo
wania w wolontariat tłumaczy brakiem czasu.

NIE POTRZEBA DUŻO CZASU
Magdalenie Iwińskiej, tłumaczce, udało się 

wykroić jedną godzinę w tygodniu na pomoc 
w nauce angielskiego dzieciom ze świetlicy śro
dowiskowej . - Kiedyś dostałam ich ulotkę w su
permarkecie, więc gdy miałam trochę luźniej
szy okres, zgłosiłam się do nich z propozycją
- opowiada. Po półtora roku zrezygnowała, bo 
sponsor świetlicy zatrudnił tam anglistę na sta
łe. Marta Szeliga, od roku wolontariuszka w sto
warzyszeniu pomocy ludziom starszym „mali 
bracia Ubogich” , przekonuje, że organizacje po
zarządowe są bardzo wyrozumiałe, jeśli chodzi 
o ilość czasu, jaki może poświęcić wolontariusz. 
Sama jako studentka ekonomii w Szkole Głów

nej Handlowej nie ma go zbyt dużo, bała się, że 
nie podoła systematycznej opiece nad konkret
ną osobą, zdecydowała się więc na mniej for
malną współpracę. W  wolnych chwilach współ
organizuje spotkania ludzi starszych, jeździ po 
nich do domu, a także uzupełnia bazę danych. 
W  ubiegłym tygodniu wróciła z Francji, gdzie 
jej stowarzyszenie organizowało wakacje dla se
niorów.

- Wolontariusze to zwykli ludzie, którzy chcą 
zrobić coś pożytecznego, chcą się czegoś na
uczyć, odwdzięczyć się za pomoc, której sami 
doświadczyli od innych lub po prostu mają tro
chę wolnego czasu - dodaje Pietrowski.

PUDZIANOWSKI TEŻ POMAGA
Najwięcej osób pomaga najuboższym, orga

nizacjom religijnym i parafialnym oraz działają
cym w sferze edukacji. - Od lat najpopularniej
sza jest pomoc dzieciom chorym, osieroconym 
i z rodzin patologicznych. Zdecydowanie naj
trudniej natomiast znaleźć chętnych do opieki 
nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi fi
zycznie i umysłowo - mówi Pietrowski.

Do niedawna trudno było przekonać do wo
lontariuszy instytucje publiczne: domy dziecka, 
szpitale, domy pomocy społecznej. Teraz to się 
zmienia. - Coraz rzadziej słyszymy, że nie po
trzeba chętnych do bezpłatnej pomocy, że to za 
dużo zachodu, że nie ma warunków - przyznaje 
Pietrowski. Odpada również argument o braku 
przygotowania wolontariuszy. Jeśli nie mają oni 
konkretnego wykształcenia, są szkoleni przez 
placówki, w których mają pracować. - W łaś
ciwie potrzeba jedynie trochę czasu, wystarczy 
nawet 1-2 godziny w miesiącu, dużo dobrych 
chęci i łatwości w kontaktach z innymi - mówi 
Magdalena Iwińska.

Choć angażowanie się w wolontariat osób ak
tywnych zawodowo staje się coraz popularniej
sze, wciąż jedna trzecia ankietowanych przez 
SMG/KRC nigdy o tym nie pomyślała. Jeśli ktoś 
sam nie wpadnie na pomysł pomagania innym 
i nie zacznie szukać informacji na ten temat, 
nikt mu tego nie ułatwi, a akcje społeczne w ro-

W  Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich" 
nie liczy się duża ilość wolnego czasu, ale chęci. 
Może dlatego taka miła tu atmosfera

dzaju ubiegłorocznej promującej wolontariat 
„Pomaganie wzmacnia” , z udziałem Mariusza 
Pudzianowskiego, są bardzo rzadkie lub organi
zowane na bardzo małą skalę. - Przyczyną jest 
również mentalność Polaków. Nawet gdy zrobi
liśmy za małe pieniądze kampanię „Pomaganie 
wzmacnia” , część mediów nie chciała jej poka
zywać za darmo. Odmówiła nam na przykład te
lewizja publiczna - mówi Pietrowski.

Radosław Kasprzyk również przyznaje, że gdy
by kolega nie zaprosił go do współpracy, sam 
pewnie nie wpadłby na pomysł, że może robić 
coś charytatywnie. Śmieje się, że „uzależnienie” 
od pomagania innym dopiero potem staje się 
groźne: - Jak się człowiek raz dowie, co móże 
zrobić, raz się zaangażuje, to potem ciężko prze
stać. Zaczyna organizować znajomych, wymy
ślać, co by tu jeszcze zrobić.

Ostatnio musiał przyrzec swojej żonie, że przy
stopuje do momentu urodzenia ich dziecka:
- Potem pewnie będziemy mieć mniej czasu, ale 
na pewno nie zrezygnuję. To zbyt duża frajda. ■

Podyskutuj o tym artykule w ^^WP.PL 
w serwisie media.wp.pl

R E K L A M A --

KONKURS T A K P O M A C A M

PRZE
KROJ

Chciałbyś zrobić coś dla innych?
Potrzebujesz funduszy, żeby zrealizować swój pomysł?

Weź udział w naszym konkursie „TAK! PO M AG AM !"
Opisz swój pomysł na akcję wolontariacką. Dostarczymy Ci 
potrzebne środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do jej realizacji

10 najlepszych projektów otrzyma granty w wysokości 4000 zł na sfinansowanie 
pomysłów. Czekamy na projekty od 4 października do 15 grudnia 2007 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2008 r.

Prace należy przesyłać na adres:
Magda Łazicka, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa 
z dopiskiem: „Konkurs w Przekroju - Tak! Pomagam"

Szczegóły konkursu oraz regulamin na stronach: 
www.10latprovident.pl,www.przekroj.pl

i

Centrum Wolontariatu

0  PO M A G A M
P ro g ra m  s p o łe c z n y  P ro vid e n ta

http://www.przekroj.pl


Nieruchomości 
w Hiszpanii

Nie wystarczał mu złoty rolex, iPod i najnowszy model komórki. W prezencie 
sprawił sobie Francję. Teraz Nicolas Sarkozy chciałby być głównym graczem 
Europy albo i świata. Ambicja? A może chęć zemsty na ojcu?

L iczy się tylko miłość.
- Nie wierzę. Zginąłbyś, gdyby ci ode

brano życie publiczne.

- Zginąłbym na pewno, gdyby mi ode
brano rodzinę.

- Ale gdybyś się znalazł z żoną i dzieć
mi, powiedzmy, w Maubeuge [gmina na 

południu Francji, przysłowiowa jak polski Pcim 
- przyp. red.], z rozpaczy rzuciłbyś się do rzeki.

- Po dwóch latach zostałbym królem Mau
beuge...

To fragment jednej z rozmów, którą słynna 
francuska pisarka Yasmina Reza odbyła z Nicola-
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sem Sarkozym, wówczas jeszcze kandydatem na 
prezydenta Francji. Towarzyszyła mu przez rok 
kampanii wyborczej. Z jej obserwacji spisanych 
w książce „L aube, le soir ou la nuit” („Świt, wie
czór albo noc”) Francuzi dowiedzieli się o swym 
nowym prezydencie rzeczy, których w gruncie 
rzeczy się domyślali, ale o których żaden z bio
grafów ani dziennikarzy nie miał odwagi tak ot
warcie napisać.

Ze Sarko to człowiek sentymentalny cie
pły i błyskotliwy, ale jednocześnie zapatrzo
ny w siebie, próżny, nieraz szorstki w obyciu, 
a nawet okrutny. Ze czasem udaje zaangażowa-

W a c ł a w  C a b a n

nie w sprawy, które w rzeczywistości okropnie 
go nudzą.

W  pewnym momencie doradcy sugerowali 
Sarkozyemu, by w kampanii wyborczej nie po
ruszał kwestii przestępczości i imigracji. Nie po
słuchał. - W  ogóle izadko słucham ludzi - mó
wił Rezie. - Zawsze sugerują, że powinienem być 
miły. Nie znoszę, kiedy tak do mnie mówią.

Pisarka opisuje, jak Sarko chwali się złotym 
rolexem albo kiedy indziej, po zdobyciu pre
zydentury, rozkoszuje się myślą o oficjalnych sie
dzibach: „Teraz będę miał pałac w Paryżu, za
mek w Rambouillet i fortecę w Breganęon. To

jest życie!” . Z jej książki wyłania się więc obraz 
człowieka chorego na ambicję i przez to tak ak
tywnego w polityce, ale może przede wszystkim 
bardzo samotnego.

POLITYCZNE ADHD
Nadpobudliwość prezydenta Francji najmoc

niej daje o sobie znać w jego polityce międzyna
rodowej. Ministra spraw zagranicznych powo
łał chyba jedynie dlatego, że wymaga tego kon
stytucja. Lewicowy „Liberation” opublikował ja
kiś czas temu karykaturę szefa francuskiej dyplo
macji Bernarda Kouchnera, który pyta prezyden
ta: „Czy mogę się wreszcie dowiedzieć, co mam 
robić?” . Sarkozy odpowiada: „Wyglądaj dobrze 
i się zamknij” .

Prezydent, samodzielnie sterując polityką za
graniczną, w ciągu niespełna czterech miesię
cy sprawowania rządów całkowicie ją przemeb
lował. Zdążył już zaproponować poszerzenie 
G8 o Indie, Brazylię, Chiny, Meksyk i RPA. In

die i Brazylię widziałby również w poszerzonym ; 
składzie Rady Bezpieczeństwa obok Niemiec 
i Japonii oraz „uczciwej reprezentacji Afryki” .

Kanclerz Angelę Merkel, którą odwiedził już 
pierwszego dnia urzędowania, najpierw oczaro
wał deklaracjami, że stosunki ze wschodnim są
siadem są dla niego „święte” , a wkrótce potem 
doprowadził do furii propozycją podzielenia się 
z Niemcami (w domyśle bezbronnymi) francu
skim arsenałem nuklearnym.

Najbardziej jednak namieszał w relacjach 
z Waszyngtonem. - Już jego zwycięstwo uzna
no w USA i w Europie za dowód, że Francuzi nie 
mają fobii na punkcie Stanów Zjednoczonych, 
i że na tę przypadłość cierpiał jedynie poprzed
ni lokator Pałacu Elizejskiego Jacąues Chirac
- mówi „Przekrojowi” Dominiąue Moiśi z Fran
cuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodo
wych. Sarko, pogardliwie nazywany przez prze
ciwników politycznych „neokonserwatystą we 
francuskich portkach” , nigdy nie krył sympatii 
dla Ameryki. W  zgodnej opinii komentatorów 
j ego sugestia, iż Francj a po nieobecności w struk
turach militarnych NATO od czasów de Gaulle’a 
chciałaby do nich wrócić, jest sygnałem, że nowy 
prezydent Francji pragnie poprawy relacji z Wa
szyngtonem. - Ciężko jednak zająć miejsce, je
śli go dla ciebie nie zarezerwowano - powtarza. 
Najbardziej znaczącym znakiem ocieplenia sto
sunków z USA była wizyta ministra Kouchnera 
w Bagdadzie, gdzie zadeklarował on, że „Paryż 
chce stać się znaczącym graczem w Iraku”.

TARCZA-NIE. SANKCJE-CZEMU NIE?
To jednak nie znaczy, że Sarkozy „po przejściu 

Tony’ego Blaira na emeryturę chce go zastąpić na 
stanowisku wiernego pudla Ameryki” , jak ujął 
to Władimir Anochin, wiceprzewodniczący mo
skiewskiej Akademii Stosunków Międzynarodo
wych. Kouchner tuż przed wyjazdem do Iraku 
poleciał do Moskwy, gdzie zadeklarował sprze
ciw Paryża wobec budowy amerykańskiej tarczy 
antyrakietowej w Polsce i Czechach. Minister 
nie stracił pracy, a to znaczy, że francuski prezy
dent, choć flirtuje z Ameryką, puszcza oko tak
że do Kremla.

O tym, że nie ma zamiaru od nikogo się poli
tycznie uzależniać, najlepiej jednak świadczą 
jego wypowiedzi dotyczące Iranu. Razem z pre
zydentem George’em W  Bushem prze ku za
ostrzeniu sankcji, jeśli Teheran nie zrezygnuje 
ze zbrojeń nuklearnych, bo to „katastrofalna al
ternatywa: Iran uzbrojony w bombę albo zbom
bardowanie Iranu”. „Nie użyłem słowa wojna”
- zastrzegał później w jednym z wywiadów fran
cuski przywódca, dodając: „To nie ja powiedzia
łem, że wszystkie rozwiązania są na stole. I nie 
chcę, żeby traktowano to jak moje słowa” . Ale 
i tu znów nie jest jednoznaczny. Zostawia sobie 
furtkę. „Chcę bronić poglądu, że Francja zawsze 
będzie prowadziła kampanię na rzecz pokoju, 
ale to nie znaczy, że będzie pokój. Pokój nie jest 
jednoznaczny ze stabilnością” - stwierdził.

- Sarkozy działa nieszablonowo, ale wie, że 
może sobie na to pozwolić, bo ma społeczny 
mandat - mówi mi Fredćric Bozo, ekspert hi
storii stosunków międzynarodowych na pary
skim uniwersytecie Sorbonne Nouvelle. Jego
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W ie lk i rem anent 
F ra n c ji
• RZĄD Prezydent odchudzi! radę ministrów 
o potowę. W  15-osobowym rządzie po raz 
pierwszy jest aż siedem kobiet, w tym pierw
sza w historii osoba wyznająca islam.

• SEKTOR PUBLICZNY Stanowiska po 
urzędnikach odchodzących na emerytury po
zostaną nieobsadzone. Z wyliczeń rządu wy
nika, że w przyszłym roku dzięki temu w kasie 
państwa zostanie 400 milionów euro.

• ZW IĄZKI ZAW O D O W E I STRAJKI
Rządowy projekt ustawy przewiduje, że na 
czas strajku w firmach transportowych nie bę
dzie przysługiwać wynagrodzenie, a przed
siębiorstwa na czas protestu będą musiały za
gwarantować „serwis minimum".

• PRZYW ILE JE  EMERYTALNE Sarkozy chce 
znieść część specjalnych przywilejów eme
rytalnych. Dotyczą one przeszło 500 tysięcy 
pracowników firm kontrolowanych przez pań
stwo i około 1,1 miliona emerytów. Prezydent 
zamierza wyżej opodatkować osoby korzysta
jące z wcześniejszych emerytur.

• 35-GODZINNY TYDZIEŃ PRACY
Uelastycznione mają być przepisy uważa
ne we Francji za świętość. Rząd proponu
je, by umowy branżowe dopuszczające wy
dłużenie czasu pracy odgrywały większą rolę 
niż ustawowa norma 35 godzin tygodniowo. 
Również pracodawcy mają móc negocjować 
z pracownikami godziny zatrudnienia.

• PODATKI Parlament zniósł opodatkowanie 
wynagrodzenia za nadgodziny. Zdecydował 
też, że maksymalna suma wszystkich obcią
żeń podatkowych nie może łącznie przekro
czyć 50 procent dochodów obywatela (dotąd 
było to 60 procent). Te zmiany będą koszto
wać 13 miliardów euro rocznie, ale zdaniem 
rządu przyspieszą wzrost PKB o 1,5 punkta 
procentowego.

• IM IGRANCI Rząd chce deportować 
25 tysięcy nielegalnych imigrantów rocz
nie. Planuje też badania DNA dla osób, które 
chcą przyjechać do Francji w ramach progra
mu łączenia rodzin, a nie mają dokumentów 
potwierdzających pokrewieństwo.

• KODEKS KARNY Podwyższone mają być 
między innymi minimalne kary dla recydy
wistów. Sarkozy chce także, by osoby, które 
ukończyły 16 lat były karane jak dorośli.

• SYSTEM POLITYCZNY Prezydent pole
ci), by mające większość w Zgromadzeniu 
Narodowym ugrupowania prawicowe rozwa
żyły zmianę ordynacji polegającej na wpro
wadzeniu do niej elementów proporcjonal
ności. Obecna ordynacja - większościowa
- faworyzuje największe partie. WAC
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t«ar zdaniem polityka prezydenta jedynie spra
wia wrażenie chaotycznej. O tym, że to tylko po
zory, przekonana jest również Catherine Nay, 
autorka biografii „Sarkozy. Pragnienie władzy”. 
- Sarko to polityczne zwierzę. Decygę o tym, że 
chce pełnić najwyższy urząd w państwie, pod
ją ł mając niespełna 20 lat i odtąd przez kolej
ne przeszło ćwierć wieku z żelazną konsekwen
cją dążył do celu. Doskonale zna smak poraż
ki, bo w 1995 roku popełnił błąd, który na dwa 
lata zepchnął go w polityczny niebyt - przypo
mina Nay.

W  wyborach prezydenckich nie popartjacąue- 
sa Chiraca, lecz ówczesnego premiera Edouarda 
Balladura. Wygrał jednak Chirac i Sarkozy stra
cił posadę ministra finansów. - Trzeba żelazne
go charakteru, by się otrząsnąć i wrócić do poli
tyki - twierdzi pisarka. Jej zdaniem działania Sar- 
kozyego to „misterna kalkulacja, bo zbyt długo 
i ciężko walczył o prezydenturę, by teraz pozwo
lić sobie na improwizację albo błędy”.

POMYSŁ NA PRÓŻNIĘ
Trochę światła na to, jak wygląda wizja Sarko- 

zyego na przywództwo Francji w Europie, rzu
ca zamieszanie, którego narobił w Brukseli. Naj
pierw dzięki jego mediacjom udało się uratować 
przed fiaskiem szczyt poświęcony eurotraktato- 
wi, gdy Polska walczyła o pierwiastek. Wkrótce 
potem jednak wprosił się na szczyt unijnych mi
nistrów finansów (był pierwszym szefem pań
stwa, który uczestniczył w naradzie tego szczeb
la) i obwieścił, żejego kraj wbrew wcześniejszym 
zobowiązaniom zrównoważy budżet dopiero 
w 2012 roku. To kompletnie rozkłada unijną po
litykę dyscypliny budżetowej. Zarzucił też Bruk
selę projektami zmian w polityce ochrony śro
dowiska, obronnej i imigracji, które mają spra
wić, że UE stanie się głównym rozgrywającym na 
świecie. - Na czym polega problem Europy? Na 
braku pomysłów. Co jest rozwiązaniem? Debaty. 
Pomysły. Projekty. Nadzieja-tłumaczył Sarkozy.

1 znów jego działania nie są jednoznaczne. 
Z jednej strony wierzy w UE, chce ją reformować, 
ale jednocześnie od początku prezydentury for
suje pomysł powołania Unii Śródziemnomor
skiej. Planuje połączyć nowym sojuszem nie tylko 
21 państw tak różnych, jak Hiszpania i Libia lub

Izrael i Algieria, ale też przeszło 400 milionów lu
dzi: katolików, muzułmanów, żydów. Unia Śród
ziemnomorska ma się koncentrować na wspól
nych dlajej regionu problemach imigracji, terro
ryzmu, degradacji środowiska, ale przede wszyst
kim na rozwoju gospodarczym. Pomysł wygląda 
na karkołomny, a jednak podchwycili go Portu
galczycy, a w sierpniu hiszpański minister spraw 
zagranicznych Miguel Angel Moratinos na ła
mach „El Pals” zaproponował, by nowa unia mia
ła instytucje podobne do tych w UE, m.in. radę 
szefów państw, stałe komisje, może nawet bank 
centralny. W  ten sposób pod bokiem Unii Euro
pejskiej i na bazie jej doświadczeń, może powstać 
wspólnota, która będzie gospodarczo bardziej od 
niej spójna, a może też bardziej konkurencyjna.

SUMA WSZYSTKICH UPOKORZEŃ
Charles de Gaulle, powołując do życia 

w 1958 roku V  Republikę, zaszczepił jej wiarę 
we własną potęgę. Miała być zasadzona na nieza
leżności od bloków wschodniego i zachodniego. 
Później Franęois Mitterrand w jednoczeniu Euro
py widział dla Paryża szansę na zachowanie roli 
światowego lidera. Dwubiegunowy świat rozsy
pał się, a Unia Europejska - produkt par excel- 
lence francuski - zmieniła się w sojusz państw, 
które nieustannie albo mają do siebie pretensje, 
albo się wzajemnie ignorują. Francuskie marzenia 
o potędze prysły. Sarkozy, który lubi powtarzać za 
Jeanem de La Bruyere’em, że „człowiek rozumny 
leczy się z ambicji - ambicją” , wygrał wybory, bo 
umiał na nowo rozbudzić nadzieje Francuzów.

Nigdy wcześniej nie było w Pałacu Elizejskim 
polityka, który tak dobrze uosabiałby francuski 
tygiel. Sarko jest synem sefardyjskiej Żydówki 
Andree Mallah oraz węgierskiego imigranta Pala 
Sarkozy de Nagy-Bócsa. „To, co czyni mnie tym, 
czym dziś jestem, to suma upokorzeń, jakich do
znałem w dzieciństwie” - wyznał Catherine Nay. 
Największego upokorzenia Sarko doświadczył 
jednak nie z powodu imigranckich korzeni ro
dziców, lecz przez brak ojca. Andree odeszła od 
męża, nie mogąc znieść jego pijaństwa i ciągłych 
zdrad. Nicolas mial wtedy cztery lata. Być może 
dlatego właśnie do dziś jest niemal fanatycznym 
abstynentem. Yasmina Reza odnotowała w swej 
książce, że Sarko, który sprawia wrażenie zauro
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ogóle rzadko 
słucham ludzi.
Zawsze sugerują mi, 
że powinienem być 
miły. Nie znoszę, kiedy 
tak do mnie mówią”

Za  nimi tygodnie m orderczych treningom. W a lk a  

z bólem i zwątpieniem. Nie poddali się. opanowali 

niezwykle trudną i niebezpieczną sztukę tańca na 

lodzie. Teraz s ta ją  do walki o zw ycięstw o. Zobacz
 : ____ -I. .

czonego brytyjską kulturą, historią i polityką, 
podczas wizyty w Londynie jasno dał do zrozu
mienia, że nie lubi Winstona Churchilla tylko 
dlatego, że dużo pil.

Pal nie szukał kontaktu z żadnym ze swoich 
dzieci. Do Nicolasa napisał list dopiero, gdy był 
on już znanym politykiem. Sarko nie chciał utrzy
mywać z nim znajomości, ale Andree wyprosi
ła, by dał swemu ojcu jeszcze jedną szansę. Pal 
znowu jednak zawiódł syna, upokarzając go po
wtarzaniem, że z powodu imigranckiego pocho
dzenia nigdy nie zostanie on prezydentem Fran

cji. Sarko dowiódł mu, że się myli. Być może udo
wadniał mu to samo wiele lat wcześniej, zosta
jąc najmłodszym w historii Francji merem, naj
młodszym parlamentarzystą, najmłodszym mi
nistrem.

„Mam wrażenie, że widzę małego chłopca. 
Stoi, ma złożone rączki, grzecznie na coś czeka. 
Uśmiecha się jak dzieciak urzeczony zachwy
tem. Tę jego twarz lubię najbardziej. Uśmiecha 
się jak dziecko pokazujące swój prezent” - pisze 
o prezydencie Reza. Dziwiła ją ciągła nieobec
ność jego żony, którą Sarko często nazywa „mi

łością swego życia” . Oficjalne wyjaśnienie: „Nie 
majej w pobliżu” .

Sarkozy tylko raz po objęciu urzędu zgodził się 
na szczerą rozmowę z pisarką.
Jest sobota. Sarkozy ubrany w dżinsową koszu

lę siedzi w fotelu prezydenta Francji. Czyści chu
steczką szkiełko drogiego zegarka. Sprawia wra
żenie człowieka, któremu nigdzie się nie śpieszy. 
Czy jest wreszcie zadowolony? „Tak, bardzo za
dowolony - odpowiada i po chwili dodaje - ale 
to nie znaczy, że szczęśliwy” . Bo jego zdaniem 
„wygrać wybory, to znaczy umieć się podobać. 
A mój zawód polega teraz na podejmowaniu de
cyzji. Byłem dużo spokojniejszy, wiedząc, że po
trafię się podobać ” . ■

Więcej o Nicolasie Sarkozym ^ JwP.PL 
w serwisie wiadomosci.wp.pl

Piątek, godz. 2 0 :0 0

więcej na www.itvp.pl

http://www.itvp.pl
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Po dowcipach ich poznacie, 
gdy do sieci zajrzycie.
Oto Joe  Monster, za którym 
:kryje się jego twórca *  
Marcin Składanowski j

K a t a r z y n a  J a r o s z y D s k a . T o m a s z  T r e l a

Satyryk to nie tylko człowiek, który rozśmiesza ludzi w telewizji lub na 
scenie. W  tym błędnym mniemaniu żyje 66 procent ludzi w Polsce. 

Wszyscy pozostali po prostu mają dostęp do Internetu

W idziałeś już film „MuppetSejm” , 
w którym internauta macdac 
podkłada autentyczne wypowie
dzi polskich polityków pod po
staci występujące w amerykań
skim „The Muppet Show”? Jeśli 
nie, to należysz do mniejszości, 

bo ta domowa produkcja bije rekordy oglądal
ności na YouTube. Orzeł Sam mówi tu głosem 
Romana Giertycha, Dziwak Gonzo - Przemy
sława Gosiewskiego, a Prosiak lin k  - Andrzeja 
Leppera. Twórca serii to Dariusz Cwiklak, dzien
nikarz „Gazety Wyborczej” . Przez większość ży
cia nie miał styczności z produkcją filmową. Aż 
do wieczoru, kiedy oglądał przemówienie Ro
mana Giertycha. W  pewnym momencie zauwa
żył, że poseł LPR przypomina Orła Sama. Potem 
okazało się, że reszta polskich polityków też ma 
swoje pierwowzory w muppetach. - Postanowi
łem, że zmontuję film. Przez miesiąc zbierałem 
materiały, a potem w jedną noc powstał pierw
szy odcinek serii - mówi Cwiklak. Na począt
ku nic nie zwiastowało sukcesu. Macdac zamieś
cił film na swoim blogu (macdac.blox.pl), a po
tem w serwisie YouTube. Do dziś powstało sie
dem odcinków, które obejrzało ponad dwa mi
liony osób.

Internetowi satyrycy stali się bardzo popular
ni. Tworzą w domach, ukrywają się pod pseudo
nimami, a swoją twórczość zamieszczają w sieci. 
Dziś są już ich tysiące.

HARDCOROWI NEGOCJATORZY

Internauci polują na uliczne absurdy. Te szczególnie są w cenie, 
bo świetnie obrazują polską rzeczywistość

Gdy w lutym 2005 roku ruszył multimedialny 
serwis YouTube, jego pomysłodawca, ameryka- 
nin Chad Hurley, umieszczał na nim wyłącznie 

filmy przedstawiające swojego kota. Dziś inter
nauci z całego świata publikują tu ponad 

70 tysięcy nagrań dziennie.
Dzięki YouTube zaistniał 28-let- 
ni informatyk o pseudonimie 

Mlive. Na swoim koncie ma 
około 30 różnych produkcji, 
z których ponad połowa wy
śmiewa polityków (youtu- 
be.com/user/Mlive). Jego 
film „Kaczyński Ramm- 
stein” , w którym pol
ski premier przemawia 
w  rytm muzyki niemie
ckiego zespołu rocko
wego, obejrzało bli
sko 800 tysięcy osób. 
Jeszcze lepszy jest te

ledysk „The Brothers feat. Anna Fotyga - Hard- 
core Negotiators” , też autorstwa kryjącego się 
pod pseudonimem internauty-VjDominiona. 
Minister spraw zagranicznych w rytm muzyki 
techno nazywa Polaków hardcorowymi negocja
torami, a premier i prezydent skaczą jak pacynki 
smagani błyskawicami. Ale polska scena amator
skich filmów satyrycznych to nie tylko montaże. 
Coraz częściej w Internecie można znaleźć ske
cze kręcone według autorskiego scenariusza czy 
parodie znanych filmów. W  ten sposób zasłynę- 

| li IrexJanion i Rafał Paśko, twórcy działającej od 
dwóch lat Zwellinder Film Group (www.zwellin- 
der.prv.pl). „Gdybym wyrwał jeden drucik z siat
ki, zrobiłbym klucz, w  lustrze odczytałbym kod 
z moich pleców i mógłbym zaprogramować ten 
klucz, żeby otwierał spiżarnię w więzieniu” - pa
rodiuje serial „Prison Break” bohater ich filmu, 

i W  maju tego roku w sieci pojawiła się przero
biona reklama jednego z banków. Internauci do
pisali do niej własny tekst. Obiad siedzącej przy 
stole szczęśliwej polskiej rodziny nagle przery
wa głos lektora: „Wiadomość z ostatniej chwili. 
Lech Kaczyński został prezydentem Polski” . Na 
tę wieść matka mdleje, synek dostaje ataku dusz- 

j ności, córeczka krzyczy wniebogłosy, a ojciec 
wstaje od stołu, podpiera ręką czoło i mówi, pła
cząc: „Ku..., nie dam rady.Japie...” .

| Im bardziej zaskakuj ący scenariusz, tym więk- 
| sza szansa, by film zaistniał w sieci. Ale by zdo
być popularność, konieczna jest też umiejęt
ność szybkiego reagowania na rzeczywistość.

| Karol Łakomieć już tydzień po konferencji pra- 
| sowej prowadzonej przez prokuratora Jerzego 
Engelkinga, na której zaprezentowano dowody 

| między innymi przeciw Januszowi Kaczmarko
wi, wrzucił do sieci parodię całej sprawy. W  fił- 

j miku „Pokój 4020, czyli historia pewnego prze
cieku” wszystkie postaci i pomieszczenia hote

lu Marriott odtworzono z klocków lego. Lektor, 
imitując głos Engelkinga, zauważa, że Kaczma
rek po wyjściu z pokoju milionera ma na sobie 
inne spodnie, niż te, w których wchodził. Jego 
zdaniem wersje wydarzeń są trzy. Jedna z nich 
brzmi tak: „Pan Kaczmarek wchodzi do aparta
mentu, gdzie odbywa się huczna zabawa. Pan 
Krauze daje popis breakdance’a, po czym pada 
hasło: Rozbieramy się! Pan Kaczmarek, ubiera
jąc się, wziął nieswoje spodnie”.

Karol Łakomieć ma 18 lat, ale dorównuje pro
fesjonalistom. Różnica jest jedna: nie zarabia. 
Tak jak jego koledzy. Wszyscy twórczość traktują 
jak hobby. Grzegorz Barański, student politologii 
z Warszawy i założyciel grupy filmowej Diabo- 
lic Team (www.diabolicteam.prv.pl), odrzucił już 

I kilka propozycji finansowania swoich produkcji. 
Kiedy z przyjaciółmi zrobił parodię „Dnia świ- 

| ra” , czyli film „Piątek, dzień z życia licealisty” , 
który obejrzało prawie 300 tysięcy osób, grupą 
zainteresowało się kilka firm. - Niedoszli produ
cenci zaczęli nam narzucać swoje wizje projek
tów, a tego nie mogliśmy znieść - wyjaśnia.

Internetowym twórcom nie zależy na pienią
dzach, ale na „wygadaniu się” . Ich prace naj
częściej nie wychodzą poza Internet. Za dużo 
tam wulgaryzmów czy chamstwa, by mogły tra
fić do telewizji. Poza tym na dowcipach w Inter
necie trudno zarobić. Dochody przynoszą tylko 

I nieliczne inicjatywy. Na przykład twórcy serwi
su Joe Monster (www.joemonster.org) zarabiają 
na reklamach i sprzedaży zdjęć, które wcześniej 
znaleźli lub przerobili internauci.

DOBRA GRAFIKA BAWI NAWET POLITYKA
j Trochę mniej popularne od filmów są gra
fiki komputerowe i rysunki. Ich autorzy naj- 

j  częściej nabijają się z PiS, a prezydent i pre
mier zazwyczaj występują pod postacią kaczek. (Ast

http://www.diabolicteam.prv.pl
http://www.joemonster.org
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Grafiki FeuerFesta są coraz ostrzejsze, 
ale zębów sobie jeszcze na nich nie stępił. 
Mówi, że jeszcze nieraz zaskoczy

l«sr Twórcy przyznają, że to satyryczna ła
twizna, ale dowcip im prostszy, tym 
lepszy. - Chodzi o to, żeby odbior
ca od razu zorientował się, kogo 
przedstawiam. Już się przyjęło, 
że bracia to kaczki, Lepper to 
Świnia, a Giertych koń - tłuma- 
czyjerzy Łukaszewski, prawie 
50-letni genealog z Gdyni, który 
od trzech lat w wolnych chwi
lach robi rysunki pod pseudoni
mem Lujeran (lujeran.eu).

Głównymi bohateramijego prac 
są właśnie dwa niskie przysadziste 
kaczory, które różnią się tylko krawa
tami (na przykład jeden ma na krawa
cie kota, drugi czarownicę). Najednym 
z najnowszych rysunków widzimy męż
czyznę z pudelkiem, w którym leży butelka.
Obok kaczor rozmawia przez telefon. „Sekun
dant Kwaśniewskiego przyniósł wybraną do po
jedynku broń” - głosi napis na dole.

Łukaszewski przyznaje, że jest amatorem, ale 
już Mateusz FeuerFest Jaworski, informatyk ze 
Szczecina, wprost nazywa się „satyrykiem” . Od 
ponad roku prowadzi swoją stronę www.niepo- 
komy.org. Zaczęło się od trzyzdjęciowej histo
ryjki o tym, jak Zinedine Zidane uderza z głów
ki włoskiego zawodnika Marca Materazziego. Zi
nedine mówi do piłkarza: „Teraz ja jestem Spri- 
te, a ty pragnienie” . Grafika była słaba, ale Feu
erFest połknął bakcyla. Prawdziwy sukces przy
szedł w lipcu, gdy wrzucił do netu zdjęcie chło
paka z podkrążonymi oczami i podpisem: „Ja 
cek jest studentem. Właśnie ma sesję. Zachowaj 
radość życia. Nie idź na studia. Kampania spo
łeczna »Wybierz Łopatę«” . Zdjęciejacka w ciągu 
24 godzin pobrano ponad milion razy.

Kolejnym sukcesem była fotografia sław
nego teletubisia Tinky Winky. Do stworzenia 

grafiki wykorzystał plakaty Kampa
nii przeciw Homofobii z napi

sem „Pedał. Słyszę to codzien
nie. Nienawiść boli” . Jego pra
ca tak spodobała się posło-

Internet ożywił dowcip
Z doktor Doro

tą Brzozowską, 
dowcipologiem, 

czyli filologiem zajmu- 
< jącym się badaniem humo-
|  ru, z Uniwersytetu Opolskie

go rozmawia Katarzyna Jaro- 
|  szyńska
o Skąd się biorą dowcipy?
|  - Pewien czeski humorysta ma-
|  wiał, że dowcipy są jak kome-
2 ty. Szybko się pojawiają i nikt nie
S wie, skąd się wzięty. Ale tak na-

wi LPR Wojciechowi Wierzejskiemu, że powie
sił ją w swoim biurze. Wśród rysowników-saty- 
ryków odrębną grupę stanowią autorzy komik
sów. Serwis Marcina Skoczka (www.skoq.pl), 
codziennie odwiedza trzy tysięce osób. Furo
rę robi tu rysunek przedstawiający wielkanoc
ne jajo pomalowane na biało-czerwono, któ
re wyzywa inne jajo, tyle że kolorowe, od peda-

- Mamy najlepszą dyplomację w historii więc czemu wciąż 
odpowiadają nam "kwak you"?

łów. Największy komiksowy sukces odniósł jed
nak Artur Kurasińsłd, twórca sławnych już Cho- 
miksów, czyli dwóch chomików stworzonych na 
wzór braci Kaczyńskich. Siła tych prac tkwiła nie 
tylko w humorze i dobrej kresce. Kurasiński za
czął rysować komiks w 2005 roku, kiedy dow
cipy o braciach wciąż były na topie. Dziś się już 
trochę znudziły, a sam rysownik odchodzi od 
dawnego projektu. - U szczytu popularności 

ś moj ą stronę odwiedzało do stu tysięcy osób mie- 
3 sięcznie, teraz zająłem się innymi projektami, 
J. więc możliwe, że Chomiki umrą śmiercią natu

ralną - mówi autor, który w zeszłym roku wydał 
książkę z przygodami rysunkowych zwierzaków.

ŚM IE J  SIĘ Z BLIŹNIEGO SWEGO
Jeszcze jeden typ internetowych dowcipów 

można znaleźć na portalu www.białekozacz- 
ki.blog.pl. Jego idea sprowadza się do zamiesz
czania zdjęć (nadsyłanych przez internautów)

Na rysunkach Jerzego Łukaszewskiego 
nawet minister Fotyga 
ma w sobie coś z kaczki

prawdę dowcipy tworzą ludzie. 
Są anonimowi, nie potrafimy 
ich wskazać, ale działają bardzo 
szybko. Dowodem może być na 
przykład seria dowcipów o ata
ku na World Trade Center, któ
re pojawiły się niemal natych
miast po całym zdarzeniu. Nale
żą one do grupy dowcipów ka
tastroficznych. Pierwsze tego 
typu dowcipy zaczęły pojawiać 
się po rozbiciu się promu Chal- 
lenger w 1986 roku.

Tego typu dowcipy często są do sie
bie podobne. Mają podobną konstruk
cję, a zmieniają się tylko bohaterowie 
i scenografia.
- Bo tak jest. Dowcipy wędrują, 
a ludzie przetwarzają je w taki 
sposób, by pasowały do ich kul
tury, zwyczajów. Tak jak w przy
padku dowcipów o sąsiadach.
U nas bohaterami byli Polak, Ru
sek i Niemiec, w innych krajach 
już nie. Jeśli jednak w jakimś ka
wale występuje gra słów, której 
nie sposób przetłumaczyć, moż
na się domyślać, że nie został on

przejęty, tylko jest oryginalny.
Jak na dowcipy wpiynęiy możliwości, 
które daje Internet?
- Po pierwsze, wędrują jesz
cze szybciej, bo można je so
bie przesyłać, a po drugie - oży
wiły się. Rysunek, kolaż czy gra
fika dają ogromne możliwości. 
Równocześnie coraz mniejszą 
rolę w tego typu żartach odgry
wa słowo. Zazwyczaj jest to tyl
ko krótki komentarz pod zdję
ciem. Łatwiej więc i szybciej 
można coś przetłumaczyć i puś
cić w świat.
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dziewczyn w takim obuwiu. Na pomysł stworze
nia strony wpadł jeden z warszawskich fotogra
fów. Dziś od miłośniczek białych kozaków dosta
je mnóstwo pełnych nienawiści maili. - Nie chcę 
być kojarzony z tym projektem. Robię to dla żar
tu, broń Boże, na serio - mówi, prosząc o ano
nimowość. Przez ostatnie półtora roku ogromną 
popularność zyskała sobie także strona fotkape- 
el.blogspot.com (trzy miliony odsłon), na której 
Billy The Fish umieszczał wybrane zdjęcia z por
talu Fotka.pl i opatrywał je stosownym komen
tarzem. Tysiące internautów codziennie oglądały 
zdjęcia roznegliżowanych dziewcząt z prowincji, 
które starały się być sexy, a stały się pośmiewi
skiem tłumów. Kiedy ostatnio Billy ogłosił, że za
myka działalność, spotkał się z protestami.
Jego miłośnicy mogą jednak pocieszyć się w ra

mionach Marka Lachowicza, rysownika komik
sów, który rozpoczął właśnie akcję Gang Wąsa- 
czy (blog.czlowiekparoovka.pl). Przeciwnicy 
noszenia zarostu mogą wysyłać do Lachowicza 
zdjęcia przedstawiające właśnie wąsaczy. - O gu
stach się nie dyskutuje, aleja chcę pokazać coś 
śmiesznego - mówi rysownik, który również 
w swoich komiksach portretuje mężczyzn z za
rostem pod nosem.

KTO NIE UŻYWA MÓZGU

Miłośniczek białego 
obuwia mamy 
w kraju tysiące, 
ale przeciwników, 
którzy obśmiewają 
je w Internecie, 
jeszcze więcej

Satyra słowna, której wciąż jest dużo w Inter
necie, sięga po podobne pomysły. Przykładem 
może być strona bash.org.pl, która działa od po
łowy 2005 roku, a w swojej bazie ma ponad czte

ry i pół tysiąca rozmów skopiowanych z czatów 
i forów internetowych. - Kiedyś publikowaliśmy 
zabawne cytaty z pogawędek wąskiej grupy zna
jomych. Dzisiaj zapisy swoich rozmów wysyłają 
do nas tysiące ludzi z całego kraju - mówi Kamil 
Bista, jeden z twórców serwisu.

Ludzie śmieją się dosłownie ze wszystkie
go. Lubią komentować zachowania polityków, 
wydarzenia historyczne czy życiowe perype
tie. Pierwsze miejsce w rankingu popularności 
strony zajmuje pewna pani, która na informację 
o tym, że 67 procent kobiet nie używa mózgu, 
dumnie wyznała, że ona akurat należy do tych 
pozostałych 13 procent.

Jeden z bardziej aktualnych dialogów: Nie 
wiem, czy wiesz, ale Polska ma już dwa stadiony 
gotowe na Euro. Pytanie: A gdzie? Odpowiedź: 
W  „Second Life” .

Inna, autentyczna historia znalazła się na fo
rum serwisu Joe Monster. Jeden z nastolatków 
napisał: „Wróciłem sobie do domu lekko pod
pity, rozebrałem się i położyłem do łóżka. Rano 
matka przyszła do pokoju, poczuła woń alkoho
lu i postanowiła, że zrobi mi kawał. Położyła się 
obok mnie, a kiedy się obudziłem, powiedziała, 
że jestem lepszy niż ojciec” .

Dzisiaj śmieją się już nawet z siebie ci, którzy do 
niedawna sami padali ofiarą brutalnych żartów.

Nowy serial twórców / [ jak f w
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Z tego się śmiejemy
Najlepsze zdaniem „Przekroju" 
filmy i zdjęcia, w które warto kliknąć
FILM Y ZD JĘC IA
1. „The Brothers feat. Anna 1. Dwa żubry i spokój,
Fotyga - Hardcore Negotia- dwie kaczki i burdel
tors" (youtube.com)
Ten teledysk, w którym polska 
minister spraw zagranicznych 
zostaje gwiazdą muzyki elek
tronicznej, obejrzało ponad sto 
tysięcy osób.
2. „Muppet Sejm" 
(macdac.blox.pl)
Pierwsza cześć kultowej już se
rii muppetów z polskiego Sej
mu powstała w ciągu jednej 
nocy. Na YouTube była ogląda
na 700 tysięcy razy.
3. „Kazimiera S." (pyta.pl) 
Ponad ćwierć miliona osób zo
baczyło, jak Kazimiera Szczuka 
uderza pięścią w twarz repor
tera FreeTV, który stwierdza, 
żejej program literacki „ssie 
pałkę".

(niepokorny.org)
Zdjęcie przedstawiające foto
montaż billboardu braci Ka
czyńskich umieszczonego pod 
reklamą pewnej marki piwa.
2. Pakt stabilizacyjny 
(joemonster.org)
Fotomontaż, na którym An
drzej Lepper, Roman Giertych 
i Jarosław Kaczyński z łańcu
chami na szyi udają czarnoskó
rych raperów.
3. Rydzyk jako chomik 
(chomiks.com)
W  komiksie o chomikach uda
jących polityków ojciec Rydzyk 
źle interpretuje słowa Boga 
i zamierza kupić drugiego May- 
bacha, a Żydów wysłać na Ma
dagaskar.

Internetowe Forum Policyjne przepełnio
ne jest nietypowymi opowieściami ze służby. 
Choćby legendarna już historia o tym, jak poli
cjanci z małego komisariatu skonfiskowali świń
skie półtusze z nielegalnej rzeźni. Na komisaria
cie nie było chłodni, więc ociekające krwią mię
so rzucili w  kąt pokoju przesłuchań i niechluj
nie przykryli płachtą. Po godzinie inny patrol, 
przyprowadził na przesłuchanie dwudziestolat
ka podejrzanego o kradzież motoru. Gdy wszedł 
do pokoju przesłuchań i popatrzył na wystające 
spod płachty kawałki żywego mięsa, zdążył tylko 
usłyszeć od policjanta: „No, mam nadzieję, że ty 
się szybciej przyznasz” . 1 zemdlał.

ZA KUPER NA POLICJĘ
Choć satyra internetowa ma mniejszą siłę ra

żenia niż telewizja, jej twórcy nie zawsze mogą 
czuć się bezpieczni. - Ktoś miał sprawę w są
dzie tylko za to, że wjego komputerze znalezio

no zdjęcie prezydenta w przebraniu 
zakonnicy - opowiada Mlive, któ

ry nie chce się ujawniać. - Dopóki

Marcin Skoczek ma dwie strony: 
skoq.pl i dzizas.blogspot.com. 
Na tej drugiej bohaterami są kot 
Tejlkat i jego pan Dżizas

nikt nie będzie wiedział, kim jestem, nie będę się 
bał o pozew. Średnio raz na tydzień dostaje na 
skrzynkę mailową anonimowe pogróżki z frag
mentami kodeksu karnego - tłumaczy.

Ponad rok temu pan Aleksander, 50-letni eme
ryt z Elbląga, przesłał e-mailem do znajomych 
zdjęcie dwóch kaczek wypinających tylną część 
ciała. Podpis pod zdjęciem brzmiał: „A teraz ko
chani wyborcy... pocałuj cie nas w kupry! ” . E-mai- 
la dostał też człowiek, który żartu nie zrozumiał 
i powiadomił organy ścigania. Policja przeszuka
ła mieszkanie emeryta i po zebraniu dowodów, 
sprawę przekazała do prokuratury. Do procesu 
jednak nie doszło. Mniej szczęścia miał „dzia- 
dektojo” twórca parodii teledysku do piosenki 
„Keine Grenzen” Ich Troje. Pod muzykę podłożo
ne były obrazy z ataku Niemców na Polskę pod
czas II wojny światowej. Gdy Wiśniewski śpie
wał, że nie ma żadnych granic, na ekranie poja
wiali się niemieccy żołnierze przełamujący pol
ski szlaban. Kiedy film pojawił się w sieci, autora 
zaczęto wyzywać od faszystów. Medialna nagon
ka zmusiła go do... wyjazdu z kraju.

SATYRA BEZ POŚREDNIKA
Kiedyś Polaków satyrycy rozśmieszali ze scen 

i łamów pism. Dziś każdy może rozbawić pół

Hardcore negotiators - śpiewa Anna Fotyga 
o najsławniejszych polskich bliźniakach 
w teledysku techno

...z misji w Iraku ma wrócić 
syn stacjonującego tam generała.. 

Ponoć ktoś groził mu 
ŚMIERCIĄ!!! ...w Iraku????

kraju. Czy tradycyjni satyrycy obawiają się utra
ty pracy? Twierdzą, że nie. - Pojawiło się coś no
wego i to jest super - mówi Grzegorz Halama, 
znany kabareciarz. - Najbardziej genialny im
puls Internetu polega na tym, że nie ma pośred
ników. Nagrywam film swoją kamerą i nikt mi tu 
nie mówi, co jest sztuką, a co nią nie jest.

- Lubię amatorskie filmy, bo ich autorzy często 
są w stanie zrobić coś, co zawodowcom nawet 
do głowy nie przychodzi. Ta sztuka amatorska 
czasem nawet popycha tę profesjonalną - mówi 
miłośnik internetowej twórczości Dariusz Ka- 
mys z kabaretu Hrabi, który kiedyś występował 
w nieistniejącym już kabarecie Potem.

Gorzej jest, jeśli profesjonaliści po prostu zrzy- 
nają od amatorów. Wprawdzie na razie nikt ni
kogo na satyrycznym plagiacie nie złapał, sami 
profesjonalni kabareciarze przyznają, że Inter
netem lubią się inspirować. „Szkło kontaktowe” 
często posiłkuje się filmami satyrycznymi z You
Tube, a „Szymon Majewski Show” w prawie każ
dym programie cytuje komentarze do politycz
nej rzeczywistości zamieszczone już wcześniej 
przez internautów na portalu Joe Monster. Być 
może nadszedł czas, by zaczął zatrudniać do po
mocy satyryków, którzy na razie znani są tylko 
tym, którzy mają czas, by oglądać codziennie set
ki nowych, przez nikogo nieselekcjonowanych 
internetowych żartów. ■

Pierwsze Radio Informacyjne

i j j j p
W  czwartek 4 października

po godzinie 11 .00  
o polskim humorze słuchaj 

\i Komentarzach Radia TOK FM. 
Zaprasza Anna Laszuk. 

www.tok.fm
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DLA WIELBICIELI 
MUZYKI! PRZE

kroi
TYLKO TERAZ, zamawiając roczną prenumeratę 
tygodnika „Przekrój”, otrzymasz wyjątkowy album

„THISIS SOUL!"
Na czterech płytach znajdziesz ponad cztery godziny 
muzyki. Znani wykonawcy i znakomicie dobrany repertuar 
sprawiają, że „ T H IS  I S  S O U L !”  to doskonała składanka, 
na której każdy znajdzie coś dla siebie.

W ybierz jeden ze sposobów zamówienia prenumeraty: 
Zamów przez telefon:
(022) 00 42 222 pn.-pt. w godz. 8-18;
Zamów przez e-m ail:
prenumeratalfledipresse.pl
W  zamówieniu należy podać adres dostawy prenumeraty i tytuł 
czasopisma.
Za zamówioną prenumeratę zapłacisz listonoszowi przy odbiorze 
pierwszego egzemplarza. Uiścisz także jednorazową opłatę 
pocztową w wysokości 4 zt.
Zam ów za pom ocą k a rty  p łatniczej:
MasterCard, Visa, Classic, PolCard; 
www.przekroj.pl, zakładka PRENUMERATA 
Zam ów w  banku lub na poczcie:
Złóż zlecenie w banku lub na poczcie na rachunek:
Bank Bise: 73 1370 1125 6505 0000 0000 0000 
Na przelewie należy wpisać adres dostawy prenumeraty, tytuł 
czasopisma (Prenumerata ..Przekrój") i numer rozpoczęcia 
prenumeraty.

Prenumeratę zamawiamy zawsze z czterotygodniowym 
wyprzedzeniem. Prezenty wysyłane są w terminie jednego 
miesiąca od rozpoczęcia prenumeraty. Cena prenumeraty 
obejmuje egzemplarze tygodnika „Przekrój" bez dodatków.

Oferta promocyjna ważna 
od 4 do 1 7  października 2007 roku

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.przekroj.pl

Cena rocznej prenumeraty krajowej 
tygodnika „Przekrój" wynosi

202,80 zt
(przez caty rok tylko 3,90 zt za egzemplarz)

http://www.tok.fm
http://WWW.YOUTUBE.COM
http://www.przekroj.pl
http://www.przekroj.pl
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Zanim przyczepisz 
dziecku łatkę dyslektyka, 

pozwól mu stanąć 
oko w oko z okulistą

iei oko na
' .Mm

O lg a  W o ź n ia k

Patrzenie nie dalej niż 
poza czubek własnego 
nosa -  oto częsty powód 
dziecięcych problemów 
z czytaniem i pisaniem. 
Zanim wybierzesz się 
do psychologa, najpierw 
odwiedź z młodym 
dyslektykiem okulistę

P czy B? M czy N? Litery pływają, zlewają 
się, skaczą, ruszają, przemieszczają, a cza
sami stoją grzecznie w rządku jak wytre
sowane. Po kilku minutach czytania roz
mazują się, giną albo robią się podwój

ne. Nie tylko jednak one sprawiają kłopot - cza
sami zmienia się tło, na drugim planie pojawia
ją tajemnicze cienie. Jak długo, mając coś takie
go przed oczami, byłbyś w stanie czytać książkę? 
Tymczasem nie jest to wcale opis jakiegoś wyrafi
nowanego doświadczenia psychologicznego, tyl
ko szybki rzut oka na życie w kramie dysleksji.

Mimo ogromnych wysiłków rzesz naukow
ców nie da się dziś jednoznacznie powiedzieć, 
co jest powodem tej przypadłości. Szacuje się, 
że cierpi na nią od 5 do 15 procent popula
cji. Prawdopodobnie dwukrotnie częściej wy

stępuje u chłopców niż u dziewcząt. Podejrze
wa się, że odpowiadają za nią mikroskopijne 
uszkodzenia mózgu, poszukuje się jej przyczyn 
genetycznych, studiuje zaburzenia w  procesie 
uczenia. Stała się tak modna, że coraz częściej 
do worka z napisem „dysleksja” trafiają wszel
kie dziecięce problemy z czytaniem i pisaniem.

- Dzisiaj panuje moda na dziecko z „dys” 
- komentuje pedagog profesor Edyta Grusz- 
czyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Spe
cjalnej w Warszawie. - Etykietkę dyslekty
ka dostają więc zarówno dzieci mające kłopo
ty z precyzyjnym widzeniem, jak i skupianiem 
uwagi albo po. prostu źle uczone.

Dzieje się tak dlatego, że łatwiej zwalić 
wszystko na jedną tajemniczą przypadłość, 
niż żmudnie poszukiwać przyczyn dziecięcych

kłopotów w szkole. By zmienić takie podejście, 
fundacja Akademia Młodych rozpoczyna akcję 
pod hasłem „Zabierz dyslektyka do optyka” .

- Zaskakująco wiele dzieci, którym przy
pisywane są dysleksja, zaburzenia koncen
tracji bądź nadpobudliwość psychoruchowa 
(ADE1D), ma problemy z akomodacją oka i wi
dzeniem obuocznym - mówi Kamila Walesz- 
kiewicz, prezes fundacji. - Niestety, większość 
nauczycieli, psychologów, pediatrów, rodzi
ców, a czasami nawet okulistów o tym nie wie.

Co więcej, nie wiedzą o tym i same dzieci. 
Nie mają porównania - nie wiedzą, co to zna
czy „widzieć dobrze” . One widzą właśnie tak 
i uważają, że to norma. Nie łączą swojego spo
sobu widzenia z kłopotami w nauce.

E is m ra s n a
Kiedy więc widzicie, że dziecko nadmier

ne'męczy się przy pracy z bliska, ma narasta
jące pod koniec lekcji kłopoty z przepisywa
niem z tablicy, nie pędźcie od razu do psychoło- 

. ga po zaświadczenie o dysleksji. Zauważyliście, 
że wasz syn czy córka nie lubi czytać, gubi się 
w tekście, zjada wyrazy? Po powrocie ze szkoły 
skarży się na bóle głowy, podobne dolegliwości 
towarzyszą mu przy czytaniu, odrabianiu lekcji? 
Jeśli jeszcze do tego spostrzegliście, że dziecko 
czyta z przekrzywioną głową, zaczepia o meble 
podczas chodzenia po mieszkaniu, ma proble
my z oceną odległości na przykład podczas ła
pania piłki, umówcie się z nim na wizytę u oku
listy albo optyka okularowego (optometrysty). 
- Rozmaite zaburzenia widzenia powodują coś, 
co nazwaliśmy opto-dysleksją: czytany tekst 
rozmazuje się, rozdwaja, jest niestabilny, a dzie
cko, które nie widzi dobrze czytanego tekstu, 
słabo czyta, jeśli nie widzi dobrze linijek w ze
szycie - słabo pisze. Mając problemy z czyta
niem i pisaniem, nudzi się, przeszkadza innym 
i nie koncentruje się na lekcji - mówi Kamila 
Waleszkiewicz.

Dlatego poza standardowymi badaniami 
ostrości widzenia zażyczcie sobie także, by 
dziecko poddano badaniu ostrości wzro
ku w dal przez soczewkę dodatnią (+1,00 do 
+ 1,50 dioptrii), badaniu ostrości wzroku z bli
ska oraz sprawdzono widzenie obuoczne z dale
ka i z bliska (wykonano na przykład test Wortha 
lub Schobera). Nie są to standardowo przepro
wadzane badania, a mogą unaocznić poważne 
problemy w pozornie zdrowym oku.

Zdolny leń
Okazuje się, że dysleksja często idzie 
w parze z ponadprzeciętną inteligencją. 
Dlatego o dzieciach, które nie są w sta
nie opanować zasad poprawnego pisa
nia, mówi się: „zdolny, ale leń". O tym, że 
umysł dyslektyka mimo swych pozornych 
ograniczeń może być wybitny, świadczą 
przykłady ludzi takich jak: Albert Einstein 
(zaczął czytać w wieku dziewięciu lat, za
wsze miał trudności z pisaniem), Winston 
Churchill (w swoich wspomnieniach pi
sał: „czas szkoły to czas ciemności, czarna 
dziura na mapie mojej życiowej podróży") 
Tomasz Edison (nigdy nie przyswoił sobie 
zasad ortografii, miał też problemy z aryt
metyką) czy August Rodin (słynny rzeź
biarz w dzieciństwie postrzegany był jako 
absolutnie niezdolny idiota. Przez całe ży
cie nie mógł opanować wiedzy z zakresu 
ortografii i matematyki).

ISl2HnBBIHBQ0[3HI
Może się na przykład okazać, że dziecko ma 

kłopoty z mięśniami obracającymi gałką ocz
ną, które przy czytaniu (i tylko przy nim!) obja
wiają się zezem. Albo że cierpi na coś, co spe
cjaliści nazywają spazmem, akomodacyjnym. 
Akomodacja to zdolność oka do zmiany mocy 
soczewki, co pozwala nam wyraźnie widzieć 
z daleka i bliska. Spazm akomodacyjny to po 
prostu... skurcz oka.

No, może to za duże uproszczenie. Wyglą
da to tak: soczewka w naszym oku - której za
wdzięczamy ostrość widzenia - „sterowana” 
jest niewielkimi mięśniami. W  pewnych wa-

św ią ty n i ■ W  n ieznan e
sz tu k i J

runkach może dojść do trwałego skurczu tych 
mięśni, w efekcie czego soczewka przez dłu
gi czas będzie - zupełnie bez potrzeby - utrzy
mywana w stanie podwyższonej mocy. Efekt to 
niestabilny i rozmazany obraz oraz odczuwa
nie dużego zmęczenia przy patrzeniu na coś 
z bliska. Dlaczego tak się dzieje? - To wynik 
czegoś, co potocznie nazywam „przeciążeniem 
oczu do bliży” - mówi Anna Błaszczyk, opto- 
metrysta. - To utrapienie dzisiejszego świata. 
Choroba cywilizacyjna. Godzinami wpatruje
my się w telewizor, komputer, gazety, książki. 
Coraz rzadziej patrzymy w dal i dlatego mamy 
coraz większe kłopoty z prawidłowym widze
niem. Dlatego - gdyby to zależało ode mnie 
- dzieci powinny iść do szkoły dopiero w wie
ku 14 lat. Wtedy nasz narząd wzroku jest już 
ukształtowany i trudniej mu zaszkodzić nie
prawidłowymi nawykami.

IBMfljBiaBBIiaBIB3BI
Zaburzenia akomodacji oka i widzenia obu

ocznego to nie choroba ani wada wzroku, to 
najczęściej czasowa dysfunkcja, którą w więk
szości przypadków można usunąć ćwiczeniami 
w gabinetach optycznych bądź okulistycznych, 
a także prowadząc odpowiedni tryb życia.

Specjaliści radzą, by unikać długotrwałego 
skupiania wzroku na blisko znajdujących się 
obiektach, ograniczyć - a u małych dzieci wy
eliminować - oglądanie telewizji i zabawy przy 
komputerze. Starać się, by dziecko często prze
bywało na otwartej przestrzeni, szczególnie 
w jasne, słoneczne dni. No i zachęcać dzieci do 
aktywnego wypoczynku: gry w piłkę, tenisa, 
jazdy na rowerze. Warto też od czasu do czasu 
pozwolić im pogapić się w dal - zwłaszcza gdy 
musiały dłużej czytać lub odrabiać lekcje.

No ale co zrobić, gdy na prewencję jest już 
za późno? Jeśli okulista lub optyk stwierdzą za
burzenia widzenia wywołane przez złe nawyki? 
No cóż, wtedy trzeba zabrać oczy do... siłowni. 
Znajduje się ona w gabinecie optometrysty.

Tam za pomocą odpowiednich przyrządów 
i testów (czasami stosuje się złudzenia op
tyczne) nasze oko poddane zostanie rozma
itym bodźcom, które rozruszają poprzykur- 
czane mięśnie sterujące naszym widzeniem. 
Dostaniemy też ćwiczenia do wykonywania 
w domu. Czasem - kilka par okularów - każde 
z przeznaczeniem do innej czynności. I choć ta 
ostatnia metoda leczenia jest dość kosztowna, 
ćwiczenia wzroku drogie nie są. W  zależności 
od gabinetu możemy spodziewać się wydatku 
20-40 złotych za półgodzinne zajęcia.

Pierwszy przypadek dysleksji opisał w roku 
1896 Pringle-Morgan, lekarz z Sussex. Dziś dys
lektycy rosną w siłę, chlubiąc się, że w  swym 
gronie posiadają takie osobistości, jak Thomas 
Alva Edison, Albert Einstein czy Winston Chur
chill. Dysleksja coraz częściej zapewnia ulgowe 
traktowanie podczas kartkówek i poważnych 
egzaminów. I choć na szczęście minęły już cza
sy, kiedy dyslektyków uważano po prostu za le
serów i leni, może czasem warto oprzeć się ła
twości, z jaką można dziś zostać dyslektykiem.

Masz problemy z pisaniem lub czytaniem? Ma 
je twoje dziecko? - po pierwsze, zbadaj wzrok. 
Może to pozwoli ci przejrzeć na oczy i dostrzec, 
że u podstaw problemów nie leży żadna tajem
nicza przypadłość, a tylko dysfunkcja oczu. 
Problem jest jeden - to bardzo banalnie brzmi. 
No i traci się towarzystwo Einsteina... ■

WYPRZEDAŻ 
taniej już 
nie będzie

o d  1  z ł
e tylko w ybrane produkty

Traffic Ciuli, Warszawa, ul. Bracka 25 (róg Chmielnej)
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Pół wieku latania w kosmosie
Dokładnie 50 lat 
temu po niebie 
zaczął krążyć 
pierwszy sztuczny 
satelita Ziemi 
-  radziecki 
sputnik.
Tak zaczęła się era 
podboju kosmosu

P O C ZĄ T EK  ER Y  
K O S M IC ZN EJ
Wystrzelenie sputnika 
dato impuls do rozpoczęcia 
„gwiezdnego wyścigu" między 
Stanami Zjednoczonymi 
a Związkiem Radzieckim.
W  ciągu roku na orbicie 
znalazło się kilka kolejnych 
satelitów

S putnikowi zawdzięcza swe po
wstanie amerykańska agen
cja kosmiczna - NASA. Bo 

gdy 4 października 1957 roku nad 
światem zaczęta krążyć pikająca 
kulka, w USA wybuchła histeria. 
Amerykanie już dwa lata wcześniej 
ogłosili plany stworzenia sztucz
nego satelity, ale w dniu premiery 
sputnika byli jeszcze w lesie. Poza 
tym ich Vanguard miał ważyć pół
tora kilo - ponad 50 razy mniej 
niż Sputnik 1. Frustracja pogłębi-

J H A  . jHBSJPIftlfl

ła się, gdy 3 listopada wystrzelono 
półtonowego Sputnika 2 z psem 
bajką na pokładzie. Podrażniona 
ambicja Amerykanów dopro
wadziła do zwiększenia wydat
ków na badania. Wkrótce na orbi
cie umieszczono satelitę Explorer, 
a także utworzono Narodową 
Agencję do spraw Aeronautyki 
i Przestrzeni, czyli NASA.
Sam sputnik był raczej urządze
niem testowym niż naukowym czy 
militarnym. Z aparatury na jego

pokładzie umieszczono jedynie 
nadajnik radiowy emitujący słynne 
„pip-pip". Analizując fale dociera
jące do Ziemi, można było dowie
dzieć się nieco o właściwościach 
jonosfery, a z długości pisków od
czytać informację o temperaturze 
i ciśnieniu wewnątrz satelity. Baterii 
wystarczyło na 22 dni, sam sput
nik spłonął, wchodząc w atmosfe
rę 4 stycznia 1958 roku. Jednak 
ten krótki lot okazał się iskrą, która 
rozpaliła wyścig ku gwiazdom.

START . / /  /
R A K IET Y  /  *

*

i [ -- PIERW SZY  ETAP
, t Satelita o masie niemal 84 kilogramów
0 został umieszczony na szczycie rakiety

R-7 (stworzonej do przenoszenia 
głowic jądrowych). Start nastąpił 
o godzinie 19.28.

SU K CESY I (C ZĘ Ś C IE J) N IE P O W O D Z E N IA  f
Pionierskie doświadczenia i szaleńcze tempo wyścigu między naukowcami ohu mocarstw sprawiły, 
że pośród pierwszych prób wystrzelenia satelitów więcej było porażek, niż sukcesów

DRUGI ETAP
Odrzucone zostają cztery silniki pomocnicze, 
rakieta główna wynosi sputnika na orbitę 
o wysokości około 800 kilometrów nad Ziemią

ZSRR
Porównanie
wielkości

Startuje radziecka 
rakieta, która wynosi 
na orbitę Sputnika 1 
4 października r—

I

Zostaje wystrzelony Sputnik 2 z psem Łajką 
na pokładzie; bajka ginie po kilku godzinach 
w wyniku awarii osłony termicznej 

-3 listopada

Miał kształt sfery o średnicy 
58,5 centymetra wykonanej 
z polerowanego aluminium. 
Przymocowano do niej cztery anteny 
długości od 2,4 do 2,9 metra. Satelita 
wraz z aparaturą ważył 83,6 kilograma. 
Sputnik spędził na orbicie 3 miesiące, 
okrążając Ziemię ponad 1400 razy 
z prędkością 29 000 kilometrów 
na godzinę.
Przez 22 dni nadawał sygnały radiowe 
na falach 20.005 i 40.002 MHz 
(możecie ich posłuchać na stronie: 
http://history.nasa.gov/sputnik)

Nieudana próba 
wystrzelenia Sputnika 3
T Inłann

r
6 grudnia
Vanguard 
TV-3 eksploduje 
na stanowisku 
startowym

31 stycznia
Na orbicie 
zostaje 
umieszczony 
Expłorer1

5 lutego
Druga 
nieudana 
próba
wystrzelenia
satelity
Yanguard

•  •  •

5 m arca 28
Explorer 2 nie dociera kw ietn ia
na orbitę Trzecia
17 m arca nieudana
Start satelity Vanguard 1 P™Pa 
26 m arca 
Explorer 3 na orbicie

Sputnik 3 dociera na orbitę, 
ale część sprzętu ulega awarii 

-15 maja

Yanguard

27 maja 26 czerw ca
Nieudany Nieudany
start rakiety start rakiety 
niosącej niosącej
satelitę satelitę
Vanguard Vanguard
(czwarty) (piąty)

26 lipca
Explorer 4 
krąży na 
orbicie 
przez 
dwa i pół 
miesiąca

r -1
24 sierpnia
Explorer 5 
nie dociera 
na orbitę

I
26 w rześnia
Szósty 
nieudany 
start rakiety 
z satelitą 
Yanguard

**
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dla biznesu

Zaprezentuj su/oją firmę w internecie. Zmień swoje łącze 

na DSL w TP i zyskaj wszystko, co niezbędne -  miejsce na 

stronę W W W  za d arm o  i adres za złotów kę.

Zacznij efektywnie poszerzać wpływ y biznesowe 

swojej firmy.

t www.tp.pl C 9393

Twój świat. Cały świat.

http://history.nasa.gov/sputnik
http://www.tp.pl


M a x  S u s k i

Wiele dzieci dzieci kwiatów zostało poczętych na pokładzie 
„ogórka” - jak fani pieszczotliwie nazywają volkswagena 

transportera. Kultowy pojazd obchodzi właśnie 60. urodziny

. o raz pierwszy zobaczyłem go dwa lata 
I temu, gdy podjeżdżał ulicą Canbron- 
|ne w Paryżu; przyprowadzili go prosto 
z salonu i kiedy stanął przede mną, zo
baczyłem jego wielki czerwony pysk, 
nisko osadzone i świecące oczy, posta

wę tyleż pełną rezerwy, co przedsiębiorczości, 
i wystarczyło jedno kliknięcie w moim mózgu,

aby został Smokiem, i to nie byle jakim, tylko 
Fafnerem, strażnikiem skarbu Nibelungów, któ
ry - według legendy i Wagnera - był może głupi 
i perwersyjny, ale zawsze wzbudza! moją ukry
tą sympatię (...). Smok to wiedział i w powrotnej 
drodze okazał mi swoją radość, wjeżdżając częś
ciowo na chodnik ku niezwykłemu przerażeniu 
jakiejś paniusi obładowanej wszelką jarzyną”.

Tak pisał Ju lio  Cortazar tuż przed swą po
dróżą, którą wraz z Carol Dunlop odbył latem 
1982 roku na pokładzie volkswagena transpor
tera, a ściślej - modelu T2. Pokonawszy w (ba
gatela) miesiąc autostradę z Paryża do Marsy
lii, stwierdził niezbicie fakt istnienia tej drugiej.
Opis podróży, zatytułowany „Autonauci z kos- 
mostrady” , zdradza jednak zarazem, jak osobisty
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wagen Typ 2 T l. Ojcem projektu był Heinrich 
(znany też jako Heinz) Nordhoff, znakomity me
nedżer, któremu, nawiasem mówiąc, udało się 
zredukować z 400 do 100 godzin czas potrzebny 
na wyprodukowanie jednego garbusa.

TWARZ WOŁAJĄCA 0 LITOŚĆ
Konstrukcja auta była nietypowa, bo garbus 

ma tylny napęd, zatem silnik należało upchnąć 
pod podłogą ładowni. Ale dzięki temu wnętrze 
auta mogło rozciągać się na długość całego pod
wozia, bez potrzeby wydzielania tradycyjnej ko
mory silnikowej na froncie. Dlatego samochód 
już na pierwszy rzut oka wydawał się nadzwyczaj 
pojemny w stosunku do długości.

Kierowca prowadzący transportera siedział 
w zasadzie nad przednią osią pojazdu, bo znikł 
„nos” typowy dla aut o przedwojennym rodowo
dzie. Później ten koncept był kopiowany przez 
konkurentów. Konstrukcja nie była specjalnie 
bezpieczna w sytuacji czołowego zderzenia, ale 
volkswagen stał się bezbłędnie rozpoznawalny 
już od dnia narodzin.

Wydaje się, że to właśnie nie zalety robocze za
decydowały o popularności auta, ale jego nie
zwykłe oblicze. Dosłownie oblicze. Popatrzmy:
najpierw dwie pionowe szyby, niczym oparte na ___
czole kwadratowe okulary, niżej dwa okrągłe re
flektory w chromowanych oprawach - to odpo
wiedniki jasnych, mądrych oczu. Obok kierun
kowskazy, zaznaczone jak szlachetne pieprzy- 
ki na zdrowej cerze, wreszcie zbiegający się cen
tralnie płaski nos z dużym firmowym logo na 
czubku - tak rozbrajająco smutny, że natych
miast wywołujący współczucie i sympatię. Do 
tego maleńki silnik -1,1 litra - chłodzony po
wietrzem i raptem 25 koni mocy. Z pełnym ob
ciążeniem (900 kilogramów ładowności) autko 
z trudem wyciągało 90 kilometrów na godzinę. 
Biedna, wojenna sierota. Jak tu się taką nie za
opiekować? (wsjr-

„Ogórek" jak 
mało które auto 
potrafi pobudzić 
wyobraźnię.
Na zdjęciu 
widzimy model 
T1 w wersji 
pikap. No, może 
nie tylko...

N a d
lazu ro w ą
w o d ę

vołvo 240 i tuzinami innych, których lepiej nie 
wymieniać, by nie zdenerwować pozostałych 
niewymienionych.

Kolejne modele „ogórka” (nie mylić z autobu
sami Jelcz o tej samej ksywie) zyskiwały sympa
tię, czego dowodem masa ciepłych imion nada
wanych furgonetce niczym domowemu czwo
ronogowi: od niemieckiego „Bulli” (Bus + Lie- 
ferwagen) przez portugalskie „pao-de-forma”

(brytfanka), duńskie „rugbrad” (bochenek) po 
„combi asesina” (bus morderca) w Peru. Taka 
oddolna, obywatelska inicjatywa, niezależna od 
wysiłków producenta, dopuszcza maszynę do 
ludzkiej wspólnoty, tchnąc duszę w masę żela
stwa karmionego węglowodorami. Nawet sy
renka zdołała zasłużyć na „skarpetę”, bo choć 
jakości była kiepskiej, to miała charakter. Ża
den współczesny samochód nie ma szans na po
dobny honor. Bo czym w pamięć ma zapaść, po
wiedzmy, daewoo lanos?

ZE SZKICU POWSTAŁEŚ
Czy transporter był owocem powojennej nie

mieckiej rzeczywistości, narzędziem odbudo
wy zbombardowanego kraju? Czy też może 
-jak chce legenda - jego narodziny to szczęśli
wy zbieg okoliczności, chętnie przywoływany 
w romantycznych biografiach? Prawdą jest jed
no i drugie.

Zbombardowaną fabrykę Volkswagena 
w Wolfsburgu alianci początkowo zamierzali zli
kwidować. Wszak była jednym z propagando
wych narzędzi nazizmu—to tu miały powstawać 
auta dla każdego prawdziwego Niemca. Przewa
żył jednak zmysł praktyczny majora Ivana Hir- 
sta, którego przysłano do fabryki aż z Londynu. 
Uznał on, że zamiast wywozić maszyny do W iel
kiej Brytanii (co miało być częścią reparacji wo
jennych), lepiej uruchomić produkcję garbusów 
na miejscu i na potrzeby armii brytyjskiej. We 
wrześniu 1945 roku ruszyła więc produkcja aut 
dla wojsk okupacyjnych. Już rok później powsta
wało tam tysiąc garbusów miesięcznie, mimo że 
hala fabryczna nadal nie miała dachu - gdy pa
dało, robotnicy przerywali pracę.

W  miarę jak produkcja garbusów się rozkręca
ła, majstrom coraz bardziej doskwierał brak po
jazdów do wożenia po fabryce części i najróżniej
szych bambetli. Pomyśleli, że.do podwozia gar
busa można by dospawać blachy i zrobić mini- 
ciężarówkę - tak powstał prymitywny pojazd 
nazywany „Płattenwagen” (platformiak). Traf

chciał, że gdy w 1947 roku do fabryki przybył 
niejaki Ben Pon, importer Volkswagena do Ho
landii, wszedł akurat w środek dyskusji o budo
wie furgonu. Bez ceregieli wyciągnął notes i szyb
ko naszkicował coś, co według niego mogłoby 
powstać na podwoziu garbusa. Rezultat zaniósł 
decydentom Volkswagena. Rysunek - zachowa
ny do dziś - został życzliwie przyjęty, ale nie był 
zbyt precyzyjny i jego przełożenie na papier pro
jektantów zabrało trochę czasu. Rozsądnie wy
glądające prototypy niemieckiego dostawcza- 
ka powstały dopiero w 1949 roku. Ale rok póź
niej - dokładnie 8 marca 1950 roku - oficjalnie 
ruszyła seryjna produkcja nowego samochodu. 
Otrzymał poetycką nazwę Typ 2, w odróżnieniu 
od Typu 1, czyli garbusa. Ponieważ była to pierw
sza generacja, cały samochód nazywał się Volks-

szczęście Ben Pon nie zamazał szkicu 
merami telefonów. Na podstawie rysunku 
alo się zbudować prawdziwy samochód

patrząc i czy ta jąc
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6>sr stosunek można mieć do auta, choćby taniego 
i hałaśliwego, ale powstałego na szczęście w cza
sach, w których prosty twór myśli inżynierskiej 
mógł jeszcze liczyć na zdobycie statusu - pań
stwo wybaczą to oklepane i nieco pretensjonalne 
określenie - kultowości.

Transportery to auta stawiane w jednym rzę
dzie z innymi czterokołowymi obiektami uwiel
bienia: garbusem, mini, citroenami 2CV i DS,

Wystarczy mały fragment karoserii - od razu 
wiadomo, o jaki wóz chodzi
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TECHNIKA XXI WIEKU
- OD INTERNETU DO NOWOCZESNEJ T ELEW IZ JI

Patronem 
rozdziału jest

Rodzeństwo: układ, który rządzi. Rodzice cię 
wychowują. Nauczyciele kształcą. Współmałżonkowie 
wspierają. Ale o tym, kim naprawdę jesteśmy, dawno 
temu zdecydowało twoje rodzeństwo.

Homo amor. Skąd się wzięła miłość? Powstała 
w procesie ewolucji podobnie jak skrzydła u ptaków.
I tak samo jest potrzebna, aby przeżyć.

Co by było, gdyby... Co ma amerykańska prohibicja 
z okresu międzywojennego do dzisiejszych działań 
Osamy ben Ladena?

Ostateczny rozpad związku. Wszechobecny marazm, 
demony i cieplna śmierć Wszechświata - oto 
konsekwencje nieostrożnego sprzątania biurka.
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l»ar Już w 1949 roku Volkswagen zaistniał w  Ame
ryce. Najpierw pod postacią garbusa (we wspo
mnianym roku sprzedano w USA całe dwie sztu
ki), który budził perwersyjną ciekawość jako no
woczesny produkt pokonanego kraju. W  ślad za 
garbusem za ocean pojechały transportery.

Okazały sie przebojem w Ameryce zalanej to
pornymi pikapami lokalnej produkcji skierowa
nymi do prostych farmerów. Dziwoląg z płaskim 
pyskiem, w dodatku z Europy (czyli snobistycz
ny i prestiżowy), bardzo sie spodobał. Auto pro
dukowano nie tylko w wersji pikapa i ciężarówki, 
ale też osobowego busa. Karoseria wersji o weso
łym imieniu Samba w jednej z odmian miała aż 
23 szyby! Furorę robiła Westfalia - wersja z pod
noszonym tekstylnym dachem. Podczas postoju 
można było się w tym aucie wyprostować.

Typ 1 był produkowany niemal bez zmian 
przez 17 lat. Stopniowo wzrastała pojemność 
i moc silnika, która pod koniec produkcji osiąg
nęła 47 koni mechanicznych (silnik 1,6).

Niemieckie auto upodobali sobie hipisi. Trans
porter w latach 60. idealnie wstrzelił się w rolę 
jeżdżącego namiotu na kołach, na dodatek do
wolnie umeblowanego. Auto nieduże, proste, 
a więc tanie (zwłaszcza używane), w niczym nie 
przypominało wyzywających, ciężkich limuzyn. 
Było zaprzeczeniem mieszczańskiej stęchlizny, 
a że mieściło sporo luda, sprzyjało wspólnotom 
i bliskości. W  USA nikt czegoś podobnego nie 
produkował. Jako insygnium buntu pokolenia 
auto nadawało się do tego idealnie.

W  końcu podobny kamper to marzenie każde
go kilkulatka, który siusia z podniecenia na myśl 
o podróży całym domem, z łóżkami, wykładzi
ną i zlewozmywakiem. Wiem, bo sam siusia
łem (w odpowiednim do tego wieku), zwiedza
jąc przyczepę N-126 z Niewiadowa.

TERRORYŚCI W  FURGONETCE
Tony trawy wypalonej przez hipisów spowo

dowały zmianę wystroju zewnętrznego aut. Fa
bryczny lakier ustąpił niczym nieskrępowanej 
twórczości przeciwników wojny wietnamskiej. 
„Ogórki” oklejone kwiatami bądź pomalowane

w kwiaty, wielkie pacyfy na masce (wyzywające 
logo VW  aż prowokowało, by się z nim twórczo 
zmierzyć), a za kierownicą długowłosy niby-Je- 
zus w okularach lennonkach - to jedna z ikon 
amerykańskiej popkultury końca lat 60.

Mimo wzmocnienia japońskiej konkurencji to 
wciąż „ogórek" był jedynym właścicielem poję
cia „furgonetka” . Inny charakterystyczny do- 
stawczak tamtych czasów, czyli citroen H („bel- 
mondo”) z karoserią z blachy falistej, był trakto- 
wanyjako zwykle narzędzie transportu i kojarzył 
się najwyżej z francuską policyjną suką.

Po wyprodukowaniu 1,6 miliona T l nastał 
w 1967 roku Typ 2, nieco różniący się od przod
ka (skrócenie „nosa” , mniej szyb), ale wciąż nie 
do pomylenia z inną furgonetką. Przybyło wersji 
silnikowych, wzrosła moc, ale koncepcja zosta
ła ta sama - auto wciąż napędzał chłodzony po
wietrzem motor ukryty z tyłu pod podłogą. Jego 
moc osiągnęła 70 koni w wersji dwulitrowej.

Volkswagena transportera znali wszyscy, łatwo 
się go rysowało, chętnie filmowało. Wystarczyły 
trzy kreski, by było wiadomo, że na rysunku jest 
„prawdziwy” furgon. Oto nostalgiczny obrazek 
z „Kapitana Żbika” : na lotnisko w Pradze pod
jeżdża furgonetka Barkas produkcji NRD. Kosz 
(z uśpionym Żbikiem) ląduje w samolocie, po 
czym w Wiedniu zostaje załadowany (bez kapi
tana, który uciekł) prosto do volkswagena T l. 
Wszak tym postfaszystowskim narzędziem po
sługiwać się miały tylko zachodne łobuzy.
J  eśli chcemy pokazać w filmie freaka czy innego 

fioła, najłatwiej zapuścić mu brodę, ubrać w po
wyciągane szmaty i załadować do starego volks- 
wagena. Taki obrazek sam puszcza oko do widza. 
Dlatego też transporter jest ulubionym furgonem 
projektantów grafiki gier komputerowych.

Nie bez kozery w animowanej superproduk
cji „Cars” symboliczna furgonetka (Fillmore) to 
„ogórek” . Typowym filmem drogi w całości od
danym transporterowijest „Mała Miss” .

W  „Powrocie do przyszłości” źli arabscy terro
ryści przybywają właśnie „ogórkiem” - auto po
jemne, oprócz oddziału partyzantów pomieści 
cały ich arsenał.

Z 0G0RKIEM 
JEDZ DO HANOWERU
Oficjalne 60. urodziny auta Volkswagen 
obchodził już 25 lipca, ale w  Hanowerze 
przy okazji wystawy EXPO między 
5 a 7 października zaplanowany jest 
międzynarodowy zlot VW  transporterów. 
Przyjedzie ponad 3,5 tysiąca aut wszystkich 
generacji. Będzie mnóstwo konkursów 
z cyklu „naj" i jazdy testowe najnowszych 
modeli VW.

T5 - najnowsza odmiana transportera

Quentin Tarantino, kręcąc „Jackie Brown” , 
uznał, że efektowniej będzie zastrzelić Roberta 
De Niro właśnie w 20-letnim transporterze (z wi
szącym na szybie różańcem i gasnącym co chwi
la silnikiem) niż w jakiejś tyleż bezawaryjnej, 
co anonimowej japońskiej furgonetce z trzylet
nią gwarancją. Wcześniej zresztą De Niro strze
la dwa razy w ponętne ciało Bridget Fondy tylko 
dlatego, że ta nabija się z fatalnej orientacji prze
strzennej De Niro bezradnie biegającego po par
kingu w poszukiwaniu swego „ogórka” (jakkol
wiek perwersyj nie to brzmi).

W  PLASTIKOWEJ MASCE
Zabójczy dla „ogórka” okazał się postęp tech

niczny. Trzymającą vołkswagenowski fason wer
sję T2 wytwarzano 12 lat do 1979 roku (powsta
ło ponad 2,1 miliona sztuk). Wtedy do produk
cji wszedł T3. Nowe, chłodzone cieczą silniki 
wymagały chłodnicy, której plastikowe atrapy 
zmieniły słynną buzię transportera. Zgrozą na
pawają - wciąż produkowane w Ameryce Połu
dniowej -wersje T2 z nowym silnikiem, przez co 
są dramatycznie oszpecone kawałem plastiku na 
„twarzy” . Okropieństwo.

Dzisiejszy transporter, produkowany od 
2003 roku, to piąte pokolenie (T5). Nabłyszczo- 
ny i nowoczesny, luksusowy i silny, w promo
cji i na kredyt, z przednim napędem (od wersji 
T4 pokazanej w 1990 roku) i klimatyzacją nie ma 
zbyt wiele wspólnego ze słynnym pradziadkiem. 
Choć dużo cichszy, szybszy, wygodniejszy i bez
pieczniejszy, nie ma szans na wywołanie wzru
szenia. Progres techniczny, ale regres uczuciowy.

Dziś samochody nieznośnie się do siebie upo
dabniają, firmy się łączą, trudno dostrzec kon
sekwencję i charakter marek. Gdy do produk
cji wchodzi nowy model, z opisów szykowanych 
przez działy marketingu dowiadujemy się, że 
„ostre linie ustąpiły krągłościom”, „kształt świa
teł podkreśla dynamiczny charakter” i takie tam 
banialuki. Jak podkreśla, skoro nie podkreśla? 
Kto tak myśli o samochodzie? Kultowości nie 
tworzą księgowi ani spece od public relations. 
Dlatego T5 nie będzie smokiem Fafnerem. ■
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Niezbędny w  bólach pourazowych mięśni i stawów powstałych

Szybko zwalcza boi i leczy stan zapalny
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 

i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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maaazun OóZCL Oszczędni pod 
parasolem 

chować się nie 
muszą, ale na 
pewno wrócą 

opaleni

L ato już się skończyło, zaczął 
się sezon dla oszczędnych. 
Kilka godzin w samolocie 

i deszczową Polskę można zamienić 
na słoneczną plażę i ciepłe morze. 
- Polecam Chorwację - mówi To
masz Zubilewicz, meteorolog. - We 
wrześniu i październiku jest tam 
bardzo spokojnie. Nie ma tłumów 
turystów, ale wciąż jest ciepło, śred
nio 20 stopni Celsjusza. To również 
rewelacyjne miejsce dla miłośników 
żeglarstwa.

Specjaliści polecają jesienne wy
prawy także do Egiptu, Tunezji i Tur
cji. -Jednym  z najlepszych miejsc 
jest Stambuł. We wrześniu lub paź
dzierniku jest tam 25-30 stop
ni Celsjusza. Miasto to jest ogrom

ne, mnóstwo w nim miejsc wartych 
zobaczenia. Latem jest to trudne ze 
względu na temperaturę sięgającą 
50 stopni Celsjusza, jesień jest ide
alna - wyjaśnia Agata Aydin z biura 
radcy do spraw kultury i turystyki 
ambasady Turcji. W  kurortach tego 
kraju w październiku jest średnio 
27 stopni, woda w Morzu Śródziem
nym osiąga 24 stopnie. Tygodniowa 
wycieczka dla jednej osoby kosztuje 
około 1300 złotych (więcej informa
cji na www.turcja.org.pl)

W  2003 roku Tunezję odwiedzi
ło 55 tysięcy Polaków, a w 2006 już 
135 tysięcy. Wszystko wskazuje na 
to, że w tym roku rekord znów zo
stanie pobity. Joanna Nowowiejska- 
-Moskal z Tunezyjskiego Urzędu do

J E D Z E N I E

Obiad u Jetsonów
P ierwsza w Europie zautomatyzowa

na restauracja powstała w Norymber
dze w Niemczech. Skomputeryzowane 
stoliki wyposażone są w dotykowe ekra
ny z ilustrowanym menu. Klient „włas
noręcznie" wybiera danie, które z po
łożonej na piętrze kuchni zjedzie do 
niego na talerzu. Tory skonstruowane 
są na wzór kolejki górskiej. Na pomysł 
takiej restauracji wpadł Michael Mack, 
który upodobnił lokal do jetsonowskiej 
rzeczywistości (z futurystycznego se
rialu animowanego, przeciwieństwa 
Jaskiniowców). Jedyną formą płatności 
jest oczywiście karta kredytowa. p a z

spraw Turystyki poleca na wrzesień 
i październik podróż do Sousse, ku
rortu nad Morzem Śródziemnym. 
Temperatura powietrza sięga tam 
jesienią 30 stopni Celsjusza, jest 
co zwiedzać, a na targach już poja
wiają się owoce. Co prawda na dak
tyle jeszcze za wcześnie, ale można 
się raczyć mandarynkami albo gra
natami.

Listopad i grudzień natomiast to 
idealne miesiące na wyprawę na 
Saharę. W  nocy bywa co prawda 
chłodno (około 10 stopni Celsju
sza), ale między godziną 11 a 17 jest 
nawet 35 stopni. Tygodniowa wy
cieczka do Tunezji kosztuje po sezo
nie około 1200 złotych (więcej in
formacji na www.tunezja.org.pl).

W  Grecji najpopularniejsze są 
wyspy Kreta i Rodos. Tydzień na 
nich to wydatek rzędu 1300 zło
tych. Trochę drożej jest na Ma
jorce (1800 złotych), w Maroku 
(1700 złotych), Egipcie (2200 zło
tych) lub na Wyspach Kanaryjskich 
(2300 złotych).

Są też miejsca, w które miłośnicy 
słońca nie powinni jechać jesieriią. 
Oprócz środkowej i wschodniej Eu
ropy to również Mauritius czy Ko
staryka. Ponieważ jest to strefa oko- 
łozwrotnikowa, zdarzają się tam 
wtedy tornada. W  Turcji nie poleca
my rejonu Morza Czarnego - tu je
sień to okres ulewnych deszczy.

K a t a r z y n a  J a r o s z y ń s k a

G A D Ż E T

Policzy butelki
T ym, którzy po mocno za

krapianym wieczorze nie 
są w stanie ustalić, ile dzień 
wcześniej wypili piwa, życie 
ułatwi otwieracz do butelek 
z wbudowanym licznikiem. 
Zasilany jest bateriami, 
a licznik można wyzero
wać, by w kolejny so
botni wieczór zaczynać 
imprezę z czystym kon
tem. Do kupienia w in
ternetowym sklepie z ga- 

t  dżetami Toys4boys.pl za 
 ̂ 35 złotych. a j

P O D R Ó Ż E

Upał po 
sezonie
Basen Morza/
Śródziemnego 
to idealne 
miejsce na 
jesienne wakacje. 
Ceny są niższe
0 30 procent, 
nie ma tłumów
1 wielkich upałów
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Z odkurzaczem  
do dziecka
P rzeziębione dziecko, które nie 

potrafi wydmuchiwać nosa, po
trzebuje pomocy. Zazwyczaj wy
korzystywana do tego gruszka 
jest na tyle skuteczna, na ile ro
dzice potrafią się z nią obchodzić. 
Firma Duna Baby (www.katarek.pl) 
wpadła na inny pomysł - wymyśliła 
odciągacz kataru, który podłącza 
się... do odkurzacza. Jego siłę ssą
cą redukują zastawki. Urządzenie 
jest całkowicie bezpieczne. Sprzęt 
działający na podobnych zasadach 
wykorzystują w swych gabinetach 
laryngolodzy. Jednak chyba nie 
każdy rodzic zdecyduje się na tak 
poważną operację. d j

G d ańskG d yn ia  I W ro c ław Łódź I K atow ice W arszaw a I Poznań

9 7 , 4  9 7 s

T E C H N O L O G I E

Telefon dla 
niedosłyszących
P o raz pierwszy na polskim ryn

ku pojawił się stacjonarny te
lefon przeznaczony dla osób 
niedosłyszących, który wyko
rzystuje przewodnictwo kost
ne polegające na przenoszeniu 
dźwięku przez kości czaszki do 
bębenka, a następnie do móz
gu. Aby prowadzić rozmowę, 
użytkownik nie musi mieć zało
żonego aparatu słuchowego. 
Wystarczy, że przyłoży słuchaw
kę do kości policzkowej, i już sły

szy swojego rozmów
cę. Panasonic DECT 
KX-TG7170 przezna
czony jest dla osób star
szych, które mają prob
lemy ze słuchem, oraz 
pracujących w hałasie. 
Kosztuje 649 zł. p a z

9 5 , 2  9 5 , 8

T o, że usługi prawnicze 
w Polsce,są niewspół

miernie drogie w stosunku 
do zarobków, wie każdy, kto 
kiedykolwiek musiał skorzy
stać z porady adwokata czy 
wykonać najprostszą czyn
ność wymagającą poświad
czenia notarialnego. Teraz, 
zgodnie z rozporządzeniem 
ministra sprawiedliwości, tak
sy notarialne mają być o po
łowę niższe. Nie ma się więc 
co dziwić notariuszom sprze
ciwiającym się regulacjom 
ograniczającym opłaty za 
świadczone przez nich usłu
gi. Każdy, komu jakikolwiek 
minister arbitralnie chciał
by ograniczyć zarobki, był
by przeciw. I do tego w go
spodarce, która nazywa się 
rynkową. Ja  także jako czło
wiek wierzący w skuteczność 
gry rynkowej ochoczo przy
łączyłbym się do sprzeciwu 
prawników. Ale się nie przyłą
czę. Bo segment usług praw

nych wcale rynkowy nie jest.
I tu jest pies pogrzebany. Bo 
co to za rynek, gdzie na przy
kład jabłka uprawiać może 
tylko wyselekcjonowana gru
pa ogrodników, i ona de
cyduje, kto i w jakiej liczbie 
się do niej dostanie, a resz
ta chętnych może tylko po
marzyć, aby w tej limitowanej 
grupie się znaleźć. I to mimo 
że potrafi uprawiać niezgor
sze jabłonie. Tu rynku nie ma. 
Bo podaż ogrodników jest li
mitowana, a popyt na jabłka 
- nie. Stąd i ceny ustalane na 
sztucznie wysokim poziomie. 
Jeśli mają być naturalne, trze
ba pozwolić sprzedawać jab
łka wszystkim, którzy potrafią 
je uprawiać. Koniec, krop
ka. Nie można więc protesto
wać przeciwko regulowaniu 
cen i jednocześnie ograni
czać dostęp do zawodu no
tariusza, adwokata czy radcy. 
Tego nikt nie poprze.

Ta d e u s z  A. Mosz
AUTOR MAGAZYNU EKONOMICZNEGO

„Plus M in us" w  TVP3
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GUNTER G RASS
P io t r  B u r a s

A u to ry te t k ło p o tliw y

G u n t e r  G r a s s  z n ó w  w  c e n t r u m  z a c i e k ł e g o  s p o r u .  G d a ń s k i  
f e s t i w a l  z  o k a z j i  8 0 . u r o d z i n  p i s a r z a  ( 4 -6  p a ź d z i e r n i k a )  
w p i s a ł  s i ę  w  p o l s k ą  k a m p a n i ę  w y b o r c z ą .  K w e s t i ą  
p o l i t y c z n ą  o k a z a ł o  s i ę  s a m o  z o r g a n i z o w a n i e  i m p r e z y  
i  w y d a t k o w a n i e  n a  n i ą  p u b l i c z n y c h  p i e n i ę d z y .  P r z e c i w n i  
j e j  p o l i t y c y  P i S  d e m o n s t r a c y j n i e  o d m ó w i l i  u c z e s t n i c t w a  
w  j u b i l e u s z u  p i s a r z a .  P r z e d m i o t e m  k o n t r o w e r s j i  j e s t  
o c z y w i ś c i e  u j a w n i o n y  p r z e d  r o k i e m  e p i z o d  s ł u ż b y  G r a s s a  
w  s z e r e g a c h  W a f f e n  S S .  L o k a l n a  a w a n t u r a  t o  d o b r y  
p r e t e k s t ,  b y  p r z y j r z e ć  s ię ,  j a k  „ s p r a w a  G r a s s a ”  w y g l ą d a  
d z i ś  z  p e r s p e k t y w y  n i e m i e c k i e j

ogłoby się wydawać, że ob
chody 80. rocznicy urodzin 
Guntera Grassa (16 paź
dziernika) przebiegać będą 
w Niemczech według znane
go schematu. Bliscy i znajo
mi noblisty spotkają się - jak 
w ubiegłych latach - w Ge

tyndze, zaproszeni przez wydawnictwo Steidl. 
W  publicznej telewizji będzie można zobaczyć 
film dokumentalny pokazujący Grassa w roli 
twórcy i osoby prywatnej -jakżeby inaczej, sko
ro największy żyjący pisarz niemiecki obchodzi 
taki jubileusz? A więc wszystko jak dawniej? Nie
zupełnie.

Odkąd w ubiegłym roku Gunter Grass zaszo
kował opinię publiczną spóźnionym wyzna
niem o swoim członkostwie w Waffen SS, kolej
nym wystąpieniom noblisty towarzyszy często 
zażenowanie. Tak było przed dwoma miesiąca
mi, kiedy promował swój nowy tom poezji zaty
tułowany „Dummer August” (tytuł może ozna
czać „głupi sierpień”, co byłoby aluzją do zeszłe
go roku, kiedy wybuchła afera z SS, albo też „głu
pi August” , czyli cyrkowy clown).

Wymowa zebranych w nim wierszy jest jed
noznaczna: padłem ofiarą medialnej nagonki, 
nie mam sobie nic do zarzucenia, odczepcie się 
ode mnie. Trudno o większą hucpę, zżymali się 
recenzenci. Przecież pisarz, który z rozrachun
ku z narodowym socjalizmem uczynił główny 
wątek swojego pisarstwa i działalności publicz
nej, przez pół wieku nie zdobył się na wyjawie
nie całej prawdy o własnej biografii. Wprawdzie 
do ukrycia nie miał nic szczególnego - do elitar
nej dywizji SS trafił jako gołowąs, w walkach nie 
miał okazji brać udziału. W  dodatku o swojej fa
scynacji nazizmem mówił i pisał wielokrotnie, 
nie bez racji uznając siebie i swoich rówieśni
ków za ofiary uwiedzione przez starsze roczniki. 
(To właśnie owym uwiedzeniem i młodzieńczym 
konformizmem tłumaczy Grass swoją wczes
ną biografię we wspomnieniowej książce „Przy 
obieraniu cebuli” , która właśnie ukazała się po 
polsku). Ale kontrast między rygoryzmem mo

ralnym, z jakim nieustannie piętnował zakła
manie innych, a jego własną niedoskonałością 
w tym względzie ściągnął na niego gromy. Grass 
jest skończonyjako autorytet moralny - orzekły 
chórem zastępy krytyków.

Oddzielić Grassa pisarza od Grassa moralisty 
i zaangażowanego politycznie obywatela to 
zadanie karkołomne. Niemal wszystkiej ego 

książki mają wymowę polityczną, niektóre zaś, 
jak „Z dziennika ślimaka”, „Płody umysłu, czyli 
Niemcy wymierają” albo „Rozległe pole” , są po 
prostu kryptomanifestami politycznymi ubra
nymi w literacką formę. Jego najobszerniejsza 
biografia pióra Michaela Jiirgsa nosi wręcz tytuł 
„Obywatel Grass” , tak jakby publiczna działal
ność miała w jego przypadku większe znacze
nie niż pisarskie dokonania. Sam Grass zawsze 
mówił, żejego powołaniem jest „mieszanie się” 
do dyskusji publicznych i pisanie „na przekór 
upływającemu czasowi” . Złośliwi zaś twierdzili, 
że Nagroda Nobla, podobnie jak w przypadku 
Daria Fo, została mu przyznana właśnie za po
stawę obywatelską, a nie za niezbyt imponują
ce (poza „Blaszanym bębenkiem”, rzecz jasna) 
książki. Jeśli więc Grass jako osoba publiczna 
miałby dzisiaj być upadłym aniołem, to co po
zostaje? Czy Niemcy bezpowrotnie stracili wiel
ki autorytet będący punktem odniesienia dla ca
łych pokoleń?

Ubiegłoroczny sąd nad Grassem, który odbył 
się po ujawnieniu zaskakującego „posłowia” do 
jego biografii, robi osobliwe wrażenie. O degren
goladzie moralnej wyroczni najgłośniej mówili 
wówczas ci, którzy od lat i tak najchętniej uto
piliby Grassa w łyżce wody. C-i natomiast, którzy 
darzyli go szacunkiem i uwielbieniem, stanęli za 
nim murem, dowodząc, żejego dorobek i pozy
cja nie doznały uszczerbku. Można odnieść wra
żenie, że większość uczestników sporu o Grassa 
w istocie weszła w swoje tradycyjne role. Zmienił 
się tylko pretekst do zażartego boju - tym razem 
była nim sama osoba niepokornego intelektuali
sty, a niejeden z rozlicznych wywołanych przez 
niego tematów. Próba dyskredytacji Guntera

P R Z E K R Ó J 65



Grass prowadzi 
w Monachium 
kampanię 
na rzecz SPD 
Willy'ego 
Brandta, 
rok 1969

Z prawej: 
Podczas wiecu 
wyborczego 
Gerharda 
Schrodera, 
rok 2002 Aliancki dokument zaświadczający 

o służbie pisarza w Waffen SS

KW OfCOlITERATURA
►ar Grassa nie była więc niczym nowym, choć tym 

razem w arsenale krytyków znalazł się argu
ment najcięższego kalibru (członkostwo w SS to 
w  Niemczech nadal nie przelewki). Wpisywała 
się ona w istocie w cały szereg awantur, afer i po
lemik, w których Grass był centralną postacią.

Tak było, kiedy oponował przeciwko zjedno
czeniu Niemiec i argumentował, że podział jest 
„karą za Auschwitz” . Albo kiedy proponował za
mienić kościół na meczet w geście tolerancji wo
bec wyznających islam współobywateli. W  la
tach 60. toczył spory z konserwatystami, pyta
jąc prowokacyjnie, czy emigrant (W illy Brandt) 
może zostać kanclerzem Niemiec, piętnował 
chadeckiego kanclerza Kiesingera za nazistow
ską przeszłość i wspierał budzącą kontrowersję 
nową politykę wschodnią Brandta. Oburzenie 
wzbudzały jego tyrady przeciwko kapitalizmo
wi i zaciekła krytyka rządu federalnego za ogra
niczanie prawa do azylu.

Grass polaryzował opinię publiczną bardziej 
niż ktokolwiek inny. Irytował także swoim za
dufaniem. Bo Grass nieustannie upomina, prze
strzega, wieszczy i potępia. W  czasie niedawnej 
podróży po Jemenie wybrał się z grupą turystów

niu krytyki. Trzymając się porównania z Polską, 
jego odbiór publiczny bliższy byłby raczej temu, 
z jakim w demokratycznej Polsce spotykał się 
Adam Michnik - przez jednych uważany za inte
lektualnego przewodnika, przez innych potępia
ny za intelektualną ekstrawagancję. Nie zmieni
ła tego nawet Nagroda Nobla w 1999 roku. „To, 
jak Niemcy zareagowały na to zaszczytne wyróż
nienie dla Guntera Grassa, jest czymś dziwnym. 
Narzekania w prasie i na salonach zdradzały 
dwie rzeczy: brak radości oraz chęć przedstawie
nia Grassa jako człowieka wczorajszego - dostał 
swojego Nobla, to może wreszcie zamilknąć”
- pisał ówczesny redaktor naczelny tygodnika 
„Die Zeit” Roger de Weck.

To trochę zastanawiające, zważywszy że nieza
leżnie od swojej kontrowersyjnej natury i nie
wyparzonego języka (a może dzięki nim?) Grass 
odegrał ogromnie ważną rolę w kształtowaniu 
zachodnioniemieckiej kultury politycznej łat 
70. i 80. Ani intelektualny i literacki rozrachu
nek z przeszłością nazistowską nie jest do opo
wiedzenia bez Grassowskiego rozdziału, ani też
- co niezwykle ważne dla nas - dzieje pojedna
nia z Polską i polityki wschodniej w ogóle.

nego zaangażowania. Dlatego, jeśli zapytać dziś 
niemieckich 30- lub 40-latków o autorytet Gun
tera Grassa, to większość z nich nie ma zbyt wie
le do powiedzenia. Nie dlatego, że jako 17-latek 
był w Waffen SS. Przede wszystkim dlatego, że to 
zupełnie inna bajka.

wójka pisarzy średniego pokolenia Michael 
j Kumpfmtiłler i Eva Menasse opublikowa
ła w reakcji na „aferę Grassa” list wzywa

jący do położenia wreszcie kresu gerontokracji, 
czyli niekończącym się sporom 70- i 80-latków
0 ich uwikłania w okresie drugiej wojny świa
towej, o sprawy, które dzisiaj nie mają już żad
nego znaczenia. To symptomatyczne - to nie 
rzekoma wina Grassa za przemilczenie epizo
du własnej biografii jest przedmiotem irytacji, 
lecz to, że znowu „dziadkowie” zaprzątają uwa
gę własnymi osobami i tylko ich interesujący
mi problemami. Tak było już dziewięć lat temu, 
kiedy inny wielki pisarz Martin Walser (rocznik 
1928) w głośnym przemówieniu sprzeciwiał się 
nadmiernej obecności Holocaustu w mediach
1 ciągłemu przypominaniu Niemcom o ich hi
storycznej hańbie. Średnia wieku uczestników

półwieczu, i czują się normalnym narodem. Im 
Grass nie ma wiele do powiedzenia.

Dobrze pokazuje to historia opublikowanej 
przed kilkoma laty książki „Idąc rakiem” , 
w której mierzy się z problemem wypędze

nia Niemców. Grass przedstawiał podjęcie tego 
tematu jako przełamanie wieloletniego tabu, 
a publikację książki jako próbę zapobieżenia 
sytuacji, w której zajmowanie się problemem 
wypędzenia stałoby się domeną skrajnych na
cjonalistów. W  istocie przełamał jednak tylko 
tabu własnego pokolenia, które miało rzeczywi
ście problem z pisaniem o cierpieniach Niem
ców w czasie wojny. Z kolei młodzi, którzy piszą 
dziś o tym książki, mają zupełnie inną motywa
cję - nie polityczną i zbiorową, lecz indywidu
alną. Odkrywają historię swoich rodzin, cieka
wią ich zmagania jednostek z losem. Nie myślą 
o tym, jakie będą polityczne konsekwencje ich 
powieści i filmów. Ich podejście i zainteresowa
nia Grassa zupełnie się mijają, choć dotyczą niby 
tego samego.

Ale spór o przywództwo duchowe w „republice 
berlińskiej” dotyczy także lewicowo-liberalnego

N a  podstaw ie aw antur, a fe r i sporów, w  które w ik ła ł s ię  G rass, 
m ożna p rześled z ić  in te lek tu a ln ą  h isto rię  N ie m ie c  ostatn ich  50 la t
na wycieczkę na odległą i dziką wyspę Sokotra 
na Oceanie Indyjskim. Na pytanie wszędobyl
skich dziennikarzy: „Co myśli pan o Sokotrze?” , 
odpowiedź znalazł natychmiast: „Na tej niena
ruszonej wyspie należy rozwijać łagodną i bliską 
naturze turystykę, nie wolno wystawić jej na łup 
turystyki masowej!” . To typowe. Grass nigdy nie 
mówi, że nie wie lub nie ma zdania.

J ednak to właśnie z tych powodów wizeru
nek Grassa jako moralnej wyroczni w spo
łeczeństwie niemieckim jest mitem. Grass 

nie był nigdy niemieckim Władysławem Barto
szewskim, Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Czy 
można sobie wyobrazić nazwanie któregoś z wy
mienionych „mistrzem banału”? Albo rozerwa
nie ich książek na strzępki na okładce poczytne
go magazynu przez wybitnego krytyka (zrobił to 
Marcel Reich-Ranicki w„Spieglu” z powieścią 
„Rozległe pole”)? Grass nigdy nie zdobył uzna
nia „ponad podziałami” , od zawsze stał w og-

Grass był wielką figurą lewicowo-liberalnego 
zwrotu, jaki dokonał się w RFN na przestrzeni 
ostatnich 40 lat. Politycznie zwrot ten firmowa
ła partia socjaldemokratyczna SPD, której Grass 
był długoletnim zwolennikiem, a potem człon
kiem, i której legendarnego przywódcę W illy’ego 
Brandta wspierał, jeżdżąc na wyborcze wiece 
i pisząc mu przemówienia. Ale to pokazuje rów
nież jego polityczne uwikłanie i jednoznacznie 
lewicowe poglądy, które nigdy nie pozwoliły mu 
znaleźć zrozumienia i szacunku w środowiskach 
bliższych konserwatyzmowi albo też niepodzie- 
lających jego pełnego poparcia dla lewicy.

Można więc powiedzieć, że Grass był zawsze 
bohaterem i autorytetem pokoleniowym - sym
bolem wartości, z którymi utożsamiała się prze
de wszystkim osławiona generacja ’68. A także 
reprezentantem nieco starszego od nich poko
lenia (urodzonych w łatach 1927-1929), któ
re jeszcze pamiętało wojnę i pamięć o niemie
ckiej winie uczyniło mottem swojego politycz

gorącej debaty, którą wywołał, bliska była wie
kowi emerytalnemu.

Nie ulega wątpliwości, że w sporze o Gras
sa, który ze zmiennym natężeniem będzie to
czył się dalej, chodzi bardziej o aspekt intelek- 
tualno-pokoleniowy niż o destrukcję ogólnona
rodowego autorytetu, jakim nigdy w istocie nie 
był. W  dzisiejszych debatach niemieckich co
raz rzadziej porusza się tematy, które dla Grassa 
i jego generacji miały znaczenie fundamentalne. 
Przede wszystkim dotyczy to tak istotnej dla nich 
sprawy pamięci o przeszłości i niemieckiej od
powiedzialności za nią. Dla Grassa była to kwe
stia stricte polityczna, a jej obecność w jego pub
licznych wypowiedziach i twórczości niemal na
macalna. Lekcja wyciągnięta z doświadczenia hi
storycznego miała być źródłem politycznego my
ślenia i działania. To za to należy mu się, także 
w Polsce, ogromny szacunek i uznanie. Ale dla 
młodszych pokoleń Niemców to już przeszłość. 
Są dumni z tego, co dokonało się w ostatnim

modelu kultury politycznej i dziedzictwa po
kolenia ’68. Dzisiaj znajdują się one coraz bar
dziej pod ostrzałem, a w natarciu na ten sy
stem wartości rej wodzą intelektualiści urodzeni 
na przełomie lat 50. i 60. Propagatorzy „nowe
go konserwatyzmu” głoszą hasła odnowy war
tości mieszczańskich, stawiają na rodzinę, ka
pitalizm, wiarę, tradycję i patriotyzm. Kto, je
śli nie Grass, najlepiej symbolizuje to wszyst
ko, przeciwko czemu się zwracają? Dlatego spór 
o Grassa jest także jedną z aren tej pokolenio
wej dyskusji. Uderzając w niego, dyskredytuje 
się w istocie ikonę pokolenia, którego spuścizna 
budzi sprzeciw.

W  całym tym tumulcie wokół Guntera Grassa, 
w  dużej mierze przez niego samego zresztą zawi
nionym, ginie czasem to, co w jego twórczości 
najcenniejsze: „swawolne czarne bajeczki, [któ
re] portretują zapomnianą twarz historii” (cytat 
z uzasadnienia Nagrody Nobla), pochwała kon
sekwencji i umiarkowania, szacunek dla innych 
narodów i kultur, swoista niedzisiejszość. Doce
ni je w książkach Grassa nawet ten, kto autory
tetu moralnego ani intelektualnego w nim nie 
widzi. ■

Wyglądają jakby zrobiono je z czar
no-białej porcelany. Gładkie, zgrabne, 
uśmiechnięte. To jednak pozory. Orki 
są najgroźniejszymi zabójcami oce
anów. Polują zbiorowo, planowo, 
stosując wyrafinowane techniki.
Gdy szykują się do napadu, nawet 
wieloryby wstrzymują oddech!
Pierwszy sześciotonowy złoczyńca 
wycelował w czaszkę wielorybie
go dziecka. Uderzył z szybkością 
torpedy - 55 km/h. Kilku innych 
członków gangu atakowało od 
dołu delikatny brzuch. Reszta 
przytrzymywała grzbiet i głowę, 
uniemożliwiając małemu ssako
w i zaczerpnięcie oddechu. Oś- 
miotonowe ciało małego wala 
szarego, zwanego też pływa- 
czem, bezwładnie podskakiwa
ło wśród fal. Jego matka pa
trzyła, jak sześ czarno-białych 
orek, największych delfinów, 
jakie żyją na Ziemi, zada
je ciosy i odskakuje, by po 
chwili rzucić się z jeszcze 
większą zajadłością. Sama 
była zbyt potężna, by orki 
odważyły się ją  napaść - 
ważyła 40 ton, a od czub
ka nosa po koniec ogona 
mierzyła kilkanaście 
metrów. Tymczasem 
największy z zabójców 
miał sześć metrów dłu
gości. Dorosły wieloryb 
znajduje się poza zasię
giem orek, podobnie jak 
dorosły słoń jest za dużym 
łupem dla lwów. Czy jed
nak matka mogła obronić 
malca w tym najniebez
pieczniejszym momencie ich 
podróży, pierwszej w jego 
kilkumiesięcznym życiu?
Dramat rozgrywał się w za
toce Monterey położonej na 
południe od San Francisco. Tu 
orki czekają na wale szare, któ
re wędrują wzdłuż zachodnich 
wybrzeży Ameryki Północnej, 
z Baja Califomia - gdzie rodzą 
młode, do Morza Beringa - gdzie 
najadają się do syta. Na całej tra
sie pływacze trzymają się brzegu, 
do 100 metrów od lądu, bo najle
piej czują się na płytkich wodach, 
takich do 10 metrów głębokości. 
Jednak po drodze z Meksyku na Ala
skę, liczącej niemal 4000 km, jest 
jeden głębszy fragment - podwodny 
kanion na wysokości Monterey. Tu 
właśnie czatują orki, które do ataku 
na grubego zwierza potrzebują rozpędu 
i pewności, że nie utkną na mieliźnie.

Więcej miejsca 
dla Gwiazd!
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Szczecińskich 
aktorów niesie 
od początku 
rytm furiackiego 
krakowiaczka
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C z y  t o  g r z e c h ,  c z y  t o  ś m i e c h ?
„W ese le ”  Anny Augustynow icz - czułość i złość

W czarnej dziurze sceny pierwszy 
rodzi się rytm. Stukanka „tak- 
to-to, tak-to-to” , potem furia

cki galop oszalałego krakowiaczka. 
Kilkadziesiąt postaci w czarnych, 
roboczych uniformach nieustannie 
kręci się wokół siebie. To z ich ru
chu, potu, powtarzanych kółeczek, 
a nie ze szkolnej wiedzy o tematach 
sztuki, buduje się napięcie scenicz
ne. Wirówka rytmu bynajmniej nie 
przeszkadza starannie i lojalnie wni
kać w sylwetki portretowane w  „We
selu” w mistrzowskich migawkach. 
Wysoko ponad banał wyskaku
ją Czepiec Arkadiusza Buszki - za
kochany w sobie prostak, Pan Mło
dy Krzysztofa Czeczota - naiwnie 
załgany inteligent, Maryna Eweli
ny Starejki - utopiona w drwinie sa
motnica. Tudzież inni, z których ry
sów teatr wybiera to, co przetrwało 
czas: odwieczne kompleksy, nadzie
je, wstydy, pozy, mizdrzenia, prze
śmiewki. Rachela (Małgorzata Kla
ra) jest tu obca, więc na cały kipiący 
kocioł narodowy reaguje agresją i hi
sterią, żadnych w niej uniesień eg
zaltowanej poetessy.

Akt drugi, ten z duchami, idzie po 
pierwszym bez przerwy. Augustyno

wicz mocno ryzykuje, fundując wi
dzom dwuipółgodzinną pigułę. Ale 
tylko tak, przez zmianę rytmu, może 
śledzić skutki przejścia z rwanej dy
namiki dnia w spowolniony kosz
mar nocnych majaków. Te zaś wy
wodzi raczej z indywidualnych pod
świadomości bohaterów niż ze zbio
rowej wyobraźni; to nie upiory hi
storii, tylko ożywione niespełnienia, 
lęki, wyrzuty sumienia. Jak w sztan
darowym dialogu Dziennikarza ze 
Stańczykiem. Młodemu mądrali 
(Grzegorz Falkowski), specjaliście 
od łatwych uogólnień, nie mędrzec 
z obrazka, tylko rówieśnik w kur
teczce buntownika (znakomity Woj
ciech Brzeziński) ironicznie i bezli
tośnie wytyka pozy, frazesy, mazgaj- 
stwa. A na koniec wręcza świeżo za- 
temperowany ołóweczek - kaduce- 
usz do mącenia narodowej kadzi.
Jest pięknie, mądrze, dojrzale - aż 

do wejścia Wemyhory; nagle coś 
zaczyna zgrzytać. I nie dlatego, że 
miast Dziada-z-Lirą mamy aktor
kę w obszernym swetrze z dźwięcz
nym głosem Ireny Jun. Dotąd też 
nic nie było dosłowne, żadnych do
klejanych siwych bród. Co inne
go się zmienia: inscenizatorka tak

długo obserwująca świat „Wesela”, 
rzec by można, wyrozumiale i czu
le, nagle spycha swoich bohaterów 
w kompromitację i groteskę. Już po
wstańczy zew emisariusza pach
nie natchnionym bełkotem, aliści 
bezradne szastanie się Gospodarza 
(Konrad Pawicki) to żenada na ca
łego. I tak zostanie do końca. Poeta 
z Panem Młodym zmienią się w ka
rykaturalnych kabotynów-grafoma- 
nów przerzucających się często
chowskimi rytmami. Z Czepca wy- 
lizie wiejski głupek, z Panny Młodej 
prostaczka, miastowym pójdzie nie 
lepiej. Dynamiczny ruch sceniczny 
roztopi się w  ogólnym otępieniu na 
długo, nim Chochoł zacznie rzępo
lić na skrzypeczkach.

Czyżby Annę Augustynowicz tak 
zezłościły bajędy o złotym rogu, 
rozsyłaniu wici i Matce Bożej, która 
„w koronie, na wawelskim zamko
wym tronie siedząca manifest pisze” , 
że postanowiła całą tę partię dzieła 
Wyspiańskiego skazać - bez prawa 
apelacji - na obniżkę tonu i śmiesz
ność? Owszem, można i tak czytać 
„Wesele” . Przeciw, powiedzmy, na
rodowej egzaltacji; śmiem twierdzić, 
że doczekamy tego raczej wcześniej

niż później. W  ramach szczecińskiej 
inscenizacji jest to jednak paradok
salna nielojalność teatru wobec sa
mego siebie. Choćby wobec mani
festacyjnie okazywanego w wido
wisku szacunku dla mądrości arcy
dzieła. Także mądrości widzenia lu
dzi. Co podkusiło reżyserkę, żeby 
wnikliwie rysowane postaci tak po
mniejszyć sposobem grubym i ko
niec końców nieskutecznym?

W  finale Jasiek porzuca pogrążo
nych w otępiałym snujstwie wesel- 
ników i do nas - widzów - ryczy 
swoje: „chyćcie koni, chyćcie bro
ni, czeka was wawelski dwór”. Nie
słusznie. Przecież oni to my. O tym 
była większa część przedstawienia. 
Ta pierwsza - zachwycająca.

J a c e k  S ier a d z k i
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„ W e s e l e "  S t a n is ł a w a  W y s p ia ń s k ie g o , 
r e ż y s e r ia  A n n a  A u g u s t y n o w ic z ,
SCENOGRAFIA M AREK  BRAUN, KOSTIUMY
W a n d a  K o w a l s k a , m u z y k a  J a c e k  
W i e r z c h o w s k i, ś w ia t ł o  K r z y s z t o f  S e n d k e ,
Tea tr  W s p ó ł c z e s n y  w  S z c z e c in ie
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Plonie ziemia
W yspiański w plenerze 
zabrzmiał jak tragedia grecka
K lątwa" jest niepodobna do niczego, 

co dotąd zrealizował lider lubelskiego 
Provisorium. Opryński szuka u Wyspiań
skiego klasycznej formy, szerokiego ge
stu, stów dudniących jak w studni. I potęż
nych emocji zamkniętych w coraz trudniej
szym do zrozumienia, stylizowanym na lu
dowość języku poety. Spektakl jest gra
ny na łące w wiosce Nadrzecze kolo Bił
goraja, gdzie od dziesięciu lat Fundacja 
Kresy 2000 pokazuje swój wariant wiej
skiego teatru - od Fredry po Myśliwskie
go. Opryński bierze z biłgorajskiego folk
loru tylko to, co jest mu potrzebne do sko- 
jarzeń z tragedią grecką, „Edypem", „Me- 
deą". Rozpętuje teatr pod wielkim da
chem nieba. Wpisany w smak ciszy na 
łące, w oddech widzów cisnących się wo
kół pobielonej wapnem księżej zagrody 
osłaniającej aktorów od ciemności lasu, 
w ogień płonących stosów ofiarnych, cię
żar jesiennych gwiazd. Jest greckie skene, 
są ogromne pniaki służące aktorom za ko
turny. I piękny pomysł na chór rozświetlo
ny przez Jana Bernada ludowymi pieśnia
mi. Grupa młodych dziewcząt i chłopców 
siedzi nieruchomo pod ścianami na drew
nianych ławach i śpiewa, kołysząc sitami, 
w których grzechoczą kamienie. Odsiewa
ją dobro od zła, winę od litości, zdumienie 
od trwogi. W  takiej scenerii rozprawa Wy
spiańskiego z przekleństwem ziemi, która 
nie chce rodzić, księdzem, który zgrzeszył 
(frapujący Jacek Król), Młodą, która skrad
ła Bogu miłość kapłana (wielka nawet 
w upokorzeniu Magdalena Warzecha), 
wybrzmiewa do ostatniej nuty. Opryński 
pyta, dlaczego ten surowy Bóg ni to z Bi
blii, ni to z tragedii, jest przeciwko miłości. 
Dlaczego ofiara nie ocala świata, dlacze
go są wśród nas tablice z napisem „Nie 
wolno". W  finale spektaklu płonie ziemia 
i płonie niebo. Klątwa, którą nosimy, nigdy 
nie została z nas zdjęta.

Ł u k a sz  D r e w n ia k
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K o z ia r a , o p r a c o w a n ie  m u z y c z n e  J a n  B e r n a d ,
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Wyglądają jakby zrobiono je z czar
no-białej porcelany. Gładkie, zgrab
ne, uśmiechnięte. To jednak pozory. 
Orki są najgroźniejszymi zabójcami 
oceanów. Polują zbiorowo, plano
wo, stosując wyrafinowane techni
ki. Gdy szykują się do napadu, na
wet wieloryby wstrzymują oddech! 
Pierwszy sześciotonowy złoczyńca
wycelował 
dziecka, 
dy - 55 
gangu 
ny 
ła

NOWY MAGAZYN 
O GWIAZDACH

wielorybiego 
torpe- 

członków

Co dwa tygodnie 
Zawsze w poniedziałek

Ośm
now

białych orek, 
jakie żyjąna Ziemi, zadaje ciosy i od
skakuje, by po chwili rzuci się zjesz- 
cze większą zajadłością. Sama była 
zbyt potężna, by orki odważyły się ją  
napaść - ważyła 40 ton, a od czubka 
nosa po koniec ogona mierzyła kilka
naście metrów. Tymczasem najwięk
szy z zabójców miał sześć metrów 
długości. Dorosły wieloryb znajduje 
się poza zasięgiem orek, podobnie jak 
dorosły słoń jest za dużym łupem dla 
lwów. Czy jednak matka mogła obro
nić malca w tym najniebezpieczniej
szym momencie ich podróży, pierw
szej w jego kilkumiesięcznym życiu? 
Dramat rozgrywał się w zatoce Mon- 
terey położonej na południe od San 
Francisco. Tu orki czekają na wale 
szare, które wędrują wzdłuż zachod
nich wybrzeży Ameryki Północnej, z 
Baja Califomia - gdzie rodzą młode, 
do Morza Beringa - gdzie najadają 
się do syta. Na całej trasie pływa- 
cze trzymają się brzegu, do 100 me
trów od lądu, bo najlepiej czują się 
na płytkich wodach, takich do 10 
metrów głębokości. Jednak po dro
dze z Meksyku na Alaskę, liczącej 
niemal 4000 km, jest jeden głębszy 
fragment - podwodny kanion na 
wysokości Monterey. Tu właśnie 
czatują orki, które do ataku na gru
bego zwierza potrzebują rozpędu i 
pewności, że nie utkną na mieliźnie. 
Matka pływacza wykorzystała tę 
słabość. Wpłynęła między drapież
niki - kręcąc młynka, niczym wielka
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PRL minus patos
C zyte ln icy  
przynoszą m i 
la lk i Barb ie  
- m ów i M arz i, 
cz y li M arzena  
Sowa - Po lska  
autorka se rii 
kom iksów, 
które po 
sukcesach na 
Zachodzie 
trafia ją  
i do nas
„Marzi” to wspomnienia 
dziewczynki żyjącej w blo
kowej rzeczywistości Polski 
lat 80. Kto wpadł na pomysł, 
żeby je opowiedzieć w komiksie?

- Mój chłopak, Sylvain Savoia, 
który jest rysownikiem komik
sowym. Opowiadałam mu o Pol
sce: że jemy tam karpia na święta 
i że za PRL były kolejki za wszyst
kim, nawet papierem toaletowym. 
Dla niego było to egzotyczne i od
krywcze. Stwierdził, że muszę to 
opisać. Choćby po to, by nie zapo
mnieć.
Fascynowało go życie codzienne, 
a nie strajki, polityka i sytuacja eko
nomiczna w kraju?

- Takie było jego założenie. „Ma
rzi” to nie jest historia Polski, tylko 
historia małej dziewczynki, która 
przeżyła w PRL dzieciństwo. Straj
ki, owszem, opisuje, ale tylko wte- 
dy, gdy ta historia przez duże „H ” 
dokona interwencji w jej małe ży
cie. Zresztą chciałam unikać pato
su, być blisko codzienności.

RE KL AMA

N ad  c ie p łe  1 D o w ie lk ie j I
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I odnieśliście dzięki 
temu duży sukces!
- Udało nam się. Syl- 

vain, który miał już dużo 
doświadczeń na rynku komik

sowym, zaproponował projekt jed
nemu z wydawnictw i od razu pod
pisali z nami kontrakt. Od trzech 
lat wychodzi „Marzi” . Mamy do
brą prasę i świetne reakcje czytelni
ków. Rozmaitych - małych chłop
ców i dziewczynek, którzy w ogó
le nie znają Polski. Przejmują się tą 
historią i postacią. W  trzecim tomie 
piszę na przykład o Peweksie i o lal
kach Barbie, których nigdy nie mia
łam. I na spotkania autorskie lu
dzie przynosili mi lalki Barbie, cze
koladę, masę różnych rzeczy. Mamy 
dużo spotkań w szkołach i bibliote
kach i mówimy o „Marzi” , opowia
dając zarazem o historii Polski. 
Mieszkasz kilka lat we Francji, ostat
nio też w Brukseli. Czujesz, że należysz 
do najnowszej polskiej emigracji?

- W  moim wypadku to nie 
do końca to samo. W  trzecim tomie 

„M arzi” opowia
dam, jak poznałam 
moją ciotkę z Fran
cji i zapragnęłam 
tam pojechać - bez 
względu na sytua
cję w Polsce. To nie

był wybór negatywny, tylko fascyna
cja kulturą. W  dzieciństwie uwiel
białam Mireille Mathieu, wyideali
zowałam ten kraj, a z czasem za każ
dym razem, gdy czułam się źle, my
ślałam o wyjeździe. Mieszkam we 
Francji już od kilku lat, zapropono
wano mi nawet, bym zmieniła na
rodowość, ale mnie to nie interesu
je. Może nawet bardziej teraz, gdy 
mieszkam na obczyźnie, czuję się 
Polką, choć gdy wracam do kraju, 
widzę, jak wiele rzeczy się tu zmie
nia -język, zachowanie.
A sytuacja polityczna?

- Podam ci mój numer telefonu, 
to zadzwonisz do mnie do Brukse
li i wszystko ci opowiem. Tutaj boję 
się mówić, bo może mi coś grozić ze 
strony rządu, ministra edukacji [roz
mawiamy za rządów ministra Gierty
cha - przyp. red.]. Przeraża mnie po
dawanie w wątpliwość teorii ewolu
cji, historie o lustracji, robienie spisu 
homoseksualistów w resorcie edu
kacji. Zachodnia prasa reaguje prze
de wszystkim na takie rzeczy. Ostat
nio brałam udział w manifestacji 
przeciwko homofobii rządu polskie
go pod naszą ambasadą w Brukseli. 
Spośród okoto 75 tysięcy Polaków 
mieszkających w tym mieście było 
nas z 10 osób, a całą resztę stanowili 
ludzie z różnych stron świata.

Silą rzeczy będziesz teraz pisała tak
że dla polskiego czytelnika. Może Po
lacy stwierdzą: a my to już wszystko 
wiemy.

- Mam nadzieję, że nie! Ludzie 
lubią czytać o sobie, niezależnie 
od tego, z jakiej perspektywy jest to 
pisane. Poza tym to moja osobista 
wizja, każdy ma swoją. Młode po
kolenie, które urodziło się po upad
ku komunizmu, będzie na historię 
patrzeć prawie tak, jakby byli obco
krajowcami.
Kreślicie obraz lat 80. szokująco bar
wny jak dla Polaka.

- Sylvain bardzo chciał, żeby ta 
książka była kolorowa, nie chciał 
czerni i bieli, smutnego, dołującego 
opowiadania historii.
Czytałaś „Persepolis”?

- Byłam wczoraj na filmie, w Bruk
seli. Książki nie czytałam, bo ktoś 
mi kiedyś powiedział, że „Marzi” 
jest trochę podobna, więc nie chcia
łam się sugerować i obiecuję sobie, 
że przeczytam „Persepolis” dopie
ro, gdy skończę swoją serię. 
Powiedziałaś:....kiedy skończę”?

- Tak. Będzie 7-8 tomów. Nie 
chcemy tego ciągnąć w nieskończo
ność, temat się w końcu wyczerpie. U « 
Do Polski trafia dopiero pierwszy / /  
tom: „Dzieci i ryby głosu nie mają” .
A o czym piszesz w kolejnych?

- Pierwsze pięć tomów opowia
da o moim dzieciństwie w Polsce. 
Pracuję teraz nad piątym, to hi
storia z okresu upadku muru ber
lińskiego, Okrągłego Stołu i prze
mian. Potem będzie okres liceum, 
wyjazd do Krakowa na studia, a po
tem do Francji. I koniec - o Fran
cji zresztą trudno byłoby mi pisać. 
Łatwiej mi jest opowiadać o Pol
sce, kiedy tu nie mieszkam. Poza 
tym piszę po francusku, więc mam 
dystans językowy, geograficzny 
i czasowy.
Spotykasz za granicą polskich auto
rów komiksów? Robią tam kariery?

- Krzysztof Gawronkiewicz jest 
znany, zresztą jeździ regularnie 
na festiwale do Francji. W  sierpniu 
zeszłego roku zrobiłam numer spe
cjalny magazynu „Spirou” o Polsce, 
poznałam przy okazji Tomka Leś
niaka i wielu innych polskich twór
ców. Polskie komiksy są raczej un
dergroundowe, nie mają więc tak 
wielkiej siły przebicia na masowym 
rynku we Francji, ale cenią nas 
w kręgu autorów i wydawców.
A masz kontakt z Grzegorzem Rosiń
skim, autorem „Thorgala”?

- Mam nawet jego prywatny nu
mer telefonu! Poznaliśmy się w Lo
zannie na jakimś festiwalu. Napi
sał wcześniej bardzo dobrą recen
zję „Marzi” dla jednego ze szwajcar
skich pism komiksowych. Chcia
łam mu podziękować. Tak się złoży

ło, że znaleźliśmy się pewnego wie
czoru przy jednym stole i nagle on 
mówi: „Jestem ze Stalowej W oli” . 
Nie należy się dziwić, że nawiązali
śmy kontakt po czymś takim. 
Faktycznie, ty też pochodzisz ze Sta
lowej Woli. Wychodzi na to, że to 
komiksowe zagłębie... Twoja mama, 
bliscy już widzieli „Marzi”?

- Tak, ale tylko w wersji francu
skiej, więc jeszcze nie czytali. Mama 
się bardzo niecierpliwi. Pytała mnie, 
dlaczego jest tak karykaturalnie na
rysowana. Nie miała na szczęście 
pretensji. Sylvain przesadzał, po
trzebował charyzmatycznych po
staci. Sama Marzi ma też nierealnie 
wielkie oczy. Takich włosów też nie 
miałam, ale może teraz przefarbuję 
je sobie na przyjazd na Festiwal Ko
miksu w Łodzi.

ROZMAWIAŁ
B a r t e k  C h a c iń s k i

M a r z e n a  S o w a  i S y l v a in  
S a v o ia  b ę d ą  g o ś ć m i  XVIII 
M i ę d z y n a r o d o w e g o  F e s t iw a l u  
K o m ik s u  w  L o d z i (5-7.10,
Ł ó d z k i  D o m  K u l t u r y )
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GŁOSU NIE M A JĄ ",
s c e n a r iu s z  M a r z e n a  S o w a ,
RYSUNKI SYLVAIN SAVOIA,
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s. 96, 32,50 zł
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Dziaczkowski: Rozmaitości
M aldrza i kolażystę Jana Dziaczkowskiego 

znacie z lamów „Przekroju". To on szykuje 
co tydzień projekt graficzny „Rozmaitości". 
Więcej prac artysty będzie można zoba

czyć za miesiąc w jego książce „Kolaże" wydanej 
przez Haiart. Już teraz czynna jest wystawa obrazów 
i plakatów autorstwa Janka i jego kolegi z ASP, Michała 
Szuszkiewicza. Jak zapewniają artyści, jeden z nich wie 
na pewno: jak, czemu i do kogo mówi malarstwo. Który? 
Zapraszamy na wystawę. s o l

W y s t a w a  d yp lo m o w a  „ Je d e n  z n ich  musi w ie d z ie ć ", u l . O g r o d o w a  31/35, 
W a rsz a w a  4-14.10, o tw a r ta  codziennie 10-18. w w w .jed enzn ich .p l w w w .m a c h in a .n e t .p l

http://www.jedenznich.pl
http://www.machina.net.pl


dia w Bydgoszczy), ujarzmił po
konkursową gorączkę. Pomógł mu 
w tym Krystian Zimerman, do któ
rego skierował pierwsze kroki - tro
chę tak jak Zimerman po zwycię
stwie w 1975 roku odbył pielgrzym
kę do Paryża, do Artura Rubinsteina. 
- Długo pracowaliśmy przy fortepia
nie, nie tylko nad Chopinem, Hayd
nem czy Beethovenem, sięgnęliśmy 
także po Debussyego. Rozmawiali
śmy o muzyce, wspólnie kupowali
śmy płyty - relacjonuje. Zimerman 
pomógł mu w wyborze najlepszych, 
sprawdzonych agentów koncerto
wych. A to połowa sukcesu.

W  ciągu dwóch lat Blechacz tra
fił do sal, w których występy dają 
przepustkę do ekstraklasy. Ich na
zwy mówią melomanom wszystko: 
sala Czajkowskiego Moskiewskiego 
Konserwatorium, Tonhalle w Zuri- 
chu, Concertgebouw w Amsterda
mie, Herkules Saal w Monachium, 
Wigmore Hall w Londynie, Audito- 
rio Nacional w Madrycie, Palais des 
Beaux Arts w Brukseli...

PO PŁYTACH ICH POZNACIE
Jest już tradycją, że niemiecka wy

twórnia Deutsche Grammophon 
daje szansę rejestracji płyt laureato
wi I nagrody w Warszawie. Czy kon
trakt jest później przedłużany, czy 
też nie - to już inna historia. Mauri- 
zio Pollini, który triumfował w War
szawie w 1960 roku, do dzisiaj na
grywa dla „żółtej wytwórni” (popu
larna nazwa od charakterystyczne
go żółtego logo), choć pierwszy al
bum dla DG nagrał dopiero na po
czątku lat 70. Martha Argerich (na
groda w 1965 roku) wciążjest obec
na w katalogu niemieckiej firmy. Zi
merman pozostaje artystą wiernym 
DG, dyktując swoje warunki - wy
cofuje nagrania, jeśli tylko nie jest 
z nich zadowolony, łatami dogry
wa „nieudane” fragmenty, inspiru
je nowe projekty. Ostatnim nabyt
kiem z Warszawyjest Chińczyk Yun- 
di (nagroda 2000), który dzięki pły
tom z muzyką Liszta i Chopina nie 
dał o sobie zapomnieć (w kolejce 
do wydania czekają koncerty Rave- 
lai Prokofiewa). Znamienny przypa
dek nastąpił w 1980 roku. Kontrakt 
z DG otrzymał wielki przegrany Ivo 
Pogorelić, zaś laureat I miejsca Wiet
namczyk Dang Thai Son po wyda
niu jednej płyty - „Koncertu Cho
pinowskiego z Monachium” , dzisiaj 
już wycofanego z katalogu - nigdy 
więcej dla firmy z Hamburga nie na
grywał. Flirt z DG Stanisława Buni
na, laureata I nagrody z 1985 roku, 
był równie krótki.

R a fa ł B łechacz  w yd aje  p ierw szy album  w  barw ach  
D eutsche G ram m ophon. To w ła śc iw y  test d la  
pianisty, którego ryn ek  fonograficzny przekuw a dziś 
z laureata  w  św iatow ą gw iazdę

P rzypomnijmy emocje sprzed 
dwóch lat. Gdy w finale Ra
fał Blechacz grał Koncert 
e-moll, losy pierwszej nagro
dy na XV Międzynarodowym 

Konkursie Pianistycznym imienia 
Fryderyka Chopina były przesądzo
ne. Grand prix i złoty medal. Artysta 
zgarnął całą pulę nagród: za najlep
sze wykonanie poloneza (Towarzy
stwa imienia Fryderyka Chopina), 
mazurków (Polskiego Radia) i kon
certu (Filharm onii Narodowej). 
Jego przewaga w ostatecznej punk
tacji nad pozostałymi uczestnika
mi finału była tak duża, że jury nie 
przyznało drugiej nagrody.
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To zwycięstwo miało wymiar sym
boliczny. 20-latek z Nakła nad No
tecią studiujący w Akademii Mu
zycznej w Bydgoszczy w klasie pro
fesor Katarzyny Popowej-Zydroń był 
pierwszym Polakiem, który triumfo
wał w Warszawie od sukcesu Kry
stiana Zimermana w 1975 roku. 
1 nikt od tamtego czasu nie wygrał 
konkursu w takim stylu.

UJARZMIŁ GORĄCZKĘ
Przed konkursem Blechacz poszu

kiwał równowagi i spokoju. Unikał 
mediów, nie pokazywał się publicz
nie, niemal nie występował. Inten
sywnie ćwiczył, biegał dla poprawie

nia kondycji. Podczas zmagań był 
całkowicie wyalienowany - nie ob
serwował konkurentów, po wystę
pach w kolejnych etapach wracał do 
Nakła, chodził po lesie, nie słuchał 
radia, nie czytał prasowych komen
tarzy. Triumf w Warszawie nie po
zbawił go dystansu i opanowania. 
- Gdy mam wolny czas, włączam so
bie różne nagrania z konkursu, także 
na wideo. Wspomnienia powracają 
z ogromną siłą. To zmieniło moje ży
cie - wspomina dziś, gdy rozmawia
my w przededniu jego wielkiego de
biutu dla Deutsche Grammophon. 
W  ciągu tych dwóch lat okrzepł, 
rozwinął się (w maju ukończył stu-

Zadanie wydawcy: 
pokazać 22-letniego 

Blechacza jako 
dojrzałego pianistę 

i sprzedać go 
na świecie jako 
supergwiazdę

Blechacz podpisał kontrakt na trzy 
albumy: preludia Chopina (właś
nie się ukazują), płytę klasyczną 
(Haydn, Beethoven, Mozart) i kon
certy Chopina, planowane na Rok 
Chopinowski 2010. Po Zimerma- 
nie i Anderszewskim będzie trze
cim polskim pianistą stale obecnym 
w światowym katalogu płytowym.

PRELUDIA NA POCZĄTEK
Na płycie z preludiami opus 28 

(w uzupełnieniu mamy Preludium 
As-dur, Preludium cis-moll opus 45, 
dwa nokturny opus 62) Blechacz 
podąża własną drogą. - To był mój 
wybór - wyjaśnia. - W  DG ostatnio 
nikt kompletu preludiów nie nagry
wał, dlatego to zaproponowałem, 
zwłaszcza że część z nich grałem 
już przed konkursem. Są ciekawe, 
bo różnią się nastrojami i różnymi 
pianistycznymi szczegółami. Arty
sta może się w nich bardzo wszech
stronnie pokazać. 1, co ważne, z mi
niatur trzeba ułożyć jedną całość.

Jeśli ktoś oczekiwał totalnej me
tamorfozy, rewolucji, ten się zawie
dzie. Blechacz zachowuje umiar, jest 
ułożony, klasyczny. Nie ulega presji 
jak inne gwiazdy DG, młodzi Chiń
czycy - Lang Lang czy Yundi Li. Ale 
jest też na innym etapie rozwoju. 
Blechacz spaja cykl preludiów, to 
prawda, choć to nie forma robi naj
większe wrażenie, lecz poszczegól
ne jej ogniwa. Jeśli nie wszystko wy
daje się czytelne (zwłaszcza spo
sób narracji, wciąż jeszcze bardzo 
młodzieńczy), to czuć wyraźnie 
wrażliwość i spokój. Płyta cie
szy, choć niczego nie wyjaśnia. 
Blechacz cały czas jest na etapie 
dojrzewania, ale zachowuje ra
dość znaną z konkursu, pew
ność i pokorę względem par
tytury. To swoisty szacunek 
dla muzyki, która ciągle jest 
całym jego życiem.

J a c e k  H a w r y l u k , 
P o l s k ie  R a d io

•  •  •  •  o  o
R a f a ł  B le c h a c z  „C h o p in  -  The C om p le te  P re lu d e s " ,  
p re lud ia  op. 2 8 , D e u t s c h e  G r a m m o p h o n ,
CENA 5 0  ZŁ LUB 2 8 ,5 0  ZŁ (POLSKA CENA)

Francuzka w Polsce
Częściej niż Roman Polański gości 
u nas jego rockandrollowa żona
E mmanuelle Seigner, świeżo upieczona am- 

basadorka rockowej Francji, grywa w Polsce 
niemal równie często, jak i w kraju rodzinnym.
Po niedawnym koncercie w Poznaniu przyszła 
kolej na występy w Szczecinie i Warszawie. Na 
co dzień aktorka, modelka i żona Romana Po
lańskiego, która od pewnego czasu z powodze

niem udaje Nico, zaśpiewa wspierana przez 
francuski alternatywny zespól Ultra Orange, 
który z powodzeniem udaje grupę Velvet Un
derground. Imprezy odbywają się w ramach 
trasy promującej debiutancki album stylowe

go projektu, koncert warszawski jest dodatko
wo główną muzyczną atrakcją pierwszej edycji 
Polsko-Francuskich Spotkań Audiowizualnych. 
Duet Ultra Orange działa na francuskiej scenie 
gitarowej już od ponad dekady, ale dopiero 

współpraca z Seigner wzmogła zaintere
sowanie grupą. Zresztą niedoszła zdo
bywczyni Cezara w roli charyzmatycznej 
i drapieżnej wokalistki odnalazła się co 
najmniej obiecująco. a k

U lt r a  O r a n g e  a n d  E m m a n u e l l e

-  4 .1 0  S z c z e c in , C a n  C a n ,
5 .1 0  W a r s z a w a , P a lla d iu m
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Stracicie apetyt na popcorn
Zdobyw ca Złotej Pa lm y  „4 m iesiące , 3 tygodnie  
i 2 d n i”  to trzym ająca za gardło opowieść i lek c ja  
h isto rii, której n ie da się zapom nieć

W42. numerze „Przekroju", 
znajdziecie kolejny film 

DVD z kolekcji „Festiwale! 
Festiwale!" - „Verę Drakę"

Film Mike'a Leigh zdobył mię
dzy innymi Złote Lwy w Wene
cji i Europejską Nagrodę Filmo
wą oraz nominację do Osca
ra dla Imeldy Staunton za ty
tułową rolę. Vera Drakę to po
czciwa starsza pani, która w po
wojennym Londynie sprząta 
domy bogaczy, a po pracy nie
odpłatnie pomaga „sprzątać" 
biednym kobietom, które za- 

: szły w niechcianą ciążę. Jest ab
solutnie przekonana o swej po
żyteczności i dobrym sercu do , 
czasu, gdy jedna z „pacjentek" 
umiera. Leigh nie zrobił jed
nak filmu o aborcji, „Vera Dra
kę" jest poruszającym portre
tem prostej kobiety, której świat 
zasad nagle obrócił się w ruinę. 
Vera odkrywa, że poczciwość 
i dobre chęci czasem nie wy
starczą. A bardzo często bruku
je się nimi piekło. m a s a
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Ten film powinni koniecznie zo
baczyć wszyscy, którzy umie
rają ze śmiechu, oglądając sta

re kroniki na DVD, z nostalgią my
ślą o saturatorach, trabantach, wy
robach czekoladobodobnych i in
nych śmiesznych gadżetach minio
nej epoki, a całą wiedzę na jej temat 
czerpią wyłącznie z komedii Barei.

„4 miesiące... ” to jeden z najbar
dziej wstrząsających obrazów ko
munizmu, jakie powstały, tak suge
stywnie przywołujący koszmar to
talitarnej opresji, że niejeden widz 
podczas seansu poczuje na plecach 
dreszcze. A już na pewno przejdzie 
wam ochota na popcorn.

W  filmie o ostatnich latach rzą
dów Ceausescu (Mungiu nie wdaje 
się w polityczne analizy) opowiada 
się - ponoć opartą na faktach - hi
storię dwóch studentek, z których 
jedna zachodzi w niechcianą ciążę. 
A trzeba wiedzieć, że w tym czasie 
w Rumunii zakazana była nie tylko 
aborcja, ale i antykoncepcja. Gabi- 
ta (Laura Vasiliu) decyduje się więc, 
podobnie jak większość jej koleża
nek, usunąć czteromiesięczny (stąd

tytuł) płód w „podziemiu” . Cały 
film rozgrywa się właśnie w dniu 
nielegalnego zabiegu. Mungiu dro
biazgowo, z chłodnym dystansem 
odtwarza starania dziewczyn o po
kój w hotelu, o pieniądze, o „leka
rza”, wreszcie samą transakcję, któ
rej zaskakujące warunki mężczyzna 
przedstawia w ostatniej chwili. Krok 
po kroku, prowadzeni przez niesły
chanie precyzyjnie skonstruowany 
scenariusz, wkraczamy w kolejne 
kręgi piekła, rumuński reżyser nie 
oszczędza nas ani przez chwilę, nie
które sceny tego filmu są niemal nie 
do wytrzymania. Wbrew pozorom 
głównym tematem „4 miesięcy... ” 
nie jest jednak ideologiczno-etycz- 
no-religijny spór na temat aborcji, 
lecz rzeczywistość: polityczna, spo
łeczna, a przede wszystkim mental
na, która sprawiła, że Gabita i Otilia 
(świetna Anamaria Marinca) znala
zły się w hotelowym pokoju. W  sy
tuacji bez wyjścia. Rumu
nia końca lat 80. jest tu 
ciasną, ciemną klatką, 
której więźniom odebra
no wolność, lecz także

resztki godności. Skrajna podejrzli
wość, totalne zakłamanie, nieusta
jąca kontrola - film przypomina, 
na czym naprawdę zasadzał się to
talitarny system, obnaża też jego pa- 
triarchałne korzenie. Mężczyźni, jak 
pokazuje reżyser, są tu wyłącznie be
neficjentami erotycznych przyjem
ności, ich konsekwencje pozosta
wiają kobietom, nie pozostawiając 
im zarazem wyboru.

W  ostatnich, niezwykle mocnych 
scenach przerażona Otilia zdaje so
bie sprawę, że choć „problem” jej 
nie dotyczył, już nie uwolni się od 
ciężaru tego strasznego dnia. I my 
też się od niego nie uwolnimy.

M a ł g o r z a t a  S a d o w s k a
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Szorstka przyjaźń wuef isty
„Wszystko będzie dobrze”. Tylko trzeba się 
trochę nabiegać
N agrodzony w Gdyni za reży

serię film Tomasza Wiszniew
skiego ilustruje znane polskie po
wiedzonko, że gdy trwoga, to do 
Boga. A najlepiej biegiem, jak 
małoletni bohater Paweł (Adam 
Werstak), który wyrusza w niety
pową pielgrzymkę do Częstocho
wy w intencji uzdrowienia cho
rej matki. Za nim niechętnie, naj
pierw rozklekotanym autem, póź
niej rowerem, podąża nauczyciel 
WF, znany rekordzista w ilości wy
pijanych dziennie piw Andrzej 
(Robert Więckiewicz nagrodzo
ny w Gdyni za najlepszą rolę mę
ską). Dla niego słowo „meta" na

ZYGZAKIEM
„Nieznajom a” traci, 
gdy ją bliżej poznać

A leż ten Tornatore nawymyślał! 
Dopóki nie bardzo wiadomo, 

o co w jego filmie chodzi, dopó
ty jest intrygująco i „z dreszczy
kiem". Gdy jednak rzecz się wy
jaśnia, robi (nam) się głupio.
A zaczyna się od tego, że 
Ukrainka szuka pracy w Trie
ście. W  pewnym momencie 
orientujemy się, że bohaterce 
zależy wyłącznie na pracy u jubi
lerskiej rodziny w pewnej boga
tej kamienicy. By się tam dostać, 
Irena nie cofa się przed czyna
mi zbrodniczymi. Jednocześnie 
bieg zdarzeń coraz częściej za
kłócają gwałtowne retrospekcje, 
w których bohaterka jest gwał
cona i torturowana. Stopnio-

sto procent znaczy coś innego niż 
dla chłopaka, jednak po drodze 
uparty dzieciak przypomina sta
remu cynikowi właściwe znacze
nie prostych słów: nadzieja, sza
cunek, odpowiedzialność.

Taką sympatyczną historię 
szorstkiej męsko-chłopięcej przy
jaźni widzieliśmy już setki razy, na 
szczęście Wiszniewskiemu uda
je się oszczędzić nam nadmiaru 
wzruszeń czy religijnego patosu, 
nie stworzył też ponurego trak
tatu o zgubnych skutkach nad
używania alkoholu. Ale ta rów
nie ciepła, co oczywista opo
wieść byłaby tylko jedną z wielu, 
gdyby nie nieoczywiste zakoń
czenie. Bo co, jeśli na mecie nie 
czeka żadna nagroda? Jeżeli cud 
się nie zdarzy? W  gorzkawym fi
nale możemy jednak upatrywać 
odrobiny pocieszenia, kryje się tu 
bowiem sugestia, że gdy jeste
śmy tak strasznie zabiegani, mo
żemy cud zwyczajnie przegapić. 
Szczególnie, że rzadko występu
je w postaci prezentu od niebios. 
Czasem to po prostu nowa dro
ga, którą możemy pobiec.

M a ł g o r z a t a  S a d o w s k a
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wo poznajemy więc powody jej 
dziwnego zachowania. Nieste
ty, im więcej faktów z przeszłości 
zostaje odkrytych, tym bardziej 
teraźniejsza, pędząca zygzaka
mi akcja staje się wydumana. 
Wszelkie zaś rekordy psycholo
gicznego fałszu i sentymental
nego szantażu bije zakończe
nie. Nie jest go w stanie urato
wać świetna rosyjska aktorka 
Ksenia Rappaport, która wcześ
niej potrafiła wybronić bohater
kę w najbardziej ryzykownych 
(emocjonalnie i fabularnie) sytu
acjach. Zawinił brak umiaru. 
Tornatore nie nakręcił więc ani 
dobrego thrillera, ani porusza
jącego filmu o wykorzystywaniu 
seksualnym kobiet.
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Zloty Lew i nagroda dla najlepszej

i

VERA - wierna 
żona i wzorowa 
matka. Jednak 
życie tej 
z pozoru zwy
czajnej kobiety
kryje wstrząsa
j ą c ą  tajemnicę. 
Przejmujący 
film o dobroci 
z wyjątkową 
kreacją aktor
ską Imeldy 
Staunton

Złota Ż a b a najlepsze-
Brytyjska Akademia pierwszoplanowej
go reżysera i najlepszej nagroda dla najlep-
Europejska N a g ró d * W ™ ™  J ^ |epB> film 
szej aktorki i nominacja 9 ^  kobieCą
Złoty Glob - nomina j gorii*. najlepsza aktorka,

Najlepszy r e ż y s e r  ctfaha jlap s^  orygiaalay scenariusz

zajrzyj na www.przekroj.pl

Patron me'dialny: I N T E R I A I S B

M ftJL E P S Z E
KTÓRE CIE WZRUSZY, USKOCZY,  ROZBAWI
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Minus 1 - Nelly lama 
sabachtani
Jest czwartek, 4. dzień paździer
nika, godzina 12. Nelly Rokita 
jest za. aborcją. Za chwilę może 
nie być, gdyż koło 13.15 będzie 
przeciw. Do bycia za powróci 
około 16.20. Do tej pory zastępo
wać ją będzie kandydat niezależ
ny Krzysztof Kononowicz.

Minus 2 - Ukochany 
przywódca 
penetruje
Premier odbył niezapla
nowaną wizytę na uli
cy Piotrkowskiej w  Ło
dzi. Na tej samej ulicy 
wizytę złożyły też rzad
ko tam widziane ko
parki, spychacze oraz 
robotnicy. Obie delegacje 
po odbębnieniu uroczystości 
szybko zniknęły. Nad ulicą pysz
niła się jednak pożyczona z am
basady Korei Północnej dmucha
na tęcza, a czaple wydzierżawio
ne ze stajni Kim Dzong Ila uło
żyły na niebie napis „Wodzu, 
prowadź!” .

pracownicy ofiarowali mu swete
rek. Nie był chyba zbyt twarzowy, 
bo zaraz Bartoszewski coś zaczął 
mówić o dewiantach.

Minus 4 -  Się  kręci
Wschodząca gwiazda polskie
go kina, publicystka, maturzyst
ka z odzysku Renata Beger znów 
trafiła na ekran. Był western „Sto 
karabinów” , był film fantastycz- 

„20 tysięcy mil podmor
skiej żeglugi” , jest kry

minał „240 podpisów 
za 240 złotych” . 

Obraz wyprodu
kowała Agora, 
a scenariusz napi
sało samo życie. 
Renia z powabem 

Jagienki stalowym 
głosem Schwarzen- 

eggera powiada do swej 
partnerki: „Jak pani załatwi te 
podpisy, to mnie gówno obcho
dzi” . Nominacja do Oscara w ka
tegorii „najlepsza rola prawie żeń-

wieszcza, który co chwila coś ob
wieszcza. Jarek przyznał się do 
chwilowo słabszej formy i orzekł: 
„W  chamstwie, agresji i knaja- 
ctwie nie mamy z tymi panami 
żadnych szans” . Ale na szczęś
cie codziennie widać i słychać, że 
dzielnie ćwiczą.

nym sprawnym organem jest or
gan pana prezydenta” . Normal
nie wszystkie członki opadają...

ska” - murowana.

Minus 5 -  Prezydent
wszystkich
prezydentów
Nie miał szczęścia do polonij
nych gospodarzy wizytujący Chi
cago prezydent Lech Kaczyński. 
Najpierw pod Pomnikiem Katyń
skim zapowiedziano go jako Le
cha Wałęsę. Następnie podczas 
lunchu w Council of Global Af- 
fairs, gdzie nasz ukochany przy
wódca wygłosił porywający wy
kład, pomylono go z Aleksan
drem Kwaśniewskim. Gdyby zo
stał jeszcze trochę, byłaby szansa 
na Bokassę i Idi Amina.

Minus 3 -  Worek 
z prezentami
Podczas tej samej gospodarskiej 
rekolekcji Pan Jarek odwiedził za
kład dziewiarsko-odzieżowy Mi- 
rafo. Tam wyznał, że nie jest krea
torem mody. Giełda na tę wiado
mość zareagowała natychmiast, 
ceny bawełny poszły w  górę, 
a Dolce razem z Gabbaną i Arma- 
nim odetchnęli z ulgą. Następ
nie wizytator wyznał, że „mama 
żartowała, że jakbym rano dostał 
dziurawy worek do ubrania, to- 
bym w nim wyszedł na ulicę” . Za
troskani stanem garderoby wodza

Minus 6 -  Braterska 
pomoc
Odpowiednio 74 i 58 procent re 
spondentów uważa, że premier 
i prezydent źle wypełnia
ją swoje obowiązki. I Jarek 
znowu lepszy.

Minus 7 - Nelly 
Elektroda
Nelly Rokita sztur
mem wzięła media, 
umysły, psychiatrów i psy
choterapeutów IV  RE Co 
słowo, to strzał w dzie
siątkę. Co deklaracja, to 
taka, że Kopernik wymię- 
ka. Ostatnio w swych 
ujawnieniach poszła na 
całość i wyznała: „Jedy-

Minus 9 -  Pan Tadeusz
Etatowy król bon motu, kroto- 
chwili'i myśli nieuczesanej Tade
usz Cymański skomentował fakt 
określania go mianem Mandary- 
ny polskiej sceny politycznej. Ta
dek zrekapitulował: „Coś z praw
dy w każdym określeniu jest, 
zwłaszcza że lubię sobie pośpie
wać” . Kiedy nasz mistrz mowy 
polskiej słyszał Mandarynę śpie
wającą, tego nie wiemy. Nie wie
my też, czemu TC stwierdził, że 
nie jest Churchillem polskiej po
lityki. A szkoda, bo słynny W in
ston mawiał: „Polityk to taki czło
wiek, który dwukrotnie się zasta
nowi, zanim nic me powie

Wielkie zero -  Disco relax
Miał być telewizyjny hit, o który bili się wszyscy. Pojedynek „kiwacz- 
ka” ze „spiętym”, czyli debata pomiędzy Panem a Wój tem, ałe bez Ple
bana. Kaczyński kontra Kwaśniewski. Okazało się jednak, że reklamo- 
dawcy nie chcieli kupować reklam przed spotkaniem z obawy o rangę 
ich produktów, a alkoholu reklamować nie można. My się nie dziwi
my. Co z tego, że rabat duży, jak obciach podwójny.

Minus 8 -  Dzielny 
wojak
Skoro już jesteśmy przy cytatach 
z klasyków, to wypada sięgnąć po

Minus 10-TVP 
w poślizgu
Telewizja publiczna nie zwalnia 
w programowej ofensywie i nie 
mniej skutecznym zadziwianiu 
widzów. Po „Przebojowej nocy” , 
w której panjózefowiczjest 
wszystkim i każdym bez względu 
na wiek, płeć oraz narodowość, 
przyszła pora na to samo, tyle że 
na łyżwach. Oglądając „Gwiazdy 
na lodzie”, ewidentnie trzeba być 
na czymś, aby to zdzierżyć. Chy
ba dlatego kolega Ziobro fund- 
nął sobie maszynę czasu i kupił 
marihuanę. Ci, co płacą abona
ment na trzeźwo, znowu obudzi
li się z ręką w nocniku i lodem 
w ustach.

P R Z E K R Ó J

KOLEJNE CZĘŚCI KOLEKCJI 
W KIOSKACH CO 2 TYGODNIE.

ZBIERZ C A ŁĄ  K O LEK C JĘ!

WWW.KOLEKCJAFILMOWA.PL/SF

PATRONAT MEDIALNY

3. CZĘŚĆ KOLEKCJI FILMOWEJ
THE BEST OF

http://WWW.KOLEKCJAFILMOWA.PL/SF
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CZY TWOJA SKÓRA 
PO GOLENIU 

JEST PODRAŻNIONA?

W Y P R Ó B U J  H IP O A L E R G IC Z N Y  
Ż E L  D O  G O L E N IA  G IL LE T T E  
D O  S K Ó R Y  S Z C Z E G Ó L N IE  

W R A Ż L IW E J .

ZAPEW NIA WYJĄTKOWĄ OCHRONĘ  
I KOMFORT, DZIĘKI CZEMU TWOJA 

SKÓRA WYGLĄDA ZDROWO. 
TESTOWANY KLINICZNIE.

G i l l e t t e
NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY ™
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Określenia podano w innym szyku niż kolejność wyrazów w  diagramie. W  diagramie 
ujawniono niektóre litery. Po wypełnieniu diagramu należy rozszyfrować następujące hasto:

J1 3  _ J6  _ H7 _ 13 _ B13 _ K8 _ 11 _ / D3 _ L9 _ B2 _ L13 _ A5 _ C7 _
/ F10 _ / G 8 _ E 6 _ D 1 1 _  / B 9 _ J 4 _ G 1 1 _ K 5 _ .

W Y RA Z Y  11-LITEROWE:

•PRO CENTY W  TORCIKACH

• OCZY ZROBIŁY SWOJE 

W Y RA Z Y  10-LITEROWE:

• NAJM NIEJSZA PORCJA ALKOHOLU

• ŚLEPIA JEEPA * SZTUKA Z NILEM I SZERYFAMI 

NA SZCZOTKACH • I NOWELE, I GAZELE 

W Y R A Z Y  8-LITEROWE:
• M ARZEN IE ŚCIĘTEJ NIBYNÓŻKI AM EBY 

NAGIEJ • POMYŚL I W YTOCZ • TYPOWY 

POWINOW ATY • NIC W  N IM  NIE SKRYJE 

TOPLESOWICZKA

W Y R A Z Y  7-LITEROWE:

• NA SĄDU IŚCIE • O D  G RO M A  DEKA BURAKA 

W Y RA ZY  6-LITEROWE:

• BLAIR, ANTYUTOPISTA Z ASPIDISTRĄ

• TYGRYSSTAN N AD  W ŁASNĄ ZATOKĄ

• DO  PIELĘGNACJI OKOLIC POLIGONU

• CHLEB POW SZEDNI OPATRZNOŚCI 

W YRA ZY  4-LITEROWE:

• NIE DA SIĘ ZEPCHNĄĆ DO KURTUAZJI

• NA DRZEWIE DISNEYA (A DALE Z NIM)

• BYŁ OBRONNY, JEST W  M AD O N N Y

• DROGA D O  PEŁNOŚCI • CIENISTA BUJDA

• NIE CHODZI NA RELIGIĘ • PIĘĆSETKA BIAŁEJ 

CIERPLIWOŚCI • LEPIEJ SIĘ Ml W  NICH ŚPI 

NIŻ W  Ml, FI CZY CHI • SIEROTA PO 

OBERSTDORFIE • M O C N Y  CIOS

W  PRZEW IDYWALNOŚĆ • POPITE PULOUE

• POGŁOSKI ROZPOW SZECHNIANE W ŚRÓD 

BOROW CÓW  I INNYCH RĘKOSKRZYDŁYCH

K A K U R O N  R 40

Wpisz w puste kratki cyfry od 1 do 9 tak, aby 
w każdym wierszu i kolumnie suma cyfr była równa 
liczbie w czarnej kratce. Cyfry w jednym wierszu 
i w jednej kolumnie nie mogą się powtarzać. 
Odpowiedzią są cztery cyfry w  zaznaczonej kolumnie.

R E B U S

Odgadnij hasło przedstawione na rysunku.

R O Z W I Ą Z A N I A  Z N R .  38
JO L K A : KTÓ RA  G O D Z IN A ? 
W P Ó Ł  DO K O M IN A .
Rzędami: opium, zębodół, 
przeszpiegi, fanty, rektorat, 
rondle, niemoc, hokeista, 
zawis, pomidorówka, Baszkir, 
nurty.
Kolumnami: ziąb, parzenica, 
wpis, Tomcio, masło, Smok, 
ruch, zupka, order, trik, blef, 
ekran, garnki, dżin, teletekst, 
łamy.

K RZ YŻ Ó W K A : OSZUSTKA 
Poziomo: 1 .dobosz 4.cebula 
7.magister 8.zabieg 9.fuszerka 
11.nauka 13.pięta 18.zaszczyt 
20.kornik 21 .ochotnik 22.strata 
23.dżoker

Pionowo: 1 .domofon 2.bigos 
3.zatarg 4.chrzan 5.bombowiec 
6.literat 10.zakonnica 12.automat 
14.autokar 15.szkoda 17.wschód 
19.zanik

REBU S: CZŁO W IEK-GUM A

KA K U RO : 3621

2 1 1 6  8 9 5 7 
3 | 4  8 9 | 4 6  
5 2 1 9 H | 9 1 3 

|1 3 | i l  6 31 
11 4 3 2 8 |

|9  8 4_T

L A U R E A C I  Z N R .  36
JO L K A :
Tomasz Adamczyk, Vechta (Niemcy); 
Bogusława Bodaszewska, Olsztyn; 
Joanna Borgosz, Andrychów; 
Katarzyna Dzionek, Łódź; Barbara 
Sobolewska, Ostróda.

K RZYŻÓ W KA :
Anna Kulagin, Gdynia;
Andrzej Magielski, Łódź; 
Włodzimierz Mytnik, Kraków;
Izabela Wyrwicz, Poznań;
Ewa Zegarska, Bełchatów.

R EB U S :
Maria Kuczyńska, Gryfice;
Maria Matyszczak, Częstochowa; 
Małgorzata Olszewska, Gliwice; 
Monika Wszołek, Kraków; 
Janusz Wyjątek, Nowy Tomyśl.

K A KU RO :
Juliusz Dudziak, Brody;
Zbyszek Ludwiczak, Elbląg; 
Łukasz Pietrzykowski, Łódź; 
Wiesław Pyzewicz, Zielona Góra; 
Jacek Stychno, Sosnowiec.

K R Z Y Z O W K A N R 40

POZIOMO
1. ROZSTAJ 

4. FALA W  SZKOLE
7. CAŁYMI DN IAM I PRZY 

KOMPUTERZE

8. PRZYNOSI KACZKĘ

9. PRABABSZTYL

11. SALTA DO  TYŁU

13. GUMKA ARABSKA

18. SADZONKA

20. KANAPKA NA DROGĘ

21.W IZYT0W NIK

22. KONIEC POKOJU

23. GRZĘDA ZDRÓJ

PIO NO W O
1. GADKA-SZPADKA

2. ZTRAWA

3. M OCZYM O RDA
4. ZABITY DESKAMI

5. PATRZY NA WSZYSTKICH 

Z GÓRY

6. STARCZE SPROSTOWANIE 

10. TRZEŹWA KOBIETA

12. NAJLEPSZY PRZEWODNIK

14. DUET DUETÓW

15. PILOTKA NA PILOCIE 

17. M A  MLEKO POD NOSEM
19. CO Ś NA ZĄB

Litery z oznaczonych pól czytane poziomo utworzą wyraz-rozwiązanie.

Rozwiązania możesz teraz przesiać szybciej i taniej SMS-em! Wyślij SMS o treści PRKK.HASLO JO LK I lub PRKK.HASLO KRZYZOWKI, lub PRKK.HASLO REBUSA, lub PRKK.4 CY
FRY na numer 72606 (netto: 2 zł; brutto: 2,44 zl/SMS). Spośród czytelników, którzy do niedzieli 14 października nadeślą prawidłowe rozwiązanie za pomocą SMS-a lub na kartkach pocz
towych (decyduje data stempla), wyłonimy 20 zwycięzców, którzy otrzymają samochodowe etui na płyty CD z logo „Przekroju"

R E K L A M A
PO LSKIE L IN IE  LO TN IC ZE

www.lot.com

Nasz adres: „Przekrój", ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, z dopiskiem: 
jolka 40 lub krzyżówka 40, lub rebus 40, lub kakuro 40

Dane osobowe uczestników konkursu w  zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego lub komórko- H l j  
wego, będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19, w  celu n a s  
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 za
przestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regu
lamin konkursu został wyłożony do wglądu w  siedzibie organizatora konkursu.

P o le ć  s o b ie  
i in n ym

r
80

F R E E S K I

Terezia M o ra  
Osobliwa materia

Proza o zniewalającym 
brzmieniu.
Baśniowa i codzienna 
zarazem historia 
nowego początku

*  rśSW tł 
INTCRIAIEJ

Notes odra twodnik powszechnu

RadioPiN102FME9
medlojmnet „ X ,P o R T A L  

K S I Ę g A  R t f K I
M/p PI vvv.kBiaKka.net.pl

v  P o l k i . p l f k

Torino 2006 Sestrlere: Apt. Villaggio Olimpico 3*, basen od 
745 zł/os. Hotel Du Col 4* HB - 1750 zł/os. z karnetem. 
Livigno strefa wolnocłowa: Apt. Nuova Villa 2" od 745 zł/os. 
Hotel Alexander 3*HB, basen od 1220 zt/os z karnetem. 
Madonna di Campiglio: Apt. Ambiez 3*. basen od 880 zl/os. 
Hotel Cristallo 4*HB - 1745 zt/os. z karnetem. Val di Sole: Apt. 
Pałace 4‘  - Pontedilegno, od 670 zł/os.Hotel Cova 3'HB j 
Pellizzano, 1395 zl/os z karnetem. + samolot lub autokar.; 
C e r v l n i a :  Apt. President 3* centrum.od 476 zt/os. Hotel 
Lo Stambecco 3~HB 390 zt/os. + samolot lub autokar. ;

. R E K L A M A  • R E K L A M A  • R E K L A M A  • R E K L A M A  • R E K L A M A  • R E K L A M A  • R E K L A M A  . R E K L A M A  - R E K L A M A  >

O S U S Z E N I A  M O D U ŁO W E
agnieszka.marcisz@edipresse.pl

022-58-42-172

http://www.lot.com
mailto:agnieszka.marcisz@edipresse.pl


k o n i e c  k o ń c ó w  BARTEK CHACINSKI

Co może 
być gorsze 

od grania w gry 
komputerowe?

Nie mam już siły 
żyć w państwie tak 

samospełniającego 
się szczęścia, 

przepełnionego 
duchem 

demokratycznym, 
oddechem wolności. 

Zatęskniłem za 
państwem mniej 

doskonałym

Z a b i j a n i e  
n a  ś n i a d a n i e

Umęczony po nieprzespanej nocy* stawiłem się w progra
mie telewizji śniadaniowej. Nie pamiętałem jednego: po 
co się umówiłem. Ale się tym nie przejmowałem. Jak się 

okazało -  słusznie. Po wypudrowaniu zdążyłem podejrzeć te
mat rozmowy: agresja w grach. Przez głowę przemknęły mi 
więc serie ciosów „Tekken” i wielokrotne wariackie rundy 
w „Grand Theft Auto”, które zaczynały się od kradzieży samo
chodu, a kończyły na ucieczce przed policyjnym pościgiem ze 
śmigłowcem. Mało rzeczy tak uspokaja, zaręczam.

-  I pan gra w te gry, tak? -  zapytała mnie prezenterka jesz
cze przed wejściem na antenę. Poczułbym się zawstydzony, 
jakby ktoś mnie zapytał, czy jestem fetyszystą, gdyby nie to, 
że dzień wcześniej zobaczyłem na warszawskiej ulicy kampa
nię promocyjną gry „Halo 3” (tablice z napisem „Tu poległo 
17 lipca 2552 r. »Halo 3«”), a potem przeczytałem i obejrza
łem kilka informacji o premierze tej superprodukcji, oczekiwa
nej niczym kolejna część „Gwiezdnych wojen”. Ludzie z Sarca- 
sticGamer.com zadali sobie nawet trud napisania na tę okazję 
polki „Halo 3”, która w wolnym tłumaczeniu brzmi tak:

Lek na raka nagle znajdą -  raz, dwa, trzy,
A muzyka wróci znów do MTY 
Al-Kaida zginie w mękach 
I zmienimy prezydenta,
Gdy na rynek wejdzie w końcu „Halo 3”.

Gdy na antenie powiedziałem, że to rodzice powinni chro
nić dziecko przed obejrzeniem „Ojca chrzestnego” tak samo 
jak przed grą „Manhunt”, prezenterka uznała, że dzieci i tak 
dotrą do tych najbardziej brutalnych. Kiedy dodałem, że są też 
inne gry, ucięła to puentą: cała przemoc w życiu to wpływ gier. 
A gdy rzuciłem, że naukowcy tego nie potwierdzili, zamknęła 
rozmowę. Wyobraziłem sobie jej wersję polki „Halo 3”:

Cała nasza młodzież zejdzie wnet na psy,
Zacznie bić, rabować, widząc przykład zły,
Zaćpamy się, upijemy,
Wszyscy się pomordujemy,
Gdy na rynek wejdzie w końcu „Halo 3”.

Mój ekskolega z redakcji też uważał, że gry to niszowa roz
rywka (choć „Halo 3” już weszła na rynek i zarobiła w pierw
sze 24 godziny więcej niż ostatni „Harry Potter”). Teraz pracu
je dla telewizji. Telewizyjna polka mogłaby brzmieć tak:

Media zginą, kiedy wyjdzie „Halo 3”,
Prezenterzy i wydawcy będą źli,
Bracia Mroczek grać przestaną,
Nawet gwiazdy w tańcu staną,
Bo nie patrzy w telewizję, kto gra w gry.

Gry wideo nie należą pewnie do najmądrzejszych form spę
dzania czasu. Ale ich fani mogą się cieszyć, że wynaleziono przy
najmniej jedną głupszą rozrywkę. Telewizję śniadaniową. ■ 

*Nie, nie grałem wtedy w gry.

ł ż e m  i w o b e c  ROMAN KURKIEWICZ

N i e w y k l u c z e n i e

Prezydent Putin nie wyklucza, że zostanie premierem, kie
dy przestanie być prezydentem. Prezydent Kaczyński nie 
wyklucza, że będzie zmuszony wetować wszystko, czym 

po ewentualnym zwycięstwie nie-PiS nowa większość parla
mentarna będzie chciała niszczyć państwo. Donald Tusk nie 
wyklucza, że może utworzyć koalicję z każdym, kto się wczoł
ga do parlamentu. Z każdym albo tylko ze wszystkimi. Ryszard 
Krauze nie wyklucza, że zdąży zbudować muzeum Jana Pawła 
II w jego rodzinnym domu w Wadowicach (który wcześniej 
na ten cel zakupił), zanim minister Ziobro wyśle za nim euro
pejski list gończy. Niewykluczone, że student Ziobro przypalał 
i się zaciągał albo choćby zakupywał. Europa nie wyklucza po
zbawienia swojej dotacji szkoły ojca dyrektora. Wzrost gospo
darczy nie wyklucza konstatacji, że państwo wymaga całkowi
tej, natychmiastowej odbudowy i naprawy. Premier Kaczyński 
nie wyklucza, że chce zbudować państwo od nowa i z taką 
myślą powołał kolejne ciało, korpus budowlańców złożony 
wyłącznie z prokuratorów. Rzecznik praw dziecka nie wyklu
cza, że wewnętrzne okładki zeszytów mogą prezentować tre
ści erotyczne, co - jak wiadomo - jest poważnym zagrożeniem 
dla rozwoju i nie sprzyja duchowemu wzrastaniu. Polscy ry
bacy nie wykluczają, że im się upiecze nielegalny połów dor
szy. Podobnie nie wyklucza tego wiceminister od połowów. 
Jan Kulczyk raczej wykluczył szansę na kontynuowanie przez 
kontrolowane przez siebie konsorcjum budowy autostrady, 
ale niewykluczone, że się pomylił. Anna E, która zdecydowa
nie wykluczała obecność obserwatorów OBWE podczas pol
skich wyborów, już tego nie wyklucza. Premier Kaczyński nie 
wyklucza, że kiedyjego rząd nie podniesie się z samoobalenia 
i do władzy dojdą ci dzisiaj przez niego wykluczeni, to dojdzie 
do represji antypisowskich.

Ja natomiast nie wykluczam tego, że Putin, kiedy skończy 
być premierem, będzie chciał zostać prezydentem. Nie wyklu
czam, że prezydent Kaczyński będzie chciał zostać premierem 
Kaczyńskim, a premier Kaczyński -  prezydentem Kaczyńskim. 
Nie wykluczam, że Donald Tusk podejmie próbę utworzenia 
koalicji z każdym albo tylko ze wszystkimi. Niewykluczam, że 
ewentualne możliwe przypalanie zioła przez studenta Ziobrę 
jest wreszcie znaczącym dowodem na szkodliwość tego pro
cederu. Nie wykluczam, że Europa raczej przyzna dotację dla 
szkoły ojca dyrektora. Nie wykluczam, że premier Kaczyński, 
chcąc zbudować państwo od nowa, dołączył do wielu takich 
myślicieli jak: Tomasz Morus, Campanella, Bacon, Cyrano 
de Bergerac, Rousseau, Wells, Lenin, i w formie konkretnych 
ustaw wysmaża nam tu jakąś księżycową utopię. Nie wyklu
czam, że polscy rybacy, stawiając na nielegalny połów dorszy, 
sami łapią się w sieć. Co do autostrad to nie wykluczam, że 
raczej nie powstaną, niż powstaną. Nie wykluczam, że Euro 
2012 nam odbiorą, bo przepędzenie po pól roku handlują
cych na koronie Stadionu Dziesięciolecia to trochę za mało.

Nie wykluczam, że CBA jest naprawdę fajne. Nie wyklu
czam, że PiS wygra. Nie wykluczam, że to wypadek przy pracy, 
kiedy premier Olszewski nie został kandydatem na senatora, 
bo najbardziej profesjonalna partia w Polsce (słowa Joachima 
Brudzińskiego) nie uściboliła odpowiedniej liczby podpisów 
pod wnioskiem.

Wykluczam jedno. Że jeśli to pasmo sukcesów, jakim są rzą
dy PiS & consortes, będzie trwać na mocy wyboru narodu, to 
że akurat ja poczuję się dobrze. Te sukcesy mnie wyczerpały, 
to pasmo celnych posunięć rządowych, personalnych, koali
cyjnych pchnęło mnie na skraj apatii, nie mam siły żyć w pań
stwie tak samospełniającego się szczęścia, zachwytów i powo
dzenia, przepełnionego duchem demokratycznym, oddechem 
wolności. Ja zatęskniłem za państwem mniej doskonałym. Po
dobno takie też bywają. A o debacie cicho sza. ■
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Teraz w ofercie blueconnect notebook 
Fujitsu Siemens za

w '

F U H T S U comPUtERs 
SIEMENS

CentrinóS
Duo i

Gdziekolwiek jesteś, ciesz się najszybszym bezprzewodowym internetem blueconnect 
- do 7,2 Mb/s, a notebook Fujitsu Siem ens wraz z kartą blueconnect Huawei E630 
(HSDPA do 7,2 Mb/s) naprawdę możesz mieć tylko za 1 zł (1,22 zł z VAT). 
Abonament: 160 zł netto (195,20 zł z VAT).

Dane techniczne notebooka Fujitsu Siemens Amilo Pro V3525:
Procesor: Intel® Core™ DuoT2350 [1,86 GHz); Chipset: Intel 945GM; Ekran: TFT 15,4" WXGA(1280 x 800];
Pamięć operacyjna: 1 GB DDR2 533 MHz RAM; Dysk twardy: 120 GB HDD SATA;
Nagrywarka: DVD/+R/+-RW DLL; WLAN: Intel 3945, 802.11 a/b/g; Bluetooth;
Czytnik kart pamięci: SD/MMC/Memory Stick; System operacyjny: MS Windows XP Home PL
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